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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٢٨
رياالن

 ]  - اهللا  رام   - الــكــويــت   - الــدوحــة 
وقــنــا ووكــــاالت: اعــتــذرت دولــة قطر عن 
لجامعة  الحالية  الدورة  رئاسة  تسلم  عدم 
التي  فلسطين،  عن  عوًضا  العربية،  الدول 
تــنــازلــت عــنــهــا بــســبــب اتــفــاقــيــتــي اإلمــــارات 
والبحرين مع إسرائيل ورفض دول عربية 
للمجلس،  الــوزاري  االجتماع  أثناء  إدانتهما 
العامة  المندوبية  وقالت  الجزيرة.  بحسب 
القطرية لدى الجامعة العربية - في رسالة 
عن  «نعتذر  الجامعة:  إلدارة  بالخصوص 
عـــدم اســتــكــمــال الـــــدورة الـــمـــذكـــورة، الــتــي 
التمسك  مــع  فلسطين،  دولــة  عنها  تخلت 
بــحــق دولــــة قــطــر فـــي الـــرئـــاســـة الــمــقــبــلــة 
ودعـــا   .«٢٠٢١ مـــــارس   ١٥٥ الـــــ  لــــلــــدورة 
الخالد  صباح  الشيخ  الكويتي  الوزراء  رئيس 
الـــصـــبـــاح، فـــي كــلــمــتــه أمــــام الــــــدورة الــــ٧٥ 
أمــس،  المتحدة،  لــألمــم  العامة  للجمعية 
مبادرة  وفق  الفلسطينية  القضية  حل  إلى 

العربية. السالم 
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل دعــــــــا الــــرئــــيــــس 
مؤتمر  لعقد  عباس،  محمود  الفلسطيني 
دولـــــــي كــــامــــل الــــصــــالحــــيــــات، بــمــشــاركــة 
مطلع  مــن  ابــتــداًء  كــافــة  المعنية  األطـــراف 
عملية  في  االنخراط  بهدف  القادم،  العام 
الدولي  القانون  أساس  على  حقيقية  سالم 

والشرعية الدولية والمرجعيات الُمحددة، 
وبما يؤدي إلى إنهاء االحتالل ونيل الشعب 
قضايا  وحل  واستقالله  حريته  الفلسطيني 
قضية  رأسها  وعلى  كافة،  النهائي  الوضع 

في  وجــدد    .١٩٤ للقرار  استناًدا  الالجئين 
للدورة  العامة  الجلسة  خالل  أمــس،  كلمة 
الــخــامــســة والــســبــعــيــن لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
عبر  ُعقدت  التي  المتحدة،  األمم  لمنظمة 

أن  على  تــأكــيــده  الــمــرئــي،  االتــصــال  تقنية 
تفوض  لــم  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الشعب  باسم  التفاوض  أو  للحديث  أحـــًدا 

الفلسطيني.  

قطر تعتذر عن عدم تسلم رئاسة الجامعة العربية 
بعد تخلي فلسطين بسبب اتفاقيتي اإلمارات والبحرين مع إسرائيل

٢٠٢١ ١٥٥ مـــــــــــــــــارس  الــــــــــ  لــــــــلــــــــدورة  الــــمــــقــــبــــلــــة  ــــــاســــــة  ــــــرئ ال فـــــــي  بــــحــــقــــهــــا  تــــتــــمــــســــك  الــــــــدوحــــــــة 

٩ ورأي 

tawfeeqtravel

Tawfeeq Travel

٢٫١ مليــون نسمة حجــم 
القـوى العاملـــة فـي قطــر

١٤

الدوحة - هبة البيه: 

أكد عدد من طلبة كلية الهندسة في جامعة قطر لـ [ أن 
مشاريع تخرجهم التي ينوون التقدم بها الشهر القادم تركز على 
تطوير تقنيات حديثة تخدم القطاع الطبي وتساعد في تشخيص 

األمراض مبكًرا والتغلب على إعاقات المرضى.
المبكر  الكشف  في  حديثة  تقنيات  الطلبة  مشاريع  وتناولت   
عن أمراض العيون الناتجة عن اإلصابة بمرض السكري وكيفية 
اكتشافها والوقاية منها عبر التقاط صور للعين وتحليلها وتحديد 
الــمــخــاطــر خـــالل مــرحــلــة ُمــبــكــرة تــســاعــد فــي الــوقــايــة والــعــالج 
تشخيص  حــول  آخــر  مــشــروًعــا  الطلبة  قـــّدم  كذلك  المناسبين. 
مرض السكري، في حين تناول مشروع آخر تنفيذ تقنية تساعد 

ذوي اإلعاقة البصرية على التنقل بحرية اعتماًدا على أنفسهم.

الخطوط  أعلنت   :] ـ  الــدوحــة 
الــجــويــة الــقــطــريــة عـــن تــقــديــم خــدمــة 
الالسلكي  باإلنترنت  المجاني  االتــصــال 
لمدة  طائراتها  متن  على  السرعة  فائق 

١٠٠ يــــوم لــجــمــيــع مــســافــريــهــا، وذلـــك 
اعتباًرا من أمس وحتى ٢ يناير ٢٠٢١، 
 ١٠٠ من  أكثر  بإطالق  الناقلة  وتحتفل 
طائرة مجّهزة باإلنترنت فائق السرعة 

عريض النطاق. وقال سعادة السيد أكبر 
لمجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس  الــبــاكــر، 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة: نــوفــر 
بــاإلنــتــرنــت  اتــصــال  أســــرع  للمسافرين 

األجـــواء  فــي  الــنــطــاق  عــريــض  الالسلكي 
طوال فترة رحلتهم منذ لحظة اإلقالع 

وحتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية.

طلبة الهندسة يطورون تقنيات طبية حديثة

اإلنترنت مجانًا على «القطرية» لمدة ١٠٠ يوم

للكشف المبكر عن أمراض السكري ومساعدة المكفوفين

٤ و٥

١٤

الصحة  وزارة  أعلنت  قنا:   - الــدوحــة 
حالة   ٢٢٥ تسجيل  عــن  أمـــس،  الــعــامــة، 
كورونا  بفيروس  مؤكدة  جديدة  إصابة 
والــعــشــريــن  األربــــع  فــي   «١٩  - «كــوفــيــد 
إصابة   ٢١٦ بينها  مــن  األخــيــرة،  ســاعــة 
مــحــلــيــة مــســجــلــة بــيــن أفـــــراد الــمــجــتــمــع 
و٩ حـــاالت بــيــن الــمــســافــريــن الــعــائــديــن 

للحجر  يــخــضــعــون  الــذيــن  الـــخـــارج  مــن 
الــصــحــة  وزارة  ســجــلــت  كــمــا  الــصــحــي.  
 - فيروس «كوفيد  من  حالة   ٢٤٩ شفاء 
ليصل  األخــيــرة،  ســاعــة    ٢٤ الـــ  فــي   «١٩
بـــذلـــك إجـــمـــالـــي عــــدد الــمــتــعــافــيــن مــن 

  .١٢١٥١٢ المرض في دولة قطر إلى 

الدوحة - قنا: قامت الجهات المختصة، 
أمس، بضبط ٤ أشخاص خالفوا اشتراطات 
الذي  للتعهد  وفًقا  المنزلي  الصحي  العزل 
التزموا من خالله بتطبيق تلك االشتراطات 
الـــمـــحـــددة مـــن الـــجـــهـــات الــصــحــيــة والــتــي 
وفًقا  القانونية  للمساءلة  مخالفيها  تعّرض 

إلجراءات الجهات الصحية في البالد.
إنــفــاًذا  المخالفين  ضــبــط  عملية  وتــأتــي 
لـــإلجـــراءات االحــتــرازيــة الــمــعــمــول بــهــا في 
البالد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة 
في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة 
منًعا  العامة،  السالمة  تحقيق  لضمان  لها 

النتشار فيروس كورونا.

وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة 
وهم:

١ - مبارك سالم علي سالم الحايف
٢ - علي عبداهللا علي جمعة السليطي

٣ - محمد عبدالرحمن محمد العبيدلي
٤ - عبدالعزيز قاسم ناصر القحطاني

ودعــــت الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي الـــدولـــة 
ـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــــي الــحــجــر  ال
الــصــحــي الــمــنــزلــي إلـــى ضــــرورة االلــتــزام 
الــتــام بــاالشــتــراطــات الــمــحــددة مــن وزارة 
وسالمة  لسالمتهم  ضمانًا  العامة  الصحة 

اآلخرين.

٩ إصابات بكورونا بين العائدين من الخارج

إحالــة ٤ للنيــابة خــالفــــوا 
اشتراطات العزل الصحي المنزلي

٤٫٠٨ مليــار ريـــال تـــداوالت 
١٥البورصــة خــالل أسبــوع

العربية الــمــبــادرة  ـــق  وف الفلسطينية  للقضية  بــحــل  تتمسك  ــكــويــت  ال

٢

٢

مشاركة عالمية كبيرة في جولة الدوحة الماسية أللعاب القوى

الصقارون يستعدون 
لموسم المقناص

٣

في                    اليــوم
التواضع خلق النبيين وسمة الصالحين

اإلمارات تتعاون مع إسرائيل 
في المجال السيبراني

مسؤول بحريني: ما يجمعنا 
مع إسرائيل أكثر مما يفرقنا

تواصل المظاهرات في مصر 
لليـــوم الســادس

٧

١٠

١٠

١٠

ي

الدوحة - طوخي دوام:

كــشــف تــقــريــر آفــــاق االقــتــصــاد 
الــــقــــطــــري الــــــصــــــادر عـــــن جـــهـــاز 
عــدد  أن  واإلحــــصــــاء،  الــتــخــطــيــط 
 ٢٫١ بلغ  قطر  فــي  العاملة  الــقــوى 
تطور  ساهم  حيث  نسمة،  مليون 
ـــوطـــنـــي فــــي تــوفــيــر  االقــــتــــصــــاد ال
من  اآلالف  لــمــئــات  عــمــل  فـــرص 
القوى  نسبة  أن  إلى  ونوه  العمالة، 

العاملة الوافدة تبلغ ٩٤٫٩٪.
وبــحــســب الــتــقــريــر فـــإن قــطــاع 
الــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء اســـتـــحـــوذ عــلــى 
العاملة  القوى  إجمالي  من   ٪٤٤٫٢
ـــجـــارة  الـــــــوافـــــــدة، يـــلـــيـــه قــــطــــاع ت

 ،٪١٢٫٦ بنسبة  والتجزئة  الجملة 
خدمات  مع  العقارية  والخدمات 
 ،٪٨٫٨ بنسبة  والضيافة  الــفــنــادق 
 ،٪٨٫٧ بنحو  المنزلية  والخدمات 
والـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة بــنــســبــة 
فيها  بما  العامة  والخدمات   ٪٧٫٦

.٪٥ التعليم 
العمالة  أن  إلــى  التقرير  وأشــار 
الـــــمـــــهـــــارات  وذوي  ـــــمـــــاهـــــرة  ال
في  جيد  بتمثيل  يحظون  العالية، 
االقتصاد  في  العمل  سوق  تركيبة 
ألف   ٦٠٩٫٩ إلى  ليصلوا  القطري، 
من   ٪٣٠٫٥ تــعــادل  والــتــي  عــامــل، 

إجمالي العمالة الوافدة.

حقيقية سالم  عملية  في  لالنخراط  دولي  لمؤتمر  يدعو  الفلسطيني  الرئيس 

الفلسطيني الشعب  باسم  للتفاوض  أحًدا  تفوض  لم  التحرير  منظمة  عباس: 

الدوحة - حسين أبوندا:

قــبــل الــمــغــرب بــســاعــة، اجــتــمــع عـــدٌد مــن الصقارين 
شــيء  كـــل   .. صــقــورهــم  لــتــدريــب  الـــرفـــاع  منطقة  فـــي 
والصقور   .. الكبيرة  بخبرتهم  الــصــقــارون  مــنــاســب.. 
كاميرا  تترصد  بينما  «الــوحــش»..  والــجــديــدة  القديمة 
[ لحظة بدء التَّْلواح بالحمامة لجذب الصقر إليها 
كفريسة تظهر من بعيد. يؤّكد الصّقارون خالل مرافقة 
المتعة  من  الكثير  فيها  التدريب  رحلة  أّن  لهم   ]
لموسم  التجهيز  إطـــار  فــي  األجـــداد  تـــراث  واستحضار 
المقناص، والمسابقات المحلية التي تطلقها العديد من 

الجهات، والتي يشارك فيها عدٌد كبيٌر من أبناء قطر.
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وزارة  أعــلــنــت  قـــنـــا:   - ـــدوحـــة  ال
تسجيل  عن  أمس،  العامة،  الصحة 
مؤكدة  جــديــدة  إصــابــة  حــالــة   ٢٢٥
بفيروس كورونا «كوفيد - ١٩»  في 
األخــيــرة،  ساعة  والعشرين  األربـــع 
مــحــلــيــة  إصــــابــــة   ٢١٦ بــيــنــهــا  مــــن 
و٩  الــمــجــتــمــع  أفــــراد  بــيــن  مسجلة 
العائدين  المسافرين  بين  حــاالت 
ــــن يــخــضــعــون  ــــذي مــــن الـــــخـــــارج ال

الصحي.  للحجر 
الــصــحــة  وزارة  ســـجـــلـــت  كـــمـــا   
فـــيـــروس  مــــن  حـــالـــة   ٢٤٩ شـــفـــاء 
ســاعــة  ــــــ٢٤  ال فـــي    «١٩  - « كوفيد 
األخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد 
دولــة  فــي  الــمــرض  مــن  المتعافين 

قطر إلى ١٢١٥١٢.  
ــا حــول  ــــــوزارة بــيــانً وأصــــــدرت ال
 - « كوفيد  فــــيــــروس  مـــســـتـــجـــدات 
١٩» فــي قــطــر أوضــحــت فــيــه أنــه 
الجديدة  الــحــاالت  جميع  وضــع  تم 
الــرعــايــة  يتلقون  وهـــم  الــعــزل  فــي 
لوضعهم  ــا  وفــًق الــالزمــة  الــصــحــيــة 

الصحي. 
وأكــــد الــبــيــان أن جــهــود الــدولــة 
نــجــحــت فــــي الـــتـــصـــدي لــفــيــروس 
وتسطيح   «١٩  - «كــوفــيــد  كــورونــا 

ـــمـــنـــحـــنـــى والــــــحــــــد مــــــن تــفــشــي  ال
الــــفــــيــــروس، مــــع انـــخـــفـــاض عـــدد 
تراجع  وكــذلــك  اليومية،  الــحــاالت 
عــــدد حـــــاالت دخـــــول الــمــســتــشــفــى 
ـــا، كـــمـــا ســـاهـــم الــفــحــص  أســـبـــوعـــًي
ــلــحــاالت  االســـتـــبـــاقـــي والـــمـــكـــثـــف ل
الــمــشــتــبــه فـــي إصــابــتــهــا بــفــيــروس 
تحديد  في    «١٩  - « كوفيد  كورونا 
عــــدد كــبــيــر مـــن حـــــاالت اإلصـــابـــة 
المؤكدة بالفيروس في المجتمع.  

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان تــعــتــبــر قــطــر 
مـــن أقـــل دول الــعــالــم فـــي مــعــدل 
« كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  وفــيــات 
منها  أســبــاب  لــعــدة  وذلـــك   ، «١٩  -

أن الــقــطــاع الــصــحــي يــقــدم رعــايــة 
للمصابين  الــجــودة  عــالــيــة  صحية 
شريحة  أن  كما  كورونا،  بفيروس 
من  الكبرى  النسبة  تشكل  الشباب 
باإلضافة  هــذا  قطر،  دولــة  سكان 
إلـــــــى الــــفــــحــــوصــــات االســـتـــبـــاقـــيـــة 
مبكًرا،  المصابة  الحاالت  لتحديد 
كــذلــك رفـــع الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة 
لــلــمــســتــشــفــيــات، خـــاصـــًة وحــــدات 
حصول  لضمان  الــمــركــزة  العناية 
ـــمـــرضـــى عـــلـــى الـــرعـــايـــة  جـــمـــيـــع ال

الالزمة.  

وأكــــــــد الــــبــــيــــان عـــلـــى ضــــــرورة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــمـــايـــة كـــبـــار الــســن 
من  مزمنة  بــأمــراض  والمصابين 

خطر اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا، 
وانــخــفــاض  ــقــيــود  ال تــخــفــيــف  وأن 
أن  يعني  ال  اليومية  الــحــاالت  عــدد 

جائحة كورونا قد انتهت في دولة 
قـــطـــر، حــيــث يــتــم يـــومـــًيـــا إدخــــال 
بــعــض الــمــرضــى إلــــى الــمــســتــشــفــى 

ممن يعانون من أعراض فيروس 
المتوسطة    «١٩  - « كوفيد  كــورونــا 
اتباع  علينا  يجب  كذلك  والشديدة، 
لتجنب  الــوقــائــيــة  الــتــدابــيــر  جــمــيــع 
مــــوجــــة جــــديــــدة مــــن الـــفـــيـــروس 
وزيـــــادة عـــدد الـــحـــاالت الــمــصــابــة، 
خـــــاصـــــة مــــــع وجـــــــــود مـــــؤشـــــرات 
دول  من  العديد  في  ذلك  لحدوث 
من  أكثر  اآلن  علينا  أيــًضــا  العالم، 
الحذر  نتوخى  أن  مضى  وقــت  أي 
ونــــحــــرص عـــلـــى حـــمـــايـــة األفــــــراد 
األكثر عرضة لمضاعفات فيروس 

كورونا « كوفيد - ١٩» .  
قال  به،  القيام  يمكن  ما  وحــول 
ــبــيــان إنــــه بــيــنــمــا يــتــم رفــــع قــيــود  ال
قطر  ـــــة  دول فـــي    «١٩  - « كوفيد 
تـــدريـــجـــًيـــا، مـــن الــمــهــم أن يــقــوم 
الجميع بدورهم في السيطرة على 
التقارب  بتجنب  وذلــك  الــفــيــروس 
الـــجـــســـدي مـــع اآلخــــريــــن وتــجــنــب 
تجنب  وكذلك  المزدحمة  األماكن 
بالناس،  تعج  التي  المغلقة  األماكن 
وااللــــتــــزام بــالــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 
اليدين  وغسل  الكمامات،  وارتـــداء 
بـــانـــتـــظـــام، كـــذلـــك مـــن الــمــهــم أن 
نــســتــمــر فــــي حـــمـــايـــة كـــبـــار الــســن 

ـــذيـــن يـــعـــانـــون من  واألشــــخــــاص ال
أمراض مزمنة.  

بتطبيق  يــنــصــح  الــبــيــان  وحــســب 
اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر 
كورونا  بفيروس  الخاصة  الوقائية 
في  ــتــواجــد  ال عــنــد    «١٩  - « كوفيد 
الــمــنــزل مــع كــبــار الــســن وأصــحــاب 
ذلك  ويشمل  المزمنة،  األمــــراض 
الكمامة  وارتـــداء  الجسدي  التباعد 
والمداومة على غسل اليدين بالماء 
والــــصــــابــــون، كــمــا يــجــب عــلــى أي 
شخص يعاني من أعراض «كوفيد 
- ١٩»  االتصال بخط المساعدة على 

مباشرة  التوجه  أو   ١٦٠٠٠ الــرقــم 
إلى أحد المراكز الصحية المحددة 
لــلــخــضــوع لــلــفــحــوصــات الـــالزمـــة، 
وهـــــي مــــراكــــز مـــعـــيـــذر، وروضـــــة 
والـــغـــرافـــة  صــــــالل،  وأم  الـــخـــيـــل، 
الصحية، حيث إن اكتشاف المرض 
سهولة  في  يسهم  مبكر  وقــت  في 
الحصول على العالج الالزم وسرعة 

التعافي من المرض.  
ودعـــا الــبــيــان إلــى زيـــارة الموقع 
العامة  الصحة  لــوزارة  اإللكتروني 
بـــاســـتـــمـــرار لــلــحــصــول عـــلـــى آخـــر 

المعلومات.

١٢١٥١٢ إجمــــالي المتعـــافـــين مـن كــــورونا
أعلنت شفاء ٢٤٩ حالة أمس .. الصحة:

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 :

٢٢٥
إصابة جديدة

الجمعة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠

٥٠٠

٤٥٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

الجمعة
٢٥ سبتمبر

٢٤٩ ٢٩٢٦

٢١٢ ٠

١٢١٥١٢

٧٥١١٠٤ ٥٩٧٤

٣٦٣٣٩٤٤١

١٢٤٦٥٠

السبت
١٩ سبتمبر

٢٢٩٢٣٠٢٢٨
٣١٣

٢٥٨٢٥٠

األحد
٢٠ سبتمبر

االثنين
٢١ سبتمبر

الثالثاء
٢٢ سبتمبر

األربعاء
٢٣ سبتمبر

الخميس
٢٤ سبتمبر

الــخــارج مــن  لعائدين  منها   ٩ ــدة  جــدي ــة  إصــاب  ٢٢٥ تسجيل   
المنحنى  وتسطيح  للفيروس  التصدي  فــي  نجحت  الــدولــة  جهود 

الجائحة انتهاء  يعني  ال  اليومية  الحاالت  عدد  وانخفاض  القيود  تخفيف 

ـــة كــــبــــار الــــســــن والـــمـــصـــابـــيـــن ـــاي ــــــــرورة حـــم ض

اإلصــــابــــة  خــــطــــر  ـــــن  م مــــزمــــنــــة  ــــــراض  ــــــأم ب  

اإلصــابــات   مــن  كبير  ــدد  ع تحديد  فــي  ساهم  االستباقي  الفحص 

بالناس تعج  التي  والمغلقة  المزدحمة  واألماكن  الجسدي  التقارب  تجنب 

الــالزمــة   الصحية  الــرعــايــة  لتلقي  ــعــزل  ال فــي  الــجــديــدة  ــحــاالت  ال
أسبوعيًا المستشفى  دخــول  وحــاالت  اليومية  اإلصــابــات  انخفاض 

كــورونــا   لمضاعفات  عــرضــة  األكــثــر  األفـــراد  حماية  على  الــحــرص 

«١٩ - «كــوفــيــد  ــات  ــي وف مــعــدل  ــي  ف الــعــالــم  دول  أقـــل  ــن  م قــطــر 

اليدين وغسل  الكمامات  وارتــــداء  االجتماعي  بالتباعد  ــزام  ــت االل

عالية رعاية  يقدم  الصحي  القطاع 

ــد  عن ــة  االحترازي اإلجــراءات  ــق  معيذر تطبي في  للفحص  صحية  مراكز   ٤

ــشــكــل  ــــاب ت ــــب ــــش شــــريــــحــــة ال
ـــجـــودة لــلــمــصــابــيــن بــالــفــيــروس ال

ــزل  المن فــي  الســن  ــار  كب مــع  والغرافةالتواجــد  صــالل  وأم  الخيل  وروضـــة 

قطر  ــان  ــك س مــن  ــرى  ــكــب ال الــنــســبــة 

في تغريدة على موقع تويتر.. الداخلية:

وزارة  [:حـــــــــــذرت   - الــــــدوحــــــة 
حالة  فــي  السيارة  تــرك  أن  مــن  الداخلية 
تــشــغــيــل والـــنـــزول مــنــهــا، قــد يــكــون سببًا 
لــلــتــعــرض لــلــجــرائــم أو وقــــوع الـــحـــوادث 

المرورية.  

ــــت فــــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر حــســابــهــا  وقــــال
السيارة  ترك  تويتر:  موقع  على  الرسمي 
سبب  ألي  منها  والنزول  تشغيل  حالة  في 
ولو لوقت قصير، قد يكون سببًا للتعرض 

للجرائم أو وقوع الحوادث المرورية.

النزول من السيارة وتركها بحالة
 تشغيل يسبب الحوادث المرورية

الــســيــد  ســــعــــادة  تـــســـّلـــم  قـــنـــا:   - الــــدوحــــة   
ســلــطــان بــن ســعــد الــمــريــخــي وزيـــر الــدولــة 
للشؤون الخارجية، أمس، نسخة من أوراق 
ميخالوبولو  هيليني  السيدة  سعادة  اعتماد 

الدولة. لدى  اليونانية  الجمهورية  سفيرة 
ـــة لــلــشــؤون  ـــدول وتــمــنــى ســـعـــادة وزيــــر ال
الـــخـــارجـــيـــة، لـــســـعـــادة الـــســـفـــيـــرة الـــجـــديـــدة 
مــؤكــًدا  مهامها،  أداء  فــي  والــنــجــاح  التوفيق 
بالعالقات  لــالرتــقــاء  الــدعــم  كــل  تــقــديــم  لــهــا 
ـــــق فــــي مــخــتــلــف  الــثــنــائــيــة إلــــى تــــعــــاون أوث

المجاالت.

المريخي يتسلم 
نسخة  من أوراق 

اعتماد سفيرة اليونان

الـــدوحـــة - قــنــا: قــامــت الــجــهــات 
 ٤ الــــُمــــخــــتــــصــــة، أمـــــــــس، بــــضــــبــــط 
العزل  اشتراطات  خالفوا  أشخاص 
الــصــحــي الــمــنــزلــي َوفــــًقــــا لــلــتــعــّهــد 
بتطبيق  خــاللــه  مــن  الــتــزمــوا  الـــذي 
تــلــك االشـــتـــراطـــات الـــُمـــحـــددة مــن 
الــجــهــات الــصــحــيــة والـــتـــي تــعــّرض 
ــفــيــهــا لــلــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة  ُمــخــال
الصحية  الــجــهــات  إلجـــراءات  وفــًقــا 

البالد.  في 
المخالفين  ضبط  عملية  وتأتي 

إنـــــفـــــاًذا لـــــإلجـــــراءات االحــــتــــرازيــــة 
الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي الــــبــــالد والـــتـــي 
ممثلة  الــصــحــيــة  الــجــهــات  أقــرتــهــا 
والجهات  العامة  الصحة  وزارة  في 
الـــمـــســـانـــدة لـــهـــا لـــضـــمـــان تــحــقــيــق 
الـــســـالمـــة الـــعـــامـــة، مـــنـــًعـــا النــتــشــار 

كورونا.  فيروس 
للنيابة  الُمخالفين  إحالة  وجــاٍر 

وهم:  المختصة 
ســالــم  عـــلـــي  ســـالـــم  مـــبـــارك   -  ١

لحايف ا

جــمــعــة  عـــلـــي  عـــبـــداهللا  عـــلـــي   -  ٢
لسليطي ا

محمد  عبدالرحمن  محمد   -  ٣
لعبيدلي ا

نــاصــر  قـــاســـم  عـــبـــدالـــعـــزيـــز   -  ٤
ني لقحطا ا

 ودعـــــت الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فــي 
الــــدولــــة الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
فـــــي الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الـــمـــنـــزلـــي 
ـــــــزام الــــتــــام  ـــــــت ـــــــى ضــــــــــرورة االل إل
وزارة  من  المحددة  باالشتراطات 

لسالمتهم  ضــمــانًــا  الــعــامــة  الــصــحــة 
اآلخرين.  وسالمة 

يخالف  مــن  كــل  أن  إلــى  ونبهت   
نفسه  ســُيــعــرض  االشــتــراطــات  تــلــك 
وفًقا  عليها  المنصوص  للعقوبات 
قــانــون  مــن  الــمــادة (٢٥٣)  ألحــكــام 
٢٠٠٤م،  لسنة   (١١) رقم  العقوبات 
لسنة   (١٧) رقــم  الــقــانــون  وأحــكــام 
األمــراض  من  الوقاية  بشأن   ١٩٩٠
لسنة   (١٧) رقم  والقانون  الُمعدية، 

الُمجتمع. حماية  بشأن   ٢٠٠٢

إحالة ٤ أشخاص للنيابة خالفوا اشتراطات العزل المنزلي 



٣ محلياتمحليات

السبت 9 صفر 1442هـ - 26 سبتمبر 2020م - العدد (14021)

كتب - حسين أبوندا:

عــدٌد  اجتمع  بــســاعــة،  الــمــغــرب  قبل 
مـــن الــصــقــاريــن فـــي مــنــطــقــة الــرفــاع 
مناسب  شيء  ..كل  صقورهم  لتدريب 
الــكــبــيــرة  بــخــبــرتــهــم  الــــصــــقــــارون   ..
ـــقـــديـــمـــة والــــجــــديــــدة  ..والـــــصـــــقـــــور ال
«الــــوحــــش».. بــيــنــمــا تــتــرصــد كــامــيــرا 
بالحمامة  الــتَّــْلــواح  بــدء  لحظة   ]
تظهر  كفريسة  إليها  الصقر  لــجــذب 

من بعيد.
يـــؤّكـــد الـــصـــّقـــارون خـــالل مــرافــقــة 
فيها  الــتــدريــب  رحــلــة  أّن  لهم   ]
تــراث  واستحضار  المتعة  مــن  الكثير 
صاحبها  تُــكــِســب  هــوايــة  عــبــر  األجــــداد 
والُمنافسة  واإلصــرار  التحّدي  صفات 
والصبر نظًرا ألن البحث عن الفريسة 
أثـــنـــاء الـــخـــروج لـــرحـــالت الــصــيــد في 
وجهًدا  وقــتـًـا  يتطلب  البرية  المناطق 

كبيَرين.
تدريب  على  يحرصون  الصّقارون 
لياقتها  الســتــعــادة  الــقــديــمــة  الــصــقــور 
بقائها  بــعــد  لــلــصــيــد  جـــاهـــزة  وتـــكـــون 
فــي «الــمــقــيــض» عـــدة أشــهــر، كذلك 
تدريب الصقور الجديدة والتي تعرف 
بـــــ «الـــــوحـــــش» حـــتـــى تـــكـــون مــطــيــعــًة 
إعــــــادة  أن  ُمـــوضـــحـــيـــن  لـــصـــاحـــبـــهـــا، 
إلى  الــخــروج  تتطلب  الــصــقــور  تأهيل 
البرية  والمناطق  المفتوحة  المساحات 
يعقد  الذي  التلواح  باستخدام  لدعوتها 
فـــي نــهــايــتــه طــيــر «حـــمـــامـــة»، ويــتــم 
الصقر  جــذب  معينة  آلــيــة  خــالل  مــن 
إلــــى الـــتـــلـــواح بـــهـــدف إكــســابــه الــلــيــاقــة 
جاهًزا  ويكون  الصيد،  في  المطلوبة 

لموسم المقناص، وموسم المسابقات 
الــمــحــلــيــة الـــتـــي تــطــلــقــهــا الـــعـــديـــد من 
الجهات، والتي يشارك فيها عدٌد كبيٌر 

من أبناء قطر.
الوقت  في  الصقارون  وأشاد  هذا، 
أولته  الــذي  الكبير  باالهتمام  نفسه 

في  الهواية  بهذه  الجهات  من  العديد 
خاصة  محمية  تــتــوّفــر  حــيــث  قــطــر، 
إنشاء  وتــم  بالصقور،  الصيد  لمحبي 
ســــوق مــتــكــامــل يـــتـــوفـــر فـــيـــه جــمــيــع 
احــتــيــاجــات الــصــقــاريــن، وُمــســتــشــفــى 
مــتــخــصــص لــعــالج الـــصـــقـــور، داعــيــن 

ـــــادة عــدد  الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة إلــــى زي
الــــُمــــســــابــــقــــات الــــخــــاصــــة بـــالـــصـــقـــور 
مع  الهواية  عّشاق  أعــداد  مع  لتتواءم 
الــحــرص عــلــى زيـــادة الــجــوائــز ورفــع 
على  يشّجعهم  الــذي  بالشكل  قيمتها 

لمنافسة. ا

ترافق الصقارة في رحلة تدريب الصقور
لتأهيلها وترويضها استعداًدا لموسم الصيد

لصاحبه مطيًعا  يكون  حتى  فقط  للترويض  يحتاج  «الوحش»  الصقر 

ضرورة زيادة عدد المسابقات لتناسب اإلقبال الكبير على هواية المقناص
المنافسة  على  الصقارة  يشجعان  قيمتها  ــع  ورف الجوائز  ــادة  زي
والصبر والمنافسة  التحدي  صــفــات  تُكِسب  الــصــقــارة  هــوايــة 

استعادة اللياقة البدنية للصقر بالتدريب بعد بقائه في «المقيض» عدة أشهر   

أحمد الخاطر:

أّكـــــد أحـــمـــد الــخــاطــر أن الــصــقــر الـــذي 
يملكه «وحش»؛ أي برّي ال يأنس البشر تم 
بتأسيسه  يقوم  وحالًيا  مــؤخــًرا،  اصطياده 
وتـــرويـــضـــه ولــيــس تــدريــبــه عــلــى الــصــيــد، 
ألنــه فــي األصــل ال يملك مشكلة فــي ذلك 
يحتاج  الــذي  التفريخ  عكس  على  ومــؤهــل 
أصول  على  الصفر  من  وتعليم  تأهيل  إلى 
ـــا إلــــى أنــــه يـــنـــوي الــمــشــاركــة  الــصــيــد، الفـــتً
بصقره في مسابقات السرعة التي تقام في 
قطر، ال سيما أن الجهات المعنية حرصت 
خاللها  مــن  يستطيع  بــطــوالت  إقــامــة  على 

الصّقارون الُمنافسة فيها واالستمتاع بها.
وأوضح أّن الوقت األنسب للقيام بأعمال 
ترويض أو تدريب الصقور هو قبل غياب 
الــشــمــس بــســاعــة واحــــــدة أو بــعــد شـــروق 
الشمس مباشرة نظًرا لالرتفاع الشديد في 
درجات الحرارة في هذه الفترة، الفتًا إلى 
أّن عملية الترويض أو التدريب تحتاج إلى 
موقع مفتوح ووجود معاون يحمل الطير، 
المعاون  أو  الطير  صاحب  يقوم  ثم  ومــن 
بتحريك التلواح الذي يربط في نهايته أحُد 
أنواع الطيور، وغالبًا ما تكون حمامة، وهي 
وتــدريــبــه  للفريسة  الــصــقــر  جـــذب  عملية 

لمرحلة الصيد الحّر في المناطق البرية.
التي  الــجــنــوب  بمحمية  الــخــاطــر  وأشـــاد 
نّفذتها  الــتــي  الــمــمــّيــزة  األفــكــار  مــن  تُعتبر 

والــمــرح  المتعة  إلدخـــال  المعنية  الجهات 
على هواة الصيد بالصقور، كما تُساهم في 
لممارسة  للُمواطنين  مناسب  موقع  إيجاد 
هوايتهم في الصيد دون الحاجة إلى السفر 
خــــارج الـــبـــالد، مــتــوقــًعــا أن يــكــون اإلقــبــال 
عليها هذا العام كبيًرا لعدم سفر الكثيرين 
ستجعل  التي  كورونا  أزمــة  بسبب  للخارج 

الصّقارين يفضلون الحجز في المحمية.
ودعا الجهات المعنيَة لزيادة المسابقات 
ورفــع  الــجــوائــز  وزيـــادة  بالصقور  الخاصة 
ــمــنــافــســة بــيــن  قــيــمــتــهــا لـــرفـــع ُمـــســـتـــوى ال
الصّقارين وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة 

ألكبر عدٍد منهم لُممارسة الهواية.

 تدريب الصقور بعد شروق الشمس مباشرة 

 أحمد الخاطر

عبداهللا الخاطر:

قـــال عـــبـــداهللا الــخــاطــر (١٦) عـــاًمـــا إّنـــه 
كان  أن  منذ  والـــده  برفقة  للصيد  يــخــرج 
خاص  صقر  أّول  وامتلك  أعــوام،   ٥ عمره 
بــــه مـــنـــذ ٦ أعــــــــوام، ومـــنـــذ ذلـــــك الـــوقـــت 
الصيد  بطرق  الكافية  الخبرة  لديه  وهــو 
أنه  إلــى  الفــتًــا  تأهيلها،  وإعـــادة  وتدريبها 
تدريب  بــإعــادة  الحالية  الفترة  فــي  يــقــوم 

صقره ليكون جاهًزا للصيد في الموسم.
بــالــصــقــور  الــصــيــد  هـــوايـــة  أّن  وأوضــــــح 
من  كبيرة  لفئة  بالنسبة  ُمهمة  أصبحت 
الــشــبــاب الــقــطــري الــيــافــع الـــذي تعلم هذه 
الــهــوايــة مــن الــكــبــار، وهــي هــوايــة ال يوجد 
بــهــا مــخــاطــر، وتــبــعــدهــم عــن أي هــوايــات 
خــطــورة  تشكل  أن  يمكن  خــطــرة  أخـــرى 
ميزات  لها  أن  عــن  فــضــًال  حياتهم،  على 
عــــديــــدة، أبــــرزهــــا أنـــهـــا تــكــســب صــاحــبــهــا 
صــفــات إيــجــابــيــة مــثــل الــتــحــدي واإلصـــرار 
والمنافسة، وأيًضا الصبر نظًرا ألن البحث 

عن الفريسة أثناء الخروج لرحالت الصيد 
طويًال  ــا  وقــتً يتطلب  الــبــريــة  المناطق  فــي 
الطيور  مــن  الــفــرائــس  عــن  للبحث  وجــهــًدا 

المهاجرة.

 أشـــارك برحــالت الصيد
منــــذ عـــمر ٥ ســــنوات 

 عبداهللا الخاطر

المرحلة  أن  البادي  محمد  علي  أّكد 
الــحــالــيــة هــي مــرحــلــة تــدريــب الصقور 
حـــتـــى تــــكــــون مـــســـتـــعـــدة لــلــصــيــد بــعــد 
حتى  أكتوبر  شهر  فــي  األجـــواء  تحسن 
الطيور  أن  إلـــى  ــا  الفــتً الــمــوســم،  انــتــهــاء 
الــمــهــاجــرة وصــلــت إلـــى قــطــر، وحــالــًيــا 
الموسم يعرف لدى الصقارين بموسم 
بالخروج  الكثيرون  ويــقــوم  الــكــروان، 
المناطق  فــي  لصيده  الــفــتــرة  هــذه  فــي 
تدريب  مرحلة  أن  إلــى  ولفت  البرية. 
الـــصـــقـــور أو مـــا يــطــلــق عــلــيــه فـــي لغة 
مرحلة  بعد  تأتي  «الدعو»،  الصقارين 
الــمــقــيــض الــتــي اســتــمــرت طــيــلــة أشهر 
الصيف، وعملية التدريب ليست صعبة 
خاصة أن طيورهم مدربة منذ سنوات 
بأساليب  تذكير  إلــى  ســوى  تحتاج  وال 
الفتًا  الــبــدنــيــة،  لياقتها  وإعــــادة  الصيد 
إلــــى أن األجــــــواء فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة 

ومعظم  الَمهمة،  بهذه  للقيام  مناسبة 

المساحات  إلـــى  يــتــوافــدون  الــصــقــاريــن 

المغرب  قبل  البرية  واألمــاكــن  الفضاء 

بــســاعــة تــقــريــبًــا، حــيــث تــكــون درجـــات 

الــــــحــــــرارة مــنــخــفــضــة وغــــيــــر ضــــــاّرة 

بالصقر.

الصقارين  من  الكثير  أن  إلى  ولفت   

طيار  دون  مــن  الــطــائــرات  يستخدمون 

العمودية لتدريب صقورهم، وهذا النوع 

من الطائرات يُساعد الصقر على التحليق 

إلى  للطيران  ودفعه  لياقته  لرفع  عالًيا 

مرحلة  بعد  وخــاصــة  العالية،  األمــاكــن 

طــوال  الطير  فيها  يبقى  التي  المقيض 

فترة الصيف من دون نشاط بدنّي.

 طائرات لتدريب الصقور على التحليق عاليًا
علي البادي:

علي البادي

ــــد مــحــمــد آل  أّك
شـــافـــي أنـــــه يــقــوم 
بــــــإعــــــادة تــــدريــــب 
صـــــــــــقـــــــــــره عـــــلـــــى 
مرة  الصيد  فنون 
أخــــــــــــرى، وذلـــــــك 
لمرحلة  اســتــعــداًدا 
ــــد الـــفـــعـــلـــي  ــــصــــي ال
المهاجرة  للطيور 
بــالــمــنــاطــق الــبــريــة 
فــــي قـــطـــر، الفـــتًـــا 
الــحــبــارى  أّن  إلــــى 
مــــن أشـــهـــر أنـــــواع 
الطيور التي يبحث 
عــنــهــا الــصــقــار في 

األماكن  جميع  في  الصطيادها  قطر 
الستطاعته  بالفخر  ويــشــعــر  الــبــريــة، 

صيد هذا النوع من الطيور بصقره.

ــــفــــت إلــــى  ول
الــشــاهــيــن  أّن 
يــــــعــــــد أفـــــضـــــل 
أنـــــواع الــصــقــور 
وأســـــــرعـــــــهـــــــا، 
حــــيــــث يــتــمــيــز 
بـــــــــــقـــــــــــدرتـــــــــــه 
عــــلــــى الـــلـــحـــاق 
بـــــالـــــفـــــريـــــســـــة 
مــــهــــمــــا كــــانــــت 
ســـــــرعـــــــتـــــــهـــــــا، 
وهــــــــــذا الــــنــــوع 
مـــــن الـــصـــقـــور 
الــمــفــضــل لــدى 
مـــعـــظـــم هـــــواة 
يحرص  أيًضا  أنــه  إلــى  الفتًا  الصقور، 
بــجــانــب مــمــارســة هــوايــة الــصــيــد على 
التي  المسابقات  فــي  أيــًضــا  المشاركة 

المعنية. الجهات  تقيمها 
ـــهـــم حـــريـــصـــون عــلــى  وأوضـــــــح أن

ــــهــــوايــــة  ـــيـــم هــــــــذه ال ـــعـــل ت
ألطــفــالــهــم، حــيــث البــد 
فــي  مــعــهــم  يـــكـــونـــوا  أن 
فــتــرة تــدريــب الــصــقــور 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة مــن 
أن  والبـــــــــــد  الــــــســــــنــــــة، 
في  أيًضا  يصطحبوهم 
رحـــــالت الــصــيــد الــتــي 

يـــــخـــــرجـــــون فـــيـــهـــا 
البرية،  للمناطق 

أن  ـــًرا  ـــب ـــعـــت ُم
ــيــم  تــعــل

األطـــــفـــــال هــــــذه الــــهــــوايــــة يــــأتــــي مــن 
بـــــــاب حــــرصــــهــــم عــــــى الــــحــــفــــاظ 
عـــلـــى الـــــمـــــوروث الــشــعــبــي 
الــقــطــري الـــذي ورثـــوه 
آبائهم  عن  أيًضا  هم 

وأجدادهم.

 الشـــــاهين أســــــــرع أنــــواع الصقــــور
محمد آل شافي:

 محمد آل شافي

المعنية. الجهات  ها 
ـــهـــم حـــريـــصـــون عــلــى  وضـــــــح أن

ــــهــــوايــــة  ـيـــم هــــــــذه ال
فــالــهــم، حــيــث البــد
فــي مــعــهــم  ـكـــونـــوا 
ة تــدريــب الــصــقــور
هــــذه الـــفـــتـــرة مــن
أن والبـــــــــــد  ـــنــــــة، 
في أيًضا  طحبوهم 
الت الــصــيــد الــتــي

فـــيـــهـــا  ــرجـــــون
البرية،  طق

أن ـــًرا  ـــب ت
يــم 

األطـــــفـــــال هــــــذه الــــهــــوايــــة يــــأتــــي مــن
بـــــــاب حــــرصــــهــــم عــــــى الــــحــــفــــاظ
عـــلـــى الـــــمـــــوروث الــشــعــبــي
الــقــطــري الـــذي ورثـــوه
آبائهم عن  أيًضا  هم 

وأجدادهم.

تصوير تصوير - - رام:رام:



محلياتمحليات٤

السبت 9 صفر 1442هـ - 26 سبتمبر 2020م - العدد (14021) 

طلبة الهـندسة يطــورون تقنيات طبية حديثة
رصدتها      ضمن مشاريع تخرجهم للشهر القادم

عنه  الــنــاتــجــة  ــــــــراض  واألم الـــســـكـــري  تــشــّخــص  مـــشـــاريـــع 

ـــــــــــــداؤه بــســهــولــة ــــــــــوزن ويــــمــــكــــن ارت ـــف ال ـــي ـــف ــــاز خ ــــه ــــج ـــــري: ال ـــــاج ـــــه ـــد ال ـــي ـــع س

العمل لسوق  الالزمة  والمهنية  العلمية  بالخبرات  الطلبة  زودت  الجامعة 
للبيئة   وصديقة  الطاقة  استهالك  توفر  حلوًال  تقدم  جديدة  تقنيات 

مسيرتي  خــالل  مــن  وأضـــاف: 
الــجــامــعــيــة واجـــهـــت الــعــديــد مــن 
الـــعـــقـــبـــات كـــــأي طـــالـــب جــامــعــي 
وبتوفيق  واالجــتــهــاد  بالجد  لكن 
اجتزت  وتعالى  سبحانه  اهللا  من 
تــــلــــك الــــعــــقــــبــــات ومـــــــن خـــاللـــهـــا 
اســـتـــنـــتـــجـــت مــــــدى فــــائــــدة تــلــك 
ـــعـــقـــبـــات فــــي إكـــســـابـــنـــا خـــبـــرة  ال
فــي الــجــانــب الـــدراســـي والــمــهــنــي 
والــــشــــخــــصــــي، الفــــتًــــا خـــصـــوًصـــا 
فــي األشــهــر الــمــاضــيــة مــع انــتــشــار 
الجامعة  واجهت  كورونا  جائحة 
نــقــلــة نــوعــيــة لــلــتــحــول عــن طــريــق 
ـــخـــدام  ـــاســـت ـــم عـــــن بُــــعــــد ب ـــعـــل ـــت ال
وبدائل  مختلفة  تعليمية  منصات 
لــلــتــعــلــم والـــتـــدريـــس فـــي الـــحـــرم 
جميع  جــهــود  وبــفــضــل  الــجــامــعــي 
مــنــســوبــي الــجــامــعــة مــن إداريــيــن 
وأكــــاديــــمــــيــــيــــن وطـــــــالب أثـــبـــتـــت 
جــامــعــة قــطــر جــدارتــهــا بــتــقــديــم 
مــــســــتــــوى مــــرتــــفــــع فــــــي جــــــودة 
هذه  قبل  الحال  كان  كما  التعليم 

الجائحة.

وعـــــــن رؤيـــــتـــــه الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 

بــعــد الــتــخــرج قـــال أحــــرص عــلــى 

ـــدراســـات الــعــلــيــا فــي  اســتــكــمــال ال

التخرج  بعد  التكنولوجيا  مــجــال 

واالنــــــخــــــراط فــــي مــــجــــال ســـوق 

احتياجات  على  والتعرف  العمل، 

ســـوق الــعــمــل الــقــطــري واكــتــســاب 

الــخــبــرة فـــي الــمــجــال بــاإلضــافــة 

جميل  ونرد  اإلنجازات،  لتحقيق 

هـــــذا الــــوطــــن عـــلـــيـــنـــا مــــن خـــالل 

في  واإلبـــداع  تعلمناه  مــا  تطبيق 

هـــــذا الـــمـــجـــال لـــخـــدمـــة الـــوطـــن 

كانت  ســواء  الــقــطــاعــات  شــتــى  فــي 

تعليمية. أو  صحية  أو  أمنية 

الــســادة  علي  عــبــداهللا  أكــد  فيما 

الــجــهــاز  أن  حـــاســـوب  هــنــدســة   -

اإلعــــاقــــة  ذوي  األفـــــــــراد  يـــمـــكـــن 

الــبــصــريــة مـــن الـــتـــحـــرك بــحــريــة 

مقدمي  على  اعتمادهم  وتقليل 

مــن  تلبية  يمكنهم  مــمــا  الــرعــايــة 

احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الــــخــــاصــــة بــشــكــل 

أفــــضــــل فــــي الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب، 

اســتــخــدام  طــريــق  عــن  يمكن  كــمــا 

ـــــادة اكـــتـــشـــاف الــعــالــم  الـــجـــهـــاز زي

الـــمـــحـــيـــط بـــهـــم كـــمـــا تــــزيــــد مــن 

لهم  الــمــتــاحــة  التعليمية  الــفــرص 

ـــتـــفـــاعـــل االجـــتـــمـــاعـــي  وزيـــــــــادة ال

لهم. أفضل  عمل  فرص  وكذلك 

حــظــي  الــــمــــشــــروع  إن  وتــــابــــع: 

بـــاهـــتـــمـــام مــــن جــــانــــب الـــكـــلـــيـــة، 

أرض  عـــلـــى  ــتــطــبــيــقــه  ل ونـــطـــمـــح 

الـــواقـــع وتــوســيــع دائــــرة انــتــشــاره، 

ـــهـــم يـــعـــمـــلـــون عــلــى  ــــا إلـــــى أن الفــــتً

تخصص  خالل  من  الوطن  خدمة 

هــنــدســة الـــحـــاســـوب وتــطــبــيــق ما 

قطر،  بجامعة  الكلية  في  تعلمه 

قطر  جامعة  في  الحياة  إن  وقال 

يبني  الــتــي  الــركــائــز  أهــم  مــن  تعد 

وأسلوب  شخصيته  الطالب  عليها 

ـــربـــطـــك  حـــــيـــــاتـــــه حـــــيـــــث إنـــــهـــــا ت

من  مختلفة  بــأطــيــاف  بــالــتــعــامــل 

. المجتمع  أطياف 

الجامعية  الحياة  تعد  وأضاف: 

مليئة  قطر  جامعة  في  خصوًصا 

المعلومة  مــن  والتحقق  بالبحث 

الخبرة  إليها  المنتسبين  وتكسب 

األكاديمي  المجال  في  فقط  ليس 

إنما لها دور في إكساب منتسبيها 

وتــجــهــيــزهــم لــلــخــوض فـــي ســوق 

الفتًأ  المختلفة  بمجاالته  العمل 

الــجــامــعــيــة  مـــســـيـــرتـــهـــم  أن  إلـــــى 

ولكننا  بالضغوطات،  مليئة  كانت 

بإصرارنا  ذلك  نواجه  أن  استطعنا 

هذه  ظل  في  الجامعة  لنا  واحتواء 

الـــظـــروف الـــراهـــنـــة والـــتـــي تــقــوم 

حيث  من  الكثيرة  التحديات  على 

ضـــغـــط االخـــــتـــــبـــــارات الـــقـــصـــيـــرة 

الــتــخــرج  مـــشـــروع  عــلــى   والعمل 

واالجــــــتــــــمــــــاعــــــات الـــمـــخـــصـــصـــة 

لــمــشــروع الــتــخــرج وكــل ذلــك عن 

بُــعــد، وأثــبــتــت الــجــامــعــة قــدرتــهــا 

عــلــى الــتــعــامــل مــع كــافــة األزمـــات 

واســـتـــمـــرار الــتــعــلــم فـــي مــخــتــلــف 

الظروف.

الجاهزية  قمة  في  إنهم  وقال 

لـــــالنـــــخـــــراط فـــــي ســـــــوق الـــعـــمـــل 

ـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى احـــتـــيـــاجـــاتـــه  وال

واكـــتـــســـاب الــخــبــرة فـــي الــمــجــال 

بــاإلضــافــة لــلــتــحــقــيــق اإلنـــجـــازات 

ــــك الـــــخـــــوض فــي  ونــــطــــمــــح كــــذل

لنفس  الــتــابــعــة  الــعــلــيــا  الـــدراســـات 

الـــمـــجـــال الكـــتـــســـاب الـــمـــزيـــد مــن 

الـــــخـــــبـــــرة، خــــاصــــة فـــــي مـــجـــال 

الحاسوب،  وهندسة  التكنولوجيا 

من  للوطن  الجميل  نرد  أن  على 

واإلبداع  تعلمناه  ما  تطبيق  خالل 

الوطن. لخدمة  المجال  هذا  في 

ابتكار لمساعدة ذوي اإلعاقة البصرية على التنقل بحرية
مزود بأجهزة استشعار تنقل الصوت لمستخدمه   

تـــخـــصـــص هــنــدســة  قـــــال ســـعـــيـــد عــــبــــداهللا الـــهـــاجـــري - 
الـــحـــاســـوب: نــعــمــل عــلــى مـــشـــروع مــبــتــكــر لــجــهــاز يــســاعــد 
مستقل  بشكل  بحرية  التنقل  على  البصرية  اإلعاقة  ذوي 
المحيطة  البيئة  واستكشاف  اآلخرين  على  االعتماد  دون 
بسهولة  ارتــداؤه  يمكن  الــوزن  خفيف  الجهاز  وهــذا  بهم، 
منخفضة  طــاقــة  ذات  دقــيــقــة  اســتــشــعــار  بــأجــهــزة  ومـــزود 
بالمعوقات  لتنبيههم  الجهاز  لمستخدمي  الصوت  تنقل 

يواجهونها. قد  التي  المختلفة 
وقـــــال: أنـــفـــذ الـــمـــشـــروع بــالــتــعــاون مـــع الــطــالــب عــبــداهللا 
هندسة  تخصص  مــن  التخرج  مــشــروع  ضمن  الــســادة  علي 
الفتًا  المعاضيد،  علي  سمية  الدكتورة  بــإشــراف  الحاسوب 
إلى أن أهمية المشروع نابعة من مساعدة األفراد من ذوي 
واالستفادة  اآلخرين  على  االعتماد  دون  التنقل  على  اإلعاقة 

من طاقاتهم في المجتمع بشكل أفضل.

على  بـــنـــاًء  جــــاء  ــلــمــشــروع  ل اخــتــيــارهــم  ســبــب  إن  وتـــابـــع: 
قطر  بدولة  الصحة  وزارة  من  جمعها  تم  التي  اإلحصائيات 
حسب  المصحح  الثنائي  العمى  انــتــشــار  مــعــدل  ارتــفــع  حيث 
الــعــمــر والــجــنــس بــيــن ســكــان دولــــة قــطــر، وتــعــتــبــر اإلعــاقــة 
ونتيجة  العالم،  أنحاء  جميع  في  منتشرة  مشكلة  البصرية 
له  سيكون  البصر  ضــعــاف  تساعد  تقنية  إنــشــاء  فــإن  لــذلــك 

تأثير إيجابي على جزء كبير من السكان.

عبد اهللا السادة

ـــــــصـــــــوت ـــــــال ــــــه الـــــــمـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم ب ــــــي ــــــب ــــــن ــــــــــــــــســــــــــــــــادة: ت ــــــــــــداهللا ال ــــــــــــب ع
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والمستقبلية الحالية  احتياجاته  وتناسب  المجتمع  تخدم  تخرج  مشاريع 
الدوحة - هبة البيه:

في  الهندسة  كلية  طلبة  من  عدد  أكد 
التي  تخرجهم  مشاريع  أن  قطر  جامعة 
تركز  الــقــادم  الشهر  بها  التقدم  يــنــوون 
على تطوير تقنيات حديثة تطور القطاع 
األمراض  تشخيص  في  وتساعد  الطبي 
أن  إلــى  الفتين  عليها،  والتغلب  مــبــكــًرا 
جــامــعــة قــطــر وفــــرت كـــافـــة الــخــبــرات 

الــعــلــمــيــة والــمــهــنــيــة لــهــم ومــكــنــتــهــم من 
المجتمع  تــخــدم  تــخــرج  مشاريع  تقديم 
ــــا مــن  ـــيـــاجـــاتـــه انــــطــــالًق وتــــنــــاســــب احـــت
الــمــســؤولــيــة الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــم في 
خــدمــة الــوطــن وتــطــويــع الــخــبــرات التي 
اكتسبوها خالل مسيرتهم الدراسية في 
تتغلب  جــديــدة  ومــشــاريــع  أفــكــار  تقديم 
على الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــبــالد في 

المجاالت. مختلف 

مشاريع  مــن  العديد  رصــدت   ]
الــتــخــرج لــطــلــبــة كــلــيــة الــهــنــدســة والــتــي 
تــنــاولــت تــقــنــيــات حــديــثــة فـــي الــكــشــف 
ــعــيــون الــنــاتــجــة  الــمــبــكــر عـــن أمـــــراض ال
عــن اإلصــابــة بــمــرض الــســكــري وكيفية 
اكــتــشــافــهــا والــوقــايــة مــنــهــا عــبــر الــتــقــاط 
المخاطر  وتحديد  وتحليلها  للعين  صور 
خالل مرحلة مبكرة تساعد في الوقاية 

والـــعـــالج الــمــنــاســبــيــن، 

حول  آخر  مشروًعا  الطلبة  قدم  كذلك 
الــنــوع  مــن  الــســكــري  مــرضــى  تشخيص 
الـــثـــانـــي الــــذيــــن يـــصـــابـــون بـــمـــرض فــي 
ما  وهـــذا  الــقــدم  فــي  الحسية  األعــصــاب 
ُيــســمــى بـــاالعـــتـــالل الــعــصــبــي الــســكــري، 
تنفيذ  آخــــر  مـــشـــروع  تـــنـــاول  حــيــن  فـــي 
تــقــنــيــة تــســاعــد ذوي اإلعـــاقـــة الــبــصــريــة 
ــتــنــقــل بـــحـــريـــة اعــــتــــمــــاًدا عــلــى  عـــلـــى ال

انفسهم، عبر ارتداء جهاز خفيف الوزن 
وجود  عند  تنبههم  باستشعارات  مجهز 
رسائل  بواسطة  طريقهم  في  عوائق  أية 

صوتية.
 ] رصدتها  التي  المشاريع  ومن 
أيـــًضـــا مـــشـــروع حــــول تــصــمــيــم مــحــول 
كهربائي يحّول الطاقة الثابتة باستخدام 

الستخدامها  جــديــدة  تكنولوجيا  نــظــام 
ــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة  فـــــي تـــطـــبـــيـــقـــات ال
(الكهروضوئية) لتحقيق أقصى استفادة 
تزايد  مــع  خــاصــة  النظيفة  الــطــاقــة  مــن 
اعــتــمــاد الـــدولـــة واتــجــاهــهــا الســتــخــدام 
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 

للطاقة. كمصدر 

خدمة الوطن أمانة في أعناقنا 
وعلينا تطوير خبراتنا العلمية

رسم توضيحي لجهاز مساعدة ذوي اإلعاقة



٥ محلياتمحليات

السبت 9 صفر 1442هـ - 26 سبتمبر 2020م - العدد (14021) 

عبد اهللا الكسواني: 

أحمد العبادي: 

الكسواني  نوح  عبداهللا  قال 
هــنــدســة  تـــخـــصـــص  -خريج 

مــــــشــــــروع  إن  حـــــــــاســـــــــوب: 
تـــخـــرجـــه عــــبــــارة عــــن جــهــاز 
لــتــشــخــيــص أمـــــراض الــعــيــون 
وخـــاصـــة تــلــك الــنــاتــجــة عــن 
مـــرض الــســكــري بــاســتــخــدام 

االصطناعي. الذكاء 
أبـــــرز  مـــــن  أن  وأوضــــــــــح 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــتــهــم 
خـــالل دراســـتـــهـــم الــجــامــعــيــة 

كـــانـــت الـــدراســـة عـــن بُـــعـــد بــســبــب جــائــحــة 
عملت  الــوقــت  مـــرور  مــع  ولــكــن  كـــورونـــا، 

الــجــامــعــة عــلــى تــذلــيــل كــافــة 
ـــا إلــــى أنــه  الـــصـــعـــوبـــات، الفـــتً
متابعة  الــتــخــرج  بــعــد  يــعــتــزم 
دراســــاتــــه الــعــلــيــا فـــي مــجــال 
هــنــدســة الــحــاســوب، والــعــمــل 
مــــــــن خــــــــــالل مــــــشــــــروعــــــات 
تهدف  تــكــنــولــوجــيــة  مختلفة 
لــتــطــويــر الـــطـــب عـــن طــريــق 
الــــبــــرمــــجــــة لــــكــــي نــســتــطــيــع 
إيـــــجـــــاد حــــلــــول وتـــشـــخـــيـــص 
بـــعـــض األمــــــــراض بــطــريــقــة 
أســـــــرع وأكــــثــــر دقــــــة مــــن الــــطــــرق الـــتـــي 

اليوم. تستخدم 

قال أحمد العبادي - خريج 
الحاسوب:  هندسة  تخصص 
أشــــــــــارك مــــــع زمــــيــــلــــي عــبــد 
مــشــروع  فـــي  الـــكـــســـوانـــي  اهللا 
جهاز  عن  عبارة  وهــو  تخرج 
لــتــشــخــيــص أمـــــراض الــعــيــون 
وخــــاصــــة تـــلـــك الـــنـــاتـــجـــة عــن 
مـــرض الــســكــري بــاســتــخــدام 
موضًحا  االصطناعي،  الذكاء 
صورة  بأخذ  يقوم  الجهاز  أن 
للكشف  تحليلها  ويتم  للعين 
ــأيــة  ــــة ب الـــمـــبـــكـــر عــــن اإلصــــاب

وأكـــد  الـــســـكـــري.  داء  عـــن  نــاتــجــة  أمـــــراض 
الكثير  يــســاعــد  وســـوف  مــهــم  الــمــشــروع  أن 
الفقيرة  الــدول  في  وخاصة  المرضى  من 
فقدان  مــن  يقي  المبكر  الكشف  إن  حيث 

في  ينصب  كله  وهذا  البصر، 
في  الطب  بتطوير  المساهمة 

الحالي.  زمننا 
وعــــن خــطــتــه الــمــســتــقــبــلــيــة 
إلى  أتطلع  التخرج  بعد  قــال: 
اســـتـــكـــمـــال دراســـــاتـــــي الــعــلــيــا 
واســـتـــخـــدام الـــمـــعـــارف الــتــي 
دراستنا  خالل  عليها  تحصلنا 
الـــجـــامـــعـــيـــة وتـــطـــويـــرهـــا بــمــا 
يــــخــــدم الـــمـــجـــتـــمـــع ويـــســـهـــم 
فـــي تــطــويــر الــقــطــاع الــطــبــي، 
أمانة  الوطن  خدمة  مضيًفا: 
فــي أعــنــاقــنــا ويــجــب عــلــيــنــا االســتــفــادة من 
كــل الــخــبــرات الــتــي نــمــتــلــكــهــا والــعــمــل على 
تــطــويــرهــا بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى وطــنــنــا 

جمعاء. والبشرية 

تشخيص أمراض العيون بالذكاء الصناعي 

صورة تقي من فقدان البصر  

 قال يعقوب الخوري، خريج 
تــخــصــص هــنــدســة الــكــهــربــاء: 
مـــشـــروع تــخــرجــنــا عـــبـــارة عن 
بطاريات  لشحن  ذكــي  تصميم 
فائقة  بسرعة  الجولف  سيارات 
حــيــث أعــمــل عليه مــع عــبــداهللا 
الزبيري، وعبدالعزيز السالمي، 
بإشراف الدكتور أحمد مسعود.

وأكد أن المشروع يقلل وقت 
الــشــحــن بــشــكــل كــبــيــر مــقــارنــًة 
بأنواع أخرى متوفرة في السوق 

وهــــو مـــا يـــوفـــر فـــي اســتــهــالك 
الــطــاقــة، ويــقــلــل مـــن اإلضــــرار 
والتي  البيئي  والــتــلــوث  بالبيئة 
استخدام  أسباب  أهــم  من  تعد 

السيارات الكهربائية.
اختيارهم  سبب  أن  وأوضــح 
المشروع هو «أننا نرى مستقبًال 
بــــاهــــًرا فــــي مـــجـــال الـــســـيـــارات 
ونتوقع  قــطــر  فــي  الــكــهــربــائــيــة 
ــــارات الــجــولــف  اســـتـــخـــدام ســــي
المواصفات  عالية  الكهربائية 

بكثرة في المستقبل».
وعـــــن مــســيــرتــه الــجــامــعــيــة 
كورونا  جائحة  ظل  في  خاصة 
فــي الــفــتــرة األخــيــرة قـــال: لقد 
استثنائية  صــعــوبــات  واجــهــتــنــا 
في التعلم وتنفيذ األفكار، لكن 
كمهندسين يجب أن نتأقلم مع 
الظروف وإيجاد الحلول البديلة 

وتحدي الصعاب.
وأضـــــاف: خــطــوتــي الــقــادمــة 
تـــنـــفـــيـــذ الــــمــــشــــروع وتــمــكــيــن 

مـــنـــتـــجـــنـــا مـــــن الــــــوصــــــول إلــــى 
األســواق واستخدامه في شحن 
المالعب،  في  الجولف  سيارات 
والمجمعات، والمطار، وغيرها 
مــن أمــاكــن، كما نفكر فــي أن 
البطاريات  موضوع  في  نتعمق 
الكهربائية والتصاميم الجديدة 
للسيارات وهدفنا خدمة الوطن 
بــشــتــى الــــطــــرق وتـــوظـــيـــف مــا 
لخدمة  الــجــامــعــة  فــي  تعلمناه 

البالد.

تصميم ذكي لشحن بطاريات سيارات الجولف 
يعقوب الخوري:

عبداهللا الكسواني

أحمد العبادي

ــــاهــــض  قــــــــــال مـــــحـــــمـــــد ن

تــخــصــص  خــــريــــج   - شـــعـــت 

إن  الـــــكـــــهـــــربـــــاء:  هــــنــــدســــة 

قمت  الــذي  التخرج  مشروع 

محمد  وزميلّي  أنا  باختياره 

عــبــدالــمــنــعــم وعـــمـــاد الــديــن 

الــشــاذلــي بـــإشـــراف الــدكــتــور 

محمد  والـــدكـــتـــور  ســيــركــان 

شـــودري، هــو مــشــروع يعمل 

عــــلــــى تـــشـــخـــيـــص مـــرضـــى 

مريض  إن  حــيــث  الــســكــري، 

الـــســـكـــري وخـــاصـــًة مــرضــى 

الــســكــري مـــن الـــنـــوع الــثــانــي 

يـــــــصـــــــابـــــــون بـــــــمـــــــرض فـــي 

القدم  في  الحسية  األعصاب 

وهــــذا مـــا يــســمــى بــاالعــتــالل 

في  ويــقــع  الــســكــري  العصبي 

ـــمـــشـــروع  الـــــقـــــدم ويـــــقـــــوم ال

ـــــــــذي نــــعــــمــــل عــــلــــيــــه عــلــى  ال

تــشــخــيــص مــرضــى الــســكــري 

الـــمـــصـــابـــيـــن بـــهـــذا الـــمـــرض 

بـــشـــكـــٍل مـــبـــكـــر عــــن طـــريـــق 

التخطيط  وهــمــا  إشــارتــيــن 

ـــعـــضـــالت  ـــل الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي ل

Electromyography- )

EMG) وقياس قوة رد فعل 

 Vertical) العمودية  األرض 

 Ground Reaction

عـــن   (  Force-VGRF

يسمى  مـــا  أو  تــقــنــيــة  طــريــق 

بــتــكــنــولــوجــيــا الــتــعــلــيــم اآللـــي 

(Machine Learning) في 

تشخيص مرضى السكري.

الــــمــــرضــــى  إن  ـــــــع:  ـــــــاب وت

مراحل:  أربــع  إلى  ينقسمون 

األولــــــــى يــــكــــون فـــيـــهـــا لـــدى 

قدمه  في  إحساس  المريض 

وبهذا  خــطــوة  يخطو  عندما 

يكون في المرحلة الطبيعية، 

أمـــــا الـــثـــانـــيـــة فــيــشــعــر فــيــهــا 

جًدا  خفيف  بوخز  المريض 

أسفل القدم، والمرحلة التي 

متوسطة  مرحلة  هــي  تليها 

المريض  إن  حيث  الخطورة 

يــشــعــر بـــوخـــز أســـفـــل الــقــدم 

االعتالل  نتيجة  بألم  ويشعر 

األخيرة  والمرحلة  العصبي، 

شــديــدة الــخــطــورة حــيــث إن 

الوقت  طوال  يشعر  المريض 

بـــوخـــز وألــــــم أســـفـــل الـــقـــدم 

ويمكن أن يسبب مضاعفات 

أكبر في هذه المرحلة تصل 

إلـــى الــغــرغــريــنــة وأكــثــر من 

ذلك.

ــــقــــد قــمــنــا   وأضـــــــــــــاف: ل

باختيار هذا المشروع نتيجة 

انــتــشــار الـــمـــرض فـــي الــعــالــم 

وأهــــمــــيــــة عــــــالج الـــمـــرضـــى 

الــمــصــابــيــن بـــهـــذا الـــمـــرض، 

الناس  مــن  الكثير  إن  حيث 

ـــســـكـــري  لــــديــــهــــم مـــــــرض ال

المرضى  هؤالء  من  والكثير 

ع أن يكون لديهم مرض  يتوَقّ

االعـــتـــالل الــعــصــبــي الــســكــري 

وتــكــلــفــة عـــالج هـــذا الــمــرض 

كــــبــــيــــرة جــــــــــًدا وأعــــــراضــــــه 

خــطــيــرة جـــــًدا، ومـــن خــالل 

الهندسة  لتخصص  دراستنا 

شغف  لدينا  كان  الكهربائية 

الطبية  الــمــواضــيــع  لــمــعــرفــة 

فــــــي هـــــنـــــدســـــة الــــكــــهــــربــــاء 

وتــطــويــر مــعــرفــتــنــا فــي هــذا 

الـــمـــجـــال وإيــــجــــاد حـــل لــهــذا 

الـــمـــرض واكــتــشــافــه مــبــكــًرا 

وعالجه.

التعليم  مرحلة  أن  وأكـــد 

ــــعــــد مــــرحــــلــــة لــيــســت  عـــــن بُ

ســـــهـــــلـــــة، وأيــــــــًضــــــــا مـــلـــيـــئـــة 

بــــالــــضــــغــــوطــــات مـــــن حــيــث 

القصيرة  االختبارات  ضغط 

والعمل على مشروع التخرج 

واالجـــتـــمـــاعـــات الــمــخــصــصــة 

ــعــد،  لــذلــك وكـــل ذلـــك عـــن بُ

ولــكــنــنــا اســتــطــعــنــا أن نــواجــه 

ــتــحــديــات بــإصــرارنــا  هــــذه ال

ومــــســــاعــــدة الــــجــــامــــعــــة لــنــا 

وتـــذلـــيـــل الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 

واجــــهــــت الــطــلــبــة فــــي هـــذه 

االستثنائية. الفترة 

لتطوير  سعيه  عن  وكشف 

يعمل  الــذي  التخرج  مشروع 

عليه والحصول على درجتي 

إلى  والــدكــتــوراه  الماجستير 

جــانــب ذلـــك الــحــصــول على 

ــا  الــوظــيــفــة الــمــنــاســبــة، الفــتً

المستقبلية  رؤيــتــنــا  أن  إلـــى 

ـــة مـــن خــالل  ـــدول لــخــدمــة ال

الــمــفــيــدة  األدوات  انـــتـــقـــاء 

بيئتنا،  تناسب  التي  والنافعة 

تناسب  تصميمات  واخــتــيــار 

الــتــطــور والــتــقــدم الــحــضــاري 

في دولة قطر.

 ابتكار جديد لتشخيص النوع الثاني من السكري 
محمد شعت:

محمد شعت
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خريج   - ثاني  آل  عبداهللا  جاسم  قــال 
في  ركزنا  كهربائية:  هندسة  تخصص 
مشروع التخرج الخاص بنا على تصميم 
الثابتة  الــطــاقــة  يــحــول  كهربائي  مــحــول 
بــاســتــخــدام نـــظـــام تــكــنــولــوجــيــا جــديــدة 
الســـتـــخـــدامـــهـــا فـــي تــطــبــيــقــات الــطــاقــة 
لتحقيق  (الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة)  الــشــمــســيــة 
النظيفة  الــطــاقــة  مــن  اســتــفــادة  أقــصــى 
خاصة مع تزايد اعتماد الدولة واتجاهها 
الســتــخــدام الــطــاقــة الــنــظــيــفــة والــطــاقــة 

الشمسية كمصدر للطاقة.
الدكتور  بإشراف  المشروع  إن  وتابع: 
ـــال، وعــمــلــت عــلــيــه بــرفــقــة  عـــاطـــف إقـــب
زميلّي امينول هوك، ومحمد رافي أحمد 
ويهدف الستخدام تصميم محول «تيار 

 GaNFET مــع  DC- ثــابــت»  كــهــربــائــي 
والذي سيكون أكثر كفاءة وإحكاًما، كما 
استخدام  سيتم  كما  الـــوزن،  خفيف  أنــه 
الطاقة  تطبيقات  في   DC- DC محول 
سيتم  أيًضا،  (الكهروضوئية).  الشمسية 
ألعلى  تتبع  تقنيات  باستخدام  اختباره 

طاقة ممكنة.
ولـــفـــت إلــــى أن الــمــســيــرة الــجــامــعــيــة 
كانت مشوقة وفي نفس الوقت تضمنت 
بــعــض الــصــعــوبــات خـــاصـــة فـــي الــفــتــرة 
األخيرة في جائحة كوفيد-١٩، وواجهنا 
ــعــد،  تـــحـــديـــات الـــتـــحـــول لــلــتــعــلــيــم عـــن بُ
من  وتمكنا  التقنية  المشكالت  وبعض 
نتعود  وبدأنا  المشكالت،  كافة  مواجهة 
بُعد  عن  المنصات  كافة  استخدام  على 

هذه  ساعدتنا  كما  الــصــعــاب،  وتخطينا 
البرامج في استكمال اجتماعات مشروع 

التخرج بالتواصل مع الفريق عن بُعد.
عقب  المقبلة  الــخــطــوة  إن  وأضـــاف: 
الـــتـــخـــرج الـــبـــحـــث عــــن وظـــيـــفـــة وبــــدء 
تعلمناه  مــا  وتطبيق  العملية  الــمــســيــرة 
في  أساهم  أن  وأطمح  الوطن،  لخدمة 
تطوير وسائل استخدام الطاقة النظيفة 
والطاقة الشمسية في قطر نظًرا لتطور 
الــمــصــانــع وتـــوجـــه الـــدولـــة لــهــذا األمـــر، 
األلــواح  استخدام  فكرة  لتطبيق  وأطمح 
الطاقة  لتوفير  الــبــيــوت  فــوق  الشمسية 
وقوة  حــرارة  من  واالستفادة  قطر  في 
يخدم  بــمــا  قــطــر  فــي  الشمسية  الــطــاقــة 

الدولة في هذا المجال.

تقنــية جديـدة في تطبــيقات الطـاقة الشمـسية
جاسم آل ثاني: 

يعقوب الخوري
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المخلفــات تحــاصــر أشجار  روضــــة الثميـــد   
 مطالب بحملة لتنظيفها

 شاحنات أفرغت حمولتها من مخلفات البناء   مخلفات مجاورة لألشجار البرية  

والـــــــشـــــــتـــــــاء الــــــــخــــــــريــــــــف  فــــــصــــــلــــــي  فــــــــــي  لـــــــلـــــــعـــــــائـــــــالت  مـــــــهـــــــم  مــــــقــــــصــــــد  الـــــــــــروضـــــــــــة   

ـــة  ـــق ـــط ـــن ـــم ـــال ب ــــــــم  ــــــــوده وج وتــــــعــــــزيــــــز  ــــن  ــــي ــــي ــــئ ــــي ــــب ال ـــــن  ـــــي ـــــب ـــــمـــــراق ال عـــــــــدد  ــــــــادة  ــــــــزي ب ـــــب  ـــــطـــــال م  

تصوير تصوير - - رام : رام : 

كتب - حسين أبوندا:

 طــالــب عـــدد مـــن ُمـــرتـــادي 
روضة الثميد الجهات المعنية 
المخلفات  إزالـــة  على  بالعمل 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــــي الــــروضــــة، 
منها  التخلص  تم  التي  خاصة 
الفتين  البرية،  األشجار  بجوار 
إلى أن انتشار المخلفات يُشكل 
تهديًدا خطيًرا للحياة الفطرية 

ويشوه المظهر الجمالي. 
ودعـــــــا هـــــــؤالء إلــــــى تــوفــيــر 
الرقابة البيئية وتكثيفها خالل 
ســـاعـــات الــلــيــل حــتــى ال يــقــوم 
الُمخلفات  بــإلــقــاء  الُمخالفون 
بـــيـــن األشـــــجـــــار، ُمــقــتــرحــيــن 
تسوير الروض التي تقع بجوار 
عالمات  تركيب  أو  المشاريع 
الُمخلفات  إلقاء  لمنع  إرشادية 
الــــتــــي تـــضـــر بــالــبــيــئــة الـــبـــريـــة 

والغطاء النباتي.
بــالــصــور  رصــــــدت   ] 
ــثــمــيــد، حيث  حـــالـــة روضـــــة ال
يُالحظ حجم التعديات الكبير 
مـــن قــبــل ســائــقــي الــشــاحــنــات 
الذين يتعّمدون إلقاء الُمخلفات 
فوق األشجار، فضالً عن ضعف 
الرقابة الذي ساهم في تفاقم 
القيام  وعدم  المخلفات  حجم 

بأية أعمال لالهتمام بنظافتها.
أحد  المناعي،  محمد  ودعــا 
الجهات  الثميد،  روضـــة  زوار 
المعنية بفرض رقابة صارمة 
عــلــى الـــمـــوقـــع لــمــنــع الــتــخــلــص 
األشــجــار  فــوق  الُمخلفات  مــن 
إلى  الفتًا  موتها،  في  والتسبب 
أنه من الزوار الدائمين للموقع 
ودائـــًمـــا مــا يُــالحــظ زيــــادة في 
كــمــيــة الــمــخــلــفــات الــمــحــيــطــة 

بالروضة.
وأكد أن إلقاء الُمخلفات في 
األشجار  بموت  يُهدد  الــروض 

خاصة أن بعضهم يتعّمد إلقاء 
فيها،  اإلســمــنــتــيــة  الــخــرســانــة 
إزالــة  على  العمل  يستدعي  مــا 
لألشجار  المجاورة  الُمخلفات 
الــــبــــريــــة عـــبـــر إطـــــــالق حــمــلــة 
التي  الــثــمــيــد  روضــــة  لتنظيف 
لم  المعنية  الجهة  أن  يـُـالحــظ 
تعمل على تنظيفها منذ سنوات 

طويلة.
بــعــض  تـــعـــّمـــد  أن  واعـــتـــبـــر 
الــكــشــاتــة تــــرك الــُمــخــلــفــات أو 
من  الثميد  روضــة  فــي  إلقائها 
تشويه  فـــي  ــســاهــم  يُ أن  شــأنــه 

ــا  الــمــشــهــد الــجــمــالــي لــهــا، الفــتً
بإزالة  يقوم  ال  البعض  أن  إلــى 
األكياس والقوارير البالستيكية 
التي من الصعب أن تتحلل، ما 
يتطلب توفير الطاقات البشرية 
من  الروضة  وتنظيف  إلزالتها 
ــُمــخــلــفــات.  واســتــنــكــر خــالــد  ال
النعيمي ظاهرة تخّلص سائقي 
الــشــاحــنــات لــُمــخــلــفــات الــبــنــاء 
فــــوق األشــــجــــار الــصــحــراويــة، 
عن السبب الذي يدفع  ُمتسائالً 
الفعل  بهذا  للقيام  الُمخالفين 
رغم أن الجهة المعنية وّفرت 

الخاصة  المكبات  مــن  الــعــديــد 
بالُمخلفات في مناطق مختلفة 

بالبالد.
الثميد  روضـــة  أن  وأوضـــح   
تــنــتــشــر فــيــهــا ُمــخــلــفــات الــبــنــاء 
بصورة ملحوظة وهو ما جعل 
مــظــهــرهــا الــجــمــالــي مــشــوًهــا، 
الُمخلفات  تلك  أن  عــن  فضًال 
البر  رواد  عــلــى  خــطــًرا  تــشــكــل 
الذين يُفاجؤون بكميات كبيرة 

ُملقاة بصورة عشوائية.
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه مــــن زوار 
روضــــة الــثــمــيــد حــتــى قــبــل أن 

تعمل الجهة المعنية على إنشاء 
طـــريـــق الــــرفــــاع الـــــذي يُـــجـــاور 
السابق  فــي  وكــانــت  الـــروضـــة، 
من  كبير  عـــدد  بــوجــود  تتميز 
األشـــجـــار الــصــحــراويــة، إال أن 
تسّببت  بها  الُمحيطة  المشاريع 
في انحسار مساحتها والُمتبقي 
بسيًطا  جـــزًءا  يُــعــد  حــالــًيــا  منها 
داعــًيــا  الفعلية،  الــمــســاحــة  مــن 
من  تبقى  مــا  على  للُمحافظة 
الـــروضـــة الـــتـــي تــعــتــد مــقــصــًدا 
لــعــشــاق الـــرحـــالت الــبــريــة في 
ـــاء  ـــشـــت مـــــواســـــم الــــخــــريــــف وال

والربيع.
وذكـــــر عــلــي الــرمــيــحــي أن 
النباتات واألشجار الصحراوية 
الــــتــــي تــتــبــع لــــروضــــة الــثــمــيــد 
ُمغطاة باألتربة بصورة تخفي 
به  تتميز  الــذي  األخضر  اللون 
والنباتات  األشــجــار  الــعــادة  في 
ـــســـبـــب مـــــــــرور الـــشـــاحـــنـــات  ب
الُمتطايرة  واألتــربــة  الُمتكرر 
ـــــارة الـــــُمـــــجـــــاورة  ـــــكـــــّس مـــــن ال
التوسع  أن  ُمــعــتــبــًرا  لــلــروضــة، 
وإنــشــاء  السكنية  المناطق  فــي 
منه  البد  أمر  الطرق  مشاريع 

ما  على  الحفاظ  نتمنى  ولكن 
وتحويلها  الــــروض  مــن  تبقى 
ـــــــى حــــــدائــــــق طـــبـــيـــعـــيـــة فــي  إل

المناطق السكنية.
زوار  أن  ــــــــى  إل وأشــــــــــــار   
خصيًصا  يأتون  الثميد  روضــة 
الساحرة  بــاألجــواء  لالستمتاع 
وينزعجون  الخالبة  والمناظر 
مــــــــن مــــــشــــــاهــــــد الــــقــــمــــامــــة 
والـــُمـــخـــلـــفـــات الـــتـــي تــتــوســط 
السبب  عن  متسائالً  الــروضــة، 
ـــة عــــــدد الـــُمـــراقـــبـــيـــن  فـــــي قـــل
أن  يــفــتــرض  الــذيــن  البيئيين 
للحد  الُمعتدين  برصد  يقوموا 
هذه  على  السافر  االعتداء  من 

الروضة.
الثميد  روضـــة  أن  وأوضـــح   
من الروض الشهيرة التي كان 
العديد من المواطنين يزورنها 
طويلة  ســنــوات  منذ  باستمرار 
لـــقـــضـــاء وقـــــت ُمـــمـــتـــع بــرفــقــة 
الُمسطحات  وســـط  عــائــالتــهــم 
الـــخـــضـــراء، وُمــعــظــم زوارهـــــا 
فــي الــوقــت الــحــالــي يــتــذكــرون 
فيها  كـــانـــت  ـــتـــي  ال الـــلـــحـــظـــات 
من  البر  بعشاق  تعج  المنطقة 
الــــعــــائــــالت واألطـــــفـــــال الـــذيـــن 
الشتاء  مــوســم  فــي  يستمتعون 

بهذه المنطقة الفريدة. مخلفات اإلطارات تشكل مخاطر بيئية   شباك تحيط بإحدى األشجار  

ــا  ــه ــت ــاي ــم ــح ـــــاورة لــــهــــا ل ـــــج ـــــم ــــع ال ــــشــــاري ــــم ــــاء ال ــــه ــــت ــــــروضــــــة حــــتــــى ان تــــســــويــــر ال

الدوحة - [: تستغل بعض شركات 
المناطق  في  الفضاء  المساحات  المقاوالت 
الــســكــنــيــة لــتــخــزيــن مــــواد الــبــنــاء الــخــاصــة 
بــالــمــبــانــي تــحــت اإلنـــشـــاء، وهـــو مـــا يجعل 
ــتــشــار الــحــشــرات  الــمــوقــع بــيــئــة خــصــبــة الن
وتجمعات الُمخّلفات بجميع أنواعها، حيث 
انتهاء  فــور  إزالتها  الشركات  تلك  تتجاهل 
ألشهر  وأحيانًا  ألسابيع  تركها  ويتم  العمل 

ما يجعلها مطمًعا للصوص أيًضا. طويلة 
قـــانـــون  مــــن   (٢) الـــــمـــــادة  أن  يُــــذكــــر   
الــنــظــافــة  بـــشـــأن   ٢٠١٧ لــســنــة   (١٨) رقــــم 
أو  تــرك  أو  إلقاء  حظر  على  ينص  العامة 
العامة  األمــاكــن  فــي  الــُمــخــلــفــات  تــصــريــف 

والممرات  والــشــوارع  والــطــرق  والميادين 
واألزقـــة واألرصــفــة والــســاحــات والــحــدائــق 
والـــُمـــتـــنـــزهـــات الـــعـــامـــة وشــــواطــــئ الــبــحــر 
واألراضـــــــــــي الــــفــــضــــاء وأســــطــــح الـــمـــبـــانـــي 
والــحــوائــط والــشــرفــات ومــنــاور ومــمــرات 
وســـاحـــات وواجـــهـــات الــمــنــازل والــمــبــانــي 
ومواقف هذه األبنية واألرصفة المالصقة 
لــهــا وغــيــرهــا مـــن األمـــاكـــن، ســـــواًء كــانــت 

عامة أو خاصة.
وشاغليها،  المباني  مــالك  على  ويجب   
وممراتها  ساحاتها  نظافة  على  الُمحافظة 
الخاصة  والمواقف  وواجهاتها  وأسطحها 

لها. الُمالصقة  واألرصفة  بها 

حظـــر تخــزيــن مــواد البناء
في األراضي الفضــــاء 

[: طالب عدد من السائقين  الدوحة - 
مواصفات  فى  النظر  بإعادة  المعنية  الجهات 
لوحات التحذير من المطبات الصناعية بحيث 
أمتار   ١٠ عن  تقل  ال  مسافة  على  تركيبها  يتم 
الكثير  إن  لـــ [  هــؤالء  وقــال  المطب  مــن 
مـــن الــســائــقــيــن يــتــفــاجــؤون بـــوجـــود الــمــطــبــات 
عالية  بسرعة  فوقها  مــن  والــمــرور  الصناعية 
بــســبــب  وجـــود الــلــوحــات الــتــحــذيــريــة بــمــحــاذاة 
الـــمـــطـــب، األمـــــر الـــــذي ال يــمــنــحــهــم الــفــرصــة 

سرعاتهم. لتخفيض 

مواقع لوحات التحذير من المطبات تربك السائقين

مــع    :]  - ــــــدوحــــــة  ال
تحتاج  األمطار  موسم  اقتراب 
األمطار  مياه  تصريف  فتحات 
الداخلية  الــشــوارع  فــي  الــواقــعــة 
تنظيف  أعمال  إلى  والرئيسية 
العوالق  من  خلوها  من  للتأكد 
ـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي الـــُمـــخـــلـــفـــات  ـــُم ال
هطول  مــوســم  قبل  واألتــربــة، 
األمــــطــــار، لـــضـــمـــان انــســيــابــيــة 
تــدفــق مــيــاه األمــطــار الــتــي من 
بــالــتــســاقــط  تـــبـــدأ  أن  الــمــتــوقــع 
خــالل األســابــيــع الــقــادمــة وفــي 

أيـــــــام ُمـــتـــفـــّرقـــة بـــعـــد دخــــول 
األتربة  أن  يذكر  الشتاء.  فصل 
فتحات  في  العالقة  والُمخلفات 
الواقعة  األمطار  مياه  تصريف 
في الشوارع الداخلية والرئيسية 
وراء  الـــرئـــيـــســـي  الـــســـبـــب  هــــي 
حيث  األمــطــار،  مياه  تجمعات 
بطء  إلــى  صيانتها  تأخر  يــؤدي 
وأحيانًا  المياه  تصريف  عملية 
في  نهائًيا  امتصاصها  عدم  إلى 
لفتحات  كلًيا  اإلغالق  كان  حال 

التصريف. 

تنظيف فتحات تصريف مياه األمطار قبل الموسم

تقع بمحاذاتها وال تعطي لهم الفرصة لخفض سرعة المركبة
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كتب - محروس رسالن:

المحمود،  محمد  الــشــيــخ  فضيلة  أّكـــد 
اإلمـــــــــام بـــــــــــوزارة األوقـــــــــــاف والـــــشـــــؤون 
اإلسالمية والداعية اإلسالمي، أن التواضع 
ودليل  الصالحين،  وسمة  النبيين،  خلق 
منّوًها  واآلخـــرة،  الدنيا  فــي  الرفعة  على 

بأن من تواضع هللا رفعه وأعزه.
وحــــــكــــــى فــــضــــيــــلــــتــــه خـــــــــالل خـــطـــبـــة 
بن  محمد  اإلمــام  بجامع  أمــس،  الجمعة، 
عبدالوهاب، أن الجنيد بن محمد، رحمه 
اهللا قــــال: «الــتــواضــع هــو خــفــض الــجــنــاح 

ولين الجانب».
أمر  وتعالى  سبحانه  اهللا  أن  وأوضـــح 
نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يتخلق بهذا 
الــخــلــق الــعــظــيــم، فــقــال ســبــحــانــه وتــعــالــى 
ِمَن  اتَّبََعَك  لـِـَمــِن  َجنَاَحَك  :«َواْخــِفــْض  له 

اْلُمْؤِمنِيَن» -٢١٥- سورة الشعراء.
ولفت إلى ما أخرجه اإلمام مسلم بن 
عن  صحيحه  فــي  اهللا  رحــمــه  الــحــجــاج، 
ِعَياِض ْبِن ِحَماٍر رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَل 
 َ ِ صلى اهللا عليه وسلم: «إِنَّ اهللاَّ َرُسوُل اهللاَّ
تعالى أَْوَحى إِلَيَّ أَْن تََواَضُعوا، َحتَّى َال يَْبِغَي 
أََحٌد َعلَى أََحٍد، وَال يَْفَخَر أََحٌد َعلَى أََحٍد».

وتعالى  سبحانه  اهللا  أمــر  نعم  وقـــال: 
عليه  نــبــيــنــا  كـــان  وقـــد  يــتــواضــع  أن  نــبــيــه 
الــــصــــالة والــــســــالم ســـيـــد الــمــتــواضــعــيــن، 
العالمين،  رب  هللا  تــواضــع  كلها  فحياته 
عند  تــعــدل  ال  الــدنــيــا  هـــذه  أن  يعلم  ألنـــه 
اهللا  يدي  بين  متذلًال  كان  لذا  شيئًا،  اهللا 
الــذلــة  هـــذه  أن  مبينًا  وتــعــالــى،  سبحانه 
والـــخـــضـــوع هللا عـــــّز وجــــــّل ظـــهـــرا عــلــى 

جوارحه في صفة هي التواضع.
ونّوه بأن اهللا سبحانه وتعالى لما خّير 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين أن 
يكون نبًيا ملًكا أو نبًيا عبًدا اختار أن يكون 
نبًيا عبًدا، ألن العبودية هي أعظم مظهر 
من مظاهر التواضع هللا سبحانه وتعالى.

وقال: ألنك خاضع هللا سبحانه وتعالى 

تبارك  هللا  خضوًعا  يوم  كل  جبهتك  تضع 
وتــعــالــى، الفــتًــا إلـــى أن الــنــبــي صــلــى اهللا 
جلس  إذا  أنه  تواضعه  من  بلغ  وسلم  عليه 
بينهم  من  يُعرف  ال  أصحابه  مجلس  في 
حتى يأتي اآلتي وهو ال يعرفه حتى يسأل 
الصالة  عليه  النبي  هــو  هــذا  فيقال:  عنه 

والسالم.
وأبــــان أنـــه مــن تــواضــعــه عليه الــصــالة 
والسالم أنه كان إذا مشى في طريق يسلم 
إلى  مشيًرا  األطفال،  ومنهم  الجميع  على 
أنه حتى األطفال ال يحرمهم من سالمه 

عليه الصالة والسالم.

عليه  اهللا  صلى  تواضعه  من  بأنه  ونــّوه 
وسلم فيما حدثت به أم المؤمنين عائشة 
بيته  فـــي  كـــان  إذا  أنـــه  عــنــهــا،  اهللا  رضـــي 
خدمتهم،  في  أي  أهله،  مهنة  في  يكون 
أي يساعد أهله في بيته، كان يفعل ذلك 
على  منه  تــواضــًعــا  وســلــم  عليه  اهللا  صلى 
الــرغــم مــن أنــه رســول اهللا وقــائــد األمــة، 
ولــكــنــه إذا دخـــل بــيــتــه يــكــون فــي خدمة 

أهله.
وقــــال: وكـــان صــلــى اهللا عــلــيــه وســلــم 
يهتم  التي  باألمور  يبالي  ال  تواضعه  من 
لها كثير من الناس من مظهر أو ملبس 

تــيــســر  مــــا  فـــكـــل  مــــشــــرب،  أو  مـــأكـــل  أو 
مستشهًدا  والــســالم،  الصالة  عليه  باشره 
بــالــحــديــث الــمــتــفــق عــلــيــه عـــن عــمــر بن 
على  دخــل  أنــه  عنه  اهللا  رضــي  الخطاب 
النبي عليه الصالة والسالم يوًما فرآه على 
الحصير  أّثر  وقد  عليه  تمدد  قد  حصير 
فــي جــنــب الــنــبــي عــلــيــه الــصــالة والــســالم 
فلما  الحر،  من  جبينه  من  العرق  وسال 
المنظر  هــذا  عــنــه  اهللا  رضــي  عــمــر  رأى 
وتــخــيــل واســتــحــضــر فـــي نــفــســه مــكــانــة 
النبي عليه الصالة والسالم عند ربه بكى 
رضي اهللا عنه، فلما رآه النبي صلى اهللا 

يا  يبكيك  «ما  له:  قال  باكًيا  وسلم  عليه 
عمر؟» قال يا رسول اهللا كسرى وقيصر 
عــلــى الــحــريــر والــديــبــاج وأنـــت تــنــام على 
النبي  فقال  جنبك.  في  أّثــر  وقد  حصير 
تنبغي  ال  قــاعــدة  والــســالم  الــصــالة  عليه 
قــلــبــه:  وال  الــمــســلــم  عــقــل  عـــن  تــغــيــب  أن 
ولنا  الــدنــيــا  لــهــم  تــكــون  أن  تــرضــى  أال   »
اآلخــــرة؟». الفــتـًـا إلــى أننا مــع ذلــك مباح 
اهللا  أباحه  بما  الدنيا  في  نستمتع  أن  لنا 
عز  اهللا  وعدنا  لما  ولكننا  وتعالى  تبارك 
تتطلع  ال  وقلوبنا  وأبصارنا  عيوننا  وجل، 
إال إلــى اآلخـــرة إلــى مــا أعــده اهللا تبارك 

في  جنته  فــي  المؤمنين  لعباده  وتعالى 
حياة أبدية سرمدية ال تنتهي، أما الدنيا 

فهي أيام وتزول.
ــتــواضــع خــلــق عظيم  وأضـــــاف: خــلــق ال
وال  أعضاءنا  وال  ألسنتنا  يفارق  أال  ينبغي 
ونستحضر  دائــًمــا  نتخيل  بحيث  نفوسنا، 
قــــول اهللا ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى فـــي وصــيــة 
لقمان: «َوَال تَْمِش ِفي اْألَْرِض َمَرًحا ، إِنََّك 
ُطوًال  اْلِجبَاَل  تَْبلَُغ  َولَن  اْألَْرَض  تَْخِرَق  لَن 

-٣٧-  سورة اإلسراء.

وأبان أن الدنيا ال تدوم ألحد مستشهًدا 
اْألَيَّــاُم  وتعالى: «َوتِْلَك  سبحانه  اهللا  بقول 
ُ الَّــِذيــَن  ــاِس َولِــَيــْعــلـَـَم اهللاَّ ــْيــَن الــنَّ ــا بَ ــَه ــَداِولُ نُ
ُ َال يُِحبُّ  آَمنُوا َويَتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء، َواهللاَّ

الِِميَن -١٤٠-  سورة آل عمران. الظَّ
وقــــال: يـــوم أنـــت فقير فــيــه، يـــوم أنــت 
غــنــي فــيــه، يــــوم أنــــت قــــوي فــيــه صحيح 
البدن، ويوم أنت مريض تعاني من أمور 

ترهقك.
وأضاف: الدنيا ال تبقى على حال وخير 
الـــنـــاس مـــن الزم حـــالـــة واحـــــدة فـــي كل 
األحوال أال وهي تقوى اهللا تبارك وتعالى 

ولزوم التواضع لخلق اهللا عز وجل.
وتابع: أخرج أبو نعيم، رحمه اهللا، في 
الحلية عن األصمعي، رحمه اهللا أنه قال: 
مر المهلب بن أبي صفرة على مالك بن 
قائًدا  المهلب  وكــان   - اهللا  رحمه  ديــنــار، 
من قادة الجيوش- وهو يمشي مشية فيها 
دينار:  بن  مالك  له  فقال  وتعاظم  تبختر 
يا مهلب أال تعلم أن هذه المشية ال تجوز 
إال في الحرب؟. قال: أما تعرفني، قال : 
قال:  عني؟  تعرف  ما  قــال:  أعرفك،  بلى 
أما أنك أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة 
قــال:  الـــعـــذرة.  تحمل  بينهما  ومـــا  قـــذرة 

فاطرق رأيه وانكسر.
تكبر  أو  تعالى  مــن  كــل  وهــكــذا،  وزاد: 
في منطقه أو ملبسه وظن في نفسه شيئًا 
نهايته  وليستحضر  بــدايــتــه  فليستحضر 

وليستحضر حاله بين ذلك.

التواضـــع خلـــق النــبيـين وســمــة الصــالحـين
خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. الشيخ محمد المحمود:

وتــعــالــى ســبــحــانــه  هللا  الـــتـــواضـــع  ــظــاهــر  م أعــظــم  ــة  ــودي ــب ــع ال
جبينه من  العرق  وسيالن  النبي  جنب  في  الحصير  أثر  رأى  لما  عمر  بكى 

ـــعـــه وأعــــزه  ـــــــــرة.. ومــــن تـــواضـــع هللا رف ـــل عــلــى الـــرفـــعـــة فـــي الـــدنـــيـــا واآلخ ـــي دل
بينهم مـــن  ـــعـــرف  يُ ال  أصــحــابــه  مــجــلــس  فـــي  ــس  جــل إذا  أنــــه  ــي  ــب ــن ال ـــواضـــع  ت مـــن 

نــفــوســنــا وال  أعـــضـــاءنـــا  وال  ــا  ــن ــت ــســن أل ـــارق  ـــف ي أال  ــغــي  ــب ــن وي عــظــيــم  ــق  ــل خ الـــتـــواضـــع   

ـــال ـــف األط ومـــنـــهـــم  ــع  ــي ــم ــج ال عـــلـــى  ــم  ــل ــس ي ـــق  ـــري ط فــــي  مـــشـــى  إذا  الـــنـــبـــي  كـــــان 

األحــــوال كـــل  فـــي  اهللا  تــقــوى  الزم  مـــن  ـــنـــاس  ال وخــيــر  حــــال  ــى  ــل ع تــبــقــى  ال  ــا  ــي ــدن ال

ــــول اهللا وقـــائـــد األمـــة ــه وهــــو رس ــن ــســاعــد أهــلــه فـــي بــيــتــه تـــواضـــًعـــا م ــي كــــان ي ــب ــن ال

ملًكا نبيًا  ال  عبًدا  نبيًا  يكون  أن  اختار  وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد 
اآلخــرة إلــى  إال  تتطلع  ال  وقلوبنا  وأبصارنا  عيوننا  يجعل  التواضع 

الشيخ محمد المحمود «أرشيفية» المصلون يستمعون إلى خطبة الجمعة 

إطـــــار  فـــــي   :]  - الــــــدوحــــــة 
المجتمع  فــي  الــنــســاء  قــــدرات  تنمية 
المهنية  األعــمــال  وتشجيع  الــقــطــري 
بدأت  المنزلية،  والمشاريع  اليدوية 
االســـتـــعـــدادات فــي مــؤســســة األصــمــخ 
إلطالق  عفيف-،   - الخيرية  لألعمال 
مــلــونــة»  «خــيــوط  التمكين  بــرنــامــج 
برنامج  يهدف  المقبلة.  الفترة  فــي 

دورات  تقديم  إلــى  ملونة»  «خــيــوط 
مجاالت  في  خبيرة  بأنامل  تدريبية 
الفنية.  واألشغال  والحياكة  الخياطة 
ــبــرنــامــج كـــل مهتمة  ويــســتــهــدف  ال
وتــرغــب  الفنية  بــاألعــمــال  وشــغــوفــة 
في صقل مهاراتها وتعلم األساسيات 
على  شغفها  إتــقــان  مــن  تمكنها  التي 

أرض قطر. 

ملونة  خــيــوط  وســيــقــدم بــرنــامــج 
ــــــدورات الــتــدريــبــيــة في  عـــــدًدا مـــن ال
التطريز،  «الخياطة،  الفنية  األشغال 
الكروشيه، الريزنن صناعة الصابون 
ــتــعــاون مـــع الــمــراكــز  ــال والـــعـــطـــور» ب
قطر،  دولة  في  المختصة  والجهات 
ـــعـــقـــاد الــــــــــدورات عــلــى  ـــكـــون ان وســـي
لتوفير  ومسائية  صباحية  فترتين 

للمشاركات  الـــراحـــة  مــن  قـــدر  أكــبــر 
في اختيار الوقت المناسب». وسيتم 
دورات  مــن  دورة  كــل  عــن  اإلعــــالن 
وفق  التسجيل،  بــاب  وفتح  البرنامج 
الجدول الزمني الُمعد من قبل قسم 
المساعدات االجتماعية، وتماشًيا مع 
إجراءات الدولة االحترازية، حيث لن 
مرحلة  فــي  إال  البرنامج  تنفيذ  يتم 

رفـــع الــحــظــر الــكــامــل وعــــودة الحياة 
لطبيعتها.  يُذكر أن برنامج «خيوط 
ـــة» يــــأتــــي فــــي ســــيــــاق بـــرامـــج  ـــون مـــل
الــتــمــكــيــن الـــتـــي تــطــرحــهــا مــؤســســة 
حيث   - عفيف   - الــخــيــريــة  األصــمــخ 
يــشــكــل الــتــمــكــيــن أحـــد مـــحـــاور عمل 
«الصحة  في  تتمثل  والتي  المؤسسة 

والتعليم والتمكين».

«عفيف» تطلق برنامج «خيوط ملونة» قريبًا
لتشجيع األعمال اليدوية والمشاريع المنزلية

 :]  - الـــــــــدوحـــــــــة 
الـــبـــلـــديـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
والـــــبـــــيـــــئـــــة عــــــــن إجــــــــــراء 
أعـــمـــال الــصــيــانــة الــســنــويــة 
ــــمــــســــطــــحــــات بـــــشـــــارع  ــــل ل
الــــكــــورنــــيــــش والـــــحـــــدائـــــق 
الـــعـــامـــة، ونـــتـــيـــجـــة لــذلــك 
طبيعي  اصـــفـــرار  ســيــظــهــر 
ـــخـــضـــراء  لـــلـــمـــســـطـــحـــات ال
لــــفــــتــــرة قــــصــــيــــرة، تـــعـــود 

الطبيعي. لونها  إلى  بعدها 
ـــــــــــــوزارة فــي  ـــــت ال وقـــــال
ــــدة عــــبــــر مـــوقـــعـــهـــا  ــــغــــري ت
الـــرســـمـــي عــلــى تــويــتــر إن 
الـــعـــامـــة  الــــحــــدائــــق  إدارة 
فــــــــي إطـــــــــــــار االهـــــتـــــمـــــام 

ــالــمــســطــحــات الـــخـــضـــراء  ب
حالًيا  تُجري  بها،  والعناية 
أعـــمـــال الــصــيــانــة الــســنــويــة 
ــــمــــســــطــــحــــات بـــــشـــــارع  ــــل ل
الــــكــــورنــــيــــش والـــــحـــــدائـــــق 

الـــعـــامـــة، ونـــتـــيـــجـــة لــذلــك 
طبيعي  اصـــفـــرار  ســيــظــهــر 
ـــخـــضـــراء  لـــلـــمـــســـطـــحـــات ال
لــــفــــتــــرة قــــصــــيــــرة، تـــعـــود 

الطبيعي. لونها  إلى  بعدها 

صيانة المسطحات بشارع 
الكورنيش والحدائق العامة

الدوحة - هبة البيه:

أعلنت جامعة قطر عن تنظيم اليوم 
القادم  االثنين  الُعليا  للدراسات  المفتوح 
الــــذي ســيــكــون افــتــراضــًيــا عــبــر منصة 
ويبكس، حيث سيتم من خالله عرض 
ستوفرها  التي  الُعليا  الــدراســات  برامج 
الكلية للطلبة في الفصل الدراسي الُمقبل 

ربيع ٢٠٢١. 
الجامعة  قــامــت  أن  بــعــد  ذلـــك  يــأتــي 
بفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا 
وحتى   ٢٠٢٠ سبتمبر   ٢٠ مــن  اعــتــبــاًرا 
اســتــقــبــال  وســيــتــم   ،٢٠٢٠ أكــتــوبــر   ٢٢
الذين  الطلبة  من  القبول  طلبات  كافة 
يستوفون المؤهالت األكاديمية المطلوبة 
لكل  الــقــبــول  ومتطلبات  شـــروط  وفـــق 
الطلبة  قبول  متطلبات  وتــعــّد  برنامج. 

جامعة  في  العليا  الــدراســات  برامج  في 
قـــطـــر عـــلـــى أســــــاس تـــنـــافـــســـي، وعــلــى 
الراغبين في االلتحاق التأكد من استيفاء 
بكل  الــخــاصــة  الــقــبــول  متطلبات  جميع 
برنامج، وتقديم طلبات القبول وجميع 
لمواعيد  وفــًقــا  الــمــطــلــوبــة  الــمــســتــنــدات 
ووفــرت  الُعليا.    الــدراســات  في  القبول 
للتقديم  متاحة  برنامًجا   ٣٠ الجامعة 
برنامًجا   ١٦ منها:   ٢٠٢١ ربيع  لفصل 
في الدكتوراه، ١٢ برنامًجا للماجستير، 
حيث  متخصصة،  شــهــادات  وبرنامجا 
يمكن االطالع على التخصصات المتاحة 
وشــــروط الــقــبــول فــي كــلــيــات الجامعة 
apply. القبول  إدارة  موقع  خــالل  مــن 

القبول  طلب  تقديم  ويتم   .qu.edu.qa
من خالل تعبئة الطلب اإللكتروني على 
تحميل  ويتم  الرسمي،  الجامعة  موقع 

الــمــســتــنــدات الــمــطــلــوبــة إلــكــتــرونــًيــا من 
وال  للقبول  اإللــكــتــرونــي  الــطــلــب  خـــالل 
وذلــك  الجامعة  إلــى  الحضور  يستدعي 
من  لــلــحــّد  الـــدولـــة  تعليمات  عــلــى  بــنــاًء 
انتشار فيروس كورونا المستجد.  وتفتح 
كلية الهندسة باب القبول في ربيع ٢٠٢١ 
في ١٩ برنامًجا وهي كالتالي: الدكتوراه 
في  الدكتوراه  المعمارية،  الهندسة  في 
الدكتوراه  العمراني،  التخطيط  هندسة 
فـــي الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة، الــدكــتــوراه 
فــي الــهــنــدســة الــمــدنــيــة، الــدكــتــوراه في 
في  الــدكــتــوراه  الحاسب،  علوم  هندسة 
الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة، الـــدكـــتـــوراه في 
هندسة الحاسب، الدكتوراه في الهندسة 
الهندسة  فــي  الــدكــتــوراه  الميكانيكية، 
الصناعية والنظم، الدكتوراه في اإلدارة 
الــهــنــدســيــة، الـــدكـــتـــورة فـــي الــهــنــدســة 

علوم  هــنــدســة  فــي  الــدكــتــوراه  البيئية، 
وهندسة المواد.

 باإلضافة إلى برامج ماجستير العلوم 
العلوم  ماجستير  الهندسية،  اإلدارة  في 
فـــي الــحــوســبــة، مــاجــســتــيــر الــعــلــوم في 
في  العلوم  ماجستير  البيئية،  الهندسة 
العلوم  ماجستير  الكهربائية،  الهندسة 
العلوم  ماجستير  المدنية،  الهندسة  في 
في الهندسة الميكانيكية، ماجستير في 
التصميم والتخطيط العمراني. أما كلية 
وهي:  برامج   ٩ فتطرح  والعلوم  اآلداب 
الدكتوراه في العلوم البيولوجية والبيئية، 
الدكتوراه في دراسات الخليج، ماجستير 
اآلداب  ماجستير  وآدابها،  العربية  اللغة 
في دراسات الخليج، ماجستير اإلحصاء 
البيئّية،  الــعــلــوم  ماجستير  التطبيقي، 

ماجستير علوم المواد والتكنولوجيا.

يوم مفتـــوح للدراسات الُعليا.. االثنين
تنظمه جامعة قطر افتراضيًا
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فنون وثقافة

تحويل شــخصية «بو خـالد» إلى عمـل مسـرحي
بعد نجاح حلقات المسلسل

مصطفى - أشرف  الدوحة 

 كــشــف الــفــنــان إبــراهــيــم الــعــقــيــدي 
خالد  بــو  مسلسل  تــحــويــل  عــزمــه  عــن 
الــذي  النجاح  بعد  مسرحي  عمل  إلــى 
مواقع  على  عرضه  عند  العمل  تلقاه 
يعكف  حــيــث  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
حالًيا على كتابة النص لتقديمه قريبًا 
إطار  في  الشبابية  المراكز  أحــد  على 
من  الشباب  مع  التواصل  على  حرصه 
خـــالل شــخــصــيــة الــعــجــوز الــتــي بــاتــت 
أبناء  وبين  بينه  وطيدة  عالقة  تربط 
يستعد  أنه  إلى  ولفت  الجديد،  الجيل 
المسلسل  مــن  الثالثة  الحلقة  لعرض 
في  الــخــاصــة  قناته  على  الــيــوم  مــســاء 
الــيــوتــيــوب، مــعــربًــا عــن ســعــادتــه كــون 
حلقة   ١٥ مــن  يتكون  الــذي  المسلسل 

بدء  منذ  عالية  مــشــاهــدة  نسبة  شهد 
العمل،  أن  وأوضـــح  مــؤخــًرا،  عــرضــه 
الذي مر بمراحل عديدة تطورت من 
قالب  فــي  يـــدور  شخصياته،  خــاللــهــا 
الفنانين  بــعــض  بــمــشــاركــة  اجــتــمــاعــي 
في  شــرف  كضيوف  يظهرون  الــذيــن 
موضًحا  العمل،  حلقات  من  حلقة  كل 
من  ظهرت  التي  الشخصية  نجاح  أن 
في  مصورة  سريعة  اسكتشات  خالل 
لتقديمها  حماسه  ألهب  ما  هو  البداية 
وأكد  طويل،  احترافي  عمل  هيئة  في 
لمواقع  السريعة  الــمــؤشــرات  أن  على 
من  تمكنه  والتي  االجتماعي  التواصل 
مثلت  المشاهدة  نسب  على  التعرف 
بتقديم  االستمرار  في  له  كبيًرا  دافًعا 
تظهر  الــنــجــاح  نــتــيــجــة  كـــون  الــمــزيــد، 

ســريــًعــا مــن خـــالل تــلــك الــنــوعــيــة من 
ميديا.  السوشيال  على  العروض 

هذا  خالل  يقوم  إنه  العقيدي  وقال 
الشخصيات  مــن  عــدد  بتقديم  العمل 
أغلب  بتمثيل  يقوم  حيث  المتنّوعة، 
الــتــي  خـــالـــد»  عــائــلــة «بـــو  فـــي  األدوار 
ونــّوه  المسلسل،  أحــداث  حولها  تــدور 
فكرة  حـــول  تـــدور  حلقة  كــل  أن  إلـــى 
تّمت  األولـــى  الحلقة  فــفــي  مختلفة، 
يمر  الــتــي  النفسية  األزمـــات  مناقشة 
الثانية  الحلقة  وفي  البشر،  بعض  بها 
المبدعين  قــدرة  مــدى  مناقشة  تمت 
مع  وتماسهم  مواهبهم  إظــهــار  على 
التي  الــثــالــثــة  الحلقة  وفــي  المجتمع، 
مناقشة  سيتم  اليوم  مساء  ستعرض 
الشباب  بعض  وقــدرة  األجيال  صــراع 

عــلــى الــتــحــلــي بــالــخــبــرة رغــــم صــغــر 
العمل  أن  من  الرغم  وعلى  عمرهم، 
ــــا تـــــدور داخـــــل نــفــس  يــتــضــمــن أحــــداثً
يتعرض  حلقة  كــل  فــي  أنــه  إال  البيت 
مــدة  تــزيــد  أال  عــلــى  ُمختلفة  لقضية 
الــحــلــقــة الـــواحـــدة عــلــى عــشــر دقــائــق، 
موضًحا أنه يريد من وراء هذا العمل 
يعمل  أن  يستطيع  الــفــنــان  أن  إثــبــات 

رغم كل الظروف.
 ويـــــشـــــارك فــــي كـــتـــابـــة الــمــســلــســل 
يخوض  الــذي  العوفي  عــادل  المغربي 
السيناريو،  عــالــم  فــي  جــديــدة  تجربة 
بالعمل  الكبيرة  سعادته  أبــدى  حيث 
رفـــقـــة فـــنـــان ُمــــبــــدع مـــثـــل إبـــراهـــيـــم 
الــعــقــيــدي ووصــفــه بــصــاحــب األفــكــار 

الكبيرة. من مسلسل بو خالدوالطموح 

الـــدوحـــة  مـــؤســـســـة  بـــثـــت   :]  - الــــدوحــــة 
أسبوع»  كل  قصير  ُمبادرة «فيلم  ضمن  لألفالم 
لعبادة  «الصيادين»  فيلم  الثاني،   موسمها  في 
على  الرسمية  قناتها  عبر  وذلك  الجربي،  يوسف 
صيادين  ثــالثــة  قصة  الفيلم  ويــتــنــاول  يــوتــيــوب، 
يــهــربــون كـــل لــيــلــة مـــن أضـــــواء مــديــنــة الــدوحــة 
مياه  نحو  الشاهقة  ومبانيها  مــرورهــا  وحــركــة 
عام  إنتاجه  تــم  الــذي  الفيلم  يتيح  كما  الخليج، 
قطر  في  صنع  مسابقة  في  عرضه  وسبق   ٢٠١٧
ضــمــن مــهــرجــان أجــيــال الــســيــنــمــائــي، االنــضــمــام 
صيد  محاولتهم  أثناء  المحليين  الصيادين  إلــى 
وتعد  هــذا  المحلية.  الــســوق  فــي  لبيعها  األســمــاك 
مــــبــــادرة «فــيــلــم قــصــيــر كـــل أســــبــــوع»، واحــــدة 

لتعزيز  المؤسسة  تقدمها  الــتــي  الــمــبــادرات  مــن 
التباعد  فترة  فــي  للجمهور  السينمائية  الــذائــقــة 
االجتماعي، وذلك من خالل عرض أهم األفالم 
الــقــصــيــرة الــقــطــريــة والــعــربــيــة، والــتــي شــاركــت 
برنامج  خــالل  مــن  ســـواء  إنتاجها  فــي  المؤسسة 
إتاحة  ويتم  القطري  األفــالم  صــنــدوق  أو  المنح 
فيلم جديد يوم الخميس من كل أسبوع في إطار 
تأسيس  على  اليوتيوب  في  المؤسسة  قناة  حرص 
مكتبة أفالم قوامها إبداعات للمخرجين الشباب 
الــذيــن ســبــق وتــمــيــزوا بــتــقــديــم أفــالمــهــم ضمن 
فعاليات الدوحة لألفالم، وحتى تتاح ألكبر عدد 
لصناع  الترويج  إطار  في  المشاهدين  من  ممكن 

األفالم. 

الدوحة لألفالم تعرض «الصيادين» أون الين

من فيلم الصيادين

يعكف   :]  - الدوحة 
«ديــوان  للشعر  قطر  مركز 
الــــــعــــــرب» الــــتــــابــــع لــــــــوزارة 
الـــثـــقـــافـــة والــــريــــاضــــة عــلــى 
القصائد  من  المزيد  تقديم 
على  تحرص  التي  الجديدة 
الُمجتمع،  قــضــايــا  ُمــنــاقــشــة 
عبر صفحته على اإلنستغرام 
وهم  ُمبدعيها  تصوير  بعد 
يــلــقــونــهــا، وذلـــــك فـــي إطـــار 

حــرصــه عــلــى الـــتـــواصـــل مع 
جــمــهــور الــشــعــر عـــن طــريــق 
االجتماعي.  التواصل  وسائل 
من  الــضــوء  المركز  ويُسلط 
خــــالل تــلــك الــقــصــائــد على 
المهمة  الــقــيــم  مـــن  الــعــديــد 
مــــثــــل الــــــصــــــدق واألمــــــانــــــة 
بقية  مع  ويتشاطر  والعمل، 
في  للوزارة  الثقافية  األفــرع 
الجمعي.  بــالــوعــي  االرتـــقـــاء 

وفــــــي هــــــذا اإلطـــــــــار زيـــنـــت 
بمشاركات  ُمؤخًرا  الصفحة 
لــــشــــعــــراء ُمـــتـــمـــيـــزيـــن مــثــل 
والــذي  العتيبي  بــدر  الشاعر 

تــفــتــقــت قــريــحــتــه الــشــعــريــة 
بـــأبـــيـــات اتــســمــت بــالــبــالغــة 
رغم بساطتها، حين تحدث 
عـــن قــيــمــة الـــتـــســـامـــح، كما 
تــمــّيــزت الــقــصــيــدة الــُمــلــقــاة 
بـــعـــد تـــصـــويـــرهـــا لــلــشــاعــر 
بــخــيــت الـــبـــريـــدي بــالــقــدرة 
ـــوب  ـــقـــل عـــــلـــــى الــــــــوصــــــــول ل
كلمات  عبر  الشعر  جمهور 
مـــن شــأنــهــا تــحــفــيــز الــهــمــم 

ـــمـــس الـــمـــشـــاعـــر. ويـــأتـــي  ول
حـــرص ديــــوان الــعــرب على 
االنـــخـــراط فـــي الـــُمـــبـــادرات 
الـــُمـــجـــتـــمـــعـــيـــة فــــــي إطــــــار 
قطاعات  يشمل  عــام  تــوجــه 
للُمشاركة  الُمختلفة  الثقافة 
األحداث  كافة  عن  والتعبير 
والتطورات، وكذلك التماس 
مـــــع مــــشــــكــــالت الــمــجــتــمــع 

ومناقشة قضاياه. 

 «ديوان العرب» يُعضد القيم المجتمعية من خالل شعرائه 

نيويورك - د ب أ: ذكرت دار مزادات سوذبي 
أن لوحة لرّسام عصر النهضة اإليطالي ساندرو 
دوالر  مليون   ٨٠ بـ  المزاد  في  تباع  قد  بوتشيلي 

على األقل.
وقالت دار سوذبي: إن اللوحة المعنونة «شاب 
بروتريه   ١٢ نحو  بين  وهــي  مــيــدالــيــة»  يحمل 
مـــازالـــت مـــوجـــودة لــبــوتــشــيــلــي، ســــوف تــعــرض 
سوذبي  دار  وأكــدت  يناير،  في  مــزاد  في  للبيع 
غير  أصول  من  شابًا  يُجّسد  الذي  البروتريه  أن 
معروفة، من أهم لوحات عصر النهضة المهمة 

في أيدي جهات خاصة.
ر الخبراء أنها يمكن أن تباع مقابل أكثر   ويُقدِّ
من مئة مليون دوالر، وهو سعر تم دفعه آخر 
مرة في لوحة «أكوام القش» للرّسام االنطباعي 

كلود مونيه التي

وذلــك  دوالر  مــلــيــون  ٧ر١١٠  مــقــابــل  بــيــعــت 
عــاش  بوتشيلي  أن  إلـــى  ــشــار  يُ   .٢٠١٩ عـــام  فــي 
 ١٤٤٥-١٥١٠ مــن  الــفــتــرة  خـــالل  فــلــورنــســا  فــي 
وهو رّسام إيطالي من عصر النهضة، وتنقسم 
أعماله إلى قسمين: يُصور في القسم األول زينة 
الُمعقدة،  األخــالقــيــة  والقصص  الــدنــيــا،  الحياة 
ويكشف  الجميلة.  األســطــوريــة  والــمــوضــوعــات 
جادة  مشاعر  عن  أعماله  من  الثاني  القسم  في 
التصويرية  لــوحــاتــه  ذلـــك  ومــثــال  وُمــنــضــبــطــة، 
لملحمة دانتي الكوميديا اإللهية وكذلك لوحاته 
الخامس  القرن  تسعينيات  أواخر  وفي  الدينية. 
بــدعــوة  بوتيشيللي  تــأثــر  بــلــغ  الـــمـــيـــالدي،  عــشــر 
الدنيوية  الُمتع  فــي  االنــغــمــاس  ضــد  ســافــونــاروال 
الدينية،  غير  لوحاته  بعض  يحرق  جعله  مبلًغا 
ويرسم منذ ذلك الحين لوحات دينية فحسب. 

لوحة لبوتشيلي مقابل ٨٠ مليون دوالر

مناقشـــة الســـرديات الفــنية والثقــافية في قطــر
خالل ندوة نظمها المتحف العربي للفن الحديث

نــظــم   :]  - الــــدوحــــة 
ـــحـــف الــــعــــربــــي لــلــفــن  ـــمـــت «ال
الـــحـــديـــث.. مــتــحــف»، أمــس 
عبر  بُــعــد  عــن  نقاشية  حلقة 
اإلنــتــرنــت حــول «الــســرديــات 
قطر»،  في  والثقافية  الفنية 
بــمــشــاركــة كـــل مـــن الــدكــتــور 
مــحــجــوب الـــزويـــري، مــديــر 
مــــركــــز دراســـــــــــات الـــخـــلـــيـــج 
ـــفـــنـــان  بـــجـــامـــعـــة قــــطــــر، وال
مركز  مدير  المالك  سلمان 
الــــفــــنــــون الـــبـــصـــريـــة الـــتـــابـــع 
لــــوزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة، 
مـــــع قـــيـــمـــة الــــمــــعــــرض لــيــنــا 
بدورها  تولت  التي  رمــضــان 
وحـــرصـــت  ـــقـــاش،  ـــن ال إدارة 
مسار  تتبع  عــلــى  ذلــك  خــالل 
ُمتنقلة  القطري  الفن  تطور 
عــبــر الـــعـــديـــد مـــن مــحــطــاتــه 
إلثــــــــبــــــــات وجــــــــهــــــــات نـــظـــر 

  . ُمختلفة
ـــــحـــــاضـــــرة  ـــــُم ال وخــــــــــــالل   
ـــعـــديـــد مــن  تــــم اســـتـــكـــشـــاف ال

بتطور  الُمتعلقة  الموضوعات 
في  والــثــقــافــي  الــفــنــي  المشهد 
قـــطـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أوجــــه 
الـــــتـــــعـــــاون األســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
للمتاحف  تحتية  بنية  كــّونــت 

التي  والــمــســاحــات  واألبـــحـــاث 
ــديــرهــا الــفــنــانــون فــي قطر،  يُ
القطري  الفن  ارتــبــاط  ومــدى 
ــــحــــركــــات  بــــاالتــــجــــاهــــات وال
األخــــرى فــي الــشــرق األوســـط 

كما  والعالم،  إفريقيا  وشمال 
الضوء  بتسليط  الجلسة  عنت 
ـــحـــظـــات الــرئــيــســيــة  ـــل عـــلـــى ال
لم  التي  الجماعية  والُمبادرات 
تحظ باالهتمام الكافي، رغم 

للتجارب  قاعدة  أّسست  كونها 
قطر،  في  والخطابات  الفنية 
كيفية  حــول  الــحــديــث  تــم  كما 
ســرديــات  فــي  التفكير  إعــــادة 
الـــفـــن الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــحــصــر 

الــــقــــراءات الــســابــقــة والــحــالــيــة 
لدولة قطر، فضالً عن تقديم 
العناصر  حـــول  مضيئة  رؤى 
التاريخية  واألحداث  الُمتنوعة 
الفنانين  أعــمــال  ألهمت  الــتــي 

والــــُمــــمــــارســــيــــن الــثــقــافــيــيــن 
وســاهــمــت فــي صــيــاغــة نسيج 
الـــبـــلـــد الـــُمـــتـــنـــوع فــــي الــفــنــون 

والثقافة.  
بالتزامن  الجلسة  أقيمت   
مــــع مـــعـــرض «تـــجـــربـــة إلـــى 
األمــــام.. الــفــن والــثــقــافــة في 
الدوحة من ١٩٦٠ - ٢٠٢٠»، 
متحف،  فــي  حــالــًيــا  والــُمــقــام 
الُمحاضرة  هــذه  تأتي  حيث 
الُمستمرة  الجهود  إطــار  في 
والــتــي  متحف  يُــقــدمــهــا  الــتــي 
البّناء  النقاش  لتحفيز  تهدف 
ــشــاركــة،  ــُم وتــوســيــع حــلــقــة ال
ويـــــبـــــرز مــــعــــرض «تـــجـــربـــة 
والثقافة  الــفــن  األمــــام..  إلـــى 
فـــي الــــدوحــــة» الـــــذي دّشــنــه 
الــــمــــتــــحــــف الـــــعـــــربـــــي لـــلـــفـــن 
الـــحـــديـــث مـــــؤخـــــًرا، ٔاعــــمــــاالً 
ـــعـــدد مــــن الــفــنــانــيــن  فـــنـــيـــة ل
أســــهــــمــــوا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
تــطــويــر الــمــشــهــد الــفــنــي فــي 
قــطــر. وتـــأتـــي هـــذه الــنــســخــة 

سلسلة  ضمن  المعرض،  من 
مجموعة  من  أعمال  «رّكز.. 
على  تــركــز  والــتــي  مــتــحــف»، 
مرجعيات  تمثل  شخصيات 
ثـــقـــافـــيـــة مــــن عـــــدة ٔاجــــيــــال، 
كـــان لــهــا ُمــســاهــمــات فــّعــالــة 
فـــي تــنــشــيــط الــمــشــهــد الــفــنــي 
فــــي الـــــدوحـــــة خـــــالل حــقــبــة 
مـــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الــحــضــريــة 
ــتــســارعــة.  ــُم واالجــتــمــاعــيــة ال
ويـــــــــدور الــــمــــعــــرض، الـــــذي 
نــوفــمــبــر   ٣٠ حـــتـــى  يــســتــمــر 
ـــجـــارب  ـــت الــــُمــــقــــبــــل، حــــــول ال
ـــمـــعـــارف  ـــة ال ـــحـــيـــة وجـــمـــل ال
األجيال،  تلك  من  الُمستقاة 
ـــتـــي ال  واألســـئـــلـــة الـــعـــالـــقـــة ال
تـــزال تــشــغــل ذهـــن الــفــنــانــيــن 
خالل  من  الحالي  وقتنا  في 
األعـــمـــال الــمــعــروضــة والــتــي 
والصور  اللوحات  بين  تتنوع 
والفيديوهات  الفوتوغرافية 
والمواد  التركيبية  واألعمال 

األرشيفية. 

«صانع البشت».. من معرض «تجربة إلى األمام» جانب من الجلسة
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اتفاق اإلمارات والبحرين مع إسرائيل يخالف مبادرة السالم العربية
في كلمة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة .. الرئيس الفلسطيني:

اعتبر  وكــاالت:   - اهللا  رام 
محمود  الفلسطيني  الرئيس 
ـــبـــحـــريـــن  عـــــبـــــاس إعـــــــــالن ال
واإلمـــارات إقــامــة الــعــالقــات 
مــــع «إســــرائــــيــــل» مــخــالــفــة 
لــلــمــبــادرة الــعــربــيــة لــلــســالم، 
التحرير  منظمة  أن  مــؤكــًدا 
لـــم تــفــوض أحــــًدا بــالــحــديــث 
الــشــعــب  بــاســم  الــتــفــاوض  أو 

. لفلسطيني ا
ـــــــــك فـــــــي كـــلـــمـــة  جـــــــــاء ذل
افــتــراضــيــة لــلــرئــيــس عــبــاس، 
العامة  الجمعية  أمام  أمس، 

المتحدة. لألمم 
إن  عـــــــــــبـــــــــــاس،  وقـــــــــــــــــال 
اتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات الـــــبـــــحـــــريـــــن 
واإلمـــــارات مــع «إســرائــيــل» 
تــخــالــف الــمــبــادرة الــعــربــيــة، 
التحرير  «منظمة  أن  مبينًا 
لـــم تــفــوض أحــــًدا بــالــحــديــث 
شــعــبــنــا  بـــاســـم  الـــتـــفـــاوض  أو 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي والـــــطـــــريـــــق 
بإنهاء  يتمثل  للسالم  الوحيد 

استقالل  وتجسيد  االحــتــالل 
حــدود  عــلــى  فلسطين  دولـــة 
ــــقــــدس  ال وعــــاصــــمــــتــــهــــا   ٦٧

لشرقية». ا
إســـرائـــيـــل  «إن  وأضـــــــاف 
آخــر  قــتــل  عــلــى  اآلن  تــعــمــل 
فـــرصـــة لـــلـــســـالم مـــن خـــالل 
إجـــراءات أحــاديــة»، مــشــدًدا 
أو  يركع  لن  «شعبنا  أن  على 
وسيبقى  يستسلم  أو  يخضع 
أرضه  على  ومرابًطا  صامًدا 
وإقامة  االحتالل  زوال  حتى 

المستقلة». دولته 
«صــفــقــة  أن  إلــــى  وأشــــــار 
ـــــــقـــــــرن وخــــــطــــــط الــــضــــم  ال
أراضـــي  مــن   ٪٣٣ ســتــصــادر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن». وتــــابــــع: 
االنتخابات  إلجــراء  «نستعد 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة ثــــم الـــرئـــاســـيـــة 
بــــــمــــــشــــــاركــــــة كــــــــل الــــــقــــــوى 
واألحـــــــــــــزاب والــــفــــعــــالــــيــــات 
الـــوطـــنـــيـــة، وســـنـــواصـــل بــنــاء 
الــحــيــاة تــحــت رايــــة الــوحــدة 

ــتــصــدي  والــديــمــقــراطــيــة وال
لـــــمـــــحـــــاوالت ومـــخـــطـــطـــات 

. « شطبنا

وقـــــــــال: «ســـنـــســـتـــمـــر فــي 
انــــتــــزاع مــكــانــتــنــا الــطــبــيــعــيــة 
يظن  مــن  وأهـــم  األمـــم  بــيــن 

يتعايش  أن  يمكن  شعبنا  أن 
مـــع االحــــتــــالل، ولــــن يــكــون 
استقرار  وال  أمــن  وال  ســالم 

مع  منطقتنا  في  تعايش  وال 
الــحــل  ودون  االحــتــالل  بــقــاء 
الــــعــــادل والـــشـــامـــل لــلــقــضــيــة 

أساس  هي  التي  الفلسطينية 
وعنوانه». الصراع 

وتــســاءل الــرئــيــس عــبــاس: 
«إلــــــــى مــــتــــى ســـــــوف يــبــقــى 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يـــرزح 
تــحــت االحــتــالل اإلســرائــيــلــي 
وتـــــبـــــقـــــى قــــضــــيــــة مـــاليـــيـــن 
وفق  عادل  حل  بال  الالجئين 
مـــا أقـــرتـــه األمــــم الــمــتــحــدة 
عـــاًمـــا»،   ٧٠ مـــن  أكــثــر  مــنــذ 
سيواصل  «شعبنا  مستطرًدا: 
الــبــقــاء والـــصـــمـــود فـــي وجــه 

والعدوان». االحتالل 
وشـــــــــــــــــــــــــدد الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــلـــى «عـــــزم 
ـــيـــل حـــقـــوقـــه  ـــى ن شـــعـــبـــنـــا عـــل
بـــرغـــم كـــل مـــا يـــتـــعـــرض لــه 
والــــحــــصــــار الــــظــــالــــم الـــــذي 
الــوطــنــي»،  قــرارنــا  يستهدف 
ــــركــــع ولــــن  ــــــن ن مــــتــــابــــًعــــا «ل
نـــســـتـــســـلـــم ولــــــن نـــحـــيـــد عــن 
بإذن  ننتصر  وســوف  ثوابتنا 

اهللا».

ولــفــت عــبــاس الــنــظــر إلــى 
مــن  تــنــصــلــت  أن «إســـرائـــيـــل 
جــمــيــع االتــفــاقــيــات الــمــوقــعــة 
الدولتين  حل  وقوضت  معها 
مــــــن خــــــــالل مــــمــــارســــاتــــهــــا 
الـــــعـــــدوانـــــيـــــة عــــبــــر تـــدمـــيـــر 
الـــمـــنـــازل وقـــتـــل االقـــتـــصـــاد 
ـــهـــاك لـــمـــديـــنـــة الـــقـــدس  ـــت وان
الـــمـــحـــتـــلـــة، وعـــمـــل مــمــنــهــج 
ــتــهــا  لــتــغــيــيــر طـــابـــعـــهـــا وهــوي
واالعـــتـــداء عــلــى مــقــدســاتــهــا 
خــــاصــــة الـــمـــســـجـــد األقـــصـــى 
واســــــتــــــمــــــرار االســــتــــيــــطــــان 
االســــتــــعــــمــــاري وتـــجـــاهـــلـــهـــا 

العربية». للمبادرة 
ـــــاس، األمــــيــــن  ودعــــــــا عـــــب
ـــــألمـــــم الــــمــــتــــحــــدة  الــــــعــــــام ل
األمــن  مجلس  مــع  بالتعاون 
والـــربـــاعـــيـــة، فـــي الــتــرتــيــب 
لــعــقــد مــؤتــمــر دولــــي كــامــل 
الــصــالحــيــات بــمــشــاركــة كــل 
من  ابتداًء  المعنية  األطراف 

المقبل. العام 

ـــا ـــن شـــعـــب ــــــم  ــــــاس ب الـــــــتـــــــفـــــــاوض  أو  ـــــث  ـــــدي ـــــح ـــــال ب أحــــــــــــــًدا  ــــــوض  ــــــف ت لـــــــم  ـــــر  ـــــري ـــــح ـــــت ال ــــظــــمــــة  ــــن م

إسرائيل تعمل اآلن على قتل آخر فرصة للسالم من خالل إجراءات أحادية
إسرائيل تنصلت من جميع االتفاقيات الموقعة معها وقوضت حل الدولتين
الشعب الفلسطيني لن يركع أو يخضع وسيبقى صامًدا ومرابًطا على أرضه

حقيقية سالم  عملية  في  لالنخراط  دولي  مؤتمر  لعقد  يدعو  أبومازن 

قطر تعتذر عن عدم تسلم الرئاســة الحالية للجامعة العربية 
بعد تخلي فلسطين رفًضا إلقامة العالقات مع إسرائيل

نت-  الـــجـــزيـــرة   - الــــدوحــــة 
ـــــة  وكــــــــــــاالت: اعــــــتــــــذرت دول
الـــدورة  تسلم  عــدم  عــن  قطر 
ـــجـــامـــعـــة الـــــــدول  الــــحــــالــــيــــة ل
السلطة  عـــن  عـــوًضـــا  الــعــربــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حــســب رســالــة 
وجــهــتــهــا الــمــنــدوبــيــة الــعــامــة 
الــــقــــطــــريــــة لـــــــدى الـــجـــامـــعـــة 
العربية. وأكدت قطر تمسكها 
المقبلة  الــرئــاســة  فــي  بحقها 
مـــــارس  فـــــي   ١٥٥ لــــــلــــــدورة 
رئـــاســـة  أن  يــــذكــــر  الـــمـــقـــبـــل. 
العربية  الدول  جامعة  دورات 
تــتــم وفـــق الــتــرتــيــب الــهــجــائــي 
وكان  األعضاء،  الدول  ألسماء 
الفلسطيني  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
الثالثاء  أعلن  المالكي  ريــاض 
الــــمــــاضــــي تـــخـــلـــي فــلــســطــيــن 
الجامعة  مجلس  رئــاســة  عــن 
ــــدورة الــحــالــيــة،  ــــل الـــعـــربـــيـــة ل
عــلــى خــلــفــيــة اتـــخـــاذ األمـــانـــة 

داعًما  موقًفا  للجامعة  العامة 
اللتين  والــبــحــريــن،  لــإلمــارات 
أقــامــتــا عـــالقـــات دبــلــومــاســيــة 
رســـمـــيـــة مــــع إســــرائــــيــــل، فــي 
مـــخـــالـــفـــة لــــمــــبــــادرة الـــســـالم 
األنباء  وكالة  ونقلت  العربية. 
الفلسطينية «وفا» عن الوزير 
ريــــاض الــمــالــكــي قــولــه، «كــنــا 
الــعــربــيــة  الـــــــدول  أن  نــعــتــقــد 
ستقف معنا ولكنها وقفت مع 
تفسيره  في  نتنياهو  بنيامين 

لمبادرة السالم العربية».
وأشار إلى أن «بعض الدول 
العربية المتنفذة رفضت إدانة 
الــخــروج عــن مــبــادرة الــســالم 
الــعــربــيــة، وبــالــتــالــي لــن تأخذ 
الــجــامــعــة قـــــــراًرا فـــي الــوقــت 
لصالح إدانة الخروج  المنظور 
عن قراراتها». وشدد على أن 
فــلــســطــيــن «لـــن تــنــســحــب من 

مجلس الجامعة».

ـــل ـــب ـــمـــق ال ــــــــــارس  م ــــــي  ف  ١٥٥ ـــــــدورة  ـــــــل ل الــــمــــقــــبــــلــــة  الــــــرئــــــاســــــة  ــــــي  ف بـــحـــقـــهـــا  تـــتـــمـــســـك  ـــــــة  ـــــــدوح ال

الـــوزراء  رئيس  دعــا  وكـــاالت:   - الكويت 
الــكــويــتــي الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد الــصــبــاح، 
للجمعية  الـــــ٧٥  ــــدورة  ال أمـــام  كلمته  فــي 
الـــعـــامـــة لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة، أمــــــس، إلـــى 
مــبــادرة  وفـــق  الفلسطينية  للقضية  حــل 
الـــســـالم الــعــربــيــة. وقــــال الــصــبــاح «نــدعــو 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  حـــل  ضـــــرورة  إلـــى 
مؤكًدا  لــلــســالم»،  العربية  الــمــبــادرة  وفــق 
ـــــالده الــــداعــــم لــحــقــوق الــشــعــب  مـــوقـــف ب
مفاوضات  استئناف  وأهمية  الفلسطيني 
كما  الــدولــيــة.  للمرجعيات  وفــًقــا  الــســالم 
أكـــد الــصــبــاح مــوقــف الــكــويــت الــثــابــت في 
على  للحصول  الفلسطيني  الشعب  دعــم 
القضية  أن  وأضــاف  المشروعة.  حقوقه 
واســعــة.  بــمــركــزيــة  تــحــظــى  الفلسطينية 

وجدد رئيس الوزراء الكويتي دعم الجهود 
إلعـــــادة الــمــفــاوضــات فـــي جــــدول زمــنــي 
مــحــدد لــلــوصــول إلــى حــل عـــادل وشــامــل. 
الجهود  بــذل  مواصلة  أهمية  على  وشــدد 
من أجل إعادة إطالق المفاوضات ضمن 
السالم  إلى  للوصول  محدد  زمني  جدول 
العملية  مرجعيات  وفق  والشامل  العادل 
ــيــة  الــســلــمــيــة وقــــــــرارات الــشــرعــيــة الــدول
ومبادرة السالم العربية، وإنهاء االحتالل 
الفلسطينية  الـــدولـــة  وقــيــام  اإلســرائــيــلــي 
على  القدس  شرقي  وعاصمتها  المستقلة 
حـــدود مــا قــبــل الـــرابـــع مــن يــونــيــو ١٩٦٧. 
كــمــا قـــال الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد إن بــالده 
إطالق  لوقف  المتحدة  األمــم  دعــوة  تؤيد 
نار عالمي من أجل توحيد الجهود لدحر 

وبــــاء كـــورونـــا، وأوضــــح أن وبــــاء كــورونــا 
االقتصادية  النظم  تعزيز  أهمية  كشف 
ضرورة  على  مشدًدا  لمواجهته،  والبيئية 
تسريع العمل لتوفير لقاح كورونا وتوفيره 
شامل  سياسي  حل  إلى  دعا  كما  للجميع. 
ـــا بــمــخــرجــات  لــــألزمــــة الــلــيــبــيــة، مـــرحـــبً
المؤسسات  لتوحيد  الــمــغــرب  اجتماعات 
لألطراف  بــالده  دعــوة  جــدد  كما  الليبية، 
يتعلق  وفيما  الــحــوار.  لغة  لتغليب  الليبية 
باألزمة السورية، قال الشيخ صباح الخالد 
األزمــة.  لتلك  عسكريًا  حل  ال  إنــه  الصباح 
الشيخ  أكــد  اليمنية،  األزمــة  يخص  وفيما 
صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
الــكــويــتــي عــلــى الـــحـــل الــســيــاســي لــألزمــة 

اليمنية.

الكويت تتمسك بحل للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية
جددت موقفها الثابت في دعم الفلسطينيين

منعت  وكـــــاالت:   - الــمــحــتــلــة  الـــقـــدس 
شـــرطـــة االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي أمــــس، 
القديمة  البلدة  خارج  من  الفلسطينيين 
بالقدس الشرقية من أداء صالة الجمعة 
بالمسجد األقصى، تحت ذريعة إجراءات 

كورونا. فيروس  مكافحة 
وبـــــــرر عـــنـــاصـــر شــــرطــــة االحــــتــــالل، 
المتواجدين على مداخل البلدة القديمة، 
ـــشـــامـــل الــتــي  الـــمـــنـــع بـــقـــيـــود اإلغـــــــالق ال
من  للحد  اإلسرائيلية  السلطات  تفرضها 

الفيروس. تفشي 
وتــمــنــع الــقــيــود الــمــفــروضــة مــنــذ أكثر 
مـــن أســـبـــوع، وتـــم تــشــديــدهــا بــعــد ظهر 
االبتعاد  مــن  المواطنين  الجمعة،  أمــس 
عن منازلهم لمسافة تزيد على كيلومتر 

واحد.
شرطة  عناصر  إن  عيان،  شهود  وقال 
االحـــتـــالل الــمــتــواجــديــن عــلــى الـــبـــوابـــات 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــســجــد األقـــصـــى حــــرروا 
فلسطينيين  مــواطــنــيــن  بــحــق  مــخــالــفــات 

القديمة. البلدة  خارج  من  وصلوا 
وقـــالـــت دائــــــرة األوقــــــاف اإلســالمــيــة 
فلسطيني   ١٢٠٠ إن  بيان،  في  بالقدس، 
بالمسجد  الصالة  أداء  من  تمكنوا  فقط 

األقصى.
الذين  المصلين  أن  الدائرة،  وأضافت 
ســمــحــت شــرطــة االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
سكان  فــقــط  هــم  المسجد  بــدخــول  لــهــم 

القدس. بمدينة  القديمة  البلدة 
وعادة ما يشارك بالصالة في األقصى 

بــدايــة  مــنــذ  مــصــل  آالف   ١٠ مـــن  أكـــثـــر 
 ٥٠ على  األعـــداد  وتــزيــد  كــورونــا،  تفشي 

العادية. باأليام  ألًفا 
وأفــــاد أكـــرم أبـــو رمــيــلــه، مــن ســكــان 
بأن  لــألنــاضــول  بــالــقــدس  العيسوية  بــلــدة 
إلى  الوصول  من  منعته  االحتالل  شرطة 

للصالة. األقصى  المسجد 
باب  إلــى  «وصلنا  رميله:  أبــو  وأردف 
القديمة)  البلدة  بوابات  (إحــدى  العامود 
اإلسرائيلية  للشرطة  بحاجز  وتفاجأنا 
القديمة  البلدة  لسكان  إال  الدخول  يمنع 
ومــنــعــونــا مــن الـــدخـــول». وتـــابـــع: «عــلــى 
منطقة  في  الصالة  بــأداء  قمنا  ذلــك  إثــر 
بما  الوقاية  إجـــراءات  الــتــزام  بعد  قريبة 

الكمامات». وارتداء  التباعد  فيها 

االحتالل اإلسرائيلي يمنع فلسطينيين من الصالة باألقصى
بذريعة إجراءات مكافحة كورونا 
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تصريحاته أثارت جدًال واستنكارًا واسعين

وزارة  وكــيــل  أشــعــل  وكـــاالت:  المنامة- 
محمد  الــبــحــريــن  فـــي  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
التواصل  وسائل  على  جدالً  جمعة،  مبارك 
يجمع  ما  بأن  تصريحاته  بعد  االجتماعي 

يفرقهما. مما  أكثر  مع «إسرائيل»  بالده 
إسرائيلية  شخصيات  ضم  لقاء  وخالل 
اإلنترنت،  عبر  مباشر  بث  في  وبحرينية، 
أن  مبارك: «أعتقد  قال  الماضي،  االثنين 
يفرقنا  مــمــا  أكــثــر  بــإســرائــيــل  يجمعنا  مــا 
نــحــن الــشــعــوب الــعــربــيــة والـــيـــهـــوديـــة في 
ــــه خــالل  إســــرائــــيــــل.. ألـــيـــس مـــن دلـــيـــل أن
مــن   ٪٣٠-٤٠ فـــهـــم  أســتــطــيــع  الـــتـــرجـــمـــة 
تجمعنا».  اللغة  أن  دليل  وهــو  الترجمة؟ 
التواصل  على  رقابة  بوضع  مبارك  وطالب 
دولة  مع  الجسور  مد  أجل  من  االجتماعي 

اإلسرائيلي. االحتالل 
والكتاب  اإلعالميين  من  عــدد  وشــارك 
إلكترونية  ندوة  في  العرب،  والصحفيين 
في  الــصــحــفــيــيــن  دور  لــمــنــاقــشــة  االثــنــيــن 
تــحــســيــن الـــعـــالقـــات بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة 

و«إسرائيل».
«دور  عنوانها  كان  التي  الندوة  وحضر 
بالمنطقة»،  الــســالم  تــعــزيــز  فــي  اإلعــــالم 
ونــظــمــهــا مـــا يــســمــى «الــمــجــلــس الــعــربــي 
لـــلـــتـــعـــاون اإلقــــلــــيــــمــــي»، صـــحـــفـــيـــون مــن 
أخرى،  عربية  ودول  واإلمارات  البحرين 

إسرائيليين. ووزراء  شخصيات  جانب  إلى 
حكومة  باسم  المتحدث  الندوة  وافتتح 
كلمة  وألــقــى  جندلمان،  أوفــيــر  االحــتــالل 
ووصفت  اإلســرائــيــلــي،  الرئيس  عــن  نيابة 

بالتاريخية. الندوة  العبرية  الصحافة 
وضــجــت وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ـــــمـــــســـــؤول الـــبـــحـــريـــنـــي  بــــتــــصــــريــــحــــات ال
بــخــصــوص «إســـرائـــيـــل» مــعــتــبــريــن أنـــه ال 

البحريني. الشعب  يمثل 
الزعاترة:  ياسر  الصحفي  الكاتب  وقال 
أكثر  بإسرائيل  يجمعنا  ما  إن  يقول  «هذا 
مــمــا يــفــرقــنــا»، مــعــلــًقــا: «هــــذا الــمــســتــوى 
عقل  عن  يصدر  أن  يمكن  ال  االبتذال  من 
وال مــنــطــق، فــضــًال عــن الــحــد األدنــــى من 
وقضيتها  األمـــة  تــجــاه  األخــالقــي  االلــتــزام 
فضح  في  يمعنون  هــؤالء  كأن  المركزية، 

أنفسهم».
وقــال أحــد الــنــشــطــاء: «مــا الــذي يريده 
الشعب  من  العظمى  الغالبية  وأمثاله؟  هذا 
تـــرفـــض إقـــامـــة  الـــعـــالقـــات مـــع إســرائــيــل 
من  بالمزيد  يطالب  وهــو  قــاطــًعــا،  رفــًضــا 
األكـــبـــر)  (األخ  مــفــهــوم  وتـــرســـيـــخ  الــقــمــع 
وتــعــمــيــمــه حـــتـــى عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ليتسنى  األفواه،  جميع  لتكميم  االجتماعي 
لــحــضــرتــه (الــتــعــاون) مــع كــيــان االحــتــالل 

الشعبية». اإلرادة  عن  رغًما  الغاصب، 

مسؤول بحريني: ما يجمعنا 
مع إسرائيل أكثــر ممـا يفرقنــا

يــالحــق  ب:  ف  أ   - تـــونـــس 

متهًما   ١١ الــتــونــســي  الــقــضــاء 

فـــــي الــــهــــجــــوم الــــــــذي تـــبـــنـــاه 

سبتمبر  مطلع  داعش  تنظيم 

شرطة  عناصر  على  الــحــالــي 

فـــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة ســـــوســـــة 

الـــســـيـــاحـــيـــة، عـــلـــى مــــا أفــــاد 

مــصــدر قــضــائــي. كــمــا يالحق 

خــمــســة أشـــخـــاص إلشــادتــهــم 

مواقع  صفحات  في  بالهجوم 

الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي. وفــي 

هاجم  سبتمبر  مــن  الــســادس 

ثـــالثـــة أشـــخـــاص فـــي ســيــارة 

عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة فــي 

من  الــقــريــبــة  أكــــودة  منطقة 

السياحية  القنطاوي  منطقة 

ــــــة ســـوســـة (شـــــرق)  فــــي والي

وطــعــنــوهــم وقــتــلــوا أحــدهــم 

بليغة.  بجروح  آخــر  وأصــابــوا 

الجمهورية  وكيل  نائب  وقال 

المتهمين  إن  الــدالــي  محسن 

أمام  االثنين  منذ  مثلوا   ١٦ الـ 

لمكافحة  الــقــضــائــي  الــقــطــب 

من  سماعهم  وتــم  اإلرهــــاب 

قــبــل قــاضــي الــتــحــقــيــق. وتــم 

ســــجــــن خـــمـــســـة مــتــهــمــيــن، 

وســيــقــاضــى اآلخــــرون الــذيــن 

تـــركـــوا فـــي «حـــالـــة ســـــراح»، 

حسب الدالي.

ـــــــشـــــــرطـــــــة  وقـــــــــتـــــــــلـــــــــت ال

الـــمـــهـــاجـــمـــيـــن الــــثــــالثــــة إثــــر 

الحادثة ومن بينهم شقيقان 

بالقرب من مكان العملية.

واألخــــــــــــوان مـــــن مــنــطــقــة 

لدى  معروفين  وغير  أكــودة 

ثالثهم  بينما  الشرطة،  جهاز 

المهمشة  سليانة  واليـــة  مــن 

وكان  تونس  غرب  شمال  في 

أفــاد  مــا  عــلــى  معهما  يــســكــن 

الناطق الرسمي باسم القطب 

الــقــضــائــي ســفــيــان الــســلــيــتــي 

سابًقا.

ـــــدرج هــــجــــوم أكــــــودة  ـــــن وي

الهجمات  مــن  سلسلة  ضمن 

ـــتـــي يــشــنــهــا مــســلــحــون فــي  ال

تـــونـــس ويــســتــهــدفــون رجـــال 

الشرطة والجيش.

مماثل  هجوم  آخــر  ويعود 

ـــــســـــادس مـــــن مـــــارس  إلــــــى ال

شرطي  ُقتل  عندما  الماضي 

األشخاص  من  عدد  وأُصيب 

انتحاري  هجوم  فــي  بــجــروح 

مــــــزدوج عــلــى قـــــوات أمــنــيــة 

تــــتــــولــــى حــــمــــايــــة الــــســــفــــارة 

األمريكية في تونس.

تونس: مالحقة ١١ متهًما في هجوم سوسة

خــرج  وكـــــــاالت:   - الـــقـــاهـــرة   
لليوم  مظاهرات  في  مصريون 
شعار  تحت  التوالي  على  السادس 
على  احتجاًجا  الغضب»  «جمعة 
وهدم  المعيشية  األحــوال  تــردي 
ــــازل، لـــكـــن قـــــــوات األمــــن  ــــمــــن ال
واجهت المحتجين بالقوة، حيث 
قتيلين  بسقوط  مــصــادر  أفـــادت 
وجــــرحــــى، كــمــا جــــرى اعــتــقــال 

العشرات في مناطق عدة.
وخــرجــت الــمــظــاهــرات عقب 
صـــــــالة الـــجـــمـــعـــة فـــــي مـــنـــاطـــق 
بــالــقــاهــرة والــجــيــزة وفـــي قــرى 
شماًال  دمياط  من  عــدة  وبلدات 
واألقصر  وسوهاج  المنيا  وحتى 
المتظاهرون  ردد  حيث  جنوبًا، 
مشروعية  عــلــى  تــؤكــد  هــتــافــات 
الرئيس  لرحيل  وتدعو  مطالبهم 

عبد الفتاح السيسي.
شخصين  إن  مــصــادر  وقــالــت 
برصاص  آخـــرون  وأصــيــب  قتال 
البليدة  قــريــة  فــي  األمـــن  قـــوات 

الجيزة. بمحافظة 
وتــــــــصــــــــدت قــــــــــــــوات األمــــــــن 
عــدة  مــنــاطــق  فــي  للمتظاهرين 
ــــإطــــالق الــــخــــرطــــوش وقـــنـــابـــل  ب
ــغــاز الــمــدمــع، وقــالــت مــصــادر  ال
اعـــتـــقـــل  األمــــــــن  إن  لــــلــــجــــزيــــرة 
عـــــشـــــرات الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن فــي 

محافظتي الجيزة ودمياط.
محلية  صــحــيــفــة  ذكــــرت  كــمــا 
السلطات  أن  السلطة  من  مقربة 
اعــــتــــقــــلــــت أشـــــخـــــاًصـــــا بــــدعــــوى 
تــحــريــضــهــم عــلــى قــطــع طــريــق 

بالقاهرة. األوتوستراد 
هتافات  المتظاهرون  وردد 
تـــطـــالـــب بـــرحـــيـــل «الـــســـيـــســـي»، 
الجيش  ــنــيــن..  ات بــيــنــهــا: «واحــــد 
الـــمـــصـــري فــــيــــن»، و«بـــالـــطـــول 
بــــالــــعــــرض هـــنـــجـــيـــب الــســيــســي 
اهللا..  إال  إلـــــه  و«ال  األرض»، 
و«إرحـــل  اهللا»،  عـــدو  والــســيــســي 
يـــا فـــاشـــل»، «إرحـــــل يـــا بــلــحــة»، 
و«قول متخفشي.. السيسي الزم 

بيوتكم  مــن  و«انـــزلـــوا  يــمــشــي»، 
وغيرها  والدكــم»،  قتل  السيسي 

من الهتافات.
وعـــــّبـــــر الــــمــــتــــظــــاهــــرون عــن 

غــــضــــبــــهــــم ورفـــــضـــــهـــــم الـــــتـــــام 
لــلــمــمــارســات واإلجـــــــراءات الــتــي 

والــتــي  الــحــاكــم،  الــنــظــام  يتبعها 
كــــــان آخــــرهــــا فــــــرض «قــــانــــون 
البناء»،  مخالفات  فــي  التصالح 
واسًعا  غضبًا  تطبيقه  أثــار  الــذي 

في البالد.
مصرية  مــصــادر  أكـــدت  وقـــد 
بعد  األشــخــاص  عــشــرات  اعتقال 
دهــــــم مـــنـــازلـــهـــم صــــبــــاح أمـــس 
كما  التظاهر،  دعوات  مع  تزامنًا 
أطلق األمن المصري الخرطوش 
والــــغــــاز الــمــســيــل لـــلـــدمـــوع عــلــى 

مظاهرة في دمياط.
ــــــمــــــصــــــادر عـــن  وأفــــــــــــــــادت ال
نــشــر تـــعـــزيـــزات أمــنــيــة مــشــددة 
فـــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــات الـــــقـــــاهـــــرة 
واإلســــــكــــــنــــــدريــــــة والـــــســـــويـــــس، 
وأغـــلـــقـــت الــحــكــومــة الــمــصــريــة 
القاهرة  فــي  األوتــســتــراد  طــريــق 
لــمــدة يــومــيــن؛ بــســبــب مـــا قــالــت 
إنــــهــــا أعـــــمـــــال صــــيــــانــــة لــبــعــض 
الـــجـــســـور، وذلــــــك بـــعـــد مــــا دعـــا 
الــــمــــقــــاول والــــفــــنــــان الـــمـــصـــري 

الــمــتــظــاهــريــن إلــــى الــلــجــوء إلــى 
طريق األوتستراد في حال زيادة 

المتظاهرين. عدد 
وكــــــانــــــت الـــــمـــــظـــــاهـــــرات قــد 
تـــجـــددت فـــي مــنــاطــق مــصــريــة 
لـــلـــيـــوم  األول،  أمــــــــس  عــــــــــدة، 
احتجاًجا  التوالي،  على  الخامس 

على تردي األوضاع المعيشية.
وخرجت مظاهرات في قرى 
سويف  وبني  الجيزة  بمحافظتي 
(جـــنـــوب الــعــاصــمــة الــمــصــريــة)، 
عــّبــر خــاللــهــا الــمــتــظــاهــرون عن 
في  األمور  إليه  آلت  لما  غضبهم 
الفترة األخيرة، ال سيما بعد بدء 
حــمــلــة هـــدم الــبــيــوت الــمــخــالــفــة 

التي أمر بها الرئيس السيسي.
كـــمـــا تـــصـــدر وســــم #جــمــعــه_

ـــمـــبـــر أمـــس  ـــت ـــغـــضـــب_٢٥_ســـب ال
وغرد  مصر،  في  الوسوم  قائمة 
تحته الكثيرون مطالبين برحيل 
الـــســـيـــســـي وتـــحـــســـيـــن الـــظـــروف 

الحياتية للسكان في مصر.

قتيالن وعشرات المعتقلين بمظاهرات جمعة الغضب
   المحتجون ينددون باألوضاع االقتصادية.. مصر: 

أبوظبي- وكاالت:  اعترفت 
ــتــعــاون مع  اإلمــــــارات بــأنــهــا ت
إســرائــيــل فــي مــجــال الــحــرب 
ســـيـــمـــا  وال  الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــيـــــة، 
فــــي مـــجـــال تـــأمـــيـــن الــفــضــاء 
اإللــكــتــرونــي لــكــل مــنــهــمــا بما 
يـــشـــمـــل عـــمـــلـــيـــات الــتــجــســس 

والقرصنة.
وقال محمد الكويتي رئيس 
إن  اإلمــاراتــيــة،  السايبر  سلطة 
مع  المعلومات  تــتــبــادل  بـــالده 
التصدي  مــجــال  فــي  إســرائــيــل 
ــيــة، إلــى  لــلــهــجــمــات الــســيــبــران
جـــانـــب تــعــاونــهــمــا فـــي مــجــال 
مــشــدًدا  السيبرانية،  التقنيات 
يساعد  الــتــعــاون  هـــذا  أن  عــلــى 
األطــراف  ردع  على  الطرفين 
الهجمات  لــشــن  تخطط  الــتــي 

السيبرانية.
وذكــــــــر يــــوســــي مـــيـــلـــمـــان، 
الـــــصـــــحـــــفـــــي اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي 
ــــشــــؤون  الـــمـــتـــخـــصـــص فـــــي ال
تصريحات  أن  االستخبارية، 
مــحــمــد الــكــويــتــي جـــــاءت فــي 
ـــرونـــي  ـــكـــت إطــــــــار مــــنــــتــــدى إل
األول  أمـــــــس  تـــنـــظـــيـــمـــه  ـــــم  ت
قائد  فيه  وشـــارك  الخميس، 
قــطــاع الــســايــبــر اإلســرائــيــلــي، 
ـــــــو، حـــــول الـــفـــرص  يـــغـــال أون

الدفاع  مجال  في  والتحديات 
السيبراني. الفضاء  عن 

حسابه  عــلــى  تــغــريــدة  وفــي 
عــلــى تـــويـــتـــر، أشـــــار مــيــلــمــان 
السايبر  وكــاالت  قــادة  أن  إلى 
في  شــاركــوا  أخـــرى  دول  فــي 
الـــنـــقـــاش، مـــن بــيــنــهــم رئــيــس 
سنغافورة. في  السايبر  وكالة 

ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع «ولــــــــــال» 
اإلســــرائــــيــــلــــي عـــــن الـــكـــويـــتـــي 
«معروفة  إســرائــيــل  إن  قــولــه 
بــــــتــــــفــــــوقــــــهــــــا فــــــــــي مـــــجـــــال 

االخـــتـــراعـــات الــتــكــنــولــوجــيــة، 
ولــمــســنــا فـــي الــشــهــر األخــيــر 
طــابــع الــعــالقــات الــجــيــدة في 
مـــجـــال الــــدفــــاع الــســيــبــرانــي، 
حـــيـــث إنــــنــــا نـــتـــبـــادل الــكــثــيــر 
نفعل  كــمــا  الــمــعــلــومــات،  مـــن 
وإســرائــيــل  أخــــرى،  دول  مــع 
هــذه  مــن  كــثــيــر  عــلــى  تطلعنا 

الجوانب».
أونـــو  رد  ـــــال»،  وحــســب «ول
على الكويتي قائًال إن كًال من 
لديهما  وإســرائــيــل  اإلمـــــارات 

الكثير الذي بإمكان كل منهما 
في  األخــرى  على  تعرضه  أن 

السيبراني. المجال 
اســـتـــخـــدمـــت  أن  وســـــبـــــق 
اإلمـــــــــارات الــتــقــنــيــة لــتــعــّقــب 
والـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى الــــنــــاشــــط 
الشهير  اإلمـــاراتـــي  الــحــقــوقــي 
أحمد منصور عام ٢٠١٦ ومن 
شهرته  ”بيغاسوس“  نــال  ثــم 
التجسس  وسائل  أهم  كإحدى 
بالنسبة  خــاصــة  اإللــكــتــرونــي 
لــألنــظــمــة األوتــوقــراطــيــة في 

والعالم. األوسط  الشرق 
البرنامج  حمله  ما  ورغــم 
مـــــن كـــــفـــــاءة تـــقـــنـــيـــة جــلــبــت 
أربــــــاًحــــــا ضـــخـــمـــة لـــلـــشـــركـــة 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، تـــحـــوَّل األمـــر 
ــــــــــى كــــــــابــــــــوس بــــالــــنــــســــبــــة  إل
لــلــعــمــل الـــمـــدنـــي والــحــقــوقــي 
ـــــوس تـــجـــلَّـــت  ــــا، كـــــاب ــــمــــًي عــــال
بـــعـــض مــعــالــمــه فـــي حـــادثـــة 
اخــتــراق تــطــبــيــق الــمــحــادثــات 
مايو  فــي  األشــهــر «واتــســاب» 

الماضي.

اإلمارات تتعاون مع إسرائيل في المجال السيبراني
االستخدامات تشمل عمليات التجسس والقرصنة

دعت لموقف دولي موحد لكبح انتشار الوباء

الصحة  منظمة  حذرت  قنا:   - جنيف 
الــعــالــمــيــة، مـــن إمــكــانــيــة تــضــاعــف عــدد 
فــيــروس  كورونا  عــن  الــنــاجــمــة  الــوفــيــات 
وقت  في  وفاة،  حالة  مليوني  إلى  ليصل 
العالم  حول  الوفيات  أعداد  فيه  تقترب 
تعمل  لــم  مــا  حــالــة،  المليون  حاجز  مــن 
الـــــدول عــلــى نــحــو مـــوحـــد لــكــبــح انــتــشــار 

الوباء.
وقــــال الـــدكـــتـــور مــايــك ريــــان الــمــديــر 
بمنظمة  الـــطـــوارئ  لــبــرنــامــج  الــتــنــفــيــذي 
صحفية  إفــــادة  فـــي  الــعــالــمــيــة،  الــصــحــة 
بــمــقــر الــمــنــظــمــة فـــي جــنــيــف «إنــــه أمــر 
ليس  لــكــنــه  بــالــتــأكــيــد،  تــصــوره  يــمــكــن  ال 
فــقــدان  إلـــى  نــظــرنــا  إذا  ألنــنــا  مــســتــحــيــال، 
مـــلـــيـــون شـــخـــص فـــي تــســعــة أشـــهـــر، ثــم 
بالحصول  الخاصة  الحقائق  إلــى  نظرنا 
ـــقـــاحـــات فــــي األشــــهــــر الــتــســعــة  ـــل عـــلـــى ال

ـــهـــا مــهــمــة كــبــيــرة  الـــمـــقـــبـــلـــة، ســنــجــد أن
المعنيين». لجميع 

هل  هــو:  الحقيقي  «الــســؤال  وأضـــاف 
لفعل  جــمــاعــي  بــشــكــل  مــســتــعــدون  نــحــن 
لهذا  الــوصــول  لتجنب  األمــر  يتطلبه  مــا 
(سي  شبكة  نقلته  مــا  بحسب  الــرقــم؟»، 

األمريكية. سي)  بي  إن 
«الــــوقــــت  إن  ريــــــان  الــــدكــــتــــور  يــــقــــول 
قـــد حــــان لــلــعــمــل عـــلـــى كـــل جـــانـــب مــن 
موضًحا  االستراتيجي»..  النهج  جوانب 
بــمــواصــلــة  فــحــســب  يــتــعــلــق  ال  األمــــر  أن 
ـــارات وتــعــقــب الــمــرضــى  ـــب إجـــــراء االخـــت
ــتــبــاعــد  ال إجــــــــراءات  اتــــبــــاع  مـــواصـــلـــة  أو 
ــنــظــافــة أو  ــال االجـــتـــمـــاعـــي واالهـــتـــمـــام ب
لقاح،  إليجاد  السعي  أو  الكمامات  ارتداء 
لكبح  مــًعــا  األمــور  هــذه  بكل  بالقيام  بــل 

الوباء. تفشي 

الصحة العالمية ال تستبعد وصول 
وفيات كورونا لمليوني حالة
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مصادر  قــالــت  وكـــاالت:   - طرابلس 
الــوفــاق  حكومة  إن  ليبية  دبلوماسية 
أرسلت  دولًيا،  بها  الُمعترف  الوطني، 
ُمـــذكـــرات احــتــجــاج وتــحــّفــظ لــكــل من 
على  وذلــك  والــيــونــان،  وإيطاليا  مصر 
بينها  الــُمــبــرمــة  االتـــفـــاقـــيـــات  خــلــفــيــة 
مـــؤخـــًرا بــتــحــديــد األجــــــراف الــقــاريــة. 
التحفظ  أن  إلـــى  الــمــصــادر  وأشـــــارت 
الليبي يأتي على خلفية كون االتفاقية 
الُمبرمة بين مصر وإيطاليا واليونان، 
تــمــس بــالــحــقــوق والــمــصــالــح الــلــيــبــيــة، 
بحسب ما نقلته قناة «ليبيا األحرار». 
ويـــأتـــي ذلــــك االحـــتـــجـــاج عــقــب إعـــالن 
أنها  الليبية  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
بحكومة  الخارجية  وزارة  مع  ناقشت 
الوفاق مسألة ترسيم الحدود البحرية 
وكيفية  ومالطا)  (اليونان،  دولتي  مع 
حــلــحــلــة هـــذا الـــنـــزاع وديًـــــا بــمــا يــخــدم 
مصلحة الدولة الليبية وجميع األطراف 
ــا.  ــًي وفـــق الــقــوانــيــن الــُمــعــتــرف بــهــا دول
بحكومة  الليبي  الخارجية  وزير  وأكد 
الـــوزارة  أن  ســيــالــة»  الــوفــاق، «محمد 
ســتــتــواصــل مــع حــكــومــات هـــذه الـــدول 
لــلــتــفــاوض ومــنــاقــشــة األمـــر والــتــوصــل 
إلى حلول نهائية، على أن تكون شّفافة 
وواقعية، لترسيم الحدود بما ال يضر 
الــذي  التصريح  بحسب  ليبيا  بمصالح 

وأوضــح  للنفط.  الوطنية  موقع  نشره 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية، 
البيان:  ذات  فــي  اهللا  صنع  مصطفى 
”أن المؤسسة الوطنية للنفط ستطالب 
شــــركــــات الـــنـــفـــط الـــعـــامـــلـــة فــــي هـــذه 
االستكشافية  أنشطتها  بتعليق  المناطق 
بــاعــتــبــارهــا مــحــل نـــزاع قــائــم، إلـــى أن 
تخدم  قانونية  تسوية  إلى  التوصل  يتم 
وبما  المعنية،  األطراف  جميع  مصالح 
ــفــّرط فــي حــقــوق وســيــادة الــدولــة  ال يُ
رئيس  دعا  ذلك  غاضون  في  الليبية». 
فايز  الليبية  الــوطــنــي  الــوفــاق  حكومة 

السراج إلى حوار سياسي داخلي يستثني 
الــُمــتــوّرطــيــن بــســفــك الـــدمـــاء، وطــالــب 
الــُمــجــتــمــع الـــدولـــي بــدعــم االنــتــخــابــات 
في  ُمــحــذًرا  ليبيا،  فــي  تنظم  قــد  التي 
األثناء من أن انتهاكات اللواء الُمتقاعد 
خليفة حفتر قد تفضي إلى ُمواجهات 

عسكرية. 
عــبــر  األول  أمـــــس  كــلــمــتــه  فـــخـــالل 
لجمعية  الــعــامــة  الجلسة  فــي  الــفــيــديــو 
العامة لألمم المتحدة، قال السراج إن 
الُمجتمع  من  قوي  لدعم  تتطلع  بــالده 
الـــدولـــي مــن أجـــل إنــجــاح االســتــحــقــاق 

باإلسراع  ُمطالبته  ُمجدًدا  االنتخابي، 
فـــي االتــــفــــاق عــلــى قـــاعـــدة دســتــوريــة 
وبرلمانية.  رئاسية  انتخابات  وتنظيم 
وأكـــــــد عـــلـــى ضــــــــرورة اإلســــــــــراع فــي 
استئناف الحوار السياسي بين ُمختلف 
ـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة بــاســتــثــنــاء  ال
الليبيين،  دمــاء  سفك  في  الُمتورطين 
فـــي إشـــــارة ضــمــنــيــة إلـــى حــفــتــر الـــذي 
مراًرا  قبل  من  وصفه  قد  السراج  كان 
الدامي  هجومه  عقب  حــرب  بمجرم 
بالغرب  أخــرى  ومــدن  طرابلس  على 

الليبي. 

 «الوفاق» تحتج على االتفاقية البحرية بين مصر وإيطاليا واليونان
اعتبرتها تمس بالحقوق والمصالح الليبية

 لفترة انتقالية تستمر ١٨ شهًرا 

المالي  الدفاع  وزير  أدى  قنا:   - باماكو 
ـــاه نــــداو الــيــمــيــن رئــيــًســا مــؤقــتًــا  الــســابــق ب
مدتها  انتقالية  فترة  على  لُيشرف  للبالد 
ـــبـــالد لــلــحــكــم  ١٨ شـــهـــًرا تـــعـــود بــعــدهــا ال
فــي  ــــا)  عــــاًم  ٧٠ نـــــــداو(  وقــــــال  الـــمـــدنـــي. 
شيء  كــل  أعطتني  «مــالــي  أمــس:  خطاب 
أنـــا ســعــيــد أن أكــــون ُمــطــيــًعــا لــهــا، وعــلــى 
أجل  من  وسعي  في  ما  كل  لبذل  استعداد 
الكاملة،  الدستورية  الشرعية  إلى  العودة 
ــتــخــبــة، والــمــمــثــلــيــن  ــن ــُم مـــع الــســلــطــات ال
االنتقالية  «الفترة  أن  وأكد  الشرعيين».  
دولي  تعهد  أي  مع  تتعارض  لن  تبدأ  التي 
الموقعة  االتــفــاقــات  أو  مــالــي  جــانــب  مــن 
العقيد  أدى  كــمــا  الــحــكــومــة».   قــبــل  مــن 
العسكري  الــمــجــلــس  قــائــد  جــويــتــا  أســيــمــي 
ـــا لــلــرئــيــس خـــــالل الــفــتــرة  الــيــمــيــن نـــائـــبً
في  جــرت  مــراســم  فــي  وذلـــك  االنتقالية 

باماكو. العاصمة 
 وكـــان رئــيــس مــالــي إبــراهــيــم أبــو بكر 
منتصف  فـــي  اســتــقــالــتــه  أعـــلـــن  قـــد  كــيــتــا 
ـــمـــان  ـــبـــرل أغــــســــطــــس الــــمــــاضــــي وحــــــل ال
قيام  من  ساعات  بعد  وذلك  والحكومة، 
ورئيس  باعتقاله  ُمتمردة  عسكرية  قــوة 

حكومته. في  المسؤولين  وكبار  وزرائه 
واالتــحــاد  المتحدة  األمــم  أدانـــت  وقــد   
األوروبــــي ومــفــوضــيــة االتــحــاد اإلفــريــقــي 
ــــدول غــرب  والــمــجــمــوعــة االقــتــصــاديــة ل
من  عناصر  به  قام  ما  (إكواس)،  إفريقيا 
أنطونيو  الــســيــد  وطــالــب  الــمــالــي.  الــجــيــش 
المتحدة،  لألمم  العام  األمين  غوتيريش 
بـ «اإلفراج الفوري وغير المشروط» عن 
الرئيس كيتا.. بينما قال االتحاد األوروبي 
في  الجارية  االنقالب  محاولة  إنه «يُدين 
مالي ويرفض أي تغيير غير دستوري». 

مالي: باه نداو رئيًسا 
مؤقتًا بموافقة العسكريين

الديني  الزعيم  دعا  وكــاالت:   - بغداد 
لجنة  تشكيل  إلــى  أمــس  الصدر  ُمقتدى 
التي  األمــنــيــة  الــخــروقــات  فــي  للتحقيق 
تتعّرض لها البعثات الدبلوماسية والمقار 
ــلــدولــة وبــمــا يــضــر بسمعة  الــرســمــيــة ل
الـــعـــراق. وقــــال الــصــدر فــي تــغــريــدة له 
على موقع التواصل االجتماعي (تويتر): 
«نـــدعـــو إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة ذات طــابــع 
أمــنــي وعــســكــري وبــرلــمــانــيــة للتحقيق 
فــي الــخــروقــات األمــنــيــة الــتــي تتعّرض 
لــهــا الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والــمــقــرات 
الرسمية للدولة بما يضر بسمعة العراق 
في المحافل الدولية». وأوضح أن على 
للرأي  التحقيق  تعلن «نتائج  أن  اللجنة 
الــعــام ضمن سقف زمــنــي ُمــحــّدد لكي 
يتم أخذ اإلجراءات القانونية والتنفيذية 
الالزمة حيال ذلك». وتشهد البالد بشكل 
شبه يومي هجمات بصواريخ الكاتيوشا 
الســـتـــهـــداف الــمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الــتــي 
العراقية  الحكومة  ومقار  مباني  تضم 
ومــبــانــي عــدد مــن الــســفــارات والبعثات 
الــدبــلــومــاســيــة األجــنــبــيــة الــمــوجــودة في 
من  األمريكية  السفارة  وأبرزها  العراق 
ُمسلحة،  ومــيــلــيــشــيــات  جــمــاعــات  قــبــل 
العسكرية  الثكنات  استهداف  عن  فضالً 
التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي 
لتدريب القوات العسكرية العراقية. من 
جانبه رّحــب رئيس الحكومة مصطفى 

الـــكـــاظـــمـــي بــــدعــــوة مـــقـــتـــدى الـــصـــدر، 
وقــــال الــكــاظــمــي فــي تــغــريــدة: «نــدعــم 
الُمقترحات التي قّدمها سماحة ُمقتدى 
وعسكرية  أمنية  لجنة  بتشكيل  الصدر 
وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي 
وسمعته  وهيبته  العراق  أمن  تستهدف 
والتزاماته الدولية». وأضاف «نؤكد أن 
مهما  عليه  الخارجين  يد  فــوق  القانون 
تحالف  وأن  ذلـــك  عــكــس  الــبــعــض  ظــن 
الفساد والسالح الُمنفلت ال مكان له في 
الــعــراق». على صعيد آخــر قتل شخص 
وأصيب اثنان آخــران من عائلة واحدة 
فــي انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة شــمــال شــرق 

بــعــقــوبــة شــمــال شــرقــي الـــعـــراق. وقـــال 
مــصــدر أمــنــي: إن عــبــوة نــاســفــة كانت 
مــوضــوعــة قـــرب بــســتــان ضــمــن حــوض 
انفجرت  بعقوبة،  شرق  شمال  شروين 
ما أسفر عن مقتل مزارع وجرح اثنين 

آخرين من أسرة واحدة. 
األجــهــزة  أعلنت  أخـــرى  ناحية  مــن   
انطالق  النجف  محافظة  فــي  األمــنــيــة 
الصحراء  مــحــور  فــي  استباقية  عملية 
ومحافظة  النجف  بمحافظة  المحيطة 
إلــى صــحــراء محافظة  كــربــالء وصـــوالً 
قائد  الفتالوي  فائق  اللواء  وقال  األنبار. 
شــرطــة الــنــجــف: إن الــعــمــلــيــة األمــنــيــة 

انــطــلــقــت بــمــشــاركــة ُمــخــتــلــف صــنــوف 
لمسح  والــعــســكــريــة  األمـــنـــيـــة  الــــقــــوات 
محاور  ثمانية  فــي  الــصــحــراء  وتفتيش 
الجيش  طيران  ُمشاركة  إلــى  باإلضافة 
ـــارات الــعــســكــريــة  ـــخـــب ووكــــــــاالت االســـت
لتفتيش  المسير  والطيران  والُمخابرات 
ـــــوعـــــرة. وأكــــــد الـــفـــتـــالوي  الـــمـــنـــاطـــق ال
أن الــعــمــلــيــة حــقــقــت جــمــيــع أهــدافــهــا 
الـــمـــرســـومـــة حــيــث تـــم تــفــتــيــش جميع 
الــُمــرتــفــعــات والــمــنــخــفــضــات والـــوديـــان 
ألصــحــاب  الــمــعــلــومــات  جميع  وتــدقــيــق 
المشاريع والمقالع والرعي وبيوت الشعر 

وتدقيق أوراق السيارات. 

العراق: الصدر يدعو للتحقيق بالخروقات ضد البعثات الدبلوماسية
أكد أنها تضر بسمعة البالد .. والكاظمي يُرحب 

المتحدة  األمــم  أكــدت  وكــاالت:   - جوبا 
جنوب  دولة  شهدتها  عارمة  فيضانات  أن 
على  ألف   ٦٠٠ من  أكثر  أجبرت  السودان 
الماضي.  يوليو  منذ  منازلهم  من  الــفــرار 
المتحدة  األمــم  ُمنسق  نوديهو  الن  وقــال 
لــلــشــؤون اإلنــســانــيــة فــي جــنــوب الــســودان: 
تحرك  تُعّقد  كورونا  فيروس  جائحة  «إن 
إيصال  تكلفة  وزادت  للُمساعدة،  المنظمة 
الـــُمـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة بــســبــب االحــتــيــاج 
لحماية موظفي اإلغاثة في وقت تتكدس 
وأضاف  مكتظة».  مناطق  في  األسر  فيه 
«بسبب  الُمتضّررة  للمناطق  زيــارة  خالل 
الـــفـــيـــضـــانـــات، اضـــطـــر الــــنــــاس لــالنــتــقــال 
منها».  الكثير  هناك  وليس  أعلى  لمناطق 
وأشار إلى أن األمم المتحدة خّصصت ١٠ 

من  الُمتضررين  لمساعدة  دوالر  ماليين 
من  ألكثر  حاجة  هناك  لكن  الفيضانات 
٤٠ مليون دوالر أخرى بنهاية العام. وقال 
األغذية  برنامج  مدير  هولينجورث  ماثيو 
الــعــالــمــي فــي جــنــوب الـــســـودان: إن األســر 
والــحــنــطــة،  األشـــجـــار  أوراق  عــلــى  تــقــتــات 
في  ليبقيهم  كــافــًيــا  ليس  «هـــذا  وأضـــاف: 
مشيًرا  جــيــدة»،  وجسمانية  صحية  حالة 
إلـــى أن مــن الــمــقــرر تــوزيــع بــعــض الــغــذاء 
ــا،  الــشــهــر الــمــقــبــل لــكــن ذلــــك لــيــس كــافــًي
ُمـــحـــذرة مـــن مــخــاطــر حــــدوث مــجــاعــة. 
في  صعوبات  من  السودان  جنوب  ويُعاني 
استمرت  أهلية  حرب  تبعات  من  التعافي 
حاًدا  نقًصا  بالفعل  ويشهد  سنوات  خمس 

في الغذاء. 

 الفيضانات شّردت ٦٠٠ ألف 
شخص في جنوب السودان 

١٠١٠١٠ تت صصّ خصخصخ الالالمتمتتحدحدةةة ممم نأنأنأنأ اااألمألمألأل إإلإلإلىىى ..ووأوأأأشاشاشاررر الالالغذغذغذاءاءا فففييي

بيروت - وكاالت: قالت وسائل إعالم 
كالً  جمع  الــذي  األخير  اللقاء  إن  لبنانية، 
مـــن رئــيــس الــــــوزراء الــُمــكــلــف مصطفى 
أديـــــب، وشــخــصــيــات تــابــعــة لــحــزب اهللا 
وحـــركـــة أمـــــل، لـــم تــحــل عـــقـــدة وزارة 
بينها  لبنانية  صــحــف  وذكــــرت  الــمــالــيــة. 
تــدور  زالــت  مــا  الُمفاوضات  أن  «الــبــنــاء» 
ُمشيرة  المالية،  وزيــر  تسمية  آلية  حــول 
إلـــى أن أديــــب ورئـــيـــس الــــــوزراء األســبــق 
الحكومات  رؤساء  ونادي  الحريري  سعد 
الرئيس  يُسمي  بــأن  ُمتمسكون  السابقين 
الــُمــكــلــف اســـم الـــوزيـــر، فيما ثــنــائــي أمــل 
تسمية  على  أيــًضــا  مــصــّران  اهللا  وحـــزب 

وزيــر المال والـــوزراء اآلخــريــن». ولفتت 
المعلومات إلى أن أديب تحّفظ على كالم 
مجلس  لــرئــيــس  السياسيين  الــُمــعــاونــيــن 

النواب النائب علي حسن خليل، ولألمين 
ولم  الخليل،  حسين  اهللا»  لـ»حزب  العام 
يــأخــذ الئــحــة األســمــاء الــُمــرشــحــة وطلب 

منهما التريث. من جهتها قالت صحيفة 
ــا»، وتــم  ــًي الــمــدن أن الــلــقــاء كـــان «إيــجــاب
االتـــفـــاق خــاللــه عــلــى اســتــمــرار الــتــعــاون 

المكلف،  والرئيس  الثنائي  بين  والتنسيق 
من أجل تسهيل تشكيل الحكومة. ويستمر 
ُمختلف  مـــع  االتـــصـــاالت  بـــإجـــراء  أديــــب 

واالتــفــاق  النهائي  الــتــصــور  لــوضــع  الــقــوى 
مع رئيس الجمهورية كي تولد الحكومة. 
واقتصادية  سياسية  أزمــة  البالد  وتواجه 
وسط  األهلية،  الحرب  منذ  األعمق  هي 
لتشكیل  اللبنانیین  الساسة  على  ضغوط 
تــواجــه  العملیة  لــكــن  بــســرعــة،  الــحــكــومــة 
عقبات من بينها إصرار حزب اهللا وأمل 
وزير  بینهم  وزراء  عدة  تسمیة  حق  على 
وزارة  تولى  سنوات،  مدى  وعلى  المالیة. 
أمل،  حركة  اختارتها  شخصيات  المالیة 
فيما قال رئيس الوزراء المكلف مصطفى 
أديــــــب؛ إنــــه يـــريـــد إجــــــراء تــغــیــیــرات في 
سیطرة الطوائف على المناصب الوزارية. 

لبنان: لقاء أديب بأمل وحزب اهللا لم يحسم حقيبة المالية 
 المفاوضات ُمستمرة للتوصل إلى حل لألزمة 
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أنــقــرة - وكــاالت : أكــد مجلس األمــن 
سبيل  في  الحوار  دعمه  التركي  القومي 
في  الطبيعية  لــلــمــوارد  الــعــادل  التقاسم 
شـــرق الــبــحــر الــمــتــوســط، وذلــــك خــالل 
طيب  رجــب  الــرئــيــس  بــرئــاســة  اجتماعه 

أردوغان. 
وقــــال بــيــان صــــادر عـــن الــمــجــلــس إن 
الــشــعــب الــتــركــي لــن يــتــهــاون فــي حماية 
حــقــوقــه ومــصــالــحــه فـــي الـــبـــر والــبــحــر 
على  مــؤكــًدا  ســابــًقــا،  كـــان  مثلما  والــجــو 
بخصوص  المنابر  كل  «في  الحوار  دعم 
في  الطبيعية  لــلــمــوارد  الــعــادل  التقاسم 
شــرقــي الــمــتــوســط». ودعـــا الــمــجــلــس ما 
وصــفــهــا بـــالـــدول الــتــي تــتــحــرك بخالف 
الـــقـــانـــون والــــمــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة إلـــى 
على  مــشــدًدا  الخالفات،  حل  في  التعقل 
أن أنــقــرة تــقــف دائــًمــا إلــى جــانــب الحق 

ـــعـــدل فـــي كـــل الـــخـــالفـــات اإلقــلــيــمــيــة  وال
والـــعـــالـــمـــيـــة، وتـــتـــبـــنـــى الـــمـــوقـــف نــفــســه 
بـــخـــصـــوص شــــرق الـــمـــتـــوســـط. وطـــالـــب 
رأسها  -وعلى  المؤسسات  جميع  البيان 
ذات  الــــدول  األوروبي-وكافة  االتـــحـــاد 
تركيا  مــوقــف  بــاحــتــرام  بــالــنــزاع  الــصــلــة 
الــمــبــدئــي وحــقــوق ومــصــالــح جــمــهــوريــة 

التركية.  قبرص  شمال 
المستشارين  كبيرة  قالت  جهتها،  من 
غولنور  التركية  الجمهورية  رئاسة  في 
الـــمـــتـــوســـط  شــــرقــــي  قـــضـــيـــة  إن  آيــــبــــت 
تعاظمت لتشمل البحر المتوسط بأسره، 
اليونان  محاولة  ذلــك  فــي  ساهم  ومما 
القضية  مــع  التعامل  الــرومــيــة  وقــبــرص 
كلمة  فـــي  وقـــالـــت  مـــتـــطـــرف».  بـــ«نــهــج 
البحر  لشرقي  الــدولــي  «المؤتمر  خــالل 
ابتعدتا  وقبرص  اليونان  إن  المتوسط» 

تحديد  فــي  فــقــط  لــيــس  اإلنـــصـــاف،  عــن 
في  حتى  بل  البحرية،  الصالحية  مناطق 
إلى  مشيرة  الطبيعية،  الــمــوارد  تقاسم 
األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  أن 
تركيا  بين  خالف  ويدور  لليونان.  تحيزا 
مــن جــهــة والــيــونــان وقــبــرص مــن جهة 
ثانية بشأن موارد النفط والغاز في شرق 
من  مخاوف  يثير  مما  المتوسط،  البحر 
اندالع نزاع أكثر حدة. وتصاعد الخالف 
أرسلت  حين  الماضي  أغسطس   ١٠ فــي 
الطبيعي  الغاز  الستكشاف  سفينة  تركيا 
في  أوجــه  التوتر  وبلغ  البحر،  مياه  فــي 
أواخر الشهر نفسه عندما أجرى البلدان 
مناورات عسكرية متوازية. لكن منسوب 
التوتر بين اليونان وتركيا تراجع الثالثاء 
الماضي مع إعالن البلدين عزمهما على 

قريبًا. الثنائية  المفاوضات  استئناف 

تركـيا تدعـو إلى احـترام حقـوقـها فـي المتوسـط
جددت دعمها للحوار لحل األزمة

تـــواصـــلـــت  وكــــــــــاالت:   - واشــــنــــطــــن 

الــمــســيــرات االحــتــجــاجــيــة الــمــنــاهــضــة 

بوالية  لويفيل  مدينة  فــي  للعنصرية 

كــنــتــاكــي األمـــريـــكـــيـــة، بـــعـــد يـــــوم مــن 

إصـــابـــة شــرطــيــْيــن اثــنــيــن بــالــرصــاص 

هيئة  قــرار  أشعلها  احتجاجات  خــالل 

بالقتل  اتهامات  توجيه  عدم  محلفين 

ضد ضباط شاركوا في مداهمة قتلت 

سوداء  امرأة  وهي  تايلور،  بريونا  فيها 

وقال  الطبي.  المجال  في  تعمل  كانت 

لويفيل  شرطة  قائد  شـــرودر  روبـــرت 

عدة  االحتجاجات  استمرار  يتوقع  إنــه 

الليلي  التجول  حظر  تمديد  وتم  أيــام، 

إنه  وقــال  القادم.  األسبوع  مطلع  حتى 

تـــم احــتــجــاز مــشــتــبــه بـــه فـــي الــحــادث 

ضمن ١٢٧ اعتقلوا خالل المظاهرات، 

التجول  حظر  انتهاك  بسبب  معظمهم 

مئات  وعاد  التفرق.  أوامر  عصيان  أو 

الــمــتــظــاهــريــن إلـــــى شـــــــوارع لــويــفــيــل 

مساء  كنتاكي-  فــي  مدينة  أكبر  وهــي 

بقبضتهم  الكثيرون  ولــوح  الخميس، 

ـــهـــواء وهــــم يــهــتــفــون «ال ســالم  فـــي ال

بدون عدالة». وكانت االحتجاجات قد 

قرار  من  قليل  بعد  األربعاء  يوم  بدأت 

اتهامات  توجيه  بعدم  المحلفين  هيئة 

الـــشـــرطـــة  ضــــبــــاط  مــــن  ألي  بـــالـــقـــتـــل 

البيض الــثــالثــة الــذيــن أطــلــقــوا مــًعــا ٣٢ 

رصــاصــة عــنــد مــداهــمــة شــقــة تــايــلــور. 

كنتاكي  لوالية  العام  المحامي  وأعلن 

دانيال كاميرون قرار هيئة المحلفين 

محاكمة  بــعــدم  لــويــفــيــل  فــي  الــكــبــرى 

شقة  فــي  الــنــار  أطلقوا  الــذيــن  الضباط 

تايلور في ١٣ من مارس الماضي، ألن 

استخدامهم القوة خالل المداهمة كان 

نيويورك  مدينتا  شــهــدت  كما  مــبــرًرا. 

وفيالدلفيا ليلة ثانية من االحتجاجات 

إطــار حملة  الخميس، وذلــك فــي  يــوم 

ضد  الــبــالد  فــي  مستمرة  احــتــجــاجــات 

وحــشــيــة الــشــرطــة والــعــنــصــريــة تحت 

وشهدت  مهمة».  السود  «حياة  شعار 

متفرقة  مــظــاهــرات  نــيــويــورك  مدينة 

لــلــمــطــالــبــة بــالــعــدالــة لــبــريــونــا تــايــلــور، 

وتجمع نحو ٢٠٠ متظاهر قبالة النصب 

ميدان  في  واشنطن  لجورج  التذكاري 

في  يتحركوا  أن  قبل  سكوير،  يونيون 

شرطة  مــديــر  مسكن  بــاتــجــاه  مسيرة 

نيويورك. وردد المتظاهرون هتافات 

بخفض  وتطالب  الــســود  مــع  تتضامن 

التصدي  إلــى  وتــدعــو  الــشــرطــة،  تمويل 

ضد  ممنهجة  انتهاكات  يعتبرونها  لما 

الــســود. ونــظــم أكــثــر مــن ٣٠٠ شخص 

وقفة احتجاجية في حديقة ميكارين 

ــيــن، كــمــا شــهــدت  بــــارك بــحــي بــروكــل

الــمــديــنــة وقـــفـــات ومـــســـيـــرات أخـــرى 

احــتــجــاًجــا عــلــى الــحــكــم الــقــضــائــي في 

قضية بريونا تايلور.

عبر تقديم ضمانات متبادلةأمريكا: تواصل االحتجاجات المناهضة للعنصرية

موسكو- أ ف ب: قّدم الرئيس الروسي 
على  لواشنطن  اقتراحات  بوتين  فالديمير 
األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  مشارف 
ولكن في مجال تبدو فيه موسكو كصاحبة 
في  أيًضا  االقتراحات  هذه  وتأتي  سوابق. 
وقـــت تــواجــه الــســلــطــات الــروســيــة شبهات 
البارز  المعارض  تسميم  قضية  في  غربية 
أغسطس،  في  نافالني  اليكسي  للكرملين 
أّنها  وتعتبر  موسكو  تنفيها  اتهامات  وهي 

«زائفة». 
وعرض الرئيس الروسي على واشنطن، 
أمــس، «تبادل  الكرملين  نشره  إعــالن  في 
في  ذلــك  في  بما  التدخل،  بعدم  ضمانات 
العمليات االنتخابية، خاصة عبر استخدام 
ويتطلع  والتواصل».  المعلومات  تكنولوجيا 
هـــذا االقـــتـــراح الــمــقــّدم قــبــيــل االنــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة األمـــريـــكـــيـــة الــمــرتــقــبــة فـــي ٣ 
نــوفــمــبــر، إلـــى الــعــمــل حـــول اتــفــاق عالمي 
تلك  تستخدم  الــتــي  االعـــتـــداءات  لمواجهة 

التكنولوجيات. 
وكتب بوتين في إعالنه «من التحديات 
المعاصر  العالم  في  الكبرى  االستراتيجية 
المجال  في  النطاق  واسعة  مواجهة  خطر 

ـــقـــع مـــســـؤولـــيـــة خـــاصـــة فــي  الـــرقـــمـــي. وت
تــفــاديــهــا عــلــى األطــــــراف الــرئــيــســيــيــن في 
األمـــن الــعــالــمــي فــي مــجــال الــمــعــلــومــات». 
بينها  كــافــة،  الــــدول  أخــاطــب  وقـــال «وإذ 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة، أقــتــرح الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق دولــــي تــلــتــزم فــيــه الــــدول ســيــاســًيــا 
تكنولوجيا  تستخدم  ضــربــة  توجيه  بــعــدم 

والتواصل». المعلومات 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزيــر  وتــال 
بينما  الــتــلــفــزيــون،  عبر  اإلعـــالن  الفـــروف 
كـــان بــوتــيــن يــتــوجــه لــحــضــور الـــمـــنـــاورات 
جــنــوب  فـــي  «قوقاز-٢٠٢٠»  الــعــســكــريــة 
الــبــالد والــتــي يــشــارك فــيــهــا آالف الــجــنــود 

وعدد من الدول الحليفة، بينها الصين.
وذكـــر اإلعـــالن «دعــونــا ال نــكــون أســرى 
خــالفــاتــنــا». وتـــواجـــه روســيــا مــنــذ ســنــوات 
معلوماتيين  قراصنة  باستخدام  اتهامات 
التواصل  مواقع  على  كاذبة  معلومات  وبث 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــعــمــلــيــات االنــتــخــابــيــة في 
ــًدا بشن  الـــغـــرب. ومــوســكــو مــتــهــمــة تــحــدي
في  تــرامــب  دونــالــد  لترشيح  دعــًمــا  حملة 
 ٢٠١٦ االنتخابات الرئاسية األمريكية عام 

ما ساهم في فوزه.

لــنــدن - قــنــا: لــقــي شــرطــي بــريــطــانــي 
مـــــصـــــرعـــــه، أمـــــــــــس، بـــــــرصـــــــاص أحـــــد 
بمنطقة  للشرطة  مركز  في  المحتجزين 

«كرويدون» جنوبي العاصمة لندن.
الجاني  إن  بيان،  في  الشرطة  وقالت   
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٣ عــاًمــا، أطــلــق الــنــار 
مــن ســـالح كـــان بــحــوزتــه عــلــى الــشــرطــي 
فــي مــركــز احــتــجــاز لــدى قــيــام الشرطي 
بــتــفــتــيــشــه، ثـــم أقــــدم عــلــى إطــــالق الــنــار 

الشرطة  أن  البيان  وأضـــاف  نفسه.  على 
في  نارية  أسلحة  أي  باستخدام  تقم  لم 
نقله  تم  أنه  مضيًفا  الجاني،  مع  التعامل 
الجروح  من  العالج  لتلقي  المستشفى  إلى 
الــتــي أصــابــتــه. جــديــر بــالــذكــر أن أفـــراد 
الشرطة البريطانية يحجمون هذه األيام 
المحتجزين  أو  بهم  المشتبه  تفتيش  عن 
عدوى  بانتشار  المتعلقة  للمخاوف  نظًرا 

فيروس كورونا «كوفيد ـ ١٩».

بــاريــس - قــنــا: أصــيــب أربــعــة أشخاص 
خطرة،  جروحهما  منهم  اثنان  بجروح، 
فـــي هـــجـــوم بــســكــيــن وقــــع أمـــــس، قــرب 
إيــبــدو  شــارلــي  لمجلة  الــســابــقــة  الــمــكــاتــب 
وقــالــت  بــاريــس.  الــعــاصــمــة  فــي  الفرنسية 
الشرطة الفرنسية إن اثنين من المصابين 
أنه  أمني  مصدر  وذكر  حرجة.  حالة  في 
المشتبه  من  اثنين  على  القبض  إلقاء  تم 
مبنى  درج  على  أحــدهــمــا  واعــتــقــل  بهما، 

مسؤول  وقال  باريس.  في  الباستيل  أوبرا 
فــــي بـــلـــديـــة الـــمـــديـــنـــة إن الـــــمـــــدارس فــي 
الــمــنــاطــق الــمــحــيــطــة بــمــوقــع الــهــجــوم لم 
ناحية  مــن  بــاالنــصــراف.  لــلــطــالب  تسمح 
الفرنسية  الــعــامــة  الــنــيــابــة  أعــلــنــت  أخـــرى 
لــمــكــافــحــة اإلرهـــــــاب اســـتـــالم الــتــحــقــيــق 
المرتبط بالهجوم. وقالت إن تحقيًقا فتح 
بعمل  مرتبطة  اغــتــيــال  «مــحــاولــة  بــشــأن 

إرهابي» و«جمعية إرهابية إجرامية».

بوتين يعرض على واشنطن عدم التدخل باالنتخابات

بريطانيا: مقتل شرطي برصاص محتجز

فرنسا: طعن ٤ أشخاص قرب«شارلي إيبدو» 

بــيــونــج يــانــج - وكــــــاالت: قـــدم زعيم 
اعــتــذاًرا  أون  جونغ  كيم  الشمالية  كــوريــا 
جنوده  قتل  بعد  الجنوبية  لكوريا  نـــادًرا 
أحــــد مــواطــنــيــهــا الــمــنــشــقــيــن قــبــل أيـــام 
حادثة  فــي  البحر،  فــي  جثته»  و«حـــرق 
رسالة  وفــي  الجنوبية.  الــجــارة  أغضبت 
بعث بها باسم الحزب الحاكم في بيونغ 
سانغ إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جيه-إن، وتم الكشف عن فحواها أمس، 
أعـــرب كــيــم عــن أســفــه لمقتل الــرجــل، 
وهو مسؤول في قطاع المصائد البحرية 
بغير  جرى  ما  واصًفا  الجنوبية،  بكوريا 
الــالئــق وبــاألمــر غــيــر الــمــتــوقــع حــدوثــه، 
وفـــق مـــا أوردتــــــه وكـــالـــة أنـــبـــاء يــونــهــاب 
فإن  للوكالة،  ووفــًقــا  الجنوبية.  الكورية 
باألسف  يشعر  إنه  قال  الشمالي  الزعيم 
على تسبب الحادث في إثارة خيبة أمل 
وصفهم  ومــن  جيه-إن،  مــون  الــرئــيــس 
بـــاألشـــقـــاء الــجــنــوبــيــيــن. وفــــي الــرســالــة 
القومي  األمـــن  مستشار  نصها  تــال  الــتــي 
الكوري الجنوبي، اعتذر كيم عما وصفها 
الحادثة  فيها  تسببت  التي  األمــل  بخيبة 
ــا الــجــنــوبــيــة وشــعــبــهــا بــدًال  لــرئــيــس كــوري
فيروس  مواجهة  على  مساعدتهم  مــن 
الصحافة  وكالة  ووفــق  الخبيث.  كورونا 
الــفــرنــســيــة، فــمــن الـــنـــادر جـــًدا أن تقدم 
كوريا الشمالية -بل كيم شخصًيا- اعتذاًرا. 
وتأتي الرسالة في ظل الجمود الذي طرأ 
ووسط  الكوريتين،  بين  العالقات  على 
تــوقــف الــمــحــادثــات الــنــوويــة بــيــن بيونغ 

يــانــغ وواشــنــطــن. والــحــادثــة الــتــي وقعت 
عــنــد الــحــدود الــبــحــريــة الــمــتــنــازع عليها 
بين البلدين هي أول عملية قتل تنفذها 
القوات الكورية الشمالية بحق مواطن من 
الزمن.  مــن  عقد  منذ  الجنوبي  الشطر 
الزعيم  بها  بعث  التي  الرسالة  وأقـــرت 
 ١٠ بــإطــالق  الجنوبي  لنظيره  الشمالي 
الجنوبي  الكوري  الرجل  على  رصاصات 
الــذي رجحت ســول أنــه ربما كــان ينوي 
الشمالية.  كــوريــا  نحو  والعبور  االنشقاق 
وجـــــاء فــيــهــا أنــــه دخــــل الــمــيــاه الــكــوريــة 
ورفــض  نــظــامــي،  غير  بشكل  الشمالية 

قبل  مناسب،  بشكل  نفسه  عن  التعريف 
أن يحاول الهرب، مشيرة إلى أن أفراد 
حرس الحدود أطلقوا النار عليه تماشًيا 
مع األوامر المطبقة في هذا الصدد. وفي 
حين تفيد الرواية الكورية الجنوبية بأن 
الجنود الكوريين الشماليين أحرقوا جثة 
الرجل بعد قتله كإجراء احترازي للوقاية 
مــن فــيــروس كـــورونـــا، ورد فــي رســالــة 
التي  العوم  أداة  فقط  أحرقوا  أنهم  كيم 
الكوري  الجانب  إلى  للوصول  استخدمها 
الجنود  أن  أيــًضــا  فيها  وورد  الــشــمــالــي. 
آثار  وعليها  العوم  أداة  على  فقط  عثروا 

دماء، وأن جثة الرجل اختفت بعد إطالق 
عسكريون  مسؤولون  وأفــاد  عليه.  النار 
في سول بأن الرجل خضع للتحقيق لعدة 
ســاعــات وهـــو فــي الــبــحــر، وأعــــرب عن 
«بأمر  قتل  لكنه  االنــشــقــاق،  فــي  رغبته 
من السلطات العليا» في كوريا الشمالية. 
واختفى الرجل -الذي كان يرتدي سترة 
قرب  بدوريات  تقوم  سفينة  من  نجاة- 
الغربية  الــحــدود  على  يونبيونغ  جــزيــرة 
القوات  عليه  وعــثــرت  الماضي،  االثنين 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة فـــي مـــيـــاه الــشــطــر 

الشمالي بعد نحو ٢٤ ساعة.

زعيم كوريا الشمالية يعتذر لسول عن قتل منشق
في رسالة نادرة إلى رئيس كوريا الجنوبية
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تــتــوقــع  وكــــــــاالت:  موسكو-  بكين- 

نهاية  بــحــلــول  قـــادرة  تــكــون  أن  الــصــيــن 

٦١٠ مــاليــيــن جــرعــة  الـــعـــام عــلــى إنـــتـــاج 

سنويًا من لقاحات عدة ضد كوفيد-١٩، 

الصينيون  الصحة  مسؤولو  أعلن  ما  على 

أمــس فــي بــكــيــن، مــؤكــديــن أن بــالدهــم 

المجال. هذا  في  الرائدة  هي 

وأضـــــــاف الـــمـــســـؤولـــون فــــي مــؤتــمــر 

صحفي أن هذا اإلنتاج السنوي يتوقع أن 

العام  من  بــدًءا  جرعة  مليار  على  يزيد 

.٢٠٢١

الصحة  وزارة  من  يوانبين  وو  وقــال 

صينًيا،  لقاًحا   ١١ تطوير  إن  الصينية، 

اآلن  دخـــل  ــا،  مــشــروًع  ٥٩ إجــمــالــي  مــن 

السريرية. التجارب  مرحلة 

وأوضـــــح أنــــه «فــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 

تــحــتــل مــشــاريــع الــبــحــث والــتــطــويــر في 

مكانًا  كوفيد-١٩  ضــد  للقاحات  الصين 

عموًما». مهًما 

كانت  اللقاح  سالمة  أن  وتابع «وجدنا 

فــي مــســتــوى جــيــد وأنـــه لــم تــكــن هناك 

خطيرة». جانبية  آثار 

وقال المسؤولون إن مئات اآلالف من 

تعتبر  وظائف  لديهم  الذين  األشخاص 

أســـاســـيـــة فـــي الـــمـــوانـــئ والــمــســتــشــفــيــات 

والــمــنــاطــق األخــــرى الــعــالــيــة الــخــطــورة 

تــلــقــوا جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح تــجــريــبــي فــي 

إلى  لفتوا  الذين  للمسؤولين  وفًقا  يوليو، 

من  دعــم  على  حصل  البرنامج  هــذا  أن 

العالمية. الصحة  منظمة 

لجنة  مـــن  تــشــونــغــوي  تــشــيــنــغ  وأشـــــار 

اللقاح  «سالمة  أن  إلى  الوطنية  الصحة 

الــمــســتــخــدم فـــي حـــــاالت الــــطــــوارئ قــد 

تتم  لــم  لكن  بالكامل  منها  التحقق  تــم 

الــمــصــادقــة عــلــى فــعــالــيــتــهــا بــالــكــامــل»، 

الــنــهــائــي  الـــمـــنـــتـــج  يــــكــــون  أن  مـــتـــعـــهـــًدا 

للعامة. «متاًحا» 

ــلــقــاحــات  ال ـــع  ـــوزي ت أن  تــشــنــغ  وذكـــــر   

ســيــعــطــي األولــــويــــة لــمــجــمــوعــات مــثــل 

وموظفي  الطبي،  المجال  في  العاملين 

الــــحــــدود، وكـــبـــار الـــســـن، قــبــل إتــاحــتــهــا 

الناس. لعامة 

الصينية  «سينوفاك»  شركة  وكــانــت 

أن  األول  أمـــــس  أعـــلـــنـــت  قــــد  لــــألدويــــة 

لــقــاحــهــا الـــمـــضـــاد لـــلـــفـــيـــروس ســيــكــون 

جاهًزا للتوزيع العالمي بما فيه الواليات 

القادم. العام  بداية  األمريكية  المتحدة 

التنفيذي  الرئيس  ويدونغ،  ين  وتعهد 

بطلب  الــشــركــة  تتقدم  بــأن  لسينوفاك، 

األمريكية  والدواء  الغذاء  هيئة  لموافقة 

الـــثـــالـــثـــة  الــــجــــولــــة  الــــلــــقــــاح  تـــخـــطـــى  إذا 

بنجاح. البشرية  التجارب  من  واألخيرة 

للصحفيين  أكد  الذي  ويدونغ،  وقال 

أنــــه ُحـــقـــن بــجــرعــة مـــن الـــلـــقـــاح: «فــي 

ـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا  الــــــبــــــدايــــــة، صـــمـــمـــن

(الســـتـــهـــداف) الــصــيــن ووهــــــان (بــــؤرة 

الـــفـــيـــروس األولـــــــى). بــعــد ذلــــك بــوقــت 

بتعديل  قمنا  ويــولــيــو،  يونيو  فــي  قصير 

(الفيروس)  مواجهة  أي  استراتيجيتنا، 

العالم». في 

اللقاح  تــوفــيــر  هــو  وأضــــاف: «هــدفــنــا 

المتحدة  الــواليــات  ذلــك  فــي  بما  للعالم 

وغيرهما». األوروبي  واالتحاد 

صـــــنـــــدوق  أعــــــلــــــن  روســـــــيـــــــا  وفـــــــــي   

ــثــمــارات الــمــبــاشــرة الـــروســـي، أن  االســت

مــوســكــو تــلــقــت طــلــبــات لــتــصــديــر أكــثــر 

المضاد  لقاحها  مــن  جــرعــة  مــلــيــار  مــن 

«سبوتنيك  المستجد  كــورونــا  لفيروس 

رئــيــس  وصـــــرح  أخـــــرى.  دول  إلــــى   «V
كيريل  المباشرة،  االستثمارات  صندوق 
دمـــيـــتـــريـــيـــف، أثــــنــــاء مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
ناحية  «من  الخميس:  أمس  أول  عقده 
لتصدير  طلبات  تلقينا  الدولي،  االهتمام 
أكثر من مليار و٢٠٠ مليون جرعة من 

اللقاح».
أن  في  أمله  عن  دميترييف  وأعــرب 
إلى  ديسمبر  أواخـــر  حتى  روســيــا  تصل 
من  جــرعــة  مــاليــيــن   ١٠ مــســتــوى إنــتــاج 
سيتيح  ما  شهريًا،   «V «سبوتنيك  لقاح 
داخل  ذلك  في  الراغبين  جميع  تطعيم 

أشهر. ستة-تسعة  غضون  في  البالد 

ستصبح  شـــك،  أدنــــى  «دون  وقـــــال: 
ستضمن  الــعــالــم  فــي  دولـــة  أول  روســيــا 
من  مواطنيها  كافة  تطعيم  حملة  بنجاح 

كورونا». فيروس 
ـــــروســـــي  وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــصــــحــــة ال
اآلن  حتى  تــم  إنــه  مــوراشــكــو،  ميخائيل 
مــتــطــوع  ألـــــف   ٣٫٥ مــــن  أكـــثـــر  تــطــعــيــم 
لفيروس  الــمــضــاد   ،Sputnik V بلقاح 
كــــورونــــا الــمــســتــجــد، وذلـــــك فــــي إطــــار 
الـــدراســـات مــا بــعــد الــســريــريــة. وأضــاف 
الجمعة:  أمــس  للصحفيين  حــديــث  فــي 
وفق  كالمعتاد،  تــجــري  االخــتــبــارات  إن 

المعتمد. الجدول 

الصين تأمل بإنتاج ٦١٠ ماليين جرعة سنويًا من اللقاحات  
تطور ١١ عقارًا من إجمالي ٥٩ مشروًعا محليًا

«V ــك  ــي ــن ــوت ــب «س مـــن  جـــرعـــة  مــلــيــار   ١٫٢ ــر  ــدي ــص ــت ل طــلــبــات  ــا  ــن ــي ــق ــل ت ــــا:  روســــي

جنيف - قنا: قالت منظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة أمـــــس، إن مـــعـــدل الــطــلــب 
الموسمية  اإلنفلونزا  لقاح  على  الكبير 
قد  (كوفيد-١٩)  جــائــحــة  خــضــم  فــي 
يــؤدي إلــى نقص في هــذه اللقاحات، 
داعية الدول التي ليس لديها جرعات 
لتحديد  األنــفــلــونــزا  لــقــاح  مــن  كــافــيــة 
أولـــويـــاتـــهـــا مـــن أجــــل الــعــامــلــيــن في 
الــمــجــال الــصــحــي وكــبــار الــســن، وفــق 

اإلرشادات الجديدة للمنظمة.
مسؤولة  موين  آن  السيدة  وقــالــت 

لألمم  التابعة  المنظمة  في  التطعيم 
الــــمــــتــــحــــدة، فـــــي مــــؤتــــمــــر صــحــفــي 
بجنيف: إن الطلب على لقاح اإلنفلونزا 
قـــد ارتـــفـــع حــيــث تــســعــى الــــــدول إلــى 
تبقى  حتى  المرض  هــذا  من  الوقاية 
لمرضى  متاحة  المستشفيات  أســرة 

(كوفيد-١٩).
كما تحدثت موين عن أنباء إيجابية 
مـــن نــصــف الـــكـــرة الــجــنــوبــي، حيث 
أصيب عدد أقل بكثير من األشخاص 

باألنفلونزا مقارنة بالسنوات السابقة.

الصحة العالمية تحذر 
من نقص لقاح اإلنفلونزا

إلى  حديثة  أمريكية  طبية  دراســة  توصلت  وكــاالت:   - لندن 
أن الفيروس المستجد المسبب لوباء  كورونا مستمر في التطور 
من  مرتفعة  أعــداد  تسجيل  العالم  دول  تواصل  فيما  والتحور، 

يوم. كل  المصابين 
أمريكية  دراسة  إن  البريطانية  «غارديان»  صحيفة  وقالت 
فــتــرات  خـــالل  «كوفيد-١٩»  لـ جــيــنــي  تــســلــســل  آالف   ٥ حــلــلــت 

الجائحة. من  متفرقة 
ـــدراســـة إلـــى أن طـــفـــرات الــفــيــروس اســتــمــرت   وتــوصــلــت ال
أكثر  تجعله  لــم  لكنها  اآلن،  حــتــى  مــســتــمــرة  تـــزال  وال  طــويــًال 
جميع  أن  إلى  العامة  الصحة  خبراء  وأشار  آثاره.  تغير  أو  فتًكا 
لهذه  أساسية  سمة  التحور  يعد  حيث  طفرات،  لها  الفيروسات 
عالم  وقال  مهم».  غير  «معظمها  لكن  المجهرية،  المخلوقات 
المعدية  واألمراض  للحساسية  الوطني  المعهد  في  الفيروسات 
الــدراســة  تفسير  فــي  الــمــبــالــغــة  ينبغي  «ال  إنــه  مــوريــنــز،  دافــيــد 

الجديدة».
كورونا  أن  على  دليل  أي  الطفرات  هذه  تقدم  «ال  وأضــاف: 
االرتفاع  في  به  المصابين  عدد  استمرار  رغم  فتًكا،  أكثر  أصبح 
ـــومـــي». وأشـــــار إلــــى أنــــه «مــــن الــمــحــتــمــل أن يــســتــمــر  بــشــكــل ي
الــفــيــروس فــي الــتــحــول والــتــحــور حــتــى بــعــد إيــجــاد الــلــقــاح، مما 
عام». كل  اإلنفلونزا  لقاح  تغيير  يتم  كما  تماًما  تعديله  سيتعين 

دراسة طبية: ال قلق من استمرار 
طـفرات فـيروس كـورونـا

لندن - وكاالت: تجاوز عدد مصابي 
مليونا،   ٣٢ العالم  حــول  كــورونــا  وبـــاء 
فــي حــيــن يــقــتــرب عـــدد الــوفــيــات من 
الــدول  مــن  الــعــديــد  وتستعد  المليون، 
لتوّسع الموجة الثانية من هذا الوباء مع 

اقتراب فصل الخريف.
وأظـــهـــر إحـــصـــاء لـــوكـــالـــة رويـــتـــرز 
أن عــدد اإلصــابــات بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد في الواليات المتحدة تجاوز 
٧ مــاليــيــن، بــمــا يمثل أكــثــر مــن ٢٠٪ 
من اإلجمالي العالمي، وذلك بعد أيام 
من تجاوز عدد الوفيات ٢٠٠ ألف في 

البالد، وهو األكبر في العالم.
رسميًّا  أوروبــيــة  دول   ١٠ وأعــلــنــت 
بدء المرحلة الثانية من تفشي فيروس 
كورونا المستجد. ويتعلق األمر ببلجيكا 
والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك 

وسلوفاكيا  وصربيا  وهولندا  واليونان 
وســلــوفــيــنــيــا وإســبــانــيــا. وفــــي مــدريــد 
قالت السلطات الصحية اإلقليمية إنها 
على  المفروضة  القيود  نطاق  وسعت 
اإلسبانية  العاصمة  فــي  التنقل  حرية 
كوفيد-١٩  وبـــــاء  مـــن  لــلــحــد  مـــدريـــد 
لــتــشــمــل مـــنـــاطـــق جــــديــــدة. وســيــتــســع 
ساكن  حوالي ١٦٧٠٠٠  ليشمل  الحظر 
منطقتهم  مـــغـــادرة  مــن  يتمكنوا  لــن 
ســوى ألســبــاب مــحــددة مثل الــذهــاب 
إلى العمل أو زيارة الطبيب اعتباًرا من 
يوم اإلثنين القادم. وبذلك يرتفع عدد 
المتضررين من هذه القيود إلى أكثر 
إجــمــالــي ٦٫٦  مــن  شخص  مليون  مــن 

مليون نسمة بالعاصمة.
ووصـــــل عــــدد اإلصــــابــــات الــمــؤكــدة 
بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 

بــيــانــات  حــســب  و٦٦،  مــاليــيــن   ٤ إلــــى 
مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة 
البيانات  وأشــــارت  لــألنــبــاء.  بلومبيرغ 
إلـــى أن عـــدد الــوفــيــات فـــي الــبــرازيــل 
جراء اإلصابة بالفيروس بلغ ١٣٩ ألًفا 
و٨٠٨ حاالت. وتعافى حتى اآلن نحو ٤ 
ماليين شخص من مرض كوفيد-١٩ 

الذي يسببه فيروس كورونا.
 وســجــل عــــدد اإلصــــابــــات الــيــومــيــة 
ـــا فـــي روســـيـــا أمــس  بــفــيــروس كـــورون
أعلى مستوى له منذ ٢٣ يونيو، إذ بلغ 
البالد  أنــحــاء  جميع  فــي  إصــابــة   ٧٢١٢
ليرتفع اإلجمالي إلى مليون و١٣٦ ألًفا 
ارتفع  مــوســكــو،  العاصمة  وفـــي  و٤٨. 
بنحو ٥٠٪  الــجــديــدة  اإلصـــابـــات  عـــدد 
الــســابــق،  الــيــوم   ١٠٥٠ مــن   ١٥٦٠ إلـــى 
أشــخــاص   ١٠٨ إن  الــســلــطــات  وقـــالـــت 

مما  بالفيروس،  إصابتهم  جراء  توفوا 
 ٢٠ إلــى  للوفيات  الرسمي  الــعــدد  رفــع 
موسكو  بلدية  رئيس  وأمــر  و٥٦.  ألًفا 
السن  كــبــار  أمـــس  سوبيانين  ســيــرغــي 
أربـــاب  ونــصــح  فــي مــنــازلــهــم،  بالبقاء 
بعد  بُعد،  عن  العمل  بتكثيف  األعمال 
ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا 
المستجد. وسلط سوبيانين الضوء على 
زيــادة «خطيرة» في أعــداد المحالين 

إلى المستشفيات.  
 وارتــفــع عـــدد اإلصـــابـــات بفيروس 
كورونا في الهند إلى ٥٫٨٢ مليون بعدما 
سجلت ٨٦٠٥٢ حالة جديدة. وأظهرت 
تسجيل  أمـــس  الــصــحــة  وزارة  بــيــانــات 
مــرض  بــســبــب  جـــديـــدة  وفـــــاة   ١١٤١
كوفيد-١٩، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 

٩٢ ألًفا و٢٩٠.

أمريكـــا تحـتل ُخــمس إصـابات العـالم بكــورونا
١٠ دول أوروبية تعلن بدء المرحلة الثانية من الجائحة

لندن - واشنطن- وكاالت:أعلنت 
شركة «نوفافاكس» األمريكية أنها 
 ٣ ـــ  ال المرحلة  بريطانيا  فــي  بـــدأت 
من التجارب السريرية على لقاحها 
المضاد لكورونا ليصبح بذلك اللقاح 
يبلغ  الــذي  العالم  في   ١١ التجريبي 
هــــذه الــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة. وقــالــت 
شــركــة «نـــوفـــافـــاكـــس» األمــريــكــيــة 
آالف   ١٠ إن  الحيوية  للتكنولوجيا 
مــتــطــوع تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بين 
فــي  ســـيـــشـــاركـــون  عــــاًمــــا  و٨٤   ١٨
هـــذه الــتــجــارب. ونــقــل الــبــيــان عن 
غــريــغــوري غــلــيــن، مــديــر األبــحــاث 
والــتــطــويــر فــي الــشــركــة، قــولــه إنــه 
المرتفع  الــحــالــي  الــمــســتــوى  بسبب 
ونــظــًرا  سارس-كوف-٢،  النــتــقــال 
إلى أن هذا المستوى سيستمر على 
في  مرتفًعا  يكون  أن  فــي  األرجـــح 
متفائلون  فإننا  المتحدة،  المملكة 
بــــأن هــــذه الــمــرحــلــة الــثــالــثــة من 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة الــمــحــوريــة 

ستستفيد من عملية تطوع سريعة 
وســيــتــوفــر تــقــيــيــم قـــريـــب الــمــدى 
ــقــاح. وهــــذا هـــو الــلــقــاح  ــل لــفــعــالــيــة ال
الحادي عشر في العالم الذي يدخل 
الــمــرحــلــة األخـــيـــرة مـــن الــتــجــارب 
السريرية التي يشارك فيها عشرات 
في  يــقــســمــون  الــمــتــطــوعــيــن  آالف 
ـــعـــادة إلــــى قــســمــيــن مــتــســاويــيــن:  ال
نصف يتلقى لقاًحا وهمًيا والنصف 

اآلخر يتلقى اللقاح التجريبي.
تقدًما  الغربية  المشاريع  وأكــثــر 
عـــلـــى طـــريـــق إنــــتــــاج لـــقـــاح مــضــاد 
ـــفـــيـــروس الــــفــــتــــاك هـــــو الـــلـــقـــاح  ـــل ل
التجريبي الذي طورته آسترازينيكا، 
الـــشـــريـــكـــة لـــجـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد، 
شركتا  طورتهما  آخـــران  ولقاحان 

«فايزر» و«موديرنا».
و«نــوفــافــاكــس» هــي واحـــدة من 

ست شركات حصلت من الحكومة 
تمويل  على  األمريكية  الفيدرالية 
بــمــئــات مــاليــيــن الــــــدوالرات إلنــتــاج 
ـــفـــيـــروس كــــورونــــا  لــــقــــاح مــــضــــاد ل
على  الــشــركــة  وحصلت  المستجد. 
من  دوالر  ــيــار  مــل  ١٫٦ مـــن  أكـــثـــر 
األمـــــوال الــعــامــة األمــريــكــيــة إلنــتــاج 

١٠٠ مليون جرعة من اللقاح.
 إلى ذلك أعلن الرئيس األمريكي 

أمام أنصاره بمدينة شارلوت بوالية 
كارلينا الشمالية، أن توزيع لقاحات 
بــالده ضــد فــيــروس كــورونــا يمكن 
أن يجري في غضون ٢٤ ساعة من 
موافقة الهيئة التنظيمية المختصة 
عليه. وأكد دونالد ترامب أن عدد 
الـــوفـــيـــات فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
بسبب مضاعفات الفيروس التاجي 
قد انخفض بنسبة ٨٥٪ منذ أبريل، 
ـــشـــأن «فــــي أوروبـــــا  وقـــــال بـــهـــذا ال
هناك زيادة بنحو ٥٠٪، كما ترون، 
زيادة خطيرة للغاية». وتابع قائال: 
أربــعــة  تــطــور  األمــريــكــيــة  «اإلدارة 
لــقــاحــات فــي وقــت قــيــاســي. اللقاح 
ســـيـــوزع قــبــل نــهــايــة الـــعـــام أو قبل 
توجد  لقاحات  أربــعــة  بكثير.  ذلــك 
فــي مــراحــل االخــتــبــارات السريرية 
للغاية،  واعــــدة  لــقــاحــات  الــنــهــائــيــة. 
وهي ستنتج مقدًما بكميات كبيرة 
الموافقة  بعد  ســاعــات  غــضــون  فــي 

عليها».

«نوفافاكس»  األمريكي يدخل التجارب النهائية
يحتل الرقم ١١ في سلسلة اللقاحات العالمية
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١٤١٤
 قطاع التشييد والبناء استحوذ على ٤٤٫٢٪ منها.. التخطيط واإلحصاء: 

العالية   ــارات  ــه ــم ال ذوي  ــن  م ـــوافـــدة  ال الــعــمــالــة  ــن  م  ٪ ـــى الــمــعــرفــة ٣٠٫٥  ـــل ــــصــــاد الـــقـــطـــري رقــــمــــي قــــائــــم ع االقــــت

٢٫١ مليــون حجــم القـــوى العامــلة فــي قطــر  

ـــوات  ـــن س  ٩ فـــــي  ــــــدة  ــــــواف ال ـــة  ـــال ـــم ـــع ال تــــحــــويــــالت  دوالر  ـــار  ـــي ـــل م  ١٠٢

 نمـو في العمـالة ذات المهـارات 
العــاليـــة خــالل العقــد القـادم 

الماهرة العمالة 

لنتائج  ووفًقا  أنه  إلى  التقرير  وأشار   

٢٠١٩، فــإن  مــســح الــقــوى الــعــامــلــة لــعــام 

العمالة الماهرة وذوي المهارات العالية، 

سوق  تركيبة  فــي  جيد  بتمثيل  يحظون 

العمل في االقتصاد القطري، ليصلوا إلى 

 ٪  ٣٠٫٥ تعادل  والتي  عامل،  ألف   ٦٠٩٫٩

تصل  التي  الــوافــدة  العمالة  إجمالي  مــن 

على  يــتــوزعــون  عــامــل،  مــلــيــون   ٢٫٠ إلـــى 

المتداولة  غير  األنشطة  ذات  القطاعات 

ـــنـــاء والـــتـــشـــيـــيـــد بــنــســبــة  ـــب مـــثـــل قـــطـــاع ال

األنشطة  ذات  القطاعات  على  ثــم   ،٪٥٥

تــتــكــون  والـــتـــي   ،٪٣٦ بــنــســبــة  الــُمــتــداولــة 

بشقيه  الــصــنــاعــي  الــقــطــاع  أنــشــطــة  مـــن 

الهيدروكربوني،  وغير  الهيدروكربوني، 
األنـــشـــطـــة  ذات  الــــقــــطــــاعــــات  ـــى  عـــل ثـــــم 
المرافق،  مثل  والتمكينية:  الــُمــســاعــدة، 

.٪٩ واالتصاالت، والبنوك بنسبة 
 وأكد تقرير اآلفاق االقتصادية لقطر 
شــهــده  الـــــذي  االقـــتـــصـــادي  الـــتـــطـــور  أن 
االقتصاد الوطني خالل السنوات الماضية 
عـــلـــى كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات االقـــتـــصـــاديـــة 
واالجــتــمــاعــيــة، أدى إلـــى تــوفــيــر فــرص 
شبه  الــعــمــالــة  مـــن  اآلالف  لــمــئــات  عــمــل 
وصل  بحيث  الــمــاهــرة،  وغــيــر  الــمــاهــرة 
عددهم في عام ٢٠١٩ إلى أكثر من ١٫٤ 
من   ٪٦٩٫٥ يُــعــادل  ما  أي  عامل،  مليون 
إجــمــالــي الــعــمــالــة الـــوافـــدة. وتــتــوزع هــذه 
الفرعية  القطاعات  على  العاملة  الــقــوة 

الُمنتجة للسلع والخدمات غير الُمتداولة 

الفرعية  القطاعات  تليها   ،٪  ٧٣ بنسبة 

الــُمــتــداولــة  والــخــدمــات  للسلع  الــُمــنــتــجــة 

الفرعية  الــقــطــاعــات  تليها   ،٪٢٢ بنسبة 

بنسبة  والتمكينية  الداعمة  األنشطة  ذات 

.٪٤

الوافدة العمالة  تحويالت 

 ونوه التقرير بأنه على قدر ما يستفيد 

العمالة  خدمات  من  القطري  االقتصاد 

شبه الــمــاهــرة وغــيــر الــمــاهــرة، فــالــدول 

التي تصّدر مثل هذه العمالة تستفيد من 

العملية  والخبرات  المالية  العوائد  خالل 

مشاريع  فــي  عملها  أثــنــاء  تكتسبها  الــتــي 

قطر التنموية. إذ بلغ إجمالي التحويالت 

الفترة  خــالل  الــوافــدة  للعمالة  الــجــاريــة 
مليار   ١٠٢ حوالي   ،٢٠١٩ إلى   ٢٠١١ من 
مــلــيــار   ١١٫٤ ســـنـــوي  بــمــتــوســط  دوالر، 
االقتصاد  أن  إلى  التقرير  وأشــار  دوالر. 
رقمي  اقتصاد  نحو  حالًيا  يتجه  القطري 
قــائــم عــلــى الــمــعــرفــة، فــمــن الــمــتــوقــع أن 
ســوف  الــعــالــيــة  الـــمـــهـــارات  ذات  الــعــمــالــة 

تزدهر خالل العقد القادم.
أشار  قد  االقتصاد  آفاق  تقرير  وكان   
النفطية  غير  الــقــطــاعــات  حصة  أن  إلــى 
الناتج  إجــمــالــي  مــن   ٪  ٦٦ حــوالــي  بلغت 
حيث   ،٢٠١٩ عام  خالل  للدولة  المحلي 
األولية  الوطنية  الحسابات  بيانات  تشير 
المحلي  للناتج  االسمية  القيمة  أن  إلــى 
اإلجـــمـــالـــي بـــاألســـعـــار الـــجـــاريـــة فـــي عــام 

ريـــال،  مــلــيــار   ٦٦٨ حــوالــي  بــلــغــت   ٢٠١٩
وبما يعادل ١٨٣ مليار دوالر، بينما تبلغ 
حــصــة الــقــطــاع الــهــيــدروكــربــونــي حــوالــي 
التقرير  وأشار  المحلي.  الناتج  من   ٪  ٣٤
دوًرا  تلعب  القطري  الغاز  عوائد  أن  إلى 
المحلي  الناتج  نمو  تكوين  فــي  مــحــوريـًـا 
صــــادرات  إن  حــيــث  الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــي، 
الُمسال  الطبيعي  الــغــاز  مــن  قطر  دولـــة 
تمثل حوالي ٦٥٪ من إجمالي الصادرات 
 ٪٨٧ نحو  تشّكل  والتي  الهيدروكربونية 
من إجمالي الصادرات القطرية ـ كما أن 
تستحوذ  آسيا  وشرق  شمال  دول  أســواق 

على ٧٥٪ من صادرات الغاز القطري. 
قطر  صــــــادرات  أن  الــتــقــريــر  وذكــــر   
العام  بلغت  الــُمــســال  الطبيعي  الــغــاز  مــن 

تشّكل  وهــي  طــن  مليون   ٧٧٫٨ الــمــاضــي 
اســتــيــراده  تـــم  مـــا  إجــمــالــي  مـــن   ٪٢١٫٩
حــوالــي  الــبــالــغ   ،٢٠١٩ عـــام  فـــي  عــالــمــًيــا 
بذلك  قطر  لتنافس  طن.  مليون   ٣٥٤٫٧
أستراليا على المرتبة األولى في تصدير 

الغاز.
القطاعات  سّجلت  أخرى،  ناحية  من   
غير الهيدروكربونية والتي قادت عملية 
الــنــمــو االقــتــصــاديــة مــتــوســط نــمــو سنوي 
إلى   ٢٠١٦ عــام  مــن  الــفــتــرة  خــالل   ٪٥٫٣
للقطاع   ٪٠٫٩٥ سالب  ُمقابل   ،٢٠١٩ عام 
ــبــنــاء  ال قـــطـــاع  وأن  الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــي، 
والــتــشــيــيــد شــهــد مــتــوســط مــعــدل تــغــّيــر 
بـ  الخدمات  قطاع  يليه   ،٪١٢ بلغ  سنوي 

٢٫٤٥ ٪، والصناعة التحويلية بـ ١٫٤ ٪.

ـــوات ـــن س  ٩ فـــــي ــــــدة  ــــــواف ل

كتب - طوخي دوام: 

عن  الصادر  القطري  االقتصاد  آفــاق  تقرير  كشف   

والبناء  التشييد  قطاع  أن  واإلحــصــاء  التخطيط  جهاز 

الــعــمــالــة  إجــمــالــي  مـــن   ٪٤٤٫٢ حـــوالـــي  عــلــى  اســتــحــوذ 

الجملة  تجارة  قطاع  يليه   ،٢٠١٩ عــام  خــالل  الــوافــدة 

مع  الــعــقــاريــة  والــخــدمــات   ،٪١٢٫٦ بنسبة  والــتــجــزئــة 

والخدمات   ،٪٨٫٨ بنسبة  والضيافة  الفنادق  خدمات 

بنسبة  التحويلية  والــصــنــاعــات   ،٪٨٫٧ بنحو  المنزلية 

٧٫٦٪ والخدمات العامة بما فيها التعليم ٥٪. وبحسب 

مليون   ٢٫٨ حولي  قطر  سكان  عــدد  بلغ  فقد  التقرير 

العاملة  الــقــوى  عــدد  وبــلــغ   ،٢٠١٩ عــام  بنهاية  نسمة 

حوالي ٢٫١ مليون نسمة وتستحوذ العمالة الوافدة على 

القوى  وشــهــدت  العاملة،  الــقــوى  إجمالي  مــن   ٪٩٤٫٩

العاملة الوافدة خالل الفترة من عام ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ 

إلى  المتوسط  في  وصلت  حيث  متفاوتة  نمو  معدالت 

.٪٤٫٨

دور محوري

والخدمات  السلع  إنتاج  أنشطة  بأن  التقرير  وأفــاد   

الطلب  زيــادة  في  محوريًا  دوًرا  لعبت  الُمتداولة  غير 

على القوى العاملة خالل عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦، خاصة 

مشاريع  تنفيذ  لمواجهة  والتشييد،  البناء  مجال  فــي 

 ٢٠٢٢ العالم  كــأس  الستضافة  الالزمة  التحتية  البنى 

بمعدل ١٢ نقطة مئوية من إجمالي نمو القوى العاملة 

١٦٫٧٪ في عام ٢٠١٥، فيما تراجعت وتيرة نمو العمالة 

في عام٢٠١٧، بسبب تداعيات الحصار االقتصادي، إال 

 ٢٠١٨ عامي  خــالل  ُمعتدًال  نمًوا  شهد  أن  لبث  ما  أنــه 

أنشطة  ُمساهمة  مسار  تحليل  خالل  من  أما   .٢٠١٩ و 

السلع  أنشطة  مقابل  الُمتداولة  والخدمات  السلع  إنتاج 

في  الُمساهمة  حيث  من  الُمتداولة،  غير  والخدمات 

اإلجمالي  المحلي  للناتج  السنوي  التغير  معدل  تكوين 

النفطية. غير  للقطاعات 

على متن طائراتها حتى ٢ يناير المقبل 

الدوحة ـ [:

 أعلنت الخطوط الجوية القطرية 
عن تقديم خدمة االتصال المجاني 
السرعة  فائق  الالسلكي  باإلنترنت 
يوم   ١٠٠ لمدة  طائراتها  متن  على 
احتفاًال  وذلـــك  مسافريها،  لجميع 
طــائــرة   ١٠٠ مـــن  أكـــثـــر  بــإطــالقــهــا 
ــُمــجــّهــزة  مـــن أحـــــدث طــائــراتــهــا ال
بــاإلنــتــرنــت فــائــق الــســرعــة عريض 

النطاق.
واعتباًرا من أمس وحتى ٢ يناير 
٢٠٢١؛ يمكن للمسافرين البقاء على 
وأصدقائهم  عائالتهم  مــع  اتــصــال 
عــلــى مــــــــدار١٠٠ يـــــوم؛ بــاســتــخــدام 
االتـــــصـــــال بـــاإلنـــتـــرنـــت الــالســلــكــي 
حيث  الطائرة؛  متن  على  المجاني 
اآلن  الـــقـــطـــريـــة  الـــخـــطـــوط  تـــقـــدم 
الُمجهزة  الطائرات  من  عدد  أكبر 
باالتصال بشبكة اإلنترنت الالسلكي 
ـــســـرعـــة فــــي عـــمـــوم آســيــا  عـــالـــي ال

والشرق األوسط وشمال إفريقيا.

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقــال 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــجــمــوعــة 
نواصل  القطرية:  الجوية  الخطوط 
ــــكــــار خـــــالل هـــذه  ــــت الـــــريـــــادة واالب
األوقـــــــات الــعــصــيــبــة؛ حــيــث نــقــّدم 
لـــمـــســـافـــريـــنـــا تـــجـــربـــة مــــن طــــراز 
٥ نـــجـــوم، والـــتـــي بـــاتـــوا يــتــوقــعــون 
الــحــصــول عــلــيــهــا دوًمـــــا مـــع شــركــة 
وتوفر  العالم.  في  األفضل  الطيران 
اتــصــال  أســـرع  للمسافرين  الــنــاقــلــة 
باإلنترنت الالسلكي عريض النطاق 
رحلتهم،  فترة  طــوال  األجـــواء،  في 
منذ لحظة اإلقالع وحتى وصولهم 

إلى وجهتهم النهائية.
هــــذا  ـــقـــتـــصـــر  ي ال  وأضـــــــــــــاف:   
ـــــعـــــرض عــــلــــى إبــــــــــراز خــــدمــــات  ال
الــخــطــوط الــقــطــريــة الــمــمــيــزة من 
الذي  الوقت  في  نجوم،   ٥ الـ  طراز 
تــســتــخــدم فــيــه شـــركـــات الــطــيــران 
الحالية  الــســوق  تــحــديــات  األخـــرى 
اإلنترنت  عروض  لتخفيض  ذريعًة 
كما  طائراتها.  متن  على  الالسلكي 

تمكين  أهــمــيــة  تــمــاًمــا  ـــدرك  ن أنــنــا 

الــــنــــاس مــــن الـــبـــقـــاء عـــلـــى اتـــصـــال 

سواء  األخيرة،  األشهر  في  خاصًة 

عــلــى  أو  األرض  عـــلـــى  ــــك  ذل كــــان 

٣٥ ألف قدم في السماء.  ارتفاع 

 وقـــد تــم تــزويــد أكــثــر مــن ١٠٠ 

طــــائــــرة تـــابـــعـــة لــلــخــطــوط الــجــويــة 

القطرية بخدمة اإلنترنت الالسلكي 

تقنية  بــاســتــخــدام  الـــســـرعـــة،  فــائــق 

الــــنــــطــــاق الــــعــــريــــض «جـــــــي إكــــس 

«إنمارسات»  شركة  من  أفياشن» 

الــعــالــمــيــة لــالتــصــاالت عــبــر األقــمــار 

في  الخدمة  إطــالق  منذ  الصناعية، 

الــُمــســافــرون  ويحصل    .٢٠١٨ عــام 

الخطوط  طــائــرات  متن  على  عـــادًة 

الجوية القطرية على ساعٍة مجانيٍة 

ــــصــــال بــاإلنــتــرنــت  كـــامـــلـــٍة مــــن االت

الالسلكي فائق السرعة، مع إمكانية 

شــــراء خــدمــة االتـــصـــال بــاإلنــتــرنــت 

باالستمرار  رغبوا  إذا  الرحلة  طــوال 

في تصّفح اإلنترنت.

ريادة عالمية

ــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة   وحــــــــــازت ال

شركة  أفضل  جائزة  على  القطرية 

طيران في العالم خالل حفل توزيع 

العالمية  تـــراكـــس»  «ســكــاي  جــوائــز 

الوطنية  الناقلة  حصدت  كما   .٢٠١٩

جـــائـــزة أفــضــل شــركــة طـــيـــران في 

ـــشـــرق األوســــــط وجــــائــــزة أفــضــل  ال

درجـــــة رجـــــال أعـــمـــال فـــي الــعــالــم 

وجــائــزة أفــضــل مقعد عــلــى درجــة 

رجــــــال األعــــمــــال عــــن مـــقـــاعـــد كيو 

القطرية  الناقلة  وأصبحت  سويت. 

تفوز  التي  الوحيدة  الطيران  شركة 

بــجــائــزة أفــضــل شــركــة طــيــران في 

مطار  وحصد  مــرات.  خمس  العالم 

ضمن  الثالث  المركز  الــدولــي  حمد 
العالم  في  المطارات  أفضل  قائمة 
ــت ٥٥٠ مـــطـــاًرا، وذلــك  والــتــي ضــَمّ
تراكس  سكاي  جوائز  نتائج  بحسب 

العالمية للمطارات ٢٠٢٠.
ـــا لــإلحــصــائــيــات األخــيــرة   ووفـــًق
للنقل  الدولي  االتحاد  عن  الصادرة 
الخطوط  أصبحت  (إيـــاتـــا)،  الــجــوي 
الــــجــــويــــة الـــقـــطـــريـــة أكــــبــــر شــركــة 
طـــيـــران دولـــيـــة خــــالل الــفــتــرة من 
خالل  من  وذلك  يونيو؛  حتى  أبريل 
بإيصال  الُمتمّثلة  بمهمتها  الــوفــاء 
وتمكنت  بــالدهــم.  إلــى  المسافرين 
الــنــاقــلــة مــن جــمــع خــبــرات ال مثيل 
إلى  المسافرين  نقل  مجال  في  لها 
بالدهم بأمان، وأصبحت في موقع 
فــريــد أتـــــاح لــهــا إعـــــادة بــنــاء شبكة 
كما  فّعال.  بشكٍل  العالمية  وجهاتها 
قامت الناقلة بتطبيق أحدث التدابير 
ـــخـــاصـــة بــالــصــحــة  واإلجـــــــــــــراءات ال
وفي  طائراتها،  متن  على  والسالمة 

مطار حمد الدولي. 

القطــــرية توفـــر اإلنتــرنت لمـدة ١٠٠ يوم مجانًا  
نــجــوم  ٥ طـــــراز  ـــن  م ــة  ــرب ــج ت ــا  ــن ــري ــمــســاف ل نـــقـــدم  السرعةالـــبـــاكـــر:  فائق  السلكي  باتصال  ُمجهزة  طائرة   ١٠٠ تطلق  الناقلة 
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١٥١٥   

الدوحة - [:

 أنــــــهــــــت بـــــــورصـــــــة قـــطـــر 
على  الماضي  األسبوع  جلسات 
انخفاض بضغط من عمليات 
على  المستثمرون  نفذها  بيع 
أسهم قيادية في السوق، حيث 
ســّجــل مــؤشــر الــســوق تــراجــًعــا 
 ١٥٤ يــعــادل  بما   ،٪١٫٥ نسبته 
مستوى  عــنــد  وأغـــلـــق  نــقــطــة، 
قيم  وارتفعت  نقطة.   ٩٧٨٨٫٢
التداول بنسبة ٣٤٪ لتصل إلى 
نحو  مقابل  ريــال  مليار   ٤٫٠٨
األسبوع  في  ريــال  مليار   ٣٫٧٤
األســـــبـــــق، بـــيـــنـــمـــا انــخــفــضــت 
أحجام التداول إلى ٢٫٠٩ مليار 
سهم، ُمقابل ٢٫١٤ مليار سهم 
فـــي األســــبــــوع قــبــل الــمــاضــي، 
وذلــك مــن خــالل تنفيذ ٦٤٫٤ 

ألف صفقة.
الُمساهمة  مستوى  وعــلــى   
ـــقـــطـــاعـــيـــة، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت  ال
بينما  قــطــاعــات،   ٣ ُمــؤشــرات 

تراجعت مؤشرات ٤ قطاعات 
أخـــــــــــــرى، وتـــــــصـــــــدر قــــطــــاع 
بنسبة  الُمرتفعين  االتــصــاالت 

الــعــقــارات  قــطــاع  تـــاله   ،٪٦٫٢
بنسبة ٢٫٨٪، ثم قطاع التأمين 
بنمو نسبته ١٫٧٪، بينما تراجع 

 ٪٢٫٥ بــنــســبــة  الـــبـــنـــوك  قـــطـــاع 
وانـــخـــفـــض قـــطـــاع الــخــدمــات 
قــطــاع  وهـــبـــط   ،٪٢٫١ بــنــحــو 

كما   ،٪٣٫٩ بــنــســبــة  الــصــنــاعــة 
بنسبة  الخدمات  قطاع  تراجع 

.٪٢٫٩

ــاحــيــة أخــــــرى، جــاء   مـــن ن
المرتبة  فــي  الــعــقــارات  قــطــاع 
األولى من حيث قيم التداول 

بـــعـــد أن اســـتـــحـــوذ عـــلـــى نــحــو 
الــســوق،  تــعــامــالت  مــن   ٪٣٣٫٤
ـــنـــوك بــنــســبــة  ـــب تـــــاله قـــطـــاع ال

الــصــنــاعــة  قـــطـــاع  ثـــم   ٪٢٣٫٨
أيــًضــا  واحـــتـــل   .٪١٥٫١ بــنــســبــة 
قــــطــــاع الــــعــــقــــارات الــمــرتــبــة 
األولى من حيث عدد األسهم 
الــــمــــتــــداولــــة بـــنـــســـبـــة قـــدرهـــا 
الصناعة  قطاع  وجــاء   ،٪٣٦٫٩
بنسبة  ــثــانــيــة  ال الــمــرتــبــة  فـــي 
األســهــم  إجــمــالــي  مــن   ٪٢٦٫٢
الــــُمــــتــــداولــــة خـــــالل األســــبــــوع 
الـــمـــاضـــي، ثـــم قــطــاع الــبــنــوك 

بنسبة ١٣٫٥٪. 
البورصة  انخفاض  ورغــم   
خـــــــالل تــــعــــامــــالت األســـــبـــــوع 
الماضي، إال أن التوقعات تشير 
إلى أنها ُمقبلة على ارتفاعات 
جـــديـــدة الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، ما 
في  للُمستثمرين  ــا  دافــًع كـــان 
زيادة ُمشترياتهم من األسهم 
مع وضوح اتجاه السوق والذي 
فيه  واختفى  التوقعات  خالف 
أي تباطؤ وبزيادة في التفاؤل 
بشأن ما ستحققه األسهم من 
مكاسب خالل الفترة المقبلة. 

٤٫٠٨ مليار ريال تداوالت البورصة في أسبوع 
 أسهم العقارات تقود التعامالت بـ ٣٣٫٤٪

عواصم ـ رويترز: 

دفعت شركات االتصاالت أسهم أوروبا 
لــالرتــفــاع قــلــيــالً أمــــس، لــكــن الــمــؤشــرات 
أسبوعي  انخفاض  صوب  تتجه  الرئيسية 
حــاد إذ تكابد الــقــارة مــوجــة جــديــدة من 
المؤشر  وصــعــد  بكوفيد-١٩.  اإلصـــابـــات 
 ٠٫٢ ــــة  ــــي األوروب لــألســهــم   ٦٠٠ ســتــوكــس 
بتوقيت   ٠٧١٥ الــســاعــة  بــحــلــول  بــالــمــئــة 
االتصاالت  أسهم  قفزت  فيما  جرينتش، 

٠٫٨ بالمئة لتتصّدر مكاسب القطاعات.

 وارتـــفـــع ســهــم مــاســمــوفــيــل اإلســبــانــيــة 
بالمئة   ٠٫٧ االتصاالت  لخدمات  الُمشغلة 
أن  ــيــة  مــحــل صــحــيــفــة  ذكـــــــرت  أن  بـــعـــد 
الشركة.  لشراء  ُمحادثات  بدأت  فودافون 
وربح سهم فودافون ١٫٣ بالمئة. وانخفض 
المؤشر كاك ٤٠ الفرنسي ٠٫٤ بالمئة بعد 
ــا قــيــاســًيــا جــديــًدا  أن ســّجــلــت الــبــالد رقــًم
بكوفيد-١٩،  الــيــومــيــة  اإلصـــابـــة  لــحــاالت 
وحـــذر رئــيــس الــــوزراء أول أمــس مــن أن 
الــحــكــومــة قـــد تُــجــبــر عــلــى إعـــــادة تقييد 

الحركة في مناطق مجدًدا.  

 تباين أداء أسهم أوروبا مع ارتفاع حاالت كورونا

طوكيو ـ رويترز:

ارتــفــعــت األســهــم الــيــابــانــيــة أمــس، 
لتقتفي أثر صعود وول ستريت أول 
أمس إذ تفوقت اآلمال بشأن المزيد 
بعض  على  األمــريــكــي  التحفيز  مــن 
الـــمـــخـــاوف بـــشـــأن مــتــانــة االقــتــصــاد 

العالمي.
 وأغلق المؤشر نيكي مرتفًعا ٠٫٥١ 
وربح  نقطة.   ٢٣٢٠٤٫٦٢ إلــى  بالمئة 
 ٠٫٤٨ نطاًقا  األوســع  توبكس  المؤشر 

بالمئة إلى ١٦٣٤٫٢٣.
المؤشر  هبط  األســبــوع،  في  لكن   
القياسي ٠٫٦٧ بالمئة إذ يُحّذر بعض 
بشأن  الــمــخــاوف  أن  مــن  الُمحللين 
بفيروس  اإلصابات  من  ثانية  موجة 
كــورونــا فــي أوروبـــا قــد تقّيد صعوًدا 

إضافًيا لألسهم اليابانية.
خالل  الــدعــم  المعنويات  وتلقت   
الجلسة، إذ قال مشّرع أمريكي كبير 

إن الديمقراطيين في مجلس النواب 
يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة 
بفيروس كورونا بحجم ٢٫٢ تريليون 
دوالر قد يتم التصويت عليها األسبوع 

القادم.
شــــركــــات  أســـــهـــــم  وارتـــــفـــــعـــــت    
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــتـــطـــورة الــيــابــانــيــة 
لتقتفي أثر مكاسب لكبرى الشركات 

األمــريــكــيــة مثل أبــل وأمـــازون.كـــوم 
ونفيديا وفيسبوك.

 وقــــال ُمــتــعــامــلــون وُمــحــلــلــون إن 
المستثمرين أقبلوا على شراء األسهم 
قــبــل الــجــولــة الــقــادمــة مــن إعــالنــات 
أربــــــاح الـــشـــركـــات لــضــمــان تــأهــلــهــم 
من  األربـــاح  توزيعات  على  للحصول 

حيازاتهم. 

أســهم اليــابــان تغــلق مــرتفـعــة

ميونخ ـ د ب أ:

لدى  التصدير  توقعات  ُمــجــدًدا  ارتفعت 
الشركات في ألمانيا.

فـــقـــد أعـــلـــن مــعــهــد «إيـــــفـــــو» لــلــبــحــوث 
توقعات  أن  أمــس  ميونخ  فــي  االقتصادية 
التصدير سّجلت في سبتمبر الجاري ٤ر١٠ 
نــقــطــة، وهـــي أعــلــى مــمــا كــانــت عليه منذ 
بأغسطس  وُمــقــارنــة   ،٢٠١٨ عـــام  أكــتــوبــر 
٩ر٤  بــمــقــدار  الــتــوقــعــات  تحّسنت  الــمــاضــي 

نقطة. 
فوست  كليمينس  المعهد  رئيس  وكتب   
في  الصناعي  اإلنــتــاج  انتعاش  أن  بيان  فــي 

الُمستقبلة  الــمــهــمــة  الــبــلــدان  مـــن  الــعــديــد 
لــلــصــادرات األلــمــانــيــة يــعــود بــالــفــائــدة على 

قطاع التصدير األلماني.
 وبحسب المعهد، فإن توقعات الصادرات 
القطاعات  بين  المستوى  بنفس  تتطور  ال 
في  الــتــوقــعــات  تحّسنت  حــيــث  الُمختلفة، 
والــمــعــدات  الكيميائية  الــصــنــاعــات  قــطــاع 
فوست:  وكتب  ملحوظ.  بشكل  الكهربائية 
«قـــطـــاع الـــســـيـــارات يــتــوقــع أيــضــا نــمــوا في 
قطاع  يتوقع  ال  بينما  الخارجية،  المبيعات 
صناعة اآلالت أي قفزات كبيرة في الوقت 
المالبس  مصنعو  يــتــوقــع  حــيــن  فــي  الــحــال 

والسلع الجلدية واألحذية خسائر كبيرة». 

نيويورك ـ قنا: 

في  الرئيسية  األسهم  مؤشرات  أغلقت   
بورصة وول ستريت األمريكية على ارتفاع 
الصناعي  جونز  داو  مؤشر  وصعد  أمــس. 
إلى  بالمئة،   ٠٫٢ يعادل  بما  نقطة،   ٥٢٫٣١

٢٦٨١٥٫٤٤ نقطة.
وأغــلــق مــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ 
على ارتفاع ٩٫٦٧ نقطة، أو ٠٫٣ بالمئة، إلى 

٣٢٤٦٫٥٩ نقطة .
أو  نقطة،   ٣٩٫٢٨ نــاســداك  مــؤشــر  وزاد 

٠٫٣٧ بالمئة، إلى ١٠٦٧٢٫٢٧ نقطة.

«إيفو»: توقعات بتحسن التصدير األلماني

ارتفاع مؤشرات األسهم األمريكية
«ستاندرد آند بورز»

و«داو» يواصالن الخسارة
عواصم ـ رويترز: 

فتح الــمــؤشــران ســتــانــدرد آنــد بــورز 
أمــــس،  انــــخــــفــــاض  عـــلـــى  وداو   ٥٠٠
ليواصال أطول سلسلة خسارة في عام 
توقعات  بشأن  الــمــخــاوف  زالــت  مــا  إذ 
عليها  يُهيمن  مستقبل  فــي  االقــتــصــاد 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا مــــا يــضــغــط عــلــى 

معنويات المستثمرين.
الصناعي  جونز  داو  المؤشر  وهبط 
إلــى  بــالــمــئــة   ٠٫٤٥ أو  نــقــطــة   ١٢٠٫٩٣
٢٦٦٩٤٫٥١ نقطة، بينما هبط المؤشر 
 ٩٫٩٣ بمقدار   ٥٠٠ بــورز  آنــد  ستاندرد 
إلى  بالمئة   ٠٫٣١ ــعــادل  يُ مــا  أو  نقطة 

٣٢٣٦٫٦٦ نقطة.
 وربح المؤشر ناسداك الُمجمع ٨٫١٩ 
إلى  بالمئة   ٠٫٠٨ يــعــادل  مــا  أو  نقطة 

١٠٦٨٠٫٤٦ نقطة.



١٦١٦
السبت ٩ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٢١)

  

مع تنامي المخاوف إزاء الطلب بسبب كورونا

طوكيو ـ رويترز:

 انــخــفــضــت أســـعـــار الــنــفــط 
تسجيل  صـــوب  وتــتــجــه  أمـــس 
انــــخــــفــــاض أســــبــــوعــــي بــســبــب 
تأثر  بــشــأن  الــمــخــاوف  تنامي 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــوقـــــود بــفــعــل 
ارتـــفـــاع جــديــد واســــع الــنــطــاق 
ـــحـــاالت اإلصــــابــــة بــفــيــروس  ل
القلق  بعض  وكــذلــك  كــورونــا، 
للصادرات  محتملة  عودة  إزاء 

من ليبيا.
  وانــــخــــفــــض خــــــام بــرنــت 
 ٤١٫٩٠ ـــــى  إل ســـنـــتـــات  أربــــعــــة 
الساعة  بحلول  للبرميل  دوالر 
٠٦٣٥ بتوقيت جرينتش، بينما 
تـــراجـــع خــــام غــــرب تــكــســاس 

الـــوســـيـــط األمـــريـــكـــي ثــمــانــيــة 
دوالر   ٤٠٫٢٣ ـــــى  إل ســـنـــتـــات 

للبرميل.
 ويتجه برنت صوب التراجع 
نــحــو ٣ بــالــمــئــة هــــذا األســبــوع 
ويـــمـــضـــي الــــخــــام األمـــريـــكـــي 
عــلــى مــســار االنــخــفــاض بنحو 
٢ بــالــمــئــة. ويــتــجــه الــخــامــان 
الـــقـــيـــاســـيـــان صـــــوب تــســجــيــل 
انـــخـــفـــاض شــــهــــري، ســيــكــون 

األول لبرنت في ستة أشهر.
  وقــال إيـــه.إن.زد لألبحاث 
فــي مــذكــرة: تــوقــعــات الطلب 
ـــظـــل زاخــــــرة  ـــفـــط ت ـــن ـــى ال عـــل
تنامي  يستمر  إذ  بالتحديات 
احتماالت فرض قيود جديدة 

على التنقل.

 وفـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، 
حــيــث أعــلــى مــعــدل لــلــوفــيــات 
كــورونــا  فــيــروس  جائحة  مــن 
وأكـــبـــر اســتــهــالك لــلــنــفــط في 
إعانة  طلبات  ارتفعت  العالم، 
على  الماضي  األسبوع  البطالة 
غــيــر الــمــتــوقــع مــمــا يشير إلــى 
أن التعافي االقتصادي يتداعى 
ويـــدفـــع الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود 

لالنخفاض.
 وما زال الطلب على الوقود 
في الواليات المتحدة في حالة 
ركود إذ تقيد الجائحة السفر. 
وانـــخـــفـــض مـــتـــوســـط الــطــلــب 
على البنزين في أربعة أسابيع 
٩ بالمئة عن مستواه قبل عام 
بــحــســب مـــا أظــهــرتــه بــيــانــات 

حكومية يوم األربعاء الماضي.
 وفـــــي أجـــــــزاء أخــــــرى مــن 
اليومية  الزيادات  تبلغ  العالم، 
مستوى  بالفيروس  لإلصابات 
جديدة  قيود  وتُفرض  قياسًيا 
مما سيقيد على األرجح السفر 
وطـــلـــب الــــوقــــود. وفــــي لــيــبــيــا، 
من  شحنة  نفط  ناقلة  حملت 
مرافئ  ثــالثــة  بين  مــن  مــرفــأ 
األيــام  فــي  فتحها  أعــيــد  ليبية 
المتوقع  ومن  الماضية  القليلة 
الشحنات  من  المزيد  تحميل 

في األيام المقبلة.
  لـــكـــن مــحــلــلــيــن يــثــيــرون 
السرعة  مدى  بشأن  تساؤالت 
ــــعــــزز بــــهــــا لــيــبــيــا  ــــتــــي قـــــد ت ال

اإلمدادات.

النفـــط ينخـــفض إلـى ٤١٫٩٠ دوالر للبـرمــيل

بعد مرور ٦٠ عاًما على تأسيس المنظمة

لندن ـ أ ف ب: 

ـــــــــدول  ال مــــنــــظــــمــــة  تـــــمـــــر   
الــــمــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــك) 
الـــتـــي مـــضـــى عـــلـــى تــأســيــســهــا 
أسوأ  من  بــواحــدة  عاًما  ستون 
على  شهدتها  الــتــي  الــعــواصــف 
انخفاض  مع  وجــودهــا  امــتــداد 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط بــســبــب 
إلـــى  ــــقــــال  ــــت واالن كوفيد-١٩ 
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، ومـــع تآكل 
احــتــكــارهــا واحـــتـــدام الــخــالف 
فــي صــفــوفــهــا.  لــكــن الــخــبــراء 
يرون أن دورها لم ينته بعد.

 ويـــــقـــــول فـــيـــلـــيـــب ســيــبــيــل 
لوبيز المحلل المستقل ومدير 
االســتــشــاريــة  جيوبوليا  شــركــة 
ـــــرس «لـــم  ـــة فــــرانــــس ب ـــوكـــال ل
الكارتل  آفـــاق  كــانــت  أن  يسبق 
إلــى  مــواتــيــة  غــيــر  المستقبلية 

هذا الحد».
دي  ألــبــرتــو  كــارلــو  ويجيب   
كـــاســـا، الــمــحــلــل الــمــتــخــصــص 
«يذهب  «أكتيفتريدس»،  في 
البعض إلى حد القول إن أوبك 
ال  الــزمــن.  عليها  عفا  منظمة 

أصـــــدق ذلــــــك». ويــضــيــف أن 
أوبك «أقل تأثيًرا بالتأكيد مما 
كانت عليه في الماضي، لكنها 

ما زالت تمثل وزنًا ثقيال».
 تـــأســـس الــتــحــالــف فـــي ١٤ 
سبتمبر ١٩٦٠ ويضم التحالف 
بـــاإلضـــافـــة  عــــضــــًوا،   ١٣ اآلن 
االعتبار  في  أخذنا  إذا   ١٠ إلــى 
أوبك  اتفاقية  على  الموقعين 
بــــالس، ومـــن بــيــنــهــم روســيــا. 
الـــدول تمثل نصف  وكــل هــذه 

اإلنـــتـــاج الــعــالــمــي مـــن الــذهــب 
األسود. وخالل مارس الماضي 
فــــي ظــــل مـــواجـــهـــة انــخــفــاض 
األسعار مع تفشي الوباء خارج 
الصين، فشل الكارتل وحلفاؤه 
في االتفاق على ما يجب فعله. 
وأدى االفتقار إلى التنسيق إلى 
انخفاض تاريخي في األسعار، 
مع انخفاض سعر البرميل في 
السلبية  المنطقة  إلى  نيويورك 

في نهاية أبريل.

 ثـــــم قــــامــــت أوبـــــــك بـــالس 
ما  بــخــفــض  الــوضــع  بتصحيح 
يــصــل إلـــى ٢٠٪ مــن إنــتــاجــهــا، 
وهـــــــــذا مــــــا ســــمــــح لـــألســـعـــار 
دوالًرا   ٤٠ نحو  إلــى  باالرتفاع 

للبرميل حالًيا.
 وأظهر هذا العمل المشترك 
تلعب  تـــزال  ال  المجموعة  أن 
ال  الــــســــوق  فــــي  رائــــــــــًدا  دوًرا 
أن  المتحدة  الواليات  تستطيع 
النفط  شــركــات  كـــون  تـــؤديـــه، 

لــديــهــا هـــي شـــركـــات خــاصــة، 
وفق سيبيل لوبيز.

عززت  السياسة  هــذه  لكن   
األمريكيين  نفسه  الــوقــت  فــي 
في  منتج  كـــأول  وضعهم  فــي 
عام  نهاية  مــن  اعــتــبــاًرا  العالم 
٢٠١٨ وجففت الموارد المالية 

ألعضاء التكتل.

  ذروة االستهالك  

كوفيد-١٩،  لوباء  استجابة   
والقيود  اإلغالق  عمليات  أدت 
الــمــفــروضــة عــلــى الــســفــر إلــى 
تــخــفــيــض اســـتـــهـــالك الــنــفــط. 
ويــتــوقــع الــبــعــض أنـــه لــن يعود 
مـــطـــلـــًقـــا إلـــــى مـــســـتـــوى الـــعـــام 

الماضي. 
 فــــوفــــق الـــســـيـــنـــاريـــو الــــذي 
اتفاقية  مع  والمتوافق  وضعته 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ بــهــدف إبــقــاء 
االحــــــتــــــرار أقــــــل بـــكـــثـــيـــر مــن 
درجتين مئويتين أو حتى ١,٥ 
الطاقة  وكــالــة  تعتقد  درجـــة، 
النفط  على  الطلب  أن  الدولية 
ســـيـــبـــدأ فــــي االنــــخــــفــــاض فــي 
في  المقبلة،  القليلة  السنوات 

حوالي عام ٢٠٢٢.  

«أوبك» تعاني من الوهن النخفاض الطلب
واشنطن ـ أ ف ب:

السبع  مجموعة  فــي  الــمــال  وزراء  دعـــا   
أمـــس الــقــطــاع الــخــاص إلـــى الــمــشــاركــة في 
تفاقم  التي  العالم  دول  أفقر  ديــون  تعليق 
إطــار  فــي  الصحية،  األزمـــة  بسبب  وضعها 

مبادرة أعلنت منتصف أبريل الماضي.
 وأسف الوزراء في بيان مشترك نشرته 
المشاركة  لغياب  األميركية  الخزانة  وزارة 
حد  الــذي  األمــر  الــخــاص  للقطاع  الطوعية 
مــن الــفــوائــد المحتملة لــدول عــدة، وذلــك 
بعدما وافق وزراء المال وحكام المصارف 
المركزية في مجموعة العشرين في الربيع 
أفقر  لــديــون  عــام  لمدة  فــوري  تعليق  على 

دول العالم في ظل تفشي وباء كوفيد-١٩.
 وأعلن وزراء المال في الدول الصناعية 
السبع الكبرى وهي بريطانيا وكندا وفرنسا 
وألــمــانــيــا وإيــطــالــيــا والـــيـــابـــان والـــواليـــات 

المتحدة دعم تمديد هذه المبادرة.

 وأوضــــح الـــــوزراء: نــظــًرا إلـــى الــحــاجــات 
الــدخــل  ذات  لـــلـــدول  الــمــتــواصــلــة  الــمــالــيــة 
المنخفض ندعم تمديد المبادرة في إطار 

طلب تمويل من صندوق النقد الدولي.
ترتيبات  بمراجعة  المسؤولون  وطالب   
السبع  مــجــمــوعــة  الـــتـــزام  لتعكس  الــتــمــديــد 
الدائنة  األطـــراف  بين  والتنسيق  الشفافية 
ولــتــعــكــس كــذلــك ضـــــرورة تــقــاســم عـــادل 

للعبء بين األطراف الدائنة.
 وفي إعــالن مشترك طويل أكد الــوزراء 
المتخذة  لــإلجــراءات  الشديد  أسفهم  أيًضا 
هذه  في  المشاركة  لعدم  الــدول  بعض  في 
ــــــوزراء إلـــى أن بعض  الـــمـــبـــادرة. وأشـــــار ال
الدول ستحتاج إلى خفض جديد لدينها في 

المستقبل.
العشرين  مجموعة  تالًيا  الـــوزراء  ودعــا   
وأعضاء نادي باريس لألطراف الدائنة إلى 
االتفاق حول الشروط خالل اجتماع الشهر 
المقبل لوزراء المال في مجموعة العشرين.

سنغافورة ـ رويترز: 

أظهرت بيانات جمارك أمس أن روسيا 

كــانــت أكــبــر مـــــوردي الــنــفــط لــلــصــيــن في 

أغسطس للشهر الثاني على التوالي.

الـــعـــامـــة  اإلدارة  بــــيــــانــــات  وكـــشـــفـــت   

للجمارك في الصين أن روسيا وردت ٥٫٨ 

مليون طن من النفط الخام في أغسطس 

١٫٣٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــًيــا،  بــمــا يــعــادل 

سنوي  أســاس  على  بالمئة   ٣٫٧ بانخفاض 

ومقارنة مع ١٫٧٤ مليون برميل يومًيا في 

يوليو.

 ويــســتــنــد الــتــغــيــر الــمــئــوي عــلــى أســـاس 

ـــتـــرز حــيــث إن  ســـنـــوي إلــــى حــســابــات روي

الجمارك ال تقدم األرقام.

 ،٢٠٢٠ مـــن  أشــهــر  ثــمــانــيــة  أول  وفـــي   

 ٥٧٫١ بواقع  للصين  بائع  أكبر  روسيا  ظلت 

مقارنة  بالمئة   ١٥٫٦ يزيد  ما  طن،  مليون 

مع نفس الفترة من العام الماضي. 

ــعــراق، ثــانــي أكــبــر مـــورد في   وأرســـل ال

أغــســطــس،  فـــي  طـــن  ــيــون  مــل  ٤٫٥ يـــولـــيـــو، 

مستوى  مــع  مــقــارنــة  بــالــمــئــة   ٢٠ بــتــراجــع 

يوليو، إذ بدأ البلد يخفض اإلنتاج لتعويض 

إخفاقات في وقت سابق في تلبية خفض 

في اإلمدادات اتفقت عليه منظمة البلدان 

الـــمـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــــك) ومــنــتــجــون 

حلفاء.

الشهر  الــعــراق  مــن  الـــواردات  وارتفعت   

الـــمـــاضـــي ٢ بــالــمــئــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 

وزادت ٣٣٫٩ بالمئة منذ بداية ٢٠٢٠.

 وزادت واردات الصين من األمريكتين 

الشحنات  ارتفعت  حيث  الماضي،  الشهر 

من البرازيل ٧٥ بالمئة على أساس سنوي 

إلى ٤٫١٥ مليون طن بينما زادت الشحنات 

مثليها  مــن  ألكــثــر  المتحدة  الــواليــات  مــن 

إلى ٢٫٢٣ مليون طن.

من  الصين  مشتريات  إجمالي  وهبط   

المستويات  عن  أغسطس  في  الخام  النفط 

الـــشـــديـــدة االرتــــفــــاع الــمــســجــلــة فـــي يــولــيــو 

ويونيو، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر في 

الــمــخــزونــات  ارتــفــاع  مــع  المقبلة  األشــهــر 

وانخفاض هوامش التكرير.

مطالب بتعليق ديون الدول الفقيرة

روسيا أكبر موردي النفط للصين

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدوالر

عواصم ـ رويترز: 

تراجع  مع  أمــس  الذهب  أسعار  صعدت 
الـــــدوالر وعــــودة اآلمــــال بــشــأن مــزيــد من 
المتحدة  الــواليــات  فــي  التحفيز  إجــــراءات 
للظهور مجدًدا، لكن المعدن األصفر على 
منذ  أســبــوعــي  تــراجــع  أكــبــر  تسجيل  مــســار 

أغسطس.
الفورية  المعامالت  في  الذهب  وارتفع    
لألوقية  دوالر   ١٨٧٣٫٨٣ إلــى  بالمئة   ٠٫٣
نحو  منخفضة  األســعــار  لــكــن  (األونـــصـــة). 
أربـــعـــة بــالــمــئــة فـــي األســـبـــوع إذ تــعــرضــت 

لضغوط بفعل ارتفاع الدوالر بوجه عام.
اآلجــلــة  األمـــريـــكـــيـــة  الـــعـــقـــود  وزادت     

للذهب ٠٫١ بالمئة إلى ١٨٧٩٫٢٠ دوالر.
 وانــخــفــض مــؤشــر الــــــدوالر عـــن ذروة 
أفضل  تحقيق  صــوب  يتجه  لكنه  شهرين 
أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مرتفًعا ١٫٥ 
لحائزي  الذهب  تكلفة  يزيد  مما  بالمئة، 

العمالت األخرى.
 وقال جيفري هالي كبير محللي السوق 
لـــدى أوانــــــدا: فـــي ظـــل هــــدوء عــلــى جبهة 
يرغبون  المستثمرين  أن  يــبــدو  الــبــيــانــات، 
الحركة  خفة  مــن  حالة  فــي  يظلوا  أن  فــي 
الــدوالر،  في  أموالهم  تــرك  عبر  والتحوط 
أو  النفيسة  المعادن  إلى  التحرك  من  بدال 

السندات األمريكية.
أن  بــعــد  المستثمرين  آمــــال  تــنــمــو  كــمــا   
مجلس  في  الديمقراطيين  إن  مشرع   قال 
النواب يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة 
بفيروس كورونا بحجم ٢٫٢ تريليون دوالر 

قد يتم التصويت عليها األسبوع القادم.
 وظـــهـــر عــــدد مـــن صــانــعــي الــســيــاســات 
(البنك  االتــحــادي  االحــتــيــاطــي  مجلس  فــي 
جيروم  بينهم  ومن  األمريكي،  المركزي) 
باول رئيس المجلس، علنًا عدة مرات هذا 
على  األمريكية  الحكومة  ليحثوا  األســبــوع 

تقديم المزيد من الدعم المالي.

النرويج تنتج ١٫٧٢ مليون 
برمــيل يـومــــيًا

أوسلو ـ رويترز:

  قالت مديرية البترول النرويجية أمس إن إنتاج البالد من 
النفط الخام لم يطرأ عليه تغير يذكر في أغسطس مقارنة مع 

الشهر السابق، وهو ما يتماشى مع الحصة الرسمية.
  فقد بلغ إنتاج البالد من النفط الخام ١٫٧٢ مليون برميل يومًيا 
لإلنتاج  سقف  مع  تام  شبه  بشكل  يتسق  ما  وهو  أغسطس،  في 
النرويجية  الحكومة  حددته  يومًيا  برميل  مليون   ١٫٧٣ عند 
على  بالمئة   ٢٦ النفط  إنتاج  وصعد   .٢٠٢٠ من  الثاني  للنصف 
أســـاس ســنــوي بفضل زيـــادة إنــتــاج حقل يــوهــان ســفــيــردروب 
وزادت  الماضي.  أكتوبر  في  اإلنتاج  بدأ  الذي  العمالق  النفطي 
الطاقة اإلنتاجية الفنية لسفيردروب إلى ٤٧٠ ألف برميل من 
النفط يومًيا في أبريل من ٤٤٠ ألف برميل يومًيا كانت عليها 
في األساس. لكن إنتاج الحقل في الوقت الحالي محدد بسقف 
أوبك  مع  النرويج  اتفاق  إطار  في  يومًيا  برميل  ألف   ٤١٥ عند 
ودول منتجة أخرى لخفض اإلنتاج حتى نهاية ٢٠٢٠. وهبط 
إنتاج الغاز الطبيعي اليومي ٦٫٢ بالمئة على أساس شهري إلى 
٢٨٦٫٨ مليون متر مكعب يومًيا في أغسطس، وهو ما يقل ٣٫٩ 
البترول،  مديرية  عن  الصادرة  الرسمية  التوقعات  عن  بالمئة 

لكنه بزيادة ٨٫٦ بالمئة عن مستواه قبل عام.



السبت ٩ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٢١)

١٧١٧   

لندن ـ رويترز: 

كــشــف تــقــريــر تــدفــقــات الــصــنــاديــق 
أمــريــكــا  أوف  بـــنـــك  مــــن  األســـبـــوعـــيـــة 
 ٢٥٫٨ ســحــبــوا  الــمــســتــثــمــريــن  أن  أمـــس 
األســهــم  صـــنـــاديـــق  مـــن  دوالر  ــيــار  مــل
يــوم  المنتهي  األســبــوع  فــي  األمــريــكــيــة 
نزوح  أكبر  ثالث  في  الماضي،  األربعاء 
الفئة  تلك  من  اإلطالق  على  للتدفقات 

من األصول.
أمــريــكــا  أوف  بــنــك  مــحــلــلــو  وقـــــال   
استناًدا إلى بيانات لألسبوع المنتهي في 
إي.بــــي.إف.آر  شركة  مــن  سبتمبر   ٢٣
لتتبع التدفقات المالية إنه جرى سحب 
المستفيد  كانت  قطاعات  من  األمـــوال 
الرئيسي من التعافي في أعقاب انهيار 
أسهم  وتكبدت  مــارس.  في  كوفيد-١٩ 
بقيمة  للتدفقات  نــزوًحــا  التكنولوجيا 
يونيو  مــنــذ  األكــبــر  وهـــو  دوالر،  مــلــيــار 
٢٠١٩، بينما تدفقت ١١٫٦ مليار دوالر 

من األسهم القيادية األمريكية.

بــورز  انــد  ســتــانــدرد  المؤشر  وخسر   
٧٫٢ بالمئة منذ بداية سبتمبر في أول 
فيما  مـــارس،  منذ  سلبي  شــهــري  أداء 
على  يزيد  مــا  نــاســداك  المؤشر  تــراجــع 

١٠ بالمئة.

 وشملت التحركات الكبيرة األخرى 
األســبــوع  هـــذا  االســتــثــمــاريــة  للتدفقات 
التي  العائد  مرتفعة  السندات  صناديق 
ســجــلــت أكــبــر خــــروج لــلــتــدفــقــات منذ 

مارس، لتخسر ٥٫٤ مليار دوالر.

 وســجــلــت صــنــاديــق ديــــون األســــواق 
الــنــاشــئــة نـــزوًحـــا لــلــتــدفــقــات لــألســبــوع 
الثاني عشر على التوالي بينما استقطبت 
مليار   ١٫٣ عام  بوجه  السندات  صناديق 

دوالر.

سحب ٢٥٫٨ مليار دوالر من صناديق األسهم األمريكية

برلين ـ د ب أ: 

أعـــــرب وزيـــــر االقـــتـــصـــاد األلـــمـــانـــي بيتر 
الـــمـــظـــاهـــرات  أن  اعــــتــــقــــاده  عــــن  ألـــتـــمـــايـــر 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا حـــركـــة «أيـــــام الــجــمــعــة من 
مناسبة  الــمــنــاخ  لــحــمــايــة  الــمــســتــقــبــل»  أجـــل 

وصحيحة.
وقـــــال ألــتــمــايــر صـــبـــاح أمــــس فـــي إذاعــــة 
جدول  على  مــدرج  الموضوع  «هــذا  ألمانيا: 
األعــمــال وأمــامــنــا فــي ألــمــانــيــا تــحــول هائل 
طويل األمد. وإذا لم يكن من الممكن جعل 
فلن  مناخًيا،  محايدة  الصناعات  هــذه  كــل 
المدى  على  بنجاح  العمل  على  قــادرة  تكون 

الطويل.
التغيير  هــذا  أن  ألتماير  أكــد  ذلـــك،  ومــع 
وضحاها،  عشية  بين  يــحــدث  أن  يمكن  ال 
الموثوقية  إظــهــار  أيــًضــا  يتعين  أنــه  موضًحا 
االتفاقات  خــرق  يمكن  وال  االقتصاد  تجاه 

«كل أربعة أسابيع»، مشيًرا في الوقت نفسه 
سياسة  فــي  متعجلة  تــدابــيــر  اتــخــاذ  أن  إلــى 
الــطــاقــة مــن الــمــمــكــن أن يــكــون لــه عــواقــب 

وخيمة في الوضع المتوتر اقتصاديًا.
وبخصوص جائحة كورونا، قال ألتماير: 
«إنــنــي أدعــــو إلـــى عـــدم الــســمــاح القــتــصــادنــا 
الــقــوي، الـــذي يحظى بــاإلعــجــاب فــي جميع 
ــعــالــم، بــاالنــهــيــار فـــي هـــذه األزمـــة  أنـــحـــاء ال

والمعاناة من أضرار ال رجعة فيها.
قد  البطالة  كــانــت  إذا  أنــه  ألتماير  وذكـــر 
ارتفعت بشكل حاد خالل األزمة كما ارتفعت 
المثال،  سبيل  على  المتحدة،  الــواليــات  فــي 
بقضايا  االهتمام  يتراجع  أن  المحتمل  فمن 
داعًيا  الحالي،  الوقت  في  المناخ  حماية  مثل 
والموظفين  العمال  مخاوف  أخذ  إلى  لذلك 
نفسه  الوقت  في  مــؤكــًدا  الجد،  محمل  على 
ضرورة تحقيق أهداف طموحة في خفض 

االنبعاثات الكربونية.

«لوفتهانزا» تتوقع السماح باختبارات كورونا السريعة

تعافي سوق العمل األلماني في ٢٠٢١

فرانكفورت ـ د ب أ: 

يــتــوقــع رئــيــس مــجــمــوعــة «لــوفــتــهــانــزا» 
األلــمــانــيــة لــلــطــيــران، كــارســتــن شــبــور، أن 
تمنح الــحــكــومــات الــضــوء األخــضــر إلجــراء 
اخـــتـــبـــارات ســريــعــة لــلــكــشــف عـــن اإلصــابــة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد عــلــى متن 
الـــرحـــالت الــجــويــة بــيــن ألــمــانــيــا وأمــريــكــا 

الشمالية خالل األسابيع المقبلة.
وقال شبور أمس خالل مؤتمر افتراضي 
هي  االخــتــبــارات  إن  الــجــوي،  النقل  لقطاع 
المسارات،  من  العديد  فتح  إلعــادة  السبيل 
مـــؤكـــًدا أنـــه بــــدون هـــذه االخـــتـــبـــارات، لن 

تكتسب حركة النقل عبر األطلسي زخًما.
عن  للكشف  السريعة  االخــتــبــارات  ومــع 
مباشرة،  المغادرة  قبل  بكورونا  اإلصابة 
السفر  حــركــة  تــــزداد  أن  الــمــفــتــرض  مـــن 
الجوي على متن الرحالت العابرة للقارات 
تلغي  أن  الــمــنــتــظــر  مـــن  حــيــث  مــــجــــدًدا، 
دخول  حظر  قيود  السلبية  االختبار  نتائج 

الركاب.
الرحالت  أولى  تنظيم  عن  شبور  وأعلن 
العام،  هذا  خالل  القواعد  هذه  تطبق  التي 
الــمــتــوقــع أن يــتــم تشغيل  مــضــيــًفــا أنـــه مــن 
شبكة خطوط جوية قائمة على االختبارات 

بحلول الربع الثاني من عام ٢٠٢١.

برلين ـ د ب أ: 

من المتوقع أن يظل سوق العمل األلماني 
ـــعـــام قــبــل أن  تــحــت ضــغــط شـــديـــد هــــذا ال
بحسب   ،٢٠٢١ عـــام  فــي  مـــجـــدًدا  يــتــعــافــى 

دراسة نُشرت نتائجها أمس.
وحـــــــذر بــــاحــــثــــون مــــن مـــعـــهـــد أبـــحـــاث 
نورنبرج  مدينة  في  بي)  إيه  (آي  التوظيف 
العاطلين  عــدد  متوسط  أن  مــن  األلمانية 
 ٤٠٠ حــوالــي  سيبلغ  ألمانيا  فــي  العمل  عــن 
ألف هذا العام بعد أن أغرقت أزمة جائحة 
كورونا أكبر اقتصاد في أوروبا في الركود.

ومــــع ذلـــــك، يــمــكــن أن يــنــخــفــض عــدد 
عاطل  ألف   ١٠٠ بواقع  العمل  عن  العاطلين 
بالفعل  بــوادر  ظهور  ظل  في  المقبل  العام 

عــلــى تــعــافــي االقـــتـــصـــاد، بــحــســب دراســــة 
المعهد التابع لوكالة العمل االتحادية.

فيبر:  إنتسو  المعهد،  لدى  المحلل  وقال 
هائل،  لضغط  العمل  ســوق  تــعــرض  «لــقــد 
لــكــن عـــدد حــــاالت الــتــســريــح ظــل مــحــدود 
نسبًيا على الرغم من الصدمة االقتصادية 
الهاوية،  إلى  يصل  لم  العمل  سوق  الهائلة. 
إلى  كبير  حد  إلى  ذلك  في  الفضل  ويرجع 

إجراءات االستقرار.
وكانت حكومة المستشارة أنجيال ميركل 
لحماية  اإلجـــــــراءات  مـــن  ســلــســلــة  أطــلــقــت 
االقــتــصــاد مــن تــداعــيــات الــجــائــحــة، والــتــي 
من  المدعوم  الجزئي  الــدوام  خطة  شملت 
الدولة، والتي تسمح ألصحاب العمل بتقليل 

ساعات العمل دون تسريح العمال.

تايالند تستأنف تطوير 
الممر االقتصادي

بانكوك ـ د ب أ: 

ملتزمة  تايالند  زالــت  ما 
االقتصادي  الممر  بتطوير 
الـــجـــنـــوبـــي وتـــحـــويـــلـــه إلـــى 
مــــــركــــــز صـــــنـــــاعـــــي عــــالــــي 
للمتحدثة  وفـــًقـــا  الــتــقــنــيــة، 
ترايسوري  الحكومة  باسم 
تــــايــــســــارانــــاكــــول، حــســبــمــا 
ــومــبــرج  ــل أفــــــــادت وكــــالــــة ب

لألنباء أمس.
وكــتــبــت تـــرايـــســـوري في 
فيسبوك  موقع  عبر  منشور 
إلى  تمتد  التطوير  خطة  إن 
وتشمل   ٢٠٢٣ عــام  بعد  مــا 
بــتــكــلــفــة  مـــــشـــــروًعـــــا   ١١١

٤ر١٠٢ مليار بات.
ـــمـــشـــروعـــات  ـــشـــمـــل ال وت
خـــطـــة لـــتـــطـــويـــر مـــطـــارات 
نــــــاخــــــون ســــــي ثــــــامــــــارات 

وسورات ثاني ورانونج.

روما ـ د ب أ: 

ـــــــــع شــــــركــــــات طــــيــــران  تــــــواجــــــه أرب
مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة فـــي إيــطــالــيــا، من 
بــيــنــهــا شـــركـــة طـــيـــران (رايــــــان آيــــر)، 
إثر  وذلك  االحتكار،  لمكافحة  تحقيًقا 
فشلها في سداد تكاليف رحالت ملغاة 
بــســبــب تــفــشــي وبــــاء فـــيـــروس كــورونــا 

(كوفيد-١٩). المستجد 
في  المنافسة  حماية  هيئة  وقــالــت 
إيــطــالــيــا فــي بــيــان أمـــس إن الــشــركــات 
السداد  من  بــدال  قسائم  قدمت  األربــع 

الــكــامــل لــتــكــالــيــف الـــرحـــالت الــمــلــغــاة، 
فــي خــطــوة تــمــثــل «انــتــهــاًكــا مــحــتــمــًال» 
حقوق  بشأن  األوروبي  االتحاد  لقواعد 

جًوا. المسافرين 
وذكـــر الــبــيــان أن شــركــات الــطــيــران 
التحقيق  يشملها  التي  األخــرى  الثالث 
هـــــي فـــيـــولـــيـــنـــج وإيــــــــزي جـــيـــت وبـــلـــو 

بانوراما.
المنافسة  حــمــايــة  هــيــئــة  وأوضــحــت 
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن انــتــشــار وبــاء 
فإنه  اإللــغــاء،  وراء  السبب  كــان  كورونا 
قــد تــم تــحــديــد مــوعــد الــرحــالت محل 

في  اإلغــالق  فترة  نهاية  بعد  التحقيق 
إيــطــالــيــا. وتـــواجـــه شـــركـــات الــطــيــران 
األربــــع اتــهــامــات بــاإلخــفــاق فـــي إبـــالغ 
الـــعـــمـــالء بــــشــــأن حـــقـــوقـــهـــم الـــخـــاصـــة 
بـــــاإللـــــغـــــاء، وتــــقــــديــــم خــــدمــــة عـــمـــالء 
مساعدة  خط  عبر  وسيئة»  «مرهقة 
هــــاتــــفــــي بــــاهــــظ الــــثــــمــــن و«يـــصـــعـــب 

إليه». الوصول 
وأشــــــارت الــهــيــئــة إلــــى أنـــهـــا فــتــحــت 
الماضي  يوليو  شهر  في  مماثًال  تحقيًقا 
مـــع شــركــتــي طـــيـــران أخــريــيــن وهــمــا 

وفولوتيا.     أليتاليا 

إيطاليا: التحقيق مع ٤ شركات طيران

نيويورك ـ أ ف ب:

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «أمــــــازون» عــن إطــــالق منصتها 
أللعاب الفيديو على الطلب «لونا» التي ستتيح لالعبين 
طريق  عــن  المفضلة  ألعابهم  على  مــبــاشــرة  الــحــصــول 
ومع  يــريــدونــه.  الـــذي  الجهاز  على  السحابية  الحوسبة 
المملوكة  المجموعة  تسعى  الــجــديــدة،  الــخــدمــة  هـــذه 
لجيف بيزوس للتنافس في هذه السوق المقّدرة قيمتها 
بمليارات الدوالرات، مع «غوغل» التي أطلقت منصتها 
أللعاب الفيديو عبر نظام الحوسبة السحابية في نوفمبر 

٢٠١٩، و«مايكروسوفت» و«كالود غايمينغ».

«أمازون» تطلق منصتها أللعاب الفيديو شركات منطقة اليورو تحصل 
على ائتمان مصرفي

«فولكس فاجن» متفائلة بتعافي الصين

فرانكفورت ـ رويترز:

أظهرت بيانات للبنك المركزي األوروبي أمس أن شركات 
في  المصرفي  االئتمان  على  الحصول  واصلت  اليورو  منطقة 
قيوًدا  االقتصادات  معظم  تخفيف  من  شهرين  بعد  أغسطس، 
جائحة  عــلــى  الــســيــطــرة  تستهدف  االقــتــصــاديــة  األنــشــطــة  عــلــى 
 ٧٫١ للشركات  المصرفية  القروض  وارتفعت  كورونا.  فيروس 
بالمئة على أساس سنوي، ما يمدد طفرة في االقتراض بدأت 
في مارس حين توقف نشاط أجزاء كبيرة من اقتصاد منطقة 
ائتمان  خطوط  من  السحب  إلى  األعمال  رواد  واضطر  اليورو 

لسداد فواتيرهم.

بكين ـ د ب أ: 

لصناعة  األلــمــانــيــة  فـــاجـــن»  مــجــمــوعــة «فــولــكــس  أعـــربـــت 
كورونا  جائحة  أزمــة  من  التعافي  إزاء  تفاؤلها  عن  السيارات 

في الصين، وهي أكبر سوق تصريف للشركة.
وقبل بدء المعرض الدولي للسيارات مطلع األسبوع المقبل 
تصريحات  فــي  المجموعة  باسم  متحدثة  قالت  بكين،  فــي 
«مــؤشــرات  هناك  إن  أمــس  (د.ب.أ)  األلمانية  األنــبــاء  لوكالة 
إيــجــابــيــة» للنصف الــثــانــي مــن هــذا الــعــام، وأضــافــت: «نحن 
بعض  امتصاص  على  قادرين  سنكون  بأننا  بحذر  متفائلون 
ظلت  إذا  العام  نهاية  بحلول  العام  من  األول  النصف  خسائر 

مستقرة». الجائحة 

خالل ٥ أشهر بسبب كورونا 

لندن ـ قنا:

ـــــــات  ـــــــان ـــــــي أظـــــــــــــهـــــــــــــرت ب
مــــعــــدل  أن  اقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
اقــــــــــــتــــــــــــراض الــــــحــــــكــــــومــــــة 
البريطانية ارتفع إلى ٧ر١٧٣ 
 ٢٢٢) استرليني  جنيه  مليار 
األشهر  خــالل  دوالر)  مليار 
الــخــمــســة األولـــــى مـــن الــعــام 
استمرار  مع  الحالي،  المالي 
ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف جـــائـــحـــة 
فــيــروس كـــورونـــا (كــوفــيــد - 

.(١٩
 وذكــــر الــمــكــتــب الــوطــنــي 
ـــإلحـــصـــاء فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا،  ل
أمس، أن عجز الميزانية في 
٩ر٣٥  بلغ  الماضي  أغسطس 

استرليني. جنيه  مليار 
البيانات  هذه  نشر  ويأتي   

بـــعـــد إعـــــــالن الـــســـيـــد ريـــشـــي 
ــــــاك وزيــــــــــر الــــمــــالــــيــــة  ســــــون
بقيمة  خطة  عن  البريطاني، 
استرليني  جنيه  مليارات   ٥
إلنـــــــقـــــــاذ مـــــاليـــــيـــــن فـــــرص 

الــعــمــل واألعـــمـــال مــن أزمــة 
اقتصادية خالل فصل الشتاء 
الــمــقــبــل، حــيــث يــنــذر ارتــفــاع 
بفيروس  اإلصــابــة  مــعــدالت 
كـــورونـــا فـــي الـــبـــالد بــعــرقــلــة 

االقــــــتــــــصــــــاد الــــبــــريــــطــــانــــي. 
وكــانــت تــقــاريــر قــد أظــهــرت 
اقــتــرضــتــه  مــــا  إجـــمـــالـــي  أن 
منذ  الــبــريــطــانــيــة  الــحــكــومــة 
للتصدي  اإلغالق  فرض  بدء 

مــارس  فــي  كــورونــا  لجائحة 
اقترضته  مــا  يفوق  الماضي 
أعقاب  في  كامل  عام  خالل 
 ٢٠٠٨ عامي  المالية  األزمــة 

و٢٠٠٩.

بريطانيا: الحكومة تقترض ٢٢٢ مليار دوالر 
وزير االقتصاد األلماني:

االحـتباس الحـراري مسـتمر 
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هل تستطيُع معرفة الفوارق العشرة بين هاتين الصورتين في أقل من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣٤
الميزان: ٤
الزبرة: ٧

سريرته،  أصــلــح  مــن 
فـــــــــاح عــــبــــيــــر فـــضـــلـــه، 
بنشر  الــقــلــوب  وعــبــقــت 
في  اهللا  فــــاهللا  ِطـــيـــبـــه، 

السرائر.

الثاني  ولــيــام   :١٠٨٧

ــا إلنــجــلــتــرا،  ــًك يـــتـــوج مــل

خلًفا ألبيه وليام األول.

الــُمــكــتــشــف   :١٥٨٠

ـــســـيـــر  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي ال

ينتهي  دريك  فرانسيس 

من الطواف حول الكرة 

األرضية.

الـــــــقـــــــوات   :١٧٧٧

البريطانية تسيطر على 

حرب  خالل  بنسيلفانيا 

االستقالل األمريكية.

١٩٣٧: اغتيال الحاكم 

الــــبــــريــــطــــانــــي لـــقـــضـــاء 

فلسطين  فـــي  الــجــلــيــل 

أيدي  على  آندروز)  (ي. 

مجموعة من أنصار عز 

الدين القسام.

وزيــــــــــــر   :١٩٤٧

البريطاني  الُمستعمرات 

ـــتـــش جـــونـــز  آرثـــــــر كـــري

ــــعــــلــــن قـــــــــرار انـــتـــهـــاء  يُ

ــبــريــطــانــي  االنـــــتـــــداب ال

على فلسطين.

١٩٨٠: مجلس األمن 

بين  القتال  وقــف  يُقرر 

العراق وإيران.

٢٠١٤: تغيير التوقيت 

في مصر للمرة الرابعة 

فــــــــي خــــمــــســــة شــــهــــور 

كحدث غير مسبوق.

٢٦ سبتمبر

المتاهة  هذه  عبور  في  الصغير  الفأر  مساعدة  تستطيُع  هل 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول إلـــى قــطــعــة الــجــبــن فـــي أقـــل من 

دقيقتين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

السبت ٩ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٢١) ١٨

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

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

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

١- اسم علم مذكر - من المدن الشهيرة والجميلة في سويسرا.
٢- يخصني - أول مؤذن في اإلسالم - للتمني.

به. ٣- َقبُح َمْنظُره وَصُغر ِجْسُمه - حرفان متشابهان - َخبََرُه وجرَّ
٤- أغنية ألم كلثوم من كلمات بيرم التونسي.

٥- راحة اليد مع األصابع (معكوسة) - أَْشَرَق وأَضاَء.
٦- الــمــركــز الــثــقــافــي واالقــتــصــادي ألفــغــانــســتــان - يــْشــتَــدُّ َغــْيــُظــُهــا 

(مبعثرة).
رمز   - (معكوسة)  بينهم  أفسد   - (معكوسة)  الطيِّب  األصــل   -٧

موسيقي.
٨- اْرتََفَع السراب - إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية.

٩- ساَء ُخلُُقه - أكبر دولة في إفريقيا من حيث تعداد السكان.
نصبغ   - (معكوسة)  الذئب  وجه  يشبه  وجه  له  ثديي  حيوان   -١٠

أو نطلي.

١- جــمــدت حــركــتُــه - كـــَذب وافــتــرى - َشــَره 
َوإِْفَراط باألكل (معكوسة).

العام  من  كوبا  حكم  راحــل  وثــوري  رئيس   -٢
١٩٥٩ حتى عام ٢٠٠٨.

األصل  سامية  الناس  من  أُمة   - العين  قلَع   -٣
(معكوسة).

 - (معكوسة)  ألمانية  سيارة   - الخصر  َدقَّ   -٤
توكيد (معكوسة). حرف 

وشك  ظــٌن   - (معكوسة)  ــديــُد  الــشَّ اإلِْدقــــاُع   -٥
(معكوسة).

٦- مــديــنــة تــتــنــازع عــلــيــهــا مــصــر والـــســـودان 
(مبعثرة) - خّطَط الثوب.

٧- حـــرف شـــرط غــيــر جــــازم (مــعــكــوســة) - 
كاتب صحفي مصري راحل.

انــتــفــَخ   - األلــــــوان  ومـــزجـــت بــيــن  خــلــطــت   -٨
. غضبًا

َطاُعوُن  أََصــابَــُه   - الحسنى  اهللا  أسماء  من   -٩
اإلِبِِل - ضمير منفصل (معكوسة).

تشتهر  إيطالية  مدينة   - نبًيا  ابتلع  حوٌت   -١٠
الزيتون (معكوسة). بزيت 

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

سمكــة التنيــن 
األحمـــر

في  حظ  تميمة  التنين)  (سمكة  تعتبر 
الــثــقــافــة الــصــيــنــّيــة، ولــذلــك تــبــاع بأسعار 
السمكة  هــذه  وتستطيع  وبــكــثــرة.  عالية 
النمو حتى يصل طولها إلى متر، ويمكن 
فقط  لــيــســت  عـــاًمـــا.   ٢٥ حــتــى  تــعــيــش  أن 
هـــذه الــصــفــات هـــي الــتــي تــجــعــل لسمك 
التنين األحمر شعبية كبيرة بين األغنياء 
بين  التشابه  بل  الصين،  في  والمشاهير 
ملحوًظا  يبدو  التنين  وبين  السمكة  هذه 
الشعبية  هــــذه  وتـــنـــدرج  كــبــيــر.  وبــشــكــل 
لـــألســـمـــاك تــحــت الــُمــعــتــقــدات الــصــيــنــيــة 
الــصــيــنــيــيــن  أن  تــــــروي  ـــتـــي  ال الـــشـــهـــيـــرة 
يعتبرون أنفسهم أحفاد التنانين. ويعتقد 
أن هذه السمكة تجلب الحظ واالزدهــار 
بعض  يقوم  هــذا؛  أجــل  ومــن  ألصحابها، 
الــنــاس بــدفــع مــا يــصــل إلـــى ٨٠٠٠ دوالر 

المتالك سمكة واحدة.

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة
صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

مدير التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥١١

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :
٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :
٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :
٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :
٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي
٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥
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عدم إلقاء 
المخلفات يحمي 

الحياة الفطرية 
في الروض 

ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٣٠-١٢.٢٨٣٥-١٩.٢٣٠٠.١٤-٠٦.٠٦الرويس

٢٧-١٧.١٥٣٨-٢٣.٥٦٠٥.٠٩-١١.١٠دخان

٢٥-١٦.٥٨٤٠-٢٣.١٩٠٤.٣٦-١٠.١٤أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٧-٠٠.٠٠٣٦-٠٠.٠٠١٥.٠٠-٠٤.٢٣مسيعيد

٢٧-٢٣.٥٢٣٦-٠٠.٠٠١٢.٥٢-٠٦.١٨الوكرة

٣٠-٠٠.٠٠٣٩-٢١.٢٧١٣.٢٣-٠٥.٤٠الدوحة

٢٨-٢٠٫٤٦٣٧-١٧.٣٦١٢.١٦-٠٢.٢٦الخور

٤:٠٧الفجر

٥:٢٤الشروق

١١:٢٥الظهر

٢:٥١العصر

٥:٢٩المغرب

٦:٥٩العشاء

قطر تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية

الــدورة  تسلم  عدم  عن  قطر  اعتذار 
عوًضا  العربية،  الدول  لجامعة  الحالية 
من  ينطلق  الفلسطينية،  السلطة  عــن 
مـــواقـــفـــهـــا الـــثـــابـــتـــة الـــداعـــمـــة لــلــقــضــيــة 
وإن  الفلسطيني،  وللشعب  الفلسطينية 
قطر من خالل هذا االعتذار إنما تجّدد 
جاء  االعتذار  أن  خاصة  المواقف  هذه 
الــرئــاســة  عــن  فلسطين  تــخــّلــت  بــعــدمــا 
رفـــًضـــا لــمــوقــف الــجــامــعــة مـــن إقــامــة 
في  إسرائيل،  مع  عالقات  عربية  دول 

العربية. السالم  لُمبادرة  ُمخالفة 
 إن قرار السلطة الفلسطينية التخلي 

للجامعة  الــحــالــيــة  الــــدورة  رئــاســة  عــن 
للجامعة  ليس  حقيقًيا  اخــتــبــاًرا  ُيشكل 
العربية فقط وإنما للدول والحكومات 
ُيشكل  الــقــرار  هــذا  أن  باعتبار  العربية 
ــلــجــمــيــع بــــضــــرورة  رســــالــــة واضــــحــــة ل
تــحــرك الــجــامــعــة لــلــتــمــســك بــاإلجــمــاع 
العربي لدعم ُمبادرتها للسالم بدالً عن 
مواقف  تدعم  واهية  بحجج  التقاعس 
السالم  ُمــبــادرة  عن  تخّلت  التي  الــدول 
إسرائيل  مع  عالقات  وأعلنت  العربية 

الفلسطينية. القضية  حساب  على 
عدم  عــن  بــاالعــتــذار  قطر  قــرار  إن   

للجامعة  الحالية  الــدورة  رئاسة  تسلم 
الفلسطينية  السلطة  عن  بــدًال  العربية 
قــــــــراٌر ســـلـــيـــم يــنــســجــم مــــع مــواقــفــهــا 
الــداعــمــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإن 
قـــطـــر مـــن خــــالل هــــذا الـــمـــوقـــف إنــمــا 
الحق  دعم  عن  التخلي  عدم  على  تؤكد 
هذا  بموقفها  أرسلت  وأنها  الفلسطيني، 
تخذل  لن  بأنها  للجميع  واضحة  رسالة 
تسلم  رفــضــت  ولــذلــك  الفلسطينيين، 
الرئاسة  في  بحقها  وتمّسكت  الرئاسة 
مــــارس  فــــي   ١٥٥ لـــــلـــــدورة  الـــُمـــقـــبـــلـــة 

المقبل. 

ُيــفــّوض  لــم  الفلسطيني  الشعب  إن   
بــاســمــه  الـــتـــفـــاوض  أو  لــلــحــديــث  أحـــــًدا 
غـــيـــر ُســـلـــطـــتـــه الـــشـــرعـــيـــة وفـــصـــائـــلـــه، 
الــدائــم  لــلــســالم  الــوحــيــد  الــطــريــق  وإن 
يتمثل  المنطقة  في  والعادل  والشامل 
بـــإنـــهـــاء االحــــتــــالل وتــجــســيــد اســتــقــالل 
 ١٩٦٧ عــام  حــدود  فــي  فلسطين  دولــة 
وإن  الـــشـــريـــف،  ـــقـــدس  ال وعــاصــمــتــهــا 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لـــن يـــركـــع ولــن 
يــســتــســلــم، ولـــــن يـــحـــيـــد عــــن ثـــوابـــتـــه. 
الجميع  ُيــدرك  أن  المهم  فمن  ولذلك 
أمن  وال  سالم  أي  هناك  يكون  لن  أنه 

المنطقة  فــي  تعايش  وال  اســتــقــرار  وال 
عـــادل  حـــل  ودون  االحـــتـــالل  بــقــاء  مـــع 
هي  التي  الفلسطينية،  للقضية  وشامل 

وعنوانه.  الصراع  أساس 
االعتذار  قطر  قــرار  فــإن  هنا  ومــن   
عن عدم تسلم رئاسة الجامعة، وقرار 
الــُســلــطــة الــتــخــلــي عـــن رئـــاســـة الــــدورة 
الــحــالــيــة، بــمــثــابــة فــرصــة لــلــعــرب بــأن 
باعتبار  مــواقــفــهــم  فــي  الــنــظــر  ُيــعــيــدوا 
مرهون  الفلسطينية  القضية  حــل  أن 
في  ُمستقلة  فلسطينية  دولــة  بإقامة 
فــي  ورد  الـــــذي  الـــدولـــتـــيـــن  حـــل  إطـــــار 

ُمقترح  أي  وأن  العربية  السالم  ُمبادرة 
ُيعّقدها. بل  القضية  يحل  لن  آخر 

الــجــامــعــة  تــتــمــســك  أن  الــمــهــم  مـــن   
الــعــربــيــة بـــُمـــبـــادرة الـــســـالم الــتــي وافـــق 
عــلــيــهــا الــجــمــيــع ألنــهــا خــريــطــة طــريــق 
عــربــيــة لــعــمــلــيــة ســـالم حــقــيــقــيــة تــقــوم 
والشرعية  الدولي  القانون  أساس  على 
الـــدولـــيـــة والـــمـــرجـــعـــيـــات الــــُمــــحــــّددة، 
وتؤدي إلى إنهاء االحتالل ونيل الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي حــريــتــه واســتــقــاللــه وحــل 
قــضــايــا الــوضــع الــنــهــائــي كــافــة، وعــلــى 

الالجئين. قضية  رأسها 

رأيرأي

 تخلي السلطة الفلسطينية عن الرئاسة رسالة للجامعة بأهمية التمسك بُمبادرة السالم العربيةاالعتذار عن عدم تسلم الدورة الحالية للجامعة العربية ينسجم مع مواقف قطر   

ب:  ف  أ   - وارســــــو 
أرســـــــل عـــمـــيـــل ســـري 
اسم  يحمل  بريطاني 
جيمس بوند إلى خلف 
الــســتــار الــحــديــدي بعد 
ســـنـــتـــيـــن عــــلــــى طــــرح 
الــعــمــيــل  أفـــــــالم  أول 
وثــائــق  بــحــســب   ،٠٠٧
نشرها  األرشــيــف  مــن 
أخيًرا المعهد البولندي 
وقد  الوطنية.  للذاكرة 

فبراير   ١٨ في  بوند  ألبرت  جيمس  وصــل 
منصب  رســمــًيــا  ليشغل  وارســـو  إلــى   ١٩٦٤
البريطانية،  السفارة  في  األرشيف  حافظ 
على ما أظهرت وثائق صادرة عن الجهاز 

ـــشـــيـــوعـــي لــلــتــجــســس  ال
الـــــمـــــضـــــاد. وبـــحـــســـب 
الـــهـــيـــئـــات الــشــيــوعــيــة، 
كــان بــونــد الــمــولــود في 
يشبه  يــكــن  لـــم   ١٩٢٨
الــذي  المتخيل  نظيره 
يـــحـــمـــل االســـــــم عــيــنــه 
الكبيرة  الــشــاشــة  عــلــى 
والـــــمـــــعـــــروف بــنــمــط 
حــيــاتــه الـــبـــاذخ. وأشـــار 
إلــى  الــبــولــنــدي  المعهد 
أن جيمس بوند الفعلي كان «شديد الحذر» 
بولنديين،  مواطنين  مع  البتة  يتواصل  ولم 
وفـــق مــا ورد فــي الــوثــائــق الــمــنــشــورة هــذا 

األسبوع عبر فيسبوك.

أعـــوام  أربــعــة  بــعــد  ب:  ف  أ  واشنطن- 
مـــن الــســفــر، يــهــبــط الــمــســبــار األمــريــكــي 
الـــعـــشـــريـــن  فــــي  «أوسايرس-ريكس» 
مـــن أكــتــوبــر عــلــى ســطــح الــكــويــكــب بينو 
أمل  على  أرضـــه،  مــن  عّينات  الســتــخــراج 
الــضــوء  تسليط  ــمــا  ورّب كوكبنا  إلــى  جلبها 
الشمسية،  مجموعتنا  تشّكل  كيفية  على 
اختير  وقد  ناسا.  وكالة  أعلنت  ما  بحسب 
بعناية  مــتــًرا   ٤٩٠ قــطــره  البالغ  الكويكب 
يعتقدون  العلماء  كــان  إذ  المهمة،  لــهــذه 
بالتلسكوبات  أجريت  مالحظات  على  بناًء 
أن أرضـــه مــغــّطــاة بــالــرمــل مــثــل «رمـــال 

ـــشـــواطـــئ»، بــحــســب مـــا قــــال الــمــســؤول  ال
الــعــلــمــي عـــن الــمــهــمــة دانـــتـــه الوريـــتـــا من 
الهاتف. عبر  مؤتمر  في  أريــزونــا  جامعة 

ومن شأن سطح من هذا النوع أن يسّهل 
المسبار  لكن  العّينات.  اســتــخــراج  عملية 
أظهر بعد اقترابه من الكويكب في نهاية 
سطحه  تــغــّطــي  صــخــوًرا  أن   ٢٠١٨ الــعــام 
العمل  طاقم  وأمضى  والوعر».  «القاسي 
خريطة  بــدّقــة  يــرســم  وهــو   ٢٠١٩ الــعــام 
الــســطــح الخــتــيــار مــوقــع آمـــن الســتــخــراج 
ـــخـــيـــار عـــلـــى فــوهــة  الـــعـــّيـــنـــات. ووقــــــع ال

نايتنغايل.

وثائق تكشف «جيمس بوند الحقيقي» في بولندا

مسبار أمريكي يقترب 
من الهبوط على كويكب بينو

سيدني - د ب أ: أكد رجال 
إنــقــاذ أمــس أنــهــم أنــقــذوا ٩٤ 
طويلة  الطيارة  الحيتان  من 
الـــزعـــانـــف، فـــي أكــبــر جــنــوح 
جماعي للحيتان في أستراليا 
على الساحل الغربي لجزيرة 

تسمانيا. 
ــــقــــاذ ســـتـــة صــبــاح  وتــــــم إن
أمــــــس، فــيــمــا يـــأمـــل رجــــال 
ما  إنقاذ  إمكانية  في  اإلنقاذ 
بين ١٢ و٢٠ حوتًا عالقة في 
ميناء  فـــي  الــرمــلــي  الـــجـــرف 
«ماكواري»، على الرغم من 
بــاإلجــهــاد  تشعر  األطــقــم  أن 
استمرت  التي  الجهود  بسبب 

ديكا،  نيك  وقال  أيام.  أربعة 
مـــديـــر خـــدمـــة الــمــتــنــزهــات 
تسمانيا  فــي  البرية  والــحــيــاة 

أصابهم  الجميع  أن  «أعتقد 
قضوا  لقد  واإلرهــــاق.  التعب 

أياًما طويلة».

مــوســكــو - قــنــا: طـــور عــلــمــاء مـــن جامعة 
منديلييف للتكنولوجيا الكيميائية في روسيا 
على  تعتمد  «إيروجيل»  عليها  يطلق  أجهزة 
عليه  يطلق  الــذي  الحيوي  البوليمر  جزيئات 
بسرعة.  الحاد  النزيف  إليقاف  (الشيتوزان) 
وهــــذه الــجــزيــئــات عــالــيــة الــمــســامــيــة يمكن 
وتمتص  تنتفخ  فــهــي  الـــجـــروح،  فــي  حقنها 

كريات الدم الحمراء ومكونات الدم األخرى، 
وأظهرت  كثيًفا.  الــدم  يكون  لذلك،  ونتيجة 
اختبارات العلماء التي أجروها على حيوانات 
الــنــزف  عــن  تــتــوقــف  الــجــزيــئــات  أن  معملية 
أنها  إلــى  بــاإلضــافــة  دقــائــق،   ٢-٣ غضون  فــي 
جانبية  آثار  أو  مميزة  عيوب  على  تحتوي  ال 

لنظائرها المباشرة في السوق.

إنقاذ ٩٤ حوتًا بعد جنوح جماعي في أستراليا

علماء يطورون جهازًا يوقف النزيف بسرعة

دراســتــان  خــلــصــت  ب:  ف  أ  باريس- 
حـــديـــثـــتـــان نــــشــــرت نــتــائــجــهــمــا مــجــلــة 
وجود  إلى  األمريكية  العلمية  «ساينس» 
التفكير،  على  الطيور  بعض  لدى  قــدرة 
على  تشابه  عــالمــات  إلــى  مــؤشــرات  مــع 
من  وشكل  ثدييات  مــع  الــدمــاغ  مستوى 
ـــوعـــي لــــدى الـــغـــربـــان الـــســـود.  أشـــكـــال ال
وأشارت المعدة الرئيسية للبحث سوزانا 
هــيــركــوالنــو هــــوزل األســــتــــاذة فـــي علم 
فاندربيلت  جامعة  في  العصبية  األحياء 
األمــريــكــيــة إلـــى أن بــعــًضــا مــن أجــنــاس 
الــطــيــور خــصــوًصــا فـــي ســاللــة الــغــربــان 
«لــديــهــا قــــدرات إدراكـــيـــة مــوازيــة لتلك 

الموجودة عند القردة».

ولطالما ساد اعتقاد بأن دماغ الطيور 
ال يــضــم قـــشـــرة مــخــيــة جــــديــــدة، وهــو 
جـــزء مـــن الـــمـــادة الـــرمـــاديـــة الــدمــاغــيــة 
هذه  الرئيسيات.  خصائص  مــن  يُعتبر 
خاص  بشكل  متطورة  السطحية  القشرة 
يُسمى  فــيــمــا  دور  ولــهــا  اإلنـــســـان،  لـــدى 
اإلدراك  مثل  العليا،  اإلدراكية  بالوظائف 
الــحــســي ورد الــفــعــل. وأشــــارت الــدراســة 
أن  إلــى  «ساينس»  مجلة  في  المنشورة 
الغربان  الحسي «لــدى  األمــامــي  الــدمــاغ 
والببغاوات يحوي أكثر من نصف مليار 
خــلــيــة عــصــبــيــة، ومـــا يــصــل لــمــلــيــار إلــى 
الموجود  العدد  يوازي  ما  خلية،  ملياري 

لدى القردة».

الغـربان قــادرة عـلى التفـكـير واإلدراك
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