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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

النيابـة العامـة: تقديم المتهمين بقضيتي 
طفلة المطار للمحكمة الجنائية

صاحب  حضرة  استقبل  قنا:   - الدوحة 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
جياني  السيد  سعادة  المفدى  البالد  أمير 
إنــفــانــتــيــنــو رئــيــس االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الــمــقــابــلــة  خـــــالل  جـــــرى   .FIFA الــــقــــدم 
اســتــعــراض عـــالقـــات الــتــعــاون بــيــن دولـــة 

يتعلق  ما  سيما  ال  الدولي،  واالتحاد  قطر 
بـــآخـــر الـــتـــطـــورات الــمــتــعــلــقــة بــاســتــضــافــة 
 .٢٠٢٢ قــطــر   FIFA الــعــالــم كــأس  بــطــولــة 
الموضوعات  من  عدد  مناقشة  جرى  كما 

الرياضي. بالشأن  المتعلقة 

Tawfeeq Travel

الدوحة - [: أكد بنك قطر للتنمية 
بشكٍل  الــســنــوي  االســتــثــمــار  مــلــتــقــى  إقـــامـــة 
افــتــراضــي لــلــمــرة األولــــى فــي قــطــر مطلع 

ديسمبر المقبل. 
ناصــر  بـــن  عــبــدالــعــزيـــــــــــز  الــســيــد  وأشـــــار 
قطر  لبنك  التنفيذي  الرئيس  خليفة،  آل 
للتنمية، إلى طرح فرص الشركات القطرية 
المستثمرين  عــلــى  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة 

المحليين والصناديق الدولية الشريكة.
مــواتــيــة  فـــرصـــة  الـــمـــؤتـــمـــر  إن  وقـــــــال: 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وأصــــــحــــــاب الــــشــــركــــات 
والمهتمين من أصحاب الشركات الصغيرة 
لـــالطـــالع  األعــــمــــال  ورواد  والـــمـــتـــوســـطـــة 
المشاريع  ومعرفة  االستثمار  مشهد  على 

المتوفرة. 

فرص للمستثمرين في ملتقى االستثمار

حمد  بن  عـبــداهللا  الشيخ  سمــو  تــرأس  قنا:   - الدوحة 
آل ثاني، نائب األمير، رئيس مجلس أمناء جامعة قطر، 
 - الجامعي (٢٠٢٠  للعام  األمناء  لمجلس  الثاني  االجتماع 

٢٠٢١)، الذي ُعقد عبر االتصال المرئي صباح أمس.
ووافــــق المجلس عــلــى إنــشــاء عـــدد مــن الــبــرامــج على 
مستوى الماجستير وهي برنامج الماجستير في التربية 
في  التنفيذي  الماجستير  وبــرنــامــج  الصحية،  المهنية 
فقد  البكالوريوس  مستوى  على  أمــا  الرياضية،  اإلدارة 

بكالوريوس  برنامج  تفعيل  إعـــادة  على  المجلس  وافـــق 
العلوم في الفيزياء بكلية اآلداب والعلوم.

 كــمــا وافـــــق عــلــى إنـــشـــاء بــرنــامــج الــبــكــالــوريــوس في 
الــمــيــكــاتــرونــيــات بكلية الــهــنــدســة، بــاإلضــافــة إلـــى إنــشــاء 
وإنشاء  الهندسية  المشاريع  إدارة  في  الفرعي  التخصص 
بطالب  الخاص  السيبراني  األمــن  في  الدقيق  التخصص 

كلية الهندسة.

استحداث برامج للماجستير والبكالوريوس بالجامعة
نائب األمير ترأس االجتماع الثاني لمجلس األمناء

ــريــاضــيــة ــة الــمــهــنــيــة الــصــحــيــة واإلدارة ال ــي ــرب ــت ــان لــلــمــاجــســتــيــر فـــي ال ــج ــام ــرن ب

صاحب السمو يستعرض تطورات 
استضافة المونديال مع رئيس 

تفاصيل ص ٤

٦

الدوحة - نشأت أمين: 

أمــس،  الــعــاديــة،  األسبوعية  جلسته  الــشــورى  مجلس  عقد 
محمود  آل  زيــد  بن  عبداهللا  بن  أحمد  السيد  سعادة  برئاسة 
رئــيــس الــمــجــلــس. وواصـــــل الــمــجــلــس جــلــســتــه، حــيــث نــاقــش 
المرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين 
وإقامتهم. وشمل التعديل مادتين من مواد القانون المذكور، 
حيث دعا أعضاء المجلس إلى مراعاة حقوق صاحب العمل ال 
سيما في ظل الظروف الحالية الخاصة بتفشي جائحة كورونا 

وحتى ال يقع أي من أطراف التعاقد في مخالفات للقانون.

أعضاء الشورى يطالبون بمراعاة حقوق أصحاب العمل
المجلس ناقش مرسوم تنظيم دخول وخروج الوافدين

١٠ ٨
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ـــا: اســتــقــبــل حــضــرة  الــــدوحــــة - قـــن
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
مكتبه  فــي  المفدى،  الــبــالد  أمير  ثاني 
بالديوان األميري، صباح أمس، سعادة 

االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني  السيد 
بمناسبة   FIFA الــقــدم  لــكــرة  الــدولــي 

زيارته للبالد.
جــــرى خــــالل الــمــقــابــلــة اســتــعــراض 

عــــالقــــات الـــتـــعـــاون بـــيـــن دولــــــة قــطــر 
يتعلق  مــا  سيما  ال  الـــدولـــي،  واالتـــحـــاد 
باستضافة  المتعلقة  الــتــطــورات  بــآخــر 
بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

كــــمــــا جـــــــرى مــــنــــاقــــشــــة عـــــــدد مــن 
الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي.
حضر المقابلة سمو الشيخ جاسم بن 
حمد آل ثاني الممثل الشخصي لألمير.

الدوحة - قنا: عقدت لجنة 
واالقتصادية  المالية  الشؤون 
ـــــــشـــــــورى أمــــس  بـــمـــجـــلـــس ال
دور  فــــي  األول  اجـــتـــمـــاعـــهـــا 

االنــــعــــقــــاد الــــــعــــــادي الـــتـــاســـع 
واألربـــعـــيـــن لــلــمــجــلــس. وفــي 
بــــدايــــة االجــــتــــمــــاع، انــتــخــبــت 
الــلــجــنــة، بـــاإلجـــمـــاع، ســعــادة 

عبداللطيف  بــن  عــلــي  الــســيــد 
لها  مقرًرا  المهندي،  المسند 

خالل هذه الدورة.
لـــجـــنـــة  عـــــــقـــــــدت  كـــــمـــــا    

والخارجية  الداخلية  الشؤون 
دور  فـــي  األول،  اجــتــمــاعــهــا 
االنــــعــــقــــاد الــــــعــــــادي الـــتـــاســـع 
واألربــــــــعــــــــيــــــــن لـــلـــمـــجـــلـــس، 

باإلجماع،  اللجنة،  وانتخبت 
سعادة السيد عبداهللا بن فهد 
بــن غــراب الــمــري مــقــرًرا لها 

لهذه الدورة.

صاحب السمو يستقبل رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم

لجنتا الشؤون «المالية واالقتصادية» و«الداخلية 
والخارجية» بالشورى تعقدان اجتماعهما األول

سموه استعرض مع إنفانتينو عالقات التعاون وآخر تطورات استضافة المونديال

ــاضــي ــري ال ــأن  ــش ــال ب الــمــتــعــلــقــة  ــات  ــوع ــوض ــم ال  FIFA ــس  ــي رئ مـــع  ــش  ــاق ن ــوه  ــم س

بقرار أميري أصدره صاحب السمو

الدوحة - قنا: أصدر حضرة صاحب السمو 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
الــمــفــدى، أمــس الــقــرار األمــيــري رقــم «٤٤» 
لسنة ٢٠٢٠ بتعيين الشيخ أحمد بن ناصر بن 

مفوًضا  الــعــادة  فــوق  سفيًرا  ثــانــي،  آل  جاسم 
لدى روسيا االتحادية.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ 
صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

الدوحة - قنا: اجتمع سعادة السيد سلطان 
بــن ســعــد الــمــريــخــي، وزيـــر الـــدولـــة للشؤون 
جوناثان  السيد  سعادة  مع  أمــس،  الخارجية، 
جــيــمــس كــولــتــر مــويــر ســفــيــر أســتــرالــيــا لــدى 

الدولة، وسعادة السيد جوناثان ويلكس سفير 
المملكة المتحدة لدى الدولة.

جـــــــرى خـــــــالل االجــــــتــــــمــــــاع، اســــتــــعــــراض 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

المختصة  الــجــهــات  قــامــت  قــنــا:   - الـــدوحـــة 
بإحالة ١٦٩ شخًصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم 
بارتداء الكمامة في األماكن التي تتطلب ذلك. 
العامة  النيابة  إلــى  آخرين   ٢٥ إحالة  تمت  كما 
أيًضا لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة 
فيهم  بمن  أشــخــاص   (٤) بـــ  والمحدد  الــواحــدة 
ويأتي هذا  الواحدة.   العائلة  باستثناء  السائق 
اإلجراء استناًدا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى 

لسنة ١٩٩٠ بشأن   (١٧) رقم  بقانون  المرسوم 
األمـــــــراض الــمــعــديــة، واإلجــــــــــراءات الــوقــائــيــة 
انتشار  مــن  للحد  بــهــا  الــمــعــمــول  واالحـــتـــرازيـــة 
فيروس كورونا « كوفيد-١٩» . وناشدت الجهات 
االلتزام  بــضــرورة  الكريم  الجمهور  المختصة 
بها  المعمول  والوقائية  االحترازية  بالقرارات 
من  اآلخــريــن  وسالمة  سالمتهم  على  حفاًظا 

انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

الشيخ أحمد بن ناصر سفيًرا لدى روسيا

المريخي يجتمع مع سفيَري
أستراليا والمملكة المتحدة

إحالة ١٦٩ شخًصا للنيابة 
لعدم تقيدهم بارتداء الكمامة

دشـــنـــت   :] ــــــدوحــــــة  ال

أمــس  والــبــيــئــة  الــبــلــديــة  وزارة 

ـــتـــطـــويـــر  مـــــــبـــــــادرة جــــــائــــــزة ال

واالبتكار، التي أطلقتها لتشجيع 

المبدعين  الموظفين  وتحفيز 

ومشاريعهم  أفكارهم  ورعاية 

الــــمــــبــــتــــكــــرة، بــــهــــدف تـــطـــويـــر 

فــي  األداء  مــســتــوى  وتــحــســيــن 

العمل واالرتقاء بالخدمات التي 

تقدمها الوزارة للمجتمع.

وقـــــال الــســيــد جــبــر عــبــداهللا 

الـــعـــطـــيـــة، رئـــيـــس فـــريـــق عــمــل 

جائزة التطوير واالبتكار بوزارة 

البلدية والبيئة، إن تدشين هذه 

حرص  إطــار  في  يأتي  الجائزة 

من  ودعـــم  بتوجيهات  ــــوزارة  ال

تشجيع  عــلــى  الــــوزيــــر،  ســـعـــادة 

اإلبداعية  والمشاريع  المبادرات 

ـــــقـــــاء  الــــتــــي تــــســــاهــــم فـــــي االرت

بـــالـــعـــمـــل وتــــطــــويــــر وتــحــســيــن 

الــوزارة  تقدمها  التي  الخدمات 

تحقيًقا  والــمــجــتــمــع،  للجمهور 

لإلستراتيجية المستدامة لوزارة 

وإستراتيجية  والبيئة،  البلدية 

ـــدولـــة قطر  الــتــنــمــيــة الــثــانــيــة ل

رؤيـــة  وضـــمـــن   ،٢٠١٨-٢٠٢٢

وأكـــد  ٢٠٣٠م.  الــوطــنــيــة  قــطــر 

أن جــائــزة الــتــطــويــر واالبــتــكــار 

تــســتــهــدف خــلــق بــيــئــة إبــداعــيــة 

فــي الـــوزارة، مــن خــالل تحفيز 

التفكير  عــلــى  الـــــوزارة  مــوظــفــي 

ــــة وتـــعـــزيـــز  ــــداعــــي بـــطـــريـــقـــة إب

الستقطاب  التنافسية  الــقــدرات 

أفـــــكـــــار ومــــشــــاريــــع تـــطـــويـــريـــة 

تــســاهــم فـــي تــطــويــر وتــحــســيــن 

إيجابًا  ينعكس  بما  الـــوزارة  أداء 

على تطوير وتحسين الخدمات 

الــمــقــدمــة لــلــجــمــهــور، وتــعــزيــز 

ـــكـــار عــلــى  ـــت وإثــــــــراء ثـــقـــافـــة االب

المستوى الوطني. 

«البلدية» تُدشن جائزة التطوير واالبتكار

مسعود  الــرائــد  قــال  الــدوحــة – [: 
جمعان القحطاني، رئيس خلية «احتراز»، 
الداخلية،  بـــوزارة  الوطنية  القيادة  مركز 
تعمل  الــداخــلــيــة  وزارة  إدارات  جميع  إن 
عــلــى مـــدار الــســاعــة وطــــوال أيـــام األســبــوع 
لــمــتــابــعــة تــطــبــيــق اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة 
ـــشـــار فـــيـــروس  ـــت ـــخـــاصـــة بـــالـــحـــد مــــن ان ال
كــــورونــــا، كــمــا تـــقـــوم الــــدوريــــات األمــنــيــة 
المعتاد  عملها  وفــق  تفتيش  نقاط  بإقامة 
اإلجـــراءات  على  التدقيق  خاللها  مــن  يتم 
من  للحد  المخالفين  وضبط  االحترازية 
مع  مداخلة  خالل  ولفت  الفيروس.  تفشي 
تسيير  إلى  االجتماعية»  برنامج «المسافة 
خاصة  العامة  األماكن  في  راجلة  دوريات 

لضبط  الــتــجــاريــة  والــمــجــمــعــات  األســــــواق 
القانونية  اإلجـــــراءات  واتــخــاذ  المخالفين 
هناك  أن  لــوحــظ  أنـــه  وأوضــــح  تــجــاهــهــم. 
بخصوص  المخالفين  أعـــداد  فــي  ارتــفــاًعــا 
ارتداء الكمامات وكذلك العدد المسموح به 
عن  اإلعالن  إلى  دفع  ما  وهو  المركبة  في 
التوعية  بغرض  وذلــك  المخالفين  أعـــداد 
والــتــذكــيــر بـــأن مــخــالــفــة هـــذه اإلجــــراءات 
قانونية  إجراءات  عليها  يترتب  االحترازية 

تجاه المخالف وإحالته للنيابة العامة.
وقــــال: اســتــنــاًدا إلـــى الــمــرســوم بــقــانــون 
من  الــوقــايــة  بــشــأن   ١٩٩٠ لــســنــة   ١٧ رقـــم 
األمــــــــراض الـــمـــعـــديـــة وتـــعـــديـــالتـــه أصــــدر 
الــقــرارات  مــن  مــجــمــوعــة  الـــــوزراء  مجلس 

اإلجـــراءات  مــن  مجموعة  تضمنت  والــتــي 
ـــهـــدف مــنــهــا الـــوقـــايـــة من  االحــــتــــرازيــــة ال
القرارات  هذه  أهم  ومن  كورونا  فيروس 
من  الخروج  عند  الكمامة  بارتداء  االلتزام 
عندما  السائق  ذلــك  من  ويستثنى  المنزل 
يكون منفرًدا في مركبته وكذلك االلتزام 
بمن  المركبة  في  أشخاص   ٤ تواجد  بعدم 
بــارتــداء  التقيد  ضـــرورة  مــع  السائق  فيهم 
الــعــائــالت.  ذلـــك  مــن  ويستثنى  الــكــمــامــات 
المتعلقة  الــقــرارات  هناك  أيًضا  ويضيف: 
بتنزيل تطبيق احتراز على الهواتف الذكية 
عند الخروج من المنزل والمحافظة على 
بالتباعد  يُــعــرف  مــا  وهــو  اآلمــنــة  المسافة 

االجتماعي.

دوريات راجلة لضبط مخالفي اإلجراءات االحترازية
الرائد مسعود القحطاني رئيس خلية «احتراز» بوزارة الداخلية:
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عبداهللا  الشيخ  سمو  تــرأس  قــنــا:   - الــدوحــة 
مجلس  رئيس  األمير،  نائب  ثاني،  آل  حمد  بن 
لمجلس  الثاني  االجتماع  قطر،  جامعة  أمناء 
 ،(٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ ) الــجــامــعــي  ــعــام  ــل ل األمـــنـــاء 
أمس. صباح  المرئي  االتصال  عبر  عقد  الذي 

قراراته  من  أنجز  ما  المجلس  واستعرض 

الــجــامــعــي  لــلــعــام  األول  لــالجــتــمــاع  وتــوصــيــاتــه 
.(٢٠٢١   /٢٠٢٠ )

ـــمـــدرجـــة عــلــى  ل لـــمـــوضـــوعـــات ا ثــــم تــــنــــاول ا
لـــقـــرارات  جــــدول األعـــمـــال، واتـــخـــذ بــشــأنــهــا ا
إنــشــاء  عــلــى  الــمــوافــقــة  ضمنها  ومــن  الــمــنــاســبــة 
لــبــرامــج عــلــى مــســتــوى الــمــاجــســتــيــر  عـــدد مــن ا

لـــتـــربـــيـــة  لـــمـــاجـــســـتـــيـــر فـــــي ا وهــــــي بــــرنــــامــــج ا
ـــامـــج الــمــاجــســتــيــر  لـــصـــحـــيـــة، وبـــرن لــمــهــنــيــة ا ا
عــلــى  أمـــا  الــريــاضــيــة،  اإلدارة  فـــي  لــتــنــفــيــذي  ا
لــبــكــالــوريــوس فــقــد وافــــق الــمــجــلــس  مــســتــوى ا
العلوم  بكالوريوس  برنامج  تفعيل  إعادة  على 
وافق  كما  والعلوم.  اآلداب  بكلية  الفيزياء  في 

لــبــكــالــوريــوس  الــمــجــلــس عــلــى إنــشــاء بــرنــامــج ا
لـــهـــنـــدســـة،  لــــمــــيــــكــــاتــــرونــــيــــات بـــكـــلـــيـــة ا فـــــي ا
في  الــفــرعــي  لــتــخــصــص  ا إنــشــاء  إلــى  بــاإلضــافــة 
التخصص  وإنــشــاء  الهندسية  المشاريع  إدارة 
بطالب  الخاص  السيبراني  األمن  في  الدقيق 

الهندسة. كلية 

ـــبـــت  رّح قــــنــــا:   - الـــــدوحـــــة 
ـــُة الــــوطــــنــــيــــُة لــحــقــوق  ـــجـــن ـــل ال
لهيئة  الثاني  بالقرار  اإلنسان، 
 (Ofcom) الــبــريــطــانــيــة  الــبــث 
أبوظبي  قــنــاة  بــإدانــة  الــخــاّص 
لبّثها مقابلة تلفزيونية سجلت 
على شكل اعترافات مزعومة 
مــع الــمــواطــن الــقــطــرّي حمد 

تعسفًيا  اعتقاله  أثناء  الحمادي 
فـــــي ســــجــــون أبــــوظــــبــــي عـــام 

.٢٠١٣
قناة  أّن  الـــقـــرار  فــي  وجـــاء 
للمجموعة  الــتــابــعــة  أبــوظــبــي 
اإلعــــالمــــيــــة شـــركـــة أبــوظــبــي 
 Abu Dhabi Mediaلإلعالم
  /ADMC / Company PJSC

صــادرة  رخصًة  تمتلك  والتي 
بتاريخ  قامت   (Ofcom) عن 
الُمقابلة  ببّث   ٢٠١٧ يونيو   ٢٢
الــــمــــســــجــــلــــة تـــــحـــــت عـــــنـــــوان 
المخابرات  عميل  «اعترافات 
سمعة  تــشــويــه  فـــي  الـــقـــطـــرّي 
«بث  أن  معتبًرا  اإلمـــــارات»، 
إرادة  عــــن  رغــــًمــــا  الـــمـــقـــابـــلـــة 

الــســيــد حــمــد الــحــمــادي الـــذي 
مهينة  معاملة  وعومل  عــذب 
جسيم  خــرق  هو  السجن،  في 
لـــقـــواعـــد الـــعـــدالـــة واإلنـــصـــاف 
لــوائــح  فــي  عليها  الــمــنــصــوص 
قــواعــد  ويــنــتــهــك   (Ofcom)
القرار  وتــوعــد  الخصوصية»، 
قانونية  عقوبات  بإنزال  القناة 

للقواعد  الخطير  النتهاكها  بها 
المدونة  من  و٨٫١)   ٧٫١) رقم 
ـــبـــث،  ـــاظـــمـــة لـــمـــؤســـســـة ال ـــن ال
 (Ofcom) أن  إلـــــى  مـــشـــيـــًرا 
ســــتــــحــــدد خــــــــالل األســــابــــيــــع 
التي  العقوبات  نوعية  المقبلة 
ســتــتــخــذهــا ضـــد تــلــك الــقــنــاة. 
وتـــعـــتـــبـــر الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــقــرار،  هــذا  اإلنــســان  لحقوق 
ـــصـــادر بــعــد أقـــــّل مـــن شهر  ال
قضية  فــي  األّول  الــقــرار  على 
الدكتور محمود الجيدة، إدانة 
الممنهجة  لالنتهاكات  قطعية 

والخطيرة لقناة أبوظبي ومن 
ورائها سلطات دولة اإلمارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة ألبــســط 
الــمــبــادئ والــقــواعــد األســاســّيــة 

لحقوق اإلنسان.
ويـــظـــهـــر الــــــقــــــراُر الـــثـــانـــي 
أخالقيات  في  التدني  مستوى 
المهنة اإلعالمّية الذي وصلت 
الحكومية  أبوظبي  قناة  إليه 
واســــتــــعــــمــــالــــهــــا مــــــن طــــرف 
كإحدى  اإلمــاراتــيــة  السلطات 
التغطية  في  األساسية  األذرع 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  على 

وتـــشـــويـــه ســمــعــة الــمــواطــنــيــن 
االتهامات  وتوجيه  القطريين 
الـــبـــاطـــلـــة لـــهـــم والـــتـــحـــريـــض 
ال  القرار  هــذا  أن  كما  عليهم. 
يـــدع أدنــــى مــجــال لــلــشــك في 
توّرط قناة أبوظبي الحكومية 
ويشّكل  الممارسات،  تلك  في 
قــــاعــــدة قـــانـــونـــيـــة لــمــالحــقــة 
الفضائية  القنوات  ومحاكمة 
تنتهُك  ــتــي  ال الــحــصــار  لــــدول 
اتـــفـــاقـــيـــات حــــقــــوق اإلنــــســــان 
الصحافة،  مهنة  وأخالقيات 
من  الــقــاعــدة  هــذه  تجعل  كما 

الحكومّية  أبوظبي  قناة  إدانــة 
مـــــثـــــاًال لــــعــــدم اإلفـــــــــالت مــن 
ـــعـــقـــاب. هــــــذا، وقـــــد قــامــت  ال
ـــلـــجـــنـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــقـــوق  ال
الحصار  سنوات  أثناء  اإلنسان 
انتهاكات  كافة  وتوثيق  برصد 
الــحــصــار  دول  إعــــالم  وســائــل 
نحو  قــدًمــا  بالمضي  وتــتــعــّهــد 
مــقــاضــاة تــلــك الــوســائــل الــتــي 
تهدد السلم واالستقرار وتنشر 
والعنصرية  الكراهية  خطاب 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  ضــد 

في دولة قطر.

نائب األمير يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة قطر

حقــوق اإلنســان ترّحــب بإدانــة قــناة أبوظــبي

وافق على عدد من البرامج على مستوى الماجستير

لبّثها مقابلة تلفزيونية على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن حمد الحمادي

ـــريـــاضـــيـــة ال واإلدارة  ـــصـــحـــيـــة  ال الـــمـــهـــنـــيـــة  ـــة  ـــي ـــرب ـــت ال فــــي  لــلــمــاجــســتــيــر  بـــرنـــامـــجـــان 

قانونية عــقــوبــات  ــزال  ــإن ب الــقــنــاة  ــدت  ــوّع ت البريطانية  ــبــّث  ال المقــبلةهيئة  األســابيع  خـــالل  القــناة  ضــد  العقـوبـة  نوعــية  تحـّدد  الهـيئة 

ـــدســـة ـــن ـــه ـــة ال ـــي ـــل ـــك ــــكــــاتــــرونــــيــــات ب ــــمــــي إنـــــشـــــاء بــــرنــــامــــج الــــبــــكــــالــــوريــــوس فـــــي ال

اآلداب بـــكـــلـــيـــة  الــــفــــيــــزيــــاء  فـــــي  ــــوم  ــــعــــل ال ــــوس  ــــوري ــــال ــــك ب ــــامــــج  ــــرن ب تـــفـــعـــيـــل  ـــــــــادة  إع

ــي ــران ــب ــي ــس ال األمــــــن  فــــي  ـــق  ـــي دق وآخــــــر  الــهــنــدســيــة  ـــمـــشـــاريـــع  ال إدارة  فــــي  ـــي  ـــرع ف ــخــصــص  ت

وزارُة  أعلنت  قنا:   الدوحة- 
الـــصـــّحـــة الـــعـــامـــة  أمـــــس عن 
إصـــابـــة  حــــالــــَة   ١٨٦ تــســجــيــل 
ــــدة مـــــؤّكـــــدة بــفــيــروس  جــــدي
األربع  في  كورونا (كوفيد-١٩) 
والــعــشــريــن ســـاعـــًة األخـــيـــرة، 
محلية  إصــابــة  بينها ١٥٦  مــن 
الُمجتمع،  أفـــراد  بين  مسجلة 
الــُمــســافــريــن  بــيــن  حــالــة  و٣٠ 
الــعــائــديــن مــن الـــخـــارج الــذيــن 
يــخــضــعــون لــلــحــجــر الــصــحــّي. 
الــصــحــة  وزارُة  ســّجــلــت  كــمــا 
شفاء ٢٠٤ حاالت من فيروس 
ساعًة  الـــــ٢٤  فــي  (كوفيد-١٩) 
إجمالي  بذلك  ليصل  األخيرة 
المرض  مــن  الُمتعافين  عــدد 
إلــى ١٣٤٤٨٦.  قطر  دولــة  في 

وأصدرت الوزارُة بيانًا  
  وحول وضع « كوفيد-١٩»  
الــحــالــي، قـــال الــبــيــاُن نجحت 
جــــهــــود قـــطـــر فـــــي الـــتـــصـــدي 
لفيروس كورونا « كوفيد-١٩»  
من  والحّد  المنحنى  وتسطيح 
تفّشي الفيروس، مع انخفاض 
عدد الحاالت اليومية، وكذلك 
تــــراجــــع عـــــدد حــــــاالت دخــــول 
الُمستشفى أسبوعًيا، كما ساهم 

والمكثف  االستباقّي  الفحص 
إصابتها  في  الُمشتبه  للحاالت 

« كوفيد- كــــورونــــا  بــفــيــروس 
كبيٍر  عــــدٍد  تــحــديــد  فـــي    «١٩

مــن حـــاالت اإلصــابــة المؤكدة 
بالفيروس في الُمجتمع. 

 ١٣٤٤٨٦ إجمالي عدد المتعافين من كورونا
أعلنت شفاء ٢٠٤ حاالت 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 :

١٨٦
إصابة جديدة

األثنين ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠ 

٥٠٠

٤٥٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

األثنين
٢٣ نوفمبر

٢٠٤ ٢٦٩٣

٢٣٦ ٠

١٣٤٤٨٦

١٠٨٤٧٦٢ ١٠٠٤٧

٢٣٧٢٩٢٨٨

١٣٧٤١٥

الثالثاء
١٧ نوفمبر

١٩٤

األربعاء
١٨ نوفمبر

الخميس
١٩ نوفمبر

٢١٩٢٠٨

الجمعة
٢٠ نوفمبر

٢٣٩

السبت
٢١ نوفمبر

١٧٤

األحد
٢٢ نوفمبر

١٦٧

الـــجـــهـــاُت  ضــبــطــت  -  قنا:    الـــــدوحـــــة 
خالفوا  أشــخــاص   ٧ أمـــس،  الــمــخــتــصــُة، 
اشتراطات العزل الصّحي المنزلّي وفًقا 
للتعّهد الذي التزموا من خالله بتطبيق 
تلك االشتراطات المحّددة من الجهات 
الــصــحــيــة والــــتــــي تــــعــــّرض ُمــخــالــفــيــهــا 
لــلــمــســاءلــة الــقــانــونــّيــة َوفـــًقـــا إلجـــــراءات 

الجهات الصحية في البالد.

وتأتي عملية ضبط هؤالء الُمخالفين 
إنــفــاًذا لــإلجــراءات االحــتــرازّيــة المعمول 
بــهــا فــي الــبــالد والــتــي أقــّرتــهــا الــجــهــاُت 
الصحيُة ممثلًة في وزارة الصحة العامة 
تحقيق  لضمان  لها  الُمساندة  والجهات 
فيروس  النتشار  منًعا  العامة،  السالمة 

كورونا «  كوفيد - ١٩»  .
الُمخالفين  األشــخــاص  إحــالــة  وجـــاٍر 

للنيابة المختصة وهم عبداهللا جدعان 
عــــــواد. ومــحــمــد قـــاســـم مــحــمــد عــلــوي 
عــســكــر. ونــايــف تــوفــيــق سليم إبــراهــيــم 
كامل  محمد  جــاســم  ومــحــمــد  مــصــلــح. 
الــــقــــطــــان. وحـــــرمـــــوص غــــانــــم عــمــيــر 
حرموص النعيمي. ووحير محمد حمد 
عبداللطيف  وأســامــة  الــمــري.  الفهيدة 

عجاج الخوالدة.

إحالة ٧ أشخاص خالفوا اشتراطات العزل للنيابة
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الــــدوحــــة - قـــنـــا: صــــدر عن 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، أمــــس، بــيــان 
بــشــأن الــبــالغــيــن رقــمــي ٥٦٨٩ 
قسم  ٢٠٢٠م  لــســنــة   ٦٤٥٧ و 
شـــرطـــة الـــعـــاصـــمـــة (واقـــعـــتـــي 
وتجاوزات  طفلة،  على  العثور 

مأموري الضبط القضائي).
بتاريخ  أنــه  البيان  وأوضـــح   
الــعــثــور  تـــم  م   ٢٠٢٠   /  ١٠   /  ٢
عـــلـــى طــفــلــة حـــديـــثـــة الــــــوالدة 
ُمــلــقــاة بــداخــل كــيــس فــي سلة 
المياه  دورات  إحــدى  مهمالت 
ـــغـــادرة فـــي مــطــار  ـــُم بــصــالــة ال
حــمــد الــــدولــــي، وكـــــان مــحــور 
االهتمام في ذلك الوقت أوًال، 
وقــبــل كـــل شــــيء، الــُمــحــافــظــة 
على حياة هذه الطفلة، وذلك 
باتخاذ كافة اإلجــراءات الطبية 
الالزمة، وقد تم ذلك بوضعها 
تــحــت اإلشـــــراف الــطــبــي طــوال 
دور  بإحدى  إيداعها  ثم  الوقت 
وقام  بالدولة،  األطفال  رعاية 
القانوني  بواجبه  المطار  أمــن 
والمتمثل في البحث والتحري 
عن ُمرتكب تلك الجريمة، إال 
تجاوزوا  الُموظفين  بعض  أن 
اعــــتــــقــــاًدا   - اإلجـــــــــــــراءات  فـــــي 
مــنــهــم بــصــحــتــهــا - ُمــوجــبــات 
الــقــانــون، فــاســتــدعــوا «الــكــادر 
الـــنـــســـائـــي الـــطـــبـــي الـــعـــامـــالت 
بالمطار ليقمن وحدهن وفًقا 

لــــإلجــــراءات الــطــبــيــة» بــإجــراء 
الــفــحــص الـــظـــاهـــري ألولــئــك 
خصص  مكان  في  الُمسافرات 
من  الفاعلة  األم  لضبط  لذلك 
بينهن، وتــم ذلــك، ثم غــادرن 
الُمسافرات إلى حيث وجهتهن. 
العامة  النيابة  إبـــالغ  وفـــور   
بــالــواقــعــة عــلــى الــنــحــو الــســالــف 
الـــبـــيـــان، أمــــر الـــنـــائـــب، الــعــام 
النيابة  مسؤولية  مــن  انــطــالًقــا 
الدعوى  عن  القانونية،  العامة 
الــجــنــائــيــة تــحــقــيــًقــا واتـــهـــاًمـــا، 
الُموسعة  التحقيقات  بــإجــراء 
- فــي إطـــار الــتــكــامــل مــع كافة 

أجـــــهـــــزة الـــضـــبـــط الـــقـــضـــائـــي 
الُمختصين-  الفنيين  والخبراء 
الواقعة  حقيقة  على  لــلــوقــوف 
«سواء إلقاء الطفلة فور والدتها 
فـــي ســلــة الــُمــهــمــالت والــعــثــور 

بــعــض  تــــــجــــــاوزات  أو  عــلــيــهــا 
الُمتقدم  النحو  على  الُموظفين 
ذكــــره»، بــهــدف تتبع مــا عسى 
جرائم،  من  وقع  قد  يكون  أن 
لـــضـــبـــط الــــمــــســــؤولــــيــــن عــنــهــا 
وتقديمهم للُمحاكمة الجنائية، 
تـــحـــقـــيـــًقـــا لـــلـــعـــدالـــة الـــنـــاجـــزة 
على  التحقيق  خطة  وأّســســت 
أســـــاس اســـتـــدعـــاء كـــل مـــن له 
صلة من أجهزة، أو ُموظفين 
منطقة  فــي  بــالــعــمــل  معنيين 
مسرح الجريمة داخل المطار، 
فــتــم ســـؤال واســتــجــواب بعض 
القيادات الُمختصة بإدارة أمن 
المطار، وبرج ُمراقبة الطيران 
الـــمـــطـــار،  وإدارة  الــــمــــدنــــي، 
وفحص البصمة الوراثية ألحد 
كما  بهم،  الُمشتبه  األشــخــاص 
باالطالع  العامة  النيابة  قامت 

على كافة الُمراسالت والتقارير 
ـــمـــســـؤولـــون  ـــهـــا ال ـــبـــادل الــــتــــي ت
غيرهم  مع  بالمطار  العاملون 
فـــــي تـــلـــك األثــــــنــــــاء، وكـــّلـــفـــت 

ــتــفــريــغ ُمــحــتــوى  الــمــعــنــيــيــن ب
كاميرات الُمراقبة والتسجيالت 
الصوتية والهواتف.  وقد كشفت 
الطفلة،  والـــدة  أن  التحقيقات 

هي من جنسية إحــدى الــدول 
اآلسيوية، وقد ارتبطت بعالقة 
مــع شــخــص آخـــر مــن جنسية 
إحــدى الــدول اآلسيوية كذلك، 
الطفلة  العالقة  هــذه  عن  نجم 
األم  فــبــادرت  عليها،  المعثور 
بإلقاء  الــبــالد  ُمــغــادرتــهــا  أثــنــاء 
الــطــفــلــة حــديــثــة الــــــــوالدة في 
ســلــة الــمــهــمــالت داخــــل إحــدى 
الُمغادرة  بصالة  المياه  دورات 
بــالــمــطــار، واســتــقــلــت الــطــائــرة 

إلى وجهتها.
 وبــاســتــجــواب الــُمــتــهــم والــد 
مع  بعالقته  اعــتــرف  الــطــفــلــة، 
والــــدة الــطــفــلــة، وأنــهــا أرســلــت 
إليه رسالة وصورة للطفلة فور 
والدتـــهـــا، وتــضــّمــنــت الــرســالــة 
التي  الطفلة  بإلقاء  قامت  أنها 
أنجبتها منه وفّرت إلى بالدها. 

 وقد تطابقت نتيجة فحص 
 (DNA) الــــوراثــــيــــة  الـــبـــصـــمـــة 
الوراثية  البصمة  مع  للُمتهمين 

للطفلة. 
 وفي الشق الجنائي الُمتعلق 
بعض  من  وقع  الذي  بالتجاوز 
الُمتقدم  النحو  على  الُموظفين 
ذكره، فقد أسفرت التحقيقات 
الُموسعة عن أن بعض ُموظفي 
إدارة أمن المطار، قد تصّرفوا 
بـــشـــكـــل ُمــــنــــفــــرد بـــاســـتـــدعـــاء 
إلجــراء  النسائي  الطبي  الــكــادر 
بعض  على  الــظــاهــري  الكشف 
الــُمــســافــرات اعــتــقــاًدا منهم أن 
مــا قــامــوا بــه ُمــطــابــق للقانون 
بـــوصـــفـــهـــم مـــــأمـــــوري ضــبــط 
قــضــائــي ُمــخــتــصــيــن بــالــبــحــث 
والتحري عن ظروف الجريمة 

وُمالبساتها. 

 وتنوه النيابة العامة بأن ما 
إدارة  ُموظفي  بعض  من  وقــع 
هو  تجاوزات  من  المطار  أمن 
وكذلك  للقانون  ُمخالف  أمــر 
العقوبات  قــانــون  عليه  عــاقــب 
القطري بعقوبات يبلغ أقصاها 

لمدة ثالث سنوات.
ــنــيــابــة الــعــامــة   كــمــا تـــنـــوه ال
بــأن جريمة الــشــروع فــي قتل 
طــفــلــة رضــيــعــة فـــور والدتــهــا، 
وفـــي الـــظـــروف الــتــي ُوجـــدت 
فــيــهــا، لــهــي جــريــمــة مــن أبشع 
الجرائم وأشدها ُمنافاة للقيم 
اإلنسانية، وكذلك عاقب عليها 
ـــون الـــعـــقـــوبـــات الــقــطــري،  قـــان
بــعــقــوبــة يــبــلــغ أقـــصـــاهـــا لــمــدة 
خــمــســة عــشــر ســـنـــة، تــحــقــيــًقــا 
والعام،  الخاص  بنوعيه  للردع 
وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة، كــمــا تــنــوه 
النيابة العامة أنها بصدد اتخاذ 
في  الُمناسب  القانوني  اإلجــراء 
الدولي  القضائي  التعاون  إطار 

لضبط الُمتهمة الهاربة.
 بناًء عليه، أمر النائب العام 
بتقديم الُمتهمين إلى المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة لـــيـــنـــالـــوا جـــــــزاء مــا 
اقترفت يداهم، سواء من قام 
الـــوالدة  حديثة  الطفلة  بــإلــقــاء 
من  أو  الـــمـــهـــمـــالت  ســـلـــة  فــــي 
من  والــلــوائــح  القوانين  خــالــفــوا 

موظفي الضبط القضائي. 

والـــدا طفــــلـــة المــــطــــار آســـيـــــويـــــان 
تقديم المتهمين بالقضيتين للمحكمة الجنائية .. النيابة العامة: 

ــطــفــلــة   األم ألقت بالطفلة حديثة الوالدة في سلة المهمالت واستقلت الطائرة إلى وجهتها  ـــــــدة ال ــــــد الــطــفــلــة اعــــتــــرف بــعــالقــتــه مــــع وال وال

ــا  والدته ــور  ف ــة  للطفل وصــورة  رســالة  لوالدهــا  أرســلت  ــة  الطفل ــدة   الرسالة تضّمنت أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفّرت إلى بالدها   وال

الجريمة تــلــك  مــرتــكــب  عــن  ــحــري  ــت وال الــبــحــث  ــي  ف والمتمثل  الــقــانــونــي  بــواجــبــه  قـــام  الــمــطــار  أمـــن 

ــا  ــه ــصــحــت ـــم ب ـــه ـــن ـــــاًدا م ـــــق ـــــت ـــــي اإلجــــــــــــــراءات اع ـــن تــــــجــــــاوزوا ف ـــي ـــف ـــوظ ـــم بـــعـــض ال

األطـــفـــال   ـــة  ـــاي رع دور  ـــدى  ـــإح ب ـــا  ـــه ـــداع إي ـــم  ث الــطــبــي  ـــــــراف  االش تــحــت  ــة  ــل ــف ــط ال ــــع  وض ـــم  ت
للطفلة  ـــة  ـــي ـــوراث ال ــصــمــة  ــب ال ـــع  م ــقــت  ــطــاب ت لــلــمــتــهــمــيــن  ـــة  ـــي ـــوراث ال ــصــمــة  ــب ال ــحــص  ف نــتــيــجــة   

ــة   ــا لإلجــراءات الطبي ــام وحــده بالفحــص الظاهــري للُمســافرات وفقً ــكادر النســائي الطبــي بالمطــار ق ال
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الدوحة - نشأت أمين: 

عقد مجلس الشورى جلسته األسبوعية 
الـــعـــاديـــة، أمــــس، بــرئــاســة ســـعـــادة السيد 
محمود  آل  زيـــد  بـــن  عـــبـــداهللا  بـــن  أحــمــد 

رئيس المجلس.
وفـــــي بــــدايــــة الــجــلــســة أطـــلـــع ســـعـــادة 
الــســيــد أحـــمـــد بـــن عـــبـــداهللا بـــن زيــــد آل 
فخامة  زيـــارة  عــلــى  الــمــجــلــس  مــحــمــود، 
الجمهورية  رئيس  سعيد  قيس  الرئيس 
الشورى،  مجلس  إلى  الشقيقة  التونسية 
يـــــوم االثـــنـــيـــن الــــمــــاضــــي، والــــلــــقــــاء مــع 
فخامته والذي دار الحديث خالله حول 
ــعــالقــات األخـــويـــة الــوثــيــقــة بــيــن دولـــة  ال
الشقيقة  الــتــونــســيــة  والــجــمــهــوريــة  قــطــر 
مجلس  وانتخابات  المستقبلية،  وآفاقها 
لمسيرة  دعـــم  مــن  تمثله  ومـــا  الــشــورى 
الــــشــــورى بـــالـــبـــالد وتـــعـــزيـــز الــمــشــاركــة 

الــشــعــبــيــة فــي صــنــع الـــقـــرار، وذلــــك إلــى 
تــوحــيــد  فــــي  الـــبـــرلـــمـــانـــات  دور  جـــانـــب 
المواقف والتقريب بين الدول والشعوب 

العادلة. القضايا  عن  والدفاع 
ناقش  حيث  جلسته،  المجلس  وواصل 
 ٢٠٢٠ لسنة   (١٩) رقم  بقانون  المرسوم 
 (٢١) رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل 
وخــــروج  دخــــول  بــتــنــظــيــم   ٢٠١٥ لــســنــة 
الـــوافـــديـــن وإقــامــتــهــم. وشــمــل الــتــعــديــل 

المذكور. القانون  مواد  من  مادتين 
للمرسوم  الــمــجــلــس  مــنــاقــشــة  وخـــالل 

بــتــعــديــل   ٢٠٢٠ لــســنــة   ١٩ رقـــم  بــقــانــون 
لسنة   ٢١ رقـــم  الـــقـــانـــون  أحـــكـــام  بــعــض 
الوافدين،  وخروج  دخول  بتنظيم   ٢٠١٥
مراعاة  إلى  الشورى  مجلس  أعضاء  دعا 
حــقــوق صــاحــب الــعــمــل الســيــمــا فــي ظل 
ــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة بــتــفــشــي  ال
من  أي  يــقــع  ال  وحــتــى  كـــورونـــا  جــائــحــة 
للقانون،  مخالفات  في  التعاقد  أطراف 
هناك  يكون  أن  ضــرورة  على  مؤكدين 
أصحاب  مصلحة  بين  الــتــوازن  من  نــوٌع 
ــــعــــمــــال، وتـــــنـــــاول األعــــضــــاء  الـــعـــمـــل وال

بــالــنــقــاش الــجــوانــب الــخــاصــة بــالــضــوابــط 
اإلداريــــة  الــتــنــمــيــة  وزارة  وضــعــتــهــا  الــتــي 
للموافقة  االجتماعية  والشؤون  والعمل 
إلى  عمل  صاحب  مــن  العامل  نقل  على 
التي  الجديدة  التعديالت  ضوء  على  آخر 
نـــّص عــلــيــه الــمــرســوم والــمــخــاوف الــتــي 
العمل  أصــحــاب  مــن  الــكــثــيــر  لـــدى  تُــثــار 

الخصوص. بهذا 
إحالة  المجلس  قــرر  المناقشة  وبــعــد 
الـــمـــرســـوم بــقــانــون إلـــى لــجــنــة الــشــؤون 
الخدمات  ولجنة  والخارجية  الداخلية 

بشأنه  تقرير  وتقديم  العامة،  والمرافق 
المجلس. إلى 

بقانون  المرسوم  المجلس  ناقش  كما 
الجمعيات  بشأن   ٢٠٢٠ لسنة   (٢١) رقم 
يشتمل  والــــذي  الــخــاصــة،  والــمــؤســســات 
الجمعية  تعريف  تتضمن  مادة،   ٥٨ على 
بـــأنـــهـــا جـــمـــاعـــة تـــضـــم عــــــدة أشـــخـــاص 
مــًعــا  يــشــتــركــون  مــعــنــويــيــن  أو  طبيعيين 
أو  ثقافي  أو  اجتماعي  بنشاط  القيام  في 
علمي أو تربوي أو مهني، وال يكون من 
أغراضها تحقيق ربح مادي. كما يُعّرف 

الــجــمــعــيــة الــمــهــنــيــة بــأنــهــا جــمــعــيــة تضم 
بقانون،  منظمة  واحــدة  مهنة  أصحاب 
منشأة  بأنها  الخاصة  المؤسسة  ويُعّرف 
من  أكــثــر  أو  شــخــص  يــؤســســهــا  خــاصــة 
الــمــعــنــويــيــن  أو  الــطــبــيــعــيــيــن  األشـــخـــاص 
لــتــحــقــيــق غـــرض أو أكــثــر مـــن أغـــراض 
البر أو النفع العام أو الخاص، وال يكون 

مادي. ربح  تحقيق  أغراضها  من 
ويـــحـــدد الـــمـــرســـوم بـــقـــانـــون شـــروط 
تأسيسها  عقد  ومتطلبات  الجمعية  قيام 
تسجيلها  وكــيــفــيــة  األســـاســـي  ونــظــامــهــا 
والــجــوانــب  ترخيصها  ومـــدة  وأهــدافــهــا 
الــمــتــعــلــقــة بـــإدارتـــهـــا ومــالــيــتــهــا ورقــابــة 

أعمالها.
إحالة  المجلس  قــرر  المناقشة  وبــعــد 
الــخــدمــات  لجنة  إلــى  بــقــانــون  الــمــرســوم 
بشأنه  تقرير  وتقديم  العامة  والمرافق 

المجلس. إلى 

أعضاء الشورى يطالبون بمراعاة حقوق أصحاب العمل
المجلس أحال مرسوم تنظيم دخول وخروج الوافدين للجنتين المختصتين

  أحمد آل محمود خالل ترؤسه الجلسة  

للشورى التونسي  الرئيس  زيارة  تفاصيل  على  األعضاء  يطلع  محمود  آل 

ـــعـــامـــل مــــن صـــاحـــب عـــمـــل إلـــــى آخـــر  ـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى نـــقـــل ال بـــحـــث ضــــوابــــط ال
بشأنه   تقرير  وتقديم  الــخــدمــات  للجنة  الخاصة  والمؤسسات  الجمعيات  مــرســوم  إحــالــة 

عمل  عقد  إبرام  دون  وافدين  استخدام  تحظر  الوافدين  وخروج  دخول  تنظيم  قانون  تعديالت 

والعمــال  العمــل  أصحــاب  مصلحــة  بيــن  ــوازن  الت ــق  تحقي ضــرورة 

نــاقــش مــجــلــس الـــشـــورى خـــالل جلسته، 
أمـــس، الــمــرســوم بــقــانــون رقـــم (٢١) لسنة 
٢٠٢٠ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، 
والذي يشتمل على ٥٨ مادة، تتضمن تعريًفا 
أشخاص  عدة  تضم  جماعة  بأنها  للجمعية 
في  مــًعــا  يشتركون  معنويين  أو  طبيعيين 
علمي  أو  ثقافي  أو  اجتماعي  بنشاط  القيام 
أو تربوي أو مهني، وال يكون من أغراضها 
الجمعية  ــعــّرف  يُ كما  مــــادي.  ربـــح  تحقيق 
مهنة  أصحاب  تضم  جمعية  بأنها  المهنية 
المؤسسة  ويُعّرف  بقانون،  منظمة  واحــدة 
الـــخـــاصـــة بــأنــهــا مــنــشــأة خـــاصـــة يــؤســســهــا 
الطبيعيين  األشخاص  من  أكثر  أو  شخص 
من  أكثر  أو  غــرض  لتحقيق  المعنويين  أو 
أغــراض البر أو النفع العام أو الخاص، وال 

يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.
قيام  شــروط  بقانون  المرسوم  ويحدد   
الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها 
ومدة  وأهدافها  تسجيلها  وكيفية  األساسي 
بــإدارتــهــا  المتعلقة  والـــجـــوانـــب  تــرخــيــصــهــا 

وماليتها ورقابة أعمالها.
 وبــعــد الــمــنــاقــشــة قـــرر الــمــجــلــس إحــالــة 
الـــمـــرســـوم بـــقـــانـــون إلــــى لــجــنــة الــخــدمــات 
إلى  بشأنه  تقرير  وتقديم  العامة  والمرافق 
المجلس. وقال سعادة السيد محمد بن عبد 
اهللا السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، 
وزارة  أن  الــقــانــون  مــشــروع  تضمنه  مــا  إن 
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 
الجمعيات  عـــن  الــمــســؤولــة  هـــي  أصــبــحــت 
المرسوم  نظم  إذ  الــخــاصــة،  والــمــؤســســات 
إنشاء الجمعيات وحدد عدد المؤسسين وبّين 
والجمعيات  للمؤسسات  األســاســي  الــنــظــام 

وعقد التأسيس.

كما حدد المرسوم األسباب التي بموجبها 
ترفض اإلدارة المختصة تسجيل الجمعيات 
أو إشهارها.. كما تضمن المرسوم الحديث 
عـــن الــجــمــعــيــات الــمــهــنــيــة ووحــــد رســومــهــا 
وشــــرح الــمــرســوم جــوانــب مــجــلــس اإلدارة 
للجمعيات  سمح  كما  العمومية  والجمعية 
أن تفتح لها حسابات وأن يكون مالها ملًكا 
وتتم  البنوك  في  خزينتها  في  ومحدًدا  لها 
عملية الــصــرف عــن طــريــق رئــيــس مجلس 

اإلدارة ونائبه وأمين الصندوق.
المرسوم  مــن   ٣٠ الــمــادة  أن  إلــى  ولفت 
نصت على االحتفاظ بسجالت الجمعية سواء 
أكانت ورقية أم نسًخا إلكترونية في مقر 
الجمعية وتم تحديد مدة حفظ السجالت 
لـــمـــدة ١٠ ســــنــــوات كــمــا أجــــــاز الــمــرســوم 
للجمعيات الدخول في عمليات استثمارية 
ألموالها لكن بموافقة وزير التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون االجتماعية بعد التأكد من 
أن األموال غطت كافة نفقات الجمعية ولم 
يسمح المرسوم بجمع التبرعات إال بموافقة 
التنمية   وزارة  فــي  المختصة  اإلدارة  مــن 
كما  االجتماعية  والشؤون  والعمل  اإلداريــة 
باالنضمام  للجمعيات  المرسوم  يسمح  لم 
أو  أو مـــؤســـســـات  أخــــــرى  إلـــــى جــمــعــيــات 
الوزير  موافقة  بأخذ  إال  خارجية   هيئات 
بتوقيع  للجمعيات  يسمح  لم  كما  المختص 
بالرجوع  إال  شابهها  ومــا  تفاهم  مــذكــرات 
على  المرسوم  وأوجــب  المختص..  للوزير 
المالي  نظامها  فــي  تحتكم  أن  الجمعيات 
أن  مبينًا  الخيرية،  الجمعيات  قــانــون  إلــى 
الرقابي  الـــدور  إلــى  تشير  التعديالت  كافة 
لــلــحــكــومــة فــي عــمــل الــجــمــعــيــات وتــحــديــد 

أنشطتها.

قانون الجمعيات والمؤسسات 
وخــــــــــــالل مـــــنـــــاقـــــشـــــة الــــمــــجــــلــــس الخاصة يضم ٥٨ مادة

لــســنــة   ١٩ رقــــم  بـــقـــانـــون  لــلــمــرســوم 
القانون  أحكام  بعض  بتعديل   ٢٠٢٠
دخول  بتنظيم   ٢٠١٥ لسنة   ٢١ رقم 
أوضح  وإقامتهم  الوافدين  وخــروج 
ســــعــــادة الـــســـيـــد أحـــمـــد بــــن عـــبـــداهللا 
أن  الــمــجــلــس،  رئـــيـــس  مـــحـــمـــود،  آل 
مجلس  إلــى  إحــالــتــه  تــمــت  الــمــرســوم 
الموقر،  الوزراء  مجلس  من  الشورى 
منها  مـــواد  ثــالث  عــلــى  يــحــتــوي  وهــو 
مـــــــادة إجــــرائــــيــــة، ونــــصــــت الــــمــــادة 
على  بــقــانــون،  الــمــرســوم  مــن  األولـــى 
و٢٣   ٢١ المادتين  بنص  يستبدل  أن 
مــن الــقــانــون الــمــشــار إلــيــه، الــنــصــان 

لتاليان:  ا
إلـــى  يــنــتــقــل  أن  ــعــمــل،  ــل ل «لـــلـــوافـــد 
صـــاحـــب عــمــل آخــــر، وفـــًقـــا لــلــقــواعــد 
وزارة  تـــحـــددهـــا  الـــتـــي  واإلجـــــــــراءات 
ـــــة والــعــمــل والــشــؤون  الــتــنــمــيــة اإلداري
شملها  التي   ٢١ والمادة  االجتماعية». 
يجوز  أنــه:  على  تنص  كــانــت  التعديل 
بـــمـــوافـــقـــة صـــاحـــب الـــعـــمـــل والــجــهــة 
والــشــؤون  الــعــمــل  ووزارة  الــمــخــتــصــة 
إلى  للعمل  الوافد  انتقال  االجتماعية، 
صــاحــب عــمــل آخـــر قــبــل انــتــهــاء مــدة 
للعمل،  لــلــوافــد  ويــجــوز  الــعــمــل،  عــقــد 
ووزارة  المختصة  الجهة  موافقة  بعد 

االنتقال  االجتماعية،  والشؤون  العمل 
إلــــى صـــاحـــب عــمــل آخــــر فــــور انــتــهــاء 
مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد 
مــضــي خــمــس ســـنـــوات عــلــى اشــتــغــالــه 
الــعــقــد  كــــان  إذا  الـــعـــمـــل  صـــاحـــب  مـــع 
للوافد  يجوز  كما  الــمــدة،  محدد  غير 
المختصة  الجهة  موافقة  بعد  للعمل، 
االجتماعية،  والشؤون  العمل  ووزارة 
في  آخــر،  عمل  صاحب  إلــى  االنــتــقــال 
انــقــضــاء  أو  الــمــســتــقــدم  وفـــــاة  حـــالـــة 

سبب. ألي  المعنوي  الشخص 
يــجــوز  ال  األحــــــــــوال،  جـــمـــيـــع  وفـــــي 
لصاحب  الــمــقــررة  بالحقوق  اإلخـــالل 
الــعــمــل الــمــســتــقــدم، بــمــوجــب أحــكــام 
عقد  أو  إلــيــه،  الــمــشــار  الــعــمــل  قــانــون 

للعمل. الوافد  مع  المبرم  العمل 
ــــغــــاء الـــــمـــــادة ٢٢  فــــي حـــيـــن تــــم إل
مــن الــقــانــون، وكــانــت تــنــص عــلــى أنــه 
على  الموافقة  ينيبه،  من  أو  «للوزير 
مؤقتة،  بصفة  للعمل  الــوافــد  انــتــقــال 
إلـــــى صـــاحـــب عـــمـــل آخـــــر، فــــي حـــال 
وجـــــود دعــــــاوى بـــيـــن الــــوافــــد لــلــعــمــل 
وزارة  موافقة  وبشرط  ومستقدمه، 
وذلــك  االجتماعية،  والــشــؤون  العمل 
عليه  يــســري  الــــذي  لــلــعــامــل  بــالــنــســبــة 

إليه. المشار  العمل  قانون 
ولــلــوزيــر أو مــن يــنــيــبــه، الــمــوافــقــة 

على نقل الوافد للعمل، الذي ال يسري 
إلى  إلــيــه،  المشار  العمل  قــانــون  عليه 
صـــاحـــب عــمــل آخــــر فـــي حــــال ثــبــوت 
اقــتــضــت  إذا  أو  الــمــســتــقــدم،  تــعــســف 

ذلك. العامة  المصلحة 
ويــجــوز لــــذات األســـبـــاب، بــمــوافــقــة 
طلب  على  بناًء  ينيبه،  من  أو  الــوزيــر 
العمل  وزارة  ومــوافــقــة  للعمل  الــوافــد 
والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، نــقــل الــوافــد 
ــعــمــل، الـــــذي يـــســـري عــلــيــه قــانــون  ــل ل
عمل  صاحب  إلى  إليه،  المشار  العمل 

آخر.

المادة ٢٣

ولــــفــــت ســــعــــادة رئــــيــــس الــمــجــلــس 
 ٢٣ الــمــادة  على  تعديل  إجــراء  تــم  أنــه 
يُحظر  أنـــه «  عــلــى  تــنــص  كــانــت  الــتــي 
معنوي  أو  طــبــيــعــي  شــخــص  أي  عــلــى 
يستقدمهم  الــذيــن  لــلــوافــديــن  الــســمــاح 
للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو 
للعمل  يستقدمهم  لم  عمال  استخدام 

لديه».
للجهة  يــجــوز  ذلـــك،  مــن  واســتــثــنــاًء 
بإعارة  للمستقدم  تأذن  أن  المختصة 
عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر 
أشهر  ستة  تجاوز  ال  مدة  لديه  للعمل 

مماثلة. أخرى  لمدة  للتجديد  قابلة 
ــلــوافــد  ـــــأذن ل كـــمـــا يـــجـــوز لـــهـــا أن ت

عمل  جهة  لــدى  الوقت  بعض  بالعمل 
أخرى في غير أوقات عمله األصلي، 

إذا وافق ُمستقدمه على ذلك كتابة.
وفــــــــي جــــمــــيــــع األحــــــــــــــــوال، يـــجـــب 
العمل  وزارة  مــوافــقــة  على  الــحــصــول 
ـــــشـــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــالــنــســبــة  وال
ــفــئــات الـــخـــاضـــعـــة ألحـــكـــام قـــانـــون  ــل ل

إليه. المشار  العمل 

إعارة العمالة  

ولفت إلى أن التعديل هو: « يُحظر 
معنوي  أو  طــبــيــعــي  شــخــص  أي  عــلــى 
عقد  إبــــرام  دون  وافـــديـــن  اســتــخــدام 
عــمــل أو اســتــخــدام الــوافــديــن الــذيــن 
يــســتــخــدمــهــم لــلــعــمــل لـــديـــه، لــلــعــمــل 
ـــدى جــهــات أخـــــرى. واســتــثــنــاًء من  ل
اإلداريــة  التنمية  لــوزارة  يجوز  ذلــك، 
والــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة أن 
تـــــــأذن لـــلـــمـــســـتـــقـــدم بـــــإعـــــارة عــمــالــه 
الــــوافــــديــــن إلـــــى صـــاحـــب عـــمـــل آخـــر 
أشهر   ٦ تتجاوز  ال  مــدة  لديه  للعمل 
مماثلة،  أخــرى  لمدة  للتجديد  قابلة 
للعمل،  للوافد  تأذن  أن  لها  يجوز  كما 
عمل  جهة  لدى  الوقت  بعض  بالعمل 
األصلي،  عمله  إلــى  باإلضافة  أخــرى 
الحصول  يجب  األحـــوال،  جميع  وفــي 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة الـــمـــســـتـــقـــدم والــــوافــــد 

للعمل.

٣ مواد بمرسوم تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين

 تصوير: سمير رشيد  تصوير: سمير رشيد 



١١ محلياتمحليات

الثالثاء 9 ربيع اآلخر 1442هـ - 24 نوفمبر 2020م - العدد (14080)

هنا واآلنهنا واآلن

نورة آل سعدنورة آل سعد

دهشت عندما وقعت على تصريح د.أحمد 
عبدالملك بأنه قد ظهرت أكثر من ٢٠ رواية 
في عام ٢٠١٦ وأكثر من ١٠ روايات في عام 
٢٠١٧. وأدخل عبدالملك ٣٥ منها في دائرة 
سليم  مصطفى  د.محمد  رأى  بينما  الرواية 
بدوره أن هناك ٤١ روائًيا قطريًا (!!) قدموا 
ما يقرب من ١٠٠ روايــة ! فمن أين زحف 
كتارا  ورش  من  ؟  (الــروائــيــون)  أولئك  علينا 

ومختبراتها وجوائزها؟ 
لنضع جانبًا تلك الكومة البائسة التي أهدر 
 - عبًثا   - إصــدارهــا  في  ومــاًال  وقتًا  أصحابها 
السرد  غواية  في  ولنتأمل  كتاب  دفتَي  بين 
لــالســتــمــرار  والــمــرشــحــة  حــالــًيــا  تظللنا  الــتــي 
منا  فلكل  القادمة،  الفترة  في  أحــدس  كما 
روايته وسرديته وهو أمر أشبه بحمى البوح 
أو اندفاعة الكشف والفضح أو لعلها ببساطة 
الــرغــبــة فــي أن نــتــرك وراءنـــــا أثـــــًرا. ذكــرت 
القاصة بشرى ناصر في حوار لها أجري في 
٢٠١٥ بأن لديها رواية حبيسة األدراج منذ ١٥ 
سنة بعنوان (شراشف النساء) وقد قابلت في 

حياتي عدًدا من األشخاص كانوا يعربون لي 
لم  وبعضهم  روايــة  كتابة  على  عزمهم  عن 

يسبق له أن كتب قصة. 
ــا وجنًسا  قــد تــكــون الـــروايـــة بــوصــفــهــا فــنً
للطبقة  الــبــرجــوازيــة  التطلعات  ولــيــدة  أدبــًيــا 
الــوســطــى الــصــاعــدة وتــعــبــيــًرا عــن همومها 
جديدة  أدوار  في  وطمعها  الوجودي  وقلقها 
التي  تلك  سيما  ال  التحوالت  مجتمعات  في 
عنه  والتعبير  للتنّوع  مــعــقــوًال  هــامــًشــا  تتيح 
بيد أنني موقنة بأن سحابة السرديات التي 
تميل  وهي  نسبًيا  آخر  أمر  هي  اآلن،  تظللنا 
نــحــو االنــتــشــار والـــتـــمـــدد، فــنــحــن فـــي زمــن 
فإن  أسلفت  وكما  الــعــرب)  ديــوان  (السردية 
لــكــل روايـــتـــه. يــحــرص كــل طـــرف وطــائــفــة 
وجــمــاعــة عــلــى نــســج ســرديــتــه وأســطــورتــه 
جيل  وثــمــة  تلفيقها.  بــاألحــرى  أو  الــخــاصــة 
الثقافية  الـــذاكـــرة  فــي  يبحث  ظــمــآن  غــض 
الملتبسة وينبشها ويعيد بناءها في نصوص 
تخييلية ألن ذلك هو السبيل الوحيد للتنفيس 
عن أسئلته وإحباطاته وأشواقه للمستقبل. ال 

يسعني إال أن أزكي روايات األختين خليفة، 
اإلنسان  أربع روايات (أسطورة  لدالل خليفة 
البعيدة  الــبــراري  وأشــجــار   ،١٩٩٣ والبحيرة 
 ،١٩٩٥ إلــيــك  الــقــديــم  الــبــحــار  ومـــن   ،١٩٩٤
ودنــيــانــا مــهــرجــان األيـــــام والــلــيــالــي ٢٠٠٠) 
ولــشــعــاع خليفة ثـــالث روايــــات (الــعــبــور إلــى 
الحقيقة ١٩٩٣، أحالم البحر القديمة ١٩٩٣، 
أربع  على  فضًال   (١٩٩٤ الصافرة  انتظار  في 
(أحضان  الملك  عبد  أحمد  للدكتور  روايــات 
شهيد  وفــازع   ،٢٠٠٦ القنبلة   ،٢٠٠٥ المنافي 

اإلصالح في الخليج ٢٠٠٩، واألقنعة ٢٠١١).
األشخاص  من  عدد  إلى  بالذكر  أعرج  ثم 
والــكــّتــاب الــذيــن خــاضــوا غــمــار الــســرد لمرة 
ــا: فــهــنــاك مــحــاولــة روائــيــة لي  واحــــدة غــالــبً
شــخــصــًيــا بــعــنــوان (الــعــريــضــة) صــــدرت في 
في  (الــــقــــرصــــان)  ــــــة  رواي وصــــــدرت   ٢٠١١
رئيس  وهــو  محمود  آل  العزيز  لعبد   ٢٠١١
تــحــريــر ســـابـــق واســتــقــبــلــت بـــحـــفـــاوة مــبــالــغ 
تاريخية  روايــة  محمود  آل  أصــدر  ثم  فيها! 
 .٢٠١٤ في  المقدس)  (الشراع  بعنوان  أخرى 

ظهرت رواية (الشقيقة) في عام ٢٠١٤ ألمل 
السويدي وأصدرت القاصة نورة محمد فرج 
روايــة (مــاء الــورد) في ٢٠١٧، كما اتضح لي 
من خالل بحث «جوجل» أن للقاص جمال 
فــايــز مــحــاولــة هــي (زبــــد الــطــيــن) ولــظــافــر 
الهاجري (سارا). وصدرت رواية (فرج) في 
عام ٢٠١٨ للفنان التشكيلي محمد علي عبد 
اهللا وظــهــرت مــؤخــًرا روايـــة (أســـوار البلدة) 
لرائد إبراهيم. معظم تلك المحاوالت آنفة 
بالمبنى  وتتدثر  اإلســقــاطــات  تتوسل  الــذكــر 
الـــتـــراثـــي والـــســـرديـــة الــحــكــائــيــة ويــســتــخــدم 
أحيان  في  وباردة  جاهزة  تقنيات  أصحابها 
والتجريبية  التلقائية  إلـــى  وتــفــتــقــد  كــثــيــرة 
واإلبداع رغم حرص أصحابها على استخدام 

أدوات الصنعة المباشرة.
األصـــوات  بتعدد  وأستبشر  كثيًرا  أرحـــب   
رؤى  حملت  مــا  والــســرديــات  والــمــنــظــورات 
شك  فــال  ونسبيات..  وتــعــدديــات  ومــقــاربــات 
بأن الحقيقة هي الوهم األكبر واألخطر في 

نشاطنا الذهني كله.

الرواية في قطر

Nouraalsaad9@gmail.com

همومها   عن  وتعبيٌر  الصاعدة  الوسطى  للطبقة  البرجوازية  التطلّعات  وليدُة  أدبيًا  وجنًسا  فنًا  بوصفها  الرواية   

أصـــدر   :]  - الــــدوحــــة 

باحثون من وايل كورنيل للطب 

- قطر، في شراكة مع ُمنّظمة 

الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، تـــقـــريـــًرا 

فيروس  انتشار  حــول  متكامًال 

الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي «ســي» 

فـــي إقــلــيــم شــــرق الــُمــتــوســط، 

والــســبــل الــمــؤديــة إلـــى تحقيق 

هدف ُمنظمة الصحة العالمية 

بـــالـــقـــضـــاء عــلــيــه بـــحـــلـــول عـــام 

.٢٠٣٠

وتـــقـــريـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 

ــــــصــــــادر بــالــلــغــة  الـــعـــالـــمـــيـــة ال

اإلنــجــلــيــزيــة بــعــنــوان «انــتــشــار 

الوبائي  الكبد  التهاب  فــيــروس 

«ســـــــــــي» فــــــي إقــــلــــيــــم شــــرق 

المتوسط: نتائج وإستراتيجيات 

لــمــكــافــحــة الــــوبــــاء» هـــو ثــمــرة 

تعاون وثيق بين مكتب منظمة 

الصحة العالمية اإلقليمي لشرق 

وبائيات  ومجموعة  المتوسط 
األمــــــراض الــمــعــديــة فـــي وايـــل 
كـــورنـــيـــل لــلــطــب - قــطــر الــتــي 
تـــّم اعــتــمــادهــا مــؤخــًرا كمركز 
الصّحة  منظمة  مــع  ُمــتــعــاون 
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــــدراســـــة وتــحــلــيــل 
في  المعدية  األمــــراض  انــتــشــار 
إقــلــيــم شــــرق الــمــتــوســط، بما 
المناعة  نــقــص  فــيــروس  فيها 
المكتسبة «اإليدز»، واألمراض 
الــمــنــقــولــة جــنــســًيــا، والــتــهــاب 
ويلخص  الـــفـــيـــروســـي.   الــكــبــد 
طليعة  فــي  هــو  الـــذي  التقرير، 

نتائج المجموعة منذ اعتمادها 
كــمــركــز مــتــعــاون مــع منظمة 
من  سلسلة  العالمية،  الصحة 
الدراسات العلمية عن فيروس 
الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي «ســي» 
مــدار  على  المجموعة  أجرتها 

عشر سنوات. 
ـــــت هـــــــذه الــــــدراســــــات  وتـــــّم
بتمويل من الصندوق القطري 
عضو  العلمي،  البحث  لــرعــايــة 
مؤّسسة قطر، في إطار برنامج 
للبحث  الـــوطـــنـــّيـــة  األولـــــويـــــات 

العلمي من خالل المنح. 

وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، قــالــت 
ـــام الــشــمــيــطــلــي،  الـــبـــاحـــثـــة هـــي
علم  فــي  األولـــى  االختصاصية 
الـــوبـــائـــيـــات فـــي وايـــــل كــورنــيــل 
للطب - قطر والمؤّلفة الرئيسة 
للتقرير: «بعد أن قمنا بدراسة 
شــامــلــة النــتــشــار الـــعـــدوى في 
مــنــطــقــتــنــا، اســتــطــعــنــا تــحــديــد 
ــانــيــة الــتــي  الــمــجــمــوعــات الــســّك
في  األولـــويـــة  تعطى  أن  يــجــب 
االستفادة من خدمات فحص 
وعـــالج الــتــهــاب فــيــروس الكبد 

الوبائي «سي». 

«وايل كورنيل» تصدر تقريًرا حول سبل القضاء على فيروس «سي»
في شراكة مع منظمة الصحة العالمّية



محلياتمحليات١٢

الثالثاء 9 ربيع اآلخر 1442هـ - 24 نوفمبر 2020م - العدد (14080)

لماذا؟لماذا؟

فريدة العبيدليفريدة العبيدلي 

أثناء مروري في الشارع الُمحاذي لقسم 
في  بناء  عمليات  الحظت  النفسي،  الطب 
الــتــســاؤالت  تــســاَرَعــت  الــُمــســتــشــفــى،  أرض 
فـــي ذهـــنـــي عـــن مـــا يـــجـــري فـــي الـــداخـــل، 
هــــل ســــُيــــزال مــبــنــى الــمــســتــشــفــى الــحــالــي 
سُيرّمم  أم  جديد،  مستشفى  مكانه  لُيبنى 

أخرى؟. أقسام  له  وسُيضاف  المبنى 
 فــي كــال الــحــالــتــيــن ســــواء ُرّمــــم الــمــبــنــى 
من  أخـــرى  أقــســام  لــه  أُضــيــفــت  أو  الــقــديــم 
ــــه ال  بــــاب الــتــوســعــة، الـــمـــوقـــع فـــي حـــد ذات
نفسي  لــمــســتــشــفــى  مــقــًرا  يــكــون  أن  يــصــلــح 
والتأهيلية  الــعــالجــيــة  الــخــدمــات  ُمــتــكــامــل 
ــــدًال مــن  ولــمــرضــى اإلقــــامــــات الــطــويــلــة ب
ــانــي الــُمــســتــأجــرة حـــالـــًيـــا، وقــــد ســبــق  ــمــب ال
عـــدة  مــــقــــاالت  فــــي  لــــذلــــك  تـــطـــّرقـــت  أن 
أنــــا وغـــيـــري مـــن أبـــنـــاء الـــوطـــن عـــن وضــع 
عدم  إلى  فيها  وأشرت  النفسيين  المرضى 

مًعا. والموقع  المبنى  صالحية 
محصوًرا  لكونه  يصلح  ال  الحالي  الموقع   
األرض،  مـــــن  مــــــحــــــدودة  مــــســــاحــــة  فـــــي 

ُمــحــاطــة بــكــثــافــة ســكــانــيــة عــالــيــة وحــركــة 
المكان  أن  جانب  إلى  ُمزدحمة،  مرورية 
الصحّية  المرضى  واحتياجات  يتناسب  ال 
والــنــفــســيــة كــالــحــدائــق الـــواســـعـــة، كــمــا هــو 
النفسية  المستشفيات  معظم  فــي  الــحــال 
ـــدة فــــي أمــــاكــــن تــتــمــيــز  ـــشـــّي ـــُم الـــعـــالـــمـــيـــة ال
كل  فــي  المحسوب  الجغرافية،  بمواقعها 
شــبــر مــنــهــا ُمــخــتــلــف احــتــيــاجــات الــمــرضــى 

ُمتناهية. بدقة  النفسيين 
هــل ُكــتــب عــلــى الــمــرضــى الــنــفــســيــيــن أن 
يــقــبــعــوا فــي هــذا الــمــكــان وأراضـــي الــدولــة 
لــبــنــاء  الـــُمـــنـــاســـبـــة  ـــمـــواقـــع  ال ذات  الـــفـــضـــاء 
مــســتــشــفــى نـــفـــســـي ُمــــتــــوفــــرة فــــي داخــــل 
منح  يــتــم  ال  لــمــاذا  وضــواحــيــهــا؟،  الــدوحــة 
الدولية  بالمدارس  أسوة  الدولة  من  أرض 
من  كبيرة  مساحات  أصحابها  ُمنح  التي 
الحديثة  العمرانية  المناطق  في  األراضي 

الدوحة؟. مدينة  عن  الضغط  لتخفيف 
األرض  هــــــذه  كــــانــــت  إذا  حــــــال  وفــــــي   
يتم  ال  لــمــاذا  الــصــحــة،  لــــوزارة  ُمــخــّصــصــة 

الدولة  أراضي  من  أخرى  بأرض  ُمبادلتها 
العمراني،  التخطيط  إدارة  مــع  بالتنسيق 
آخــر  مـــشـــروع  فـــي  األرض  هـــذه  وتــســتــغــل 
يــتــنــاســب والـــمـــوقـــع الـــحـــالـــي؟، حــتــى عــلــى 
يتم  أن  للشخص  يــحــق  الــفــردي  الــمــســتــوى 
منطقة  في  أخرى  أرض  مع  أرضه  ُمبادلة 
أخــــــرى، وفـــًقـــا الحـــتـــيـــاجـــاتـــه األســــريــــة أو 

أبنائه. ومدارس  عمله  لظروف 
خــارج  النفسي  الــطــب  مــســؤولــو  فــّكــر  لــو   
ــــصــــنــــدوق ألمـــكـــنـــهـــم االســــــتــــــدالل عــلــى  ال
نفسي  مستشفى  إلنــشــاء  الُمناسب  المكان 
جــديــد بــــدًال مـــن إضـــاعـــة الـــوقـــت والــجــهــد 
ورغم  مستشفى،  ترميم  على  والميزانية 
طوال  عليه  أجريت  التي  التعديالت  كثرة 
ليكون  يصلح  ال  زال  ما  الماضية  السنوات 

النفسيين. للمرضى  مقًرا 
 الــُمــدن تــتــطــور وتــتــوّســع وفــًقــا لــلــحــراك 
يفرضه  الذي  العمراني  والنمو  الُمجتمعي 
تم  الموتى  مقابر  حتى  السكاني،  التزايد 
رأيكم  فما   ، آلخر  مكان  من  بعضها  نقل 

بـــاألحـــيـــاء الـــذيـــن هـــم فـــي أمــــّس الــحــاجــة 
النفسيون  الــمــرضــى  كــان  إذا  إال  لــلــرعــايــة، 

المسؤولين. حسابات  خارج 
َمعلًما  ليس  للُمستشفى  الحالي  المقر   
مشيرب  مــديــنــة  أو  واقـــف  كــســوق  ســيــاحــًيــا 
تاريخي  عمراني  كإرث  ليبقى  ُيرّمم  حتى 
ولكن  لــلــمــكــان،  الــتــاريــخــي  الــتــطــور  ــرّســخ  ُي
يـــمـــكـــن تـــحـــويـــلـــه لـــُمـــتـــحـــف صـــحـــي يــجــمــع 
الــصــحــة،  وزارات  وإنـــــجـــــازات  مــــســــارات 
بـــاعـــتـــبـــاره مـــن أوائــــــل الــمــســتــشــفــيــات فــي 

قطر.
ــنــظــرة الــشــمــولــيــة لــلــتــطــور الــعــمــرانــي   ال
لـــلـــمـــديـــنـــة كـــكـــل ولــــلــــحــــراك االجـــتـــمـــاعـــي 
االعتبار  بعين  النظر  ُيحّتم  لها  الُمصاحب 
يفي  آخر  موقع  في  نفسي  ُمستشفى  لبناء 
بــاحــتــيــاجــات الــمــرضــى الــنــفــســيــيــن الــذيــن 
كانوا  سواء  يوم  بعد  يوًما  أعدادهم  تتزايد 
ولتخفيف  ووافدين  ُمقيمين  أو  قطريين 
ــا.. الــضــغــط عــلــى مــديــنــة الــــدوحــــة... لــطــًف

الصندوق!!. خارج  فكروا 

لطًفا.. فّكروا 
خارج الصندوق

ا لمستشفى نفسي ُمتكامل الخدمات العالجّية والتأهيلّية   المبنى القديم لقسم الطب النفسي ال يصلح أن يكون مقًرّ

Falobaidly@hotmail.com 

شراكة بين حمد الطبية وقطر الخيرية لدعم المرضى  
في إطار تحسين تجربة المرضى.. مصدر مسؤول لـ   :

بالمستشــفيات ــة  المرضي للحــاالت  ونفســية  ــة  مالي مســاعدات  ــر  ٢٧٥ موظًفا في مرافق المؤسسة للتركيز على خبرات ومشاركات المرضىتوفي

  

شّددت   :]  - الدوحة 

الــــدكــــتــــورُة مـــنـــال الــــزيــــدان 

الـــصـــيـــدلـــة  إدارة  ُمــــــديــــــرُة 

الصحية  الــرعــايــة  بــمــؤّســســة 

توعية  أهــمــيــة  عــلــى  األولـــيـــة 

ــُمــجــتــمــع وتــســلــيــط الــضــوء  ال

عــــلــــى االســـــتـــــخـــــدام األمــــثــــل 

لــلــمــضــادات الــحــيــويــة، وحــّث 

الُمشاركة  على  الطبي  الكادر 

فــــي الـــتـــوعـــيـــة الــمــجــتــمــعــّيــة 

محاضرات  وإعــطــاء  وإعــــداد 

ــبــة الــــمــــدارس  ـــة لــطــل ـــوعـــوي ت

لــــــزيــــــادة الــــتــــوعــــيــــة بــخــطــر 

الحيوية،  المضاّدات  مقاومة 

إلى  المريض  إرشــاد  وكذلك 
للمضاّد،  األمــثــل  االســتــخــدام 
بتعليمات  الــتــقــّيــد  وضــــرورة 
إلى  إضافة  المعالج،  الطبيب 

القطاع  في  باألبحاث  القيام 

الـــصـــّحـــي لـــقـــيـــاس واخـــتـــبـــار 

الوعي والتطبيق العملي تجاه 

استخدام المضاّدات الحيوية.

جـــــــــاء ذلـــــــــك بــــُمــــنــــاســــبــــة 

األســــبــــوع الـــعـــالـــمـــّي لــلــتــوعــيــة 

الميكروبية  المضادات  حول 

ـــــــذي يــــصــــادف ُمــنــتــصــف  وال

حيث  عـــام،  كــل  مــن  نوفمبر 

ــــقــــوم مـــــؤّســـــســـــُة الــــرعــــايــــة  ت

الـــصـــحـــيـــة األولـــــيـــــة بــحــمــلــة 

لـــلـــتـــوعـــيـــة بــــشــــأن مــــضــــادات 

الـــــمـــــيـــــكـــــروبـــــات، وزيــــــــــادة 

الــــوعــــي بـــظـــاهـــرة مــقــاومــة 

مــضــادات الــمــيــكــروبــات على 

الــصــعــيــد الـــعـــالـــمـــّي. وقـــالـــت 

المضادات  إّن  منال  الدكتورة 

يتّم  أدويـــة  هــي  الميكروبية 

اســتــخــدامــهــا بــهــدف قــتــل أو 

تثبيط نمو أنواع ُمختلفة من 

البكتيريا  مثل  الميكروبات 

والـــفـــيـــروســـات والــفــطــريــات 

بــأنــواع  لــإلنــســان  تتسبب  الــتــي 

ُمـــخـــتـــلـــفـــة مــــن االلـــتـــهـــابـــات 

التنفسّي  الجهاز  التهاب  مثل 

العلوي والسفلي والتهاب الدم 

والــتــهــاب الــلــوزتَــيــن والــتــهــاب 

المسالك البولّية.

توعية المجتمع باالستخدام األمثل للمضادات الميكروبية
بمناسبة االحتفال باألسبوع العالمّي.. د. منال الزيدان:

د. منال الزيدان

جـــامـــعـــُة  نـــّظـــمـــت   :]- الـــــدوحـــــة 
والــمــواّد  الكيميائية  الــمــواد  مــؤتــمــَر  قطر 
المستخدمة في التقنيات الناشئة «كيميت» 
على اإلنترنت من خالل منّصة «ويبكس»، 
وذلك بالتعاون بين هيئات تحرير مجلة 
العلوم  مــواد  لمركز  التابعة  الناشئة  العلوم 
الــمــتــقــدمــة فـــي جــامــعــة قـــطـــر، ومــجــلــة 
كيمياء إفريقيا التابعة للجمعية الكيميائية 

خالل  مــن  نشُرهما  يتم  حيث  التونسية، 
منصة النشر العالمية سبرنجر كجزء من 
برنامج المنصة للشرق األوسط وإفريقيا. 
يهدف المؤتمر إلى تبادل األفكار والتفاعل 
والباحثين  والصناعيين  األكاديمّيين  بين 
والــطــالب من خــالل منصة مشتركة من 
أجل تطوير تقنيات توليف المواّد وتطّورات 
المواد الذكية للتقنيات الناشئة، كما يشّكل 

الــمــؤتــمــر فــرصــة لــلــعــلــمــاء لــتــقــديــم نتائج 
أبحاثهم عبر هذه المنصة.

بتشجيع  بالمؤتمر  الــُمــشــاركــون  وتعّهد 
وتــوفــيــر مــنــّصــة مــثــالــيــة لــتــولــيــد الــفــرص 
نــحــو الــتــعــاون الــُمــســتــقــبــلــي بــيــن أعــضــائــه 
عمل  مجاالت  من  القادمين  المشاركين 
متعّددة التخصصات، حيث ضّم المؤتمر 

متحّدثين من عّدة دول.

جامعة قطر تنّظم مؤتمًرا عن المواد 
الكيميــائـــية والتقــــنيات الناشــئة

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

كــــشــــف مـــــصـــــدر مــــســــؤول 
بــمــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة عن 
المؤسسة  بين  شراكة  اتفاقية 
ـــهـــدف  ــــة ب ــــري ــــخــــي وقـــــطـــــر ال
تــحــســيــن تــــجــــارب الــمــرضــى 
خــالل  مــن  وذلـــك  بالمؤسسة 
مــــشــــاركــــة قــــطــــر الـــخـــيـــريـــة 
فــــي تـــوفـــيـــر الــــدعــــم الـــمـــادي 
تحتاج  التي  للحاالت  والنفسي 
في  المصدر  وقال  المساعدة. 
تصريح لـ[ إن دعم قطر 
المرضية  لــلــحــاالت  الــخــيــريــة 
سوف يشمل مساعدات مادية 
هذا  مثل  إلــى  تحتاج  لــحــاالت 
الــــنــــوع مــــن الــــدعــــم كـــزراعـــة 
الــقــوقــعــة أو تــركــيــب أطـــراف 
ــــرهــــا، حــيــث  صـــنـــاعـــيـــة وغــــي
بعض  هناك  أن  المعلوم  مــن 
تتطلب  الجراحية  الــتــدخــالت 
ـــًال مـــــاديًـــــا خـــاصـــة مــن  مـــقـــاب

بالنسبة  أمــا  المقيمين،  قبل 
لــلــمــواطــنــيــن فــــإن مــثــل هــذه 

الخدمات تكون مجانية.
قـــطـــر  أن  ـــــــــى  إل وأشــــــــــــــار 
الــخــيــريــة ســـوف تــســهــم أيــًضــا 
فــي تــوفــيــر الـــدعـــاة والــفــقــهــاء 
حوارات  إجراء  يمكنهم  الذين 
وتــــوفــــيــــر دعـــــــم نـــفـــســـي مــع 
الحاالت  في  خاصة  المرضى 

كبار  أو  كــالــســرطــان  الــصــعــبــة 
الــســن وكـــذلـــك تــوفــيــر الــدعــم 
المتواجدين  لألهالي  النفسي 
مــع الــمــرضــى، حــيــث إنـــه من 
الــمــرافــقــيــن  أن  الــــمــــعــــروف 
ـــلـــمـــرضـــى بــالــمــســتــشــفــيــات  ل
يـــكـــونـــون فـــي أمـــــّس الــحــاجــة 
وأضاف  أيًضا.  النفسي  للدعم 
تـــأتـــي  الــــــشــــــراكــــــة  هــــــــذه  أن 

فــــي إطــــــار بـــرنـــامـــج تــحــســيــن 
مرافق  فــي  الــمــريــض  تجربة 
الـــــمـــــؤســـــســـــة، حــــيــــث تـــعـــمـــل 
رحلة  تحسين  على  المؤسسة 
الـــمـــريـــض مــــن خـــــالل اتـــبـــاع 
مبتكرة  إنسانية  إستراتيجيات 
مــــــن خــــــــالل مــــنــــهــــج شـــامـــل 
يــركــز عــلــى الــمــريــض بــهــدف 
توقعات  تــفــوق  تجربة  إيــجــاد 
تعاٍف  بيئة  وتوفير  المرضى 
للمريض وأسرته والموظفين 

أيًضا.
أن  الــــــمــــــصــــــدر  وأوضـــــــــــــح 
مـــركـــز خـــبـــرات ومـــشـــاركـــات 
الــمــرضــى والــمــوظــفــيــن، الــذي 
موظًفا   ٢٧٥ مــن  أكــثــر  يــضــّم 
موزعين في مختلف المرافق 
يشكل  الطبية،  حمد  بمؤسسة 
الـــقـــوة الـــدافـــعـــة لــلــتــواصــل مع 
بتجربتهم  واالرتقاء  المرضى 
خــــالل فـــتـــرة تــلــقــيــهــم الــعــالج 
بـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــمـــؤســـســـة. 

يــوفــر  الـــمـــركـــز  أن  وأوضـــــــح 
وتيسير  المعنوي  الدعم  أيًضا 
الوصول للخدمات، والحرص 
المريض  رحلة  تكون  أن  على 
تقديم  قــبــل  ومــريــحــة  سلسة 
خروج  وبعد  وأثنائها  الخدمة 
ــــمــــريــــض، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ال
مالحظات  أخذ  على  الحرص 

الـــــمـــــريـــــض وإدراجــــــــهــــــــا فــي 
ــبــرنــامــج والــحــرص  خــطــط ال
اإلستراتيجيات  تطبيق  عــلــى 
الــمــتــعــلــقــة بــتــحــســيــن رحــلــة 
المريض بالتعاون مع األقسام 
األخـــــرى ومــتــابــعــة الــمــعــايــيــر 
بتجربة  المتعلقة  األســاســيــة 
إستراتيجي  كهدف  المريض 

ـــــز وعـــــــــي الــــجــــهــــات  ـــــعـــــزي وت
فيما  الــمــجــتــمــع  فـــي  الــمــعــنــيــة 
إيجابية  تجربة  بخلق  يتعلق 
لـــلـــمـــريـــض، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
للمرضى  كمناصرين  العمل 
لتعزيز  الــقــرار  أصحاب  أمــام 
تــجــربــة الــمــريــض عــن طريق 

نظام الرعاية الصحية.

ـــمـــصـــدر إلـــــى أن  وأشـــــــار ال
التي  الهامة  الخدمات  إحــدى 
أطــلــقــتــهــا الـــمـــؤســـســـة والـــتـــي 
تشكل قسًما رئيسًيا من مركز 
المرضى  ومشاركات  خبرات 
والــمــوظــفــيــن وتــوفــيــر الــدعــم 
تجربتهم  وتحسين  للمرضى 

االستشفائية.

إحدى الموظفات في مركز تجارب المرضى خالل التواصل مع المراجعين
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ـــه أّكــــــــد مــحــمــد  ـــب مـــــن جـــان
رمـــــزي، مــديــر إحــــدى ورش 
أن  بـــالـــصـــنـــاعـــيـــة،  الــــــرخــــــام 
الواقعة  بالمنطقة  اإلغــالقــات 
بين شارعي ٣٤ و٥٢ مر عليها 
٣ أعـــــوام وطـــــوال تــلــك الــمــدة 
تـــراجـــعـــت مــكــاســبــهــم ألدنــــى 
وصول  صعوبة  بسبب  مستوى 
الـــعـــمـــالء لـــلـــورشـــة ســــــواء مــن 
مــنــدوبــي شــركــات الــمــقــاوالت 
إلــى  أو مـــن األفــــــراد، مــشــيــراً 
وســائــل  عــلــى  يعتمد  بـــات  أنـــه 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ومــواقــع 
لعرض  اإللــكــتــرونــيــة  الــتــســوق 
الورشة،  تنتجها  التي  النماذج 
خدمة التوصيل  كما استحدث 
إلـــى مـــواقـــع الــعــمــل والــمــنــازل 
خلفتها  التي  الخسائر  لتقليل 
ــــتــــحــــويــــالت  اإلغــــــــالقــــــــات وال
العمالء  وصـــول  دون  وحــالــت 

للمنطقة.
وقـــــال إنــــه لــطــالــمــا تــحــدث 
مــــع الــمــهــنــدســيــن الــعــامــلــيــن 
فــي الــمــشــروع لــيــعــرف منهم 
ـــهـــاء مــــن أعـــمـــال  ـــت مـــوعـــد االن
وفي  التحتية،  البنية  تطوير 
كـــــل مــــــرة يـــتـــم إبـــــالغـــــه بـــأن 
الـــعـــمـــل لـــــن يــــطــــول وســيــتــم 
وهو  وقت،  أقرب  في  إنجازه 
الــحــديــث الـــذي يــتــردد مــنــذ ٣ 

تـــزال  وال  اآلن  وحــتــى  أعـــــوام 
الـــحـــفـــريـــات قـــائـــمـــة، مــشــيــراً 
الــمــنــفــذة  الـــشـــركـــات  أن  إلــــى 
ــعــمــل في  ــمــشــروع أنـــهـــت ال ــل ل
الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة مــثــل ٤١ 
بينما  الكسارات،  وشــارع  و٤٧ 
تعاني  الــشــوارع  بــاقــي  تـــزال  ال 
مــن اإلغـــالقـــات والــتــحــويــالت 
الــمــنــطــقــة  رواد  تـــزعـــج  الـــتـــي 
والشركات  الـــورش  وأصــحــاب 

والعاملين بها.
ـــــدوره، قـــال أحــمــد ديـــاب  ب
مـــــوظـــــف بــــــإحــــــدى شــــركــــات 

الــشــركــة تــواجــه  ـــة: إن  األغـــذي
مشاريع  بسبب  كبيرة  صعوبة 
المنطقة  فــي  التحتية  البنية 
الــصــنــاعــيــة واإلغــــالقــــات الــتــي 
نقل  في  صعوبة  هناك  تجعل 
واســـتـــقـــبـــال الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
مـــن وإلــــى مـــخـــازن الــشــركــة، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي تـــــأخـــــر وصــــــول 
الطلبيات إلى الزبائن باألسواق 
والـــــمـــــجـــــمـــــعـــــات الــــتــــجــــاريــــة 

ومحالت السوبرماركت.

اإلغالقات  بسبب  وأضــاف: 
قررت الشركة استئجار موقع 
الغذائية  الــمــواد  لتخزين  آخــر 
لــحــيــن انــتــهــاء الـــمـــشـــروع، ما 
تكاليف  تتحمل  الشركة  جعل 
أســعــار  ألن  نـــظـــراً  إضـــافـــيـــة، 
الـــمـــســـتـــودعـــات الــمــخــصــصــة 
لـــتـــخـــزيـــن الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
ــتــي تــحــددهــا  بــالــمــواصــفــات ال
الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة مــكــلــفــة 
لــلــغــايــة. وأشـــــار إلــــى أن عــدد 

في  العاملة  والمعدات  العمالة 
المشروع قليل مقارنة بحجم 
من  تُعد  التي  التطوير  أعمال 
التحتية  البنية  مــشــاريــع  أكــبــر 
الوقت  فــي  تنفيذها  يتم  التي 
الحالي .. داعياً إلى زيادة عدد 
ليستطيع  والمعدات  العاملين 
أصـــحـــاب الــمــخــازن والــــورش 
والشركات تعويض خسائرهم 

الناجمة عن اإلغالقات.
وأوضــــــــح مـــحـــمـــد صـــالـــح، 

مـــديـــر بــــإحــــدى الــــــــورش، أن 
الـــعـــمـــل فــــي مــــشــــروع الــبــنــيــة 
بطيئة  بوتيرة  يسير  التحتية 
على  الــحــال  بقيت  حـــال  وفـــي 
ــيــه لـــمـــدة طــويــلــة  مــــا هــــي عــل
الخاصة  الــــورش  معظم  فـــإن 
مهددة  والحديد  باأللومنيوم 
بــتــصــفــيــة أعـــمـــالـــهـــا. وطـــالـــب 
عــلــي الـــريـــان، مــديــر ورشـــة، 
مشاريع  من  االنتهاء  بضرورة 
البنية التحتية في أسرع وقت 

الحفريات  أن  خاصة  ممكن، 
تعرض  المؤقتة  والتحويالت 
مثل  كبيرة  لمتاعب  الــزبــائــن 
صعوبة الوصول إلى وجهاتهم، 
المعنية  الجهة  من  يتطلب  ما 
مشروع  إنجاز  بسرعة  القيام 
تطوير المنطقة الذي بدأ منذ 
فــتــرة طــويــلــة ولـــم يــنــتــه بعد، 
كما ال توجد بوادر تبين قرب 
منها  يعاني  التي  األزمة  انتهاء 
وأصـــحـــاب  الــصــنــاعــيــة  رواد 
ـــد أن  ــــورش. وأّك الــشــركــات وال
المشروع  تنفيذ  في  العشوائية 

مــعــظــم  إغــــــــــالق  إلــــــــى  أدت 
ــا على  الــــشــــوارع، مـــا أثــــر ســلــبً
والمصانع  الــــورش  فــي  الــعــمــل 
خسائر  وكــبــدهــم  والــشــركــات 
ـــيـــرة.. داعــــيــــاً إلـــى  مــــاديــــة كـــب
المشروع،  من  االنتهاء  سرعة 
أهم  من  الصناعية  أن  خاصة 
معظم  تــضــم  الـــتـــي  الــمــنــاطــق 
الـــــورش والــمــصــانــع الــصــغــيــرة 
واســـتـــمـــرار اإلغــــالقــــات يــهــدد 

بإغالق تلك المشاريع.
«أشــــــغــــــال»  أن  وأوضـــــــــــح 
 ٣٤ من  الشوارع  جميع  أغلقت 
حتى ٥٢ المتفرعة وبالتحديد 
الــمــســاحــة الــواقــعــة بــيــن شــارع 
الــصــنــاعــيــة الـــشـــرقـــي وشــــارع 
الــــكــــســــارات وجـــعـــلـــت عــمــلــيــة 
مستحيلة  شــبــه  فــيــهــا  الــتــنــقــل 
وعـــشـــوائـــيـــة، ويــضــطــر ســائــق 
الــمــركــبــة لــاللــتــفــاف والــتــجــول 
مــــــدة طـــويـــلـــة لـــلـــوصـــول إلـــى 
وجهته. وأضاف: إن المنطقة 
المناطق  مــن  تُعتبر  المغلقة 
الــحــيــويــة، وتــضــم الــكــثــيــر من 
والمخازن  والشركات  الــورش 
الـــتـــي تــــــورد لـــلـــســـوق الــمــحــلــي 
مـــؤكـــًدا   .. عــــديــــدة  مــنــتــجــات 
وال  بطيئة  الــعــمــل  وتــيــرة  أن 
هذه  فــي  المستثمرين  تخدم 

المنطقة.

٣ سنــــوات بانتــــظــــار تطـــويـــر الصنــاعيـــة
شكاوى من تأخر إنجاز مشروع البنية التحتية بالمنطقة بين شارعي ٣٤ و٥٢

خسائر تــكــبــدنــا  ـــات  ـــالق اإلغ ـــات:  ـــرك وش ورش  أصـــحـــاب 

الــمــشــروع بحجم  ــارنــة  مــق قليلة  ــدات  ــع ــم وال الــعــمــالــة  ــــداد  أع

التحويالت كــثــرة  بسبب  ــات  ــشــرك وال ــورش  ــل ل ــول  ــوص ال صــعــوبــة 

ــة المنطق خــارج  مخــازن  الســتئجارها  ــرة  كبي ــغ  مبال تحملــت  شــركات 

حفريات تمنع الوصول للورشمطلوب سرعة إنجاز مشروع البنية التحتية بين شارعي ٣٤ و٥٢  التحويالت المرورية تزيد من صعوبة التنقل في الشوارع

الدوحة - حسين أبوندا:

دعـــا عــــدٌد مـــن أصـــحـــاب ومــديــري 

الواقعة  والشركات  والمصانع  الــورش 

بــالــمــنــطــقــة  و٥٢   ٣٤ شــــارعــــي  بـــيـــن 

الــصــنــاعــيــة إلـــى ســرعــة إنــجــاز أعــمــال 

تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــــتــــي بـــدأ 

سنوات،   ٣ مــن  أكثر  قبل  فيها  العمل 

مــــا جــعــلــهــم يـــعـــانـــون عـــنـــد دخــولــهــم 

فضًال  الـــورش،  وإلــى  مــن  وخروجهم 

عـــن تــكــبــدهــم خــســائــر مـــاديـــة بسبب 

اإلغـــالقـــات الــتــي تــحــول دون وصــول 

إليهم. العمالء 

وقال مديرو الورش والشركات، في 

اإلغــالقــات  إن   ،] لـــ  تصريحات 

على  تجبرهم  المرورية  والتحويالت 

قــطــع مــســافــات طــويــلــة لــلــوصــول إلــى 

قد  عما  فضًال  المقصودة،  وجهاتهم 

بسبب  أضــــرار  مــن  بــســيــاراتــهــم  يلحق 

ــــشــــوارع.  الـــحـــفـــريـــات وســــــوء حـــالـــة ال

وأعــــربــــوا عـــن اســتــيــائــهــم مـــن تــأخــر 

المنطقة  جعل  الــذي  المشروع  تنفيذ 

تعيش حالة من العشوائية بسبب كثرة 

اإلغـــالقـــات والــتــحــويــالت الــمــروريــة، 

الــعــمــالــة  أعــــــــداد  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــريـــن 

قليلة  المشروع  في  العاملة  والمعدات 

التي  التطوير  أعــمــال  بحجم  مــقــارنــة 

التحتية  البنية  مشاريع  أكبر  من  تُعد 

الحالي.  الوقت  في  تنفيذها  يتم  التي 

وطالبوا بزيادة عدد العمال والمعدات 

حتى  وقت  أســرع  في  األعمال  إلنجاز 

الــدخــول  مــن  الصناعية  رّواد  يتمكن 

بشكل  المنطقة  وإلـــى  مــن  والــخــروج 

ســلــس، خــاصــة أن مــعــظــم الــســيــارات 

لديها  الصناعية  للمنطقة  الــمــغــادرة 

مــنــفــذ واحـــــد وهــــو شـــــارع الــكــســارات 

ما  ودائًما  السابع  الدائري  إلى  المؤدي 

الورش  إغالق  موعد  في  زحاًما  يشهد 

مطالب بسرعة تنفيذ أعمال المشروعوالشركات.

والــمــصــانــع ــــورش  ال ــهــجــرون  ي ــن  ــائ ــزب ال ــن  م الــكــثــيــر  جعلت  اإلغـــالقـــات 

ألهّميته   (PIN) المساحي  الرمُز  أصبح 
ــا أو أرًضـــــا فــضــاء،  لــلــعــقــار ســــواء كــــان بــيــتً
الصادرة  الشخصّية  البطاقة  رْقم  كأهمية 

لألفراد اآلن.!
خاصة  اآلن  معاملة  أّي  إنجاُز  يمكن  فال 
على  الــحــصــول  أو  الــعــمــرانــي،  بــالــتــخــطــيــط 
إفـــادة تــطــويــر عــقــار، أو طــلــب خــدمــة من 
مبنى  لــتــخــطــيــط  الــتــرخــيــص  أو  كــهــرمــاء 
المساحّي  الــرمــز  بــوجــود  إال  الــبــنــاء  بــهــدف 

استخداُمه. الُمراد  بالعقار  الخاّص 

بتعيين  الخاص  النظام  هذا  أنَّ  شّك  وال 
الرمز المساحّي، الذي ُطّبق خالل السنوات 
على  وسّهل  وُمفيٌد،  هاٌم  الماضية،  القليلة 
ومعرفة  العقارات  مع  التعامَل  الكثيرين 
على  حفظها،  ويمكن  وحدودها،  مواقعها 

المثال. سبيل 
القديمة  قطر  عقارات  نصف  ربما  لكن 
 ،(PIN) ّالحالية، ال يوجد لها رمٌز مساحٌي
بها،  التصّرف  أو  معامالتها  تبقى  وبالتالي 
باستحداث  رهنًا  متوقفًة  مثًال،  وتطويرها 

لها. مساحّي  رمز  وتعيين 
استحداث  طلب  معاملة  على  وللحصول 
وزارة  لـــــدى  عــــقــــار،  ألي  مـــســـاحـــّي  رمـــــز 
الــعــقــارّي  الــســجــل  وإدارة  والــبــيــئــة  الــبــلــديــة 
طويلًة،  فترًة  يستغرق  قد  العدل،  بــوزارة 
قــد تــصــل إلــى شــهــٍر أو شــهــَريــن فــي بعض 

األحيان.!
مــعــامــلــة  ـــجـــاز  إلن ـــمـــدة  ال هــــذه  أنَّ  أرى 
من  أكثر  طويلًة  مساحّي،  رمز  استحداث 
الالزم، وقد تعّطل أصحاَب هذه العقارات 

تقديري  مع  فيها،  التصّرف  في  ومّالكها 
الجهات. هذه  من  المبذولة  للجهود 

والبرامج  والمعلومات  البيانات  أنَّ  وبما 
الجغرافّية،  المعلومات  أنظمة  واستكمال 
رقْمية  شبكة  ووجود  واألراضي،  للعقارات 
وزارات  بين  وحاضرة  متوّفرة  معلوماتّية 
المعاملة  هـــذه  فـــإّن  الــحــكــومــة،  وهــيــئــات 
يــجــب أن ال تــتــعــّدى فــي إنــجــازهــا أســبــوًعــا 

فقط. واحًدا 

معـــامـلة تعييــن الرمـــز المســـاحي للعقـــــار..
ــثــمــارهــا  ــالك اســت ــم ــل ــتــســّنــى ل ــي ــاحــي لــلــعــقــارات ل ــس ـــــــراءات اســـتـــحـــداث رمــــز م ــع إج ــري ــس ــجــب ت ي

من الواقعمن الواقع

 بقلم: عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

ah.alsulaiti@yahoo.com
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الدوحة - حسين أبوندا:

ـــيـــن عــن  ـــمـــواطـــن أعــــــــرب عــــــدد مـــــن ال
استيائهم من كثرة التعديات على أمالك 
الـــدولـــة الــتــي ال تــقــتــصــر عــلــى مــخــالــفــات 
الـــمـــزارع والـــعـــزب الــجــوالــة والــبــنــاء دون 
تــرخــيــص فــقــط، وإنـــمـــا امـــتـــدت لــلــمــدن 
والـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة لــتــشــمــل اســتــغــالل 
خارجية  مــواقــف  إلــى  بتحويلها  األرصــفــة 
كابن  بــورت  وغــرف  ومجالس  للسيارات 
ومخازن وكذلك تحويل األراضي الفضاء 
ــمــنــاطــق الــســكــنــيــة إلــــى مــواقــف  وســــط ال

للشاحنات وغيرها من التعديات.
لـ  تصريحات  في  المواطنون،  وأضــاف 
[، أن بعض ورش السيارات الواقعة 
العامة  بالشوارع التجارية تستغل المواقف 
لركن السيارات المهملة أو تستغلها كمواقع 
لــصــيــانــة الــمــركــبــات، كــمــا تــســتــغــل بعض 
والمساحات  األرصفة  التجارية  المحالت 

الخارجية في عرض البضائع.
وطـــالـــبـــوا الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــتــشــديــد 
والساحات  السكنية  المناطق  على  الرقابة 
الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية لوقف 
العقوبات  تشديد  على  فــضــًال  الــتــعــديــات، 
بحملة  والقيام  المخالفين  على  المقررة 
المختلفة  اإلعــــالم  وســائــل  عــبــر  تــوعــويــة 
للتعريف  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  ومـــواقـــع 
بــــأنــــوع الـــتـــعـــديـــات عـــلـــى أمــــــالك الـــدولـــة 

والعقوبات بحق المخالفين.
ودعــــوا إلـــى الــبــت فــي طــلــبــات أصــحــاب 
الحالل الذين يضطرون لتحويل األراضي 
الفضاء إلى عزب جوالة، حيث إن الكثير 

بالعشرات  حــالل  لديهم  المخالفين  مــن 
وال يجدون مكانًا مناسبًا لتربيتها، األمر 
دون  ويــحــول  للمشاكل  يــعــّرضــهــم  الـــذي 
اســتــمــرارهــم فــي مــمــارســة هـــذا النشاط 

الذي يساهم في زيادة الثروة الحيوانية.
أطلقت  والــبــيــئــة  الــبــلــديــة  وزارة  كــانــت 
حملة موسعة إلزالة التعديات على أمالك 
الـــدولـــة فــي كــافــة مــنــاطــق الـــبـــالد، تشمل 

وتجاوزات  والعزب  والــمــزارع  البر  بيوت 
الـــســـكـــن، تــســتــمــر حــتــى مــنــتــصــف أبــريــل 
القانون  ألحــكــام  تطبيًقا  وذلـــك  المقبل، 
رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ بشأن أمالك الدولة 

أن  على  ينص  والـــذي  والــخــاصــة،  العامة 
أراضي الدولة العامة والخاصة هي أمالك 
الـــدولـــة، ومـــن ثــم ال يــجــوز ألي شخص 
تلك  على  اليد  يضع  أو  يحوز  أو  يملك  أن 

أمــالك  إدارة  مــن  بــتــصــرف  إال  األراضــــي 
الدولة بالوزارة وفًقا للشروط والضوابط 
القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما حظر 
المذكورة،  األراضــي  على  التعدي  القانون 
وفـــي حــالــة حــصــول هـــذا الــتــعــدي يــكــون 
الجهات  مــع  بالتنسيق  المختصة  للبلدية 

األمنية إزالة هذا التعدي.
وقامت الجهات المعنية بوزارة البلدية 
والــبــيــئــة بـــوضـــع مــلــصــقــات (ســتــيــكــرات) 
المخالفة  والبيوت  المنشآت  على  تنبيهية 
الــمــحــددة  المهلة  انــتــهــاء  وفـــور  لــلــقــانــون، 
عملية  بتنفيذ  المختصة  األجهزة  ستقوم 
أصحابها  يقم  لــم  التي  للتعديات  اإلزالـــة 
القانونية  اإلجــــراءات  اتــخــاذ  مــع  بــإزالــتــهــا، 

بحق الُمخالفين.

تعـديـــات بالجمــلـــة علــى أمــــــالك الدولــــة
ال تقتصر على مخالفات المزارع والعزب والبناء دون ترخيص.. مواطنون لـ    :

التعديات تشمل استغالل األرصفة كمواقف ومجالس وغرف «بورت كابن»

الــســيــارات تــصــلــيــح  ـــي  ف الــعــامــة  الـــمـــواقـــف  تــســتــغــل  الــتــجــاريــة  ـــشـــوارع  ـــال ب ورش 

ـــات ـــق ـــواف م ـــى  ـــل ع الــــحــــصــــول  دون  ــــازل  ــــن ــــم ال ـــــــام  أم ومـــــظـــــالت  مـــــخـــــازن 
ــهــا ــي ـــع عــل ـــائ ـــض ـــب ــــعــــرض ال ـــــة ب ـــــف ـــى األرص ـــل ـــدى ع ـــع ـــت مــــحــــالت تــــجــــاريــــة ت

المخالفين على  الــعــقــوبــات  وتــشــديــد  السكنية  المناطق  على  الــرقــابــة  تكثيف  مطلوب 
والعقوبات بالتعديات  للتعريف  التواصل  ومــواقــع  اإلعـــالم  وســائــل  عبر  توعوية  حملة  تنظيم 

ــل األراضــي الفضاء وســط المناطــق الســكنية إلى مواقف للشــاحنات تحوي

تصوير تصوير - - أنس السامرائي:أنس السامرائي: مخازن فوق األرصفة بالمناطق السكنيةمواقف غير قانونية يتم إنشاؤها فوق األرصفة

ناصر الهاجري:

علي العذبة:

قـــال نــاصــر الــهــاجــري إن الــتــعــدي على 
أمــالك الــدولــة ظــاهــرة خطيرة ال بــد من 
المتعلقة  خــاصــة  بـــحـــزم،  مــعــهــا  الــتــعــامــل 
بــاســتــغــالل الـــمـــواقـــف الــعــامــة والــســاحــات 
الواقعة بمحاذاة الشوارع الرئيسية كمواقف 
التي  الــمــواقــف  تلك  وأضــــاف:  للشاحنات. 
تــنــتــشــر عــلــى طــريــق الــســيــلــيــة والــصــنــاعــيــة 
استغالل  يليها  انتشاًرا  التعديات  أكثر  من 
المواقف العامة من قبل الورش التي تقوم 

بتحويلها إلى مواقف لمركبات زبائنهم.
وأشـــــاد بــالــحــمــلــة الــتــي أطــلــقــتــهــا وزارة 
البلدية والبيئة إلزالة التعديات على أمالك 
الـــدولـــة فـــي الـــمـــزارع والــمــنــاطــق الــبــريــة، 
مــعــتــبــًرا أن مــثــل تــلــك الــحــمــالت تــســاهــم 
من  تــكــرارهــا  وتمنع  المخالفين  ردع  فــي 
في  وجــودهــم  أن  ظنوا  ممن  البعض  قبل 
بمخالفة  للقيام  فرصة  البعيدة  المناطق 

القوانين.

قــــــال عــــلــــي الــــعــــذبــــة إن 
االلـــتـــزام هـــو الــحــل األمــثــل 
القانونية  المساءلة  لتفادي 
لــديــهــا  الــــدولــــة  أن  خـــاصـــة 
الــحــق التــخــاذ أي قـــرار في 
حــق الــمــخــالــف، مـــؤكـــًدا أن 
مـــخـــالـــفـــات الـــتـــعـــدي عــلــى 
أمــــــــالك الــــــدولــــــة لـــــم تــعــد 
بسبب  وتــراجــعــت  كــالــســابــق 
فــــرض الـــقـــانـــون وتــحــريــر 
توجد  وال  فورية  مخالفات 

الجهات  وتتعامل  محدودة  حــاالت  سوى 
بحزم. معها  المعنية 

أشـــــكـــــال  أن  وأوضــــــــــــــح 
الــدولــة  أمــالك  على  التعدي 
مـــــتـــــعـــــددة فـــــــي الـــــــشـــــــوارع 
مالحظتها  ويمكن  الرئيسية 
بــــمــــحــــالت شــــــــارع ســــلــــوى، 
حــيــث تــســتــحــوذ الـــكـــراجـــات 
ــانــة  الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــــي صــي
السيارات  وإطـــارات  كهرباء 
عــــلــــى الـــــمـــــواقـــــف الــــعــــامــــة، 
مــــا يـــخـــلـــق أزمــــــة مـــواقـــف، 
إلى  المعنية  الــجــهــات  داعــًيــا 
مخالفات  وتوقيع  الظاهرة  هذه  محاربة 

المخالفين. بحق 

الحمالت تردع المخالفين
وتمنع تكرار المخالفات

ورش شارع سلوى تستغل المواقف العامة

الحميدان  عبدالهادي  رأى 
أن أكثر التعديات على أمالك 
منها  الحد  يجب  التي  الــدولــة 
هــي إقــامــة غـــرف الــــ «بـــورت 
كابن» للعمال والسائقين على 
السكنية  بالمناطق  األرصــفــة 
الجمالي  المنظر  تشوه  والتي 
المشاة  حركة  وتعيق  للشوارع 
ــــــة عــن  ــــــرؤي ـــحـــجـــب ال كــــمــــا ت
الــســائــقــيــن خـــاصـــة تــلــك الــتــي 
تقع على زاوية التقاطع، داعًيا 
تلك  إلزالــة  حملة  تنظيم  إلــى 
الــتــعــديــات فـــوًرا ألن األرصــفــة 

جزء من ممتلكات الدولة.
لــألســر  الـــحـــل  أن  وأوضــــــح 
داخلية  مــســاحــة  تــجــد  ال  الــتــي 
يتمثل  لــلــســائــق  غــرفــة  إلنــشــاء 

فــــي بـــنـــاء غـــرفـــة فــــي حـــوش 
على  الحصول  ويمكن  المنزل 
المعنية  الجهات  مــن  موافقة 
دعا  كما  خــارجــي،  بــاب  لفتح 
السماح  إلــى  المعنية  الــجــهــات 
بتراخيص لبناء دور ثاٍن فوق 
الخارجي  المجلس  أو  الملحق 

المواطنين. على  للتسهيل 
الـــمـــخـــالـــف  أن  واعـــــتـــــبـــــر 
هـــو الـــمـــســـؤول عـــن الــخــســائــر 
ـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا  الـــمـــاديـــة ال
بسبب اإلزاالت في المزارع أو 
من  غيرها  أو  الجوالة  العزب 
أمالك  على  التعدي  مخالفات 

الـــدولـــة  أن  خـــاصـــة  ــــة،  ــــدول ال
لديها العديد من القنوات التي 
يــمــكــن مـــن خــاللــهــا الــحــصــول 
بناء  أو  عزبة  أو  مزرعة  على 
من خالل تقديم طلبات وفق 
ضـــوابـــط وشــــــروط مـــحـــددة، 
بإنفاق  شخص  قيام  مستغربًا 

مخازن  بناء  في  كبيرة  مبالغ 
عزبة  إنشاء  أو  مزرعة  داخــل 
ثـــم يــشــكــو مـــن مــخــالــفــتــه من 
قــبــل الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة وهــو 
فعله  مــا  أن  البداية  مــن  يعلم 
مــن  ـــــد  ب وال  ــــي  ــــون قــــان غــــيــــر 

مخالفته.

غرف الـ «بورت كابن» على األرصفة تشوه المنظر الجمالي للشوارع
عبدالهادي الحميدان:

 غرف بورت كابن خارجية فوق األرصفة

علي العذبة

 ورش طريق سلوى تستغل المواقف العامة

أكــــــد غــــانــــم الـــرمـــيـــحـــي أن 
الدولة منحت بعض المواطنين 
مساحات برية كبيرة لالستفادة 
منها في زيادة الموارد الزراعية 
الــبــعــض  أن  إال  والـــحـــيـــوانـــيـــة، 
يحولونها إلى مخازن أو مساكن 
لــلــعــمــال، مـــا يــضــر بــاالقــتــصــاد 
الــدولــة  أن  ســيــمــا  ال  الــوطــنــي، 
أصــــدرت الــعــديــد مــن القوانين 
القانوني  غير  االســتــغــالل  لمنع 
منافع  وتحقيق  األراضـــي  لتلك 

خاصة أو استغالل الثروات الطبيعية للدولة. 
والشقق  والفيالت  البيوت  تقسيم  أن  واعتبر 
السكنية هو اآلخر أحد مظاهر التعدي على 
التقسيم  أن  إلــى  فباإلضافة  الــدولــة،  أمــالك 
على  ضغًطا  يشكل  فــإنــه  لــلــقــانــون،  مخالف 
البنية التحتية والكثير من المرافق والخدمات 
بالمناطق السكنية، كما أنه يفاقم من أزمة 
الــمــواقــف ويتسبب فــي اخــتــنــاقــات مــروريــة. 
وشدد على ضــرورة حصول صاحب المنزل 

عـــلـــى الــــمــــوافــــقــــات الــــالزمــــة 
منزله،  أمــام  المظالت  لبناء 
خاصة أن اإلجـــراءات المتبعة 
يحصل  أن  ويـــمـــكـــن  ســهــلــة 
الشخص على الموافقة خالل 
فــتــرة زمنية قــصــيــرة. ودعــا 
إلــــى مــنــح الــمــخــالــفــيــن مهلة 
والحصول  أوضاعهم  لتوفيق 
ــتــراخــيــص الــمــطــلــوبــة  عــلــى ال
قــبــل الـــبـــدء بـــإزالـــة مــثــل هــذه 
الـــــتـــــعـــــديـــــات. وقـــــــــــال: رغــــم 
اإلجماع على رفض كافة أشكال التعدي على 
أمــالك الــدولــة، فــإن األمــر يحتاج إلــى بحث 
أسباب التعدي تمهيًدا لوضع الحلول العملية 
واستثناء المواطنين الذين يقومون ببناء غرف 
السائقين خارج منازلهم خاصة في المناطق 
غير  ألنها  الشعبية،  المساكن  بها  تنتشر  التي 
مهيأة لبناء غرفة داخلية وال بد من دراسة 
وضـــع الــشــخــص وهـــل بــإمــكــانــه الــبــنــاء داخــل 

المنزل أم ال.

تحويل المزارع لمخازن ومساكن عمال يضر باالقتصاد
غانم الرميحي:

عبدالهادي الحميدان

صقر المفتاح: مجالس األرصفة 
من أشكال التعديات

شـــدد صــقــر الــمــفــتــاح على 
على  الــقــانــون  تطبيق  أهمية 
اســـتـــثـــنـــاءات،  دون  الــجــمــيــع 
مشيًرا إلى أن الدولة لها الحق 
ولكن  مخالفة  أي  إزالـــة  فــي 
ال بـــد مـــن الــنــظــر فـــي وضــع 
بــعــض األشـــخـــاص ومــحــاولــة 
الــصــلــح حـــــال كـــــان األمــــــر ال 
االقتصاد  على  ضـــرًرا  يشكل 

أو األفراد. وأوضح أن استغالل األرصفة في إنشاء المجالس 
الحد  ويجب  الدولة  أمــالك  على  التعدي  أشكال  أحد  يعتبر 
تلك  ارتكاب  على  المقررة  العقوبات  بتشديد  مطالبًا  منها، 
التعديات وإطالق حمالت توعوية لتعريف المخالفين بأنواع 

المخالفات عبر وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي.

غانم الرميحي

 

https://youtu.be/8sCH8UoOCUE
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 :]  - الـــــــــــدوحـــــــــــة 

أُســـدل الــســتــار، أمـــس، على 

المدمجة  النسخة  فعاليات 

أجيال  مهرجان  من  األولى 

السينمائي، بتتويج الفائزين 

ــــع فــي  فــــي مـــســـابـــقـــة «ُصــــن

قــطــر» و«حـــكـــام أجــيــال»، 

وذلــــــــك بــــحــــضــــور ســــعــــادة 

حمد  بنت  المياسة  الّشيخة 

رئيسة  ثاني،  آل  خليفة  بن 

مجلس أمناء متاحف قطر، 

لألفالم،  الدوحة  ومؤّسسة 

حــيــث ألـــقـــت كــلــمــة خــاصــة 

عــبــر اإلنــتــرنــت أمـــام حكام 

أجـــــيـــــال والـــــحـــــضـــــور، كــمــا 

سعادة  حضور  الحفل  شهد 

وزير  العلي  غانم  بن  صالح 

الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة. وتـــّم 

بــــث الـــحـــفـــل مـــبـــاشـــرة مــن 

الــجــديــدة  ــارات  الــســّي سينما 

ــــمــــهــــرجــــان أجــــــيــــــال فــي  ب

لوسيل.

وفـــــــي مـــســـابـــقـــة «ُصــــنــــع 

فــــــي قـــــطـــــر» تُــــــــــوج فـــيـــلـــم 

«رايـــهـــا» لــلــمــخــرجــة مــريــم 

مـــــســـــراوه بـــجـــائـــزة أفــضــل 

فــازت  بينما  روائـــــي،  فــيــلــم 

الــمــخــرجــة الــكــازاخــســتــانــيــة 

ألــيــنــا مــصــطــافــيــنــا بــجــائــزة 

أفـــضـــل فــيــلــم وثـــائـــقـــّي عن 

عــمــلــهــا «آنــــــدر»، وحــصــدت 

جائزة  هــالل  أمينة  الفنانة 

عــــبــــدالــــعــــزيــــز جــــاســــم عــن 

أفضل أداء وذلك من خالل 

ُمشاركتها في فيلم «رايها». 

وفـــــــــــاز فــــيــــلــــم «غــــــريــــــب» 

مصطفى  ياسر  للمخرجين 

بجائزة  بافيت  وكريستوفر 

لجنة الحكام الخاّصة.

أمـــــــــــــا عــــــــــن مـــــســـــابـــــقـــــة 

«حـــــكـــــام أجـــــــيـــــــال»، فــفــي 

بجائزة  فــاز  «مــحــاق»  فئة 

المخرج  قصير  فيلم  أفضل 

عـــبـــداهللا مــحــمــد الــجــنــاحــي 

بينما  فــيــلــمــه «أمـــــل»،  عــن 

«ديــنــو  الــكــنــدي  الفيلم  ـــوج  تُ

دانـــة» مــن إخـــراج جــي جي 

جــونــســون، بــجــائــزة أفــضــل 

فــيــلــم روائــــــّي طـــويـــل. وفــي 

فــئــة «هــــالل» فـــاز بــجــائــزة 

أفــــــضــــــل فــــيــــلــــم قــــصــــيــــر، 

الــمــخــرج فـــرح نــابــلــســي عن 

فـــيـــلـــم «الـــــهـــــدّيـــــة»، وفـــــاز 

«خورشيد»  اإليراني  الفيلم 

ــلــمــخــرج مــجــيــد مــجــيــدي  ل

روائي  فيلم  أفضل  بجائزة 

طويل. وفي فئة «بدر» فاز 

قصير  فيلم  أفضل  بجائزة 

الــــمــــخــــرج عـــــبـــــادة يـــوســـف 

جـــربـــي عـــن فــيــلــمــه «أخـــت 

 ٢٠٠» فيلم  وفـــاز  رجـــال»، 

نايفة،  أمين  للمخرج  متر» 

روائي  فيلم  أفضل  بجائزة 

الجمهور.  وجــائــزة  طــويــل، 

القصير  الفيلم  فاز  وأخيًرا 

«ومــــضــــة صــــغــــيــــرة»، مــن 

إخـــــراج جــولــي ريــمــبــاوفــيــل 

بيانكو-ليفرين  ونــيــكــوالس 

بريق. جمهور  بجائزة 

ـــبـــهـــا، تـــوّجـــهـــت  مــــن جـــان

فــاطــمــة حــســن الــرمــيــحــي، 

الرئيس  المهرجان،  مديرة 

الدوحة  لمؤّسسة  التنفيذي 

للجهات  بــالــشــكــر  لــألفــالم، 

القيادية وكيانات القطاَعين 

الــعــام والـــخـــاص والــجــهــات 

الـــــراعـــــيـــــة والـــمـــتـــطـــوعـــيـــن 

وصــانــعــي األفــــالم وأعــضــاء 

دعمهم  على  التحكيم  لجنة 

استضافة  خــالل  للمؤّسسة 

المميز. الحدث  هذا 

الستار  نُسدل  فيما  وقالت: 

عـــلـــى الــنــســخــة الـــثـــامـــنـــة مــن 

السينمائي  أجــيــال  مــهــرجــان 

عن  أُعّبر  أن  أوّد  العام،  لهذا 

امـــتـــنـــانـــي الـــشـــديـــد لــدعــمــكــم 

وإيــــمــــانــــكــــم الــــــراســــــخ بـــقـــوة 

تغيير  إحـــــداث  فـــي  الــســيــنــمــا 

هـــادف فــي الــعــالــم وإلــهــامــنــا 

لــــمــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات هــــذا 

الـــعـــام بـــحـــّس مـــن الــتــعــاطــف 

واإلنـــســـانـــيـــة. لــقــد أســعــدتــنــي 

رؤيـــــــة شـــغـــفـــكـــم وطـــاقـــتـــكـــم 

ـــحـــوار  وحـــمـــاســـكـــم إلبــــقــــاء ال

والُمساهمة  قائًما،  السينمائي 

أجيال  مهرجان  تحقيق  فــي 

الــــســــيــــنــــمــــائــــي هــــــــذا الـــــعـــــام.

ُمجتمع  يــتــواصــل  مــضــيــفــًة: 

ــعــالــم لــدفــع  أجـــيـــال حـــول ال

حــــــدود اإلبــــــــداع مــــن أجـــل 

مساحة  عبر  ممّيزة  نسخة 

افـــتـــراضـــيـــة مــــن الـــتـــعـــاون 

هــذه  أن  ورغــــم  الــخــيــالــي. 

البداية  فــي  بــرزت  النسخة 

كــتــحــدٍّ شــبــه مــســتــحــيــل، إال 

تحويله  فــي  ساهمتم  أنكم 

وتجربة  ملموس  واقــع  إلــى 

ــشــار إلــى  مــمــيــزة بــالــفــعــل. يُ

أّن برنامج مهرجان أجيال 

الـــرائـــد «صــنــع فــي قــطــر»، 

مــن تــقــديــم أوريـــــدو، ضــّم 

ووثــائــقــًيــا  ــا  ــًي روائ فيلًما   ١٦

 ١٨ ومـــــقـــــاالت تـــأمـــلـــيـــة لـــــ 

مــخــرًجــا قــطــريًــا وُمــقــيــًمــا 

بصناعة  احــتــفــاًء  قــطــر  فــي 

الُمتنامية  الوطنّية  السينما 

قطر. في 

تتويج الفائزين في مسـابقات «أجــيال الســينمائي»
في بّث مباشر من سينما السيارات في لوسيل

ـــطـــر» ـــــــا» يـــــفـــــوز بــــجــــائــــزة «ُصــــــنــــــع فــــــي ق ـــــــه ــم«راي ــاس ـــد الـــعـــزيـــز ج ـــب ــــزة ع ــــائ ـــة هـــــالل تـــحـــصـــد ج ـــن ـــي أم

فيلم «رايها» يتّوج بجائزة «صنع في قطر»مراسم السجادة الحمراء في الليلة الختامية

ـــــزة «مـــــــحـــــــاق» عــــــن أفـــــضـــــل فــــيــــلــــم قــصــيــر ـــــائ ـــــج الــــجــــنــــاحــــي يُــــــتــــــوج ب
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فنون وثقافة

١٠٠ ألــــف كـــتاب فـي معرض لوسيــل الرقمي 
 بالتعاون مع أكاديمية الجزيرة ومجموعة «تعلُّم» 

نيكوال ميتوم

 الــدوحــة - [: أعــلــن بــرنــامــج اإلقــامــة 
الفنية عن استقباله لطلبات االلتحاق بالبرنامج 
في مطافئ حتى يوم ١ ديسمبر الُمقبل، وذلك 
خالل فترته الُمقررة من سبتمبر ٢٠٢١ وحتى 
لجميع  مفتوحة  الدعوة  بأن  علًما   ،٢٠٢٢ يونيو 
الممارسات الفنية ولجميع الفنانين المواطنين 
بطاقة  مــع  قــطــر  فــي  والمقيمين  القطريين 
قبول  يتم  أن  على  ســاريــة،  قطرية  شخصية 
الطلبات من خالل صفحة الدعوات المفتوحة 
بالبرنامج  الــخــاص  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  عــلــى 

.www.firestation.org.qa
 وبــرنــامــج اإلقـــامـــة الــفــّنــيــة بــمــطــافــئ هو 
سبتمبر  من  أشهر،   ٩ مدته  سنوي  برنامج 
إلــى يــونــيــو. يــتــم خــاللــه تــوفــيــر اســتــوديــو فّني 
مطافئ.  لمبنى  الــخــمــســة  الــطــوابــق  أحــد  فــي 
قــطــر  مــقــيــم فـــي  فـــنـــان  ألي  فـــرصـــة  وهــــي 
ويتضمن  الــفــنــيــة.  مــواهــبــه  وصــقــل  لــتــطــويــر 
الــبــرنــامــج اإلرشـــــاد، والــعــمــل مـــع الــقــّيــمــيــن، 
وإمكانية  المفتوحة  االستديوهات  وفعاليات 
التصنيع  (مختبر  المبنى  مرافق  إلى  الوصول 
وورشـــة الــخــشــب ومــســاحــات الـــعـــرض). كما 
ــمــنــح الــفــنــانــون الــفــرصــة لــعــرض أعــمــالــهــم  يُ

كــراج  فــي  اإلقــامــة  نهاية  معرض  فــي  الفنية 
بمطافئ. جاليري 

 أما عن ُمتطلبات الُمشاركة، فهذه اإلقامة 
قطر  في  المقيمين  الفنانين  لجميع  مفتوحة 
٢١ عـــاًمـــا. مع  الـــذيـــن تــزيــد أعـــمـــارهـــم عــلــى 
الــعــلــم بـــأن الــطــالب الــُمــســّجــلــيــن فــي بــرنــامــج 
مؤهلين  غير  اإلقــامــة  فــتــرة  خــالل  أكــاديــمــي 
الممارسات  لجميع  مفتوح  البرنامج  للتقديم. 
(الرسم  البصرية  الفنون  ذلك  في  بما  الفنية، 
والتصوير والنحت والوسائط الفنية واألعمال 
الــتــركــيــبــيــة وفـــنـــون الـــجـــرافـــيـــك وغـــيـــرهـــا)، 
واألفالم  الفوتوغرافي  التصوير  إلى  باإلضافة 

األدب. والتصميم  الصوتية  والفنون 
 ويــتــيــح بــرنــامــج اإلقـــامـــة لــلــُمــنــتــســبــيــن له 
ــتــاح على  ــز وُم الــحــصــول عــلــى اســتــوديــو ُمــجــهَّ
مــدار الــســاعــة، وبــدل إقــامــة يُــصــرف شهريًا، 
واستخدام  الخشب  ورشة  دخول  إمكانية  مع 
والدعم  الُمساعدة  توفير  مع  التصنيع  ُمختبر 
ـــي، وكـــذلـــك تـــقـــديـــم الـــتـــوجـــيـــه وإتـــاحـــة  الـــفـــّن
مدة  طــوال  النقدية  واآلراء  للنقاش  الفرصة 
على  إعــالمــيــة  تغطية  جــانــب  إلـــى  الــبــرنــامــج، 

المختلفة.  اإلعالم  وسائل 

مطافئ تستقبل ُمشاركات «اإلقامة الفنية» 

أعلنت   :]  - الــدوحــة 
المؤسسة العامة للحي الثقافي 
مهرجان  إطالق  عن  «كتارا» 
كـــتـــارا لــلــمــحــامــل الــتــقــلــيــديــة 
شهر  مــن  األول  فــي  الــعــاشــر 
ديــســمــبــر الـــُمـــقـــبـــل ويــســتــمــر 
بُمشاركة  منه،  الخامس  إلــى 
إلى  الُمستضيفة  قطر  دولـــة 
سلطنة  الكويت،  دولــة  جانب 
ُعـــمـــان، جــمــهــوريــة الـــعـــراق، 
باإلضافة إلى زنجبار. ويتميز 
الــمــهــرجــان بــبــرنــامــج يــتــوزع 
بــيــن الــُمــســابــقــات والــعــروض 
الــبــحــريــة الــتــراثــيــة، وأنــشــطــة 
وفـــعـــالـــيـــات ثـــقـــافـــيـــة تــعــكــس 
تــراث اآلبـــاء واألجــــداد وتلقي 
القديمة  عالقتهم  على  الضوء 
أجل  مــن  بالبحر،  والــوطــيــدة 
إحـــــيـــــاء الــــــمــــــوروث الــشــعــبــي 
وأوضحت  عليه.  والمحافظة 
فــــعــــالــــيــــات  أن  «كــــــــــتــــــــــارا» 
الــــمــــهــــرجــــان تـــشـــتـــمـــل عــلــى 
التراثية  للُمقتنيات  معارض 
الــبــحــريــة لــلــدول الــُمــشــاركــة، 
للحرف  الــخــاصــة  واألجــنــحــة 
وورش  الــتــقــلــيــديــة،  ــيــدويــة  ال
والمشغوالت  السفن  صناعة 
عن  فضًال  القديمة،  البحرية 
التراثية  البحرية  المسابقات 
كتارا  شاطئ  على  ستقام  التي 

طيلة أيام المهرجان، وتشمل 
(الشوش والحداق والتفريس)، 
الــعــاشــرة  الـــــدورة  تتميز  كــمــا 
الفرقة  بُمشاركة  للمهرجان 

ستقدم  التي  الُعمانية  الشعبية 
عـــــروضـــــهـــــا الــــفــــنــــيــــة خــــالل 
الفترتين الصباحية والمسائية 

طيلة أيام المهرجان.

 وقــــال الــدكــتــور خــالــد بن 
إبــراهــيــم الــســلــيــطــي، الــمــديــر 
تصريح  فــي  للمؤسسة  الــعــام 
إن   : الـــمـــنـــاســـبـــة،  بــــهــــذه  ــــه  ل

ــعــاشــرة لــمــهــرجــان  ـــــدورة ال ال
كـــتـــارا لــلــمــحــامــل الــتــقــلــيــديــة 
تـــنـــطـــلـــق هــــــذا الـــــعـــــام وســـط 
واإلجــراءات  التدابير  مواصلة 
فيروس  لمواجهة  االحترازية 
الدولة  تتخذها  التي  كورونا، 
لحماية كافة أفراد المجتمع، 
الــمــهــرجــان  أن  ــــى  إل مـــنـــوًهـــا 
يــحــظــى بــاهــتــمــام واســــع من 
قــبــل الــبــاحــثــيــن والــُمــهــتــمــيــن 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــمـــنـــطـــقـــة 
والعالم، نظًرا لما يُقدمه من 
العادات  تعكس  تراثية  لوحات 
ـــبـــاط الــقــوي  والــتــقــالــيــد واالرت
بحياة البحر، وتجّسد التواصل 
من  يحمله  بــمــا  الــمــاضــي  مــع 
قــيــم نــبــيــلــة وتــقــالــيــد عــريــقــة 

تمتد إلى الحاضر. 

 أنشطة ثقافية وتراثية في مهرجان المحامل 
 تنظم كتارا نسخته العاشرة أول ديسمبر 

 تتويج الفائزين بمسابقة 
«لفلسطين قصة»

الدوحة - [: أعلن الملتقى القطري للمؤلفين، أمس، 
أطلقها  التي  قصة»  «لفلسطين  مسابقة  في  الفائزين  أسماء 
منتصف أكــتــوبــر الــمــاضــي فــي إطـــار االحــتــفــاء بــالــيــوم الــدولــي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق التاسع والعشرين 
صالح  محم  سيد  األول  بالمركز  وفــاز  عــام.  كل  من  نوفمبر 
ومبلغ مالي قدره ٣ آالف ريال قطري عن قصته الموسومة بـ 
«من ذكريات عائد»، فيما نال جائزة المركز الثاني خالد عياد 
عن قصته «ذكريات ال تنسى» ومبلًغا مالًيا قدره ألفي ريال، 
في حين بّوأت قصة «اليوم» الطالبة مشعة سالم أبا الزمات، 

المركز الثالث ومبلًغا مالًيا قدره ألف ريال. 
إلى   ١٨ عمر  من  الشباب  استهدفت  التي  المسابقة  وتسعى   
األجيال،  لدى  الفلسطينية  بالقضية  الوعي  رفع  إلى  عاًما،   ٣٠
وتعزيز القيم األساسية خاصة الكرامة اإلنسانية وما تتضّمنه 
من احترام حقوق اإلنسان، من خالل وجدان جماعي أصيل، 
يحمل ذاكرة األجداد، بما فيها من نصرة الُمستضعفين، ويبني 
يغير  وال  القيم  مــع  يــتــعــارض  فــال  الــوعــي  خــالل  مــن  حصانته 
حّدد  قد  للمؤلفين  القطري  الُملتقى  وكــان  السليمة.  فطرته 
الُفصحى  العربية  باللغة  النصوص  كتابة  أهمها  شــروط،  عدة 
وأن تراعي الحقائق التاريخية للقضية الفلسطينية وأن يتراوح 

عدد الكلمات ما بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ كلمة. 

تنطلق   :]  - الدوحة 
القطرية  األغنية  ليلة  اليوم 
تحت شعار «محتار يا بالدي 
تنظمها  والـــتـــي  شــهــديــلــج»، 
والــريــاضــة  الــثــقــافــة  وزارة 
ــــمــــركــــز شــــــؤون  ُمــــمــــثــــلــــة ب
نخبة  بُمشاركة  الموسيقى، 
مــــن الـــفـــنـــانـــيـــن الــقــطــريــيــن 
سُيشاركون  الذين  والعرب، 
فـــي هــــذه االحــتــفــالــيــة الــتــي 
ســتــقــام عــلــى مــــدى يــومــيــن 
ــــيــــن فـــــــي مــــركــــز  ــــي ــــال ــــت ــــت ُم
قــطــر الـــدولـــي لــلــمــؤتــمــرات 

.«QNCC»
 وتـــهـــدف «لــيــلــة األغــنــيــة 
فيها  يُشارك  التي  القطرية» 
عدد من الشعراء والُملحنين 
األغنية  دعم  إلى  القطريين 
الــقــطــريــة، وتــشــجــيــع أركـــان 

ـــقـــديـــم أعــــمــــال  ـــت ـــــــــــداع ل اإلب

األغنية  بمسيرة  تليق  فنية 

الـــقـــطـــريـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 

الوطن  هــذا  ُمــبــدعــي  تكريم 

في  فنية  بصمة  تركوا  ممن 

مـــجـــال الـــفـــن والــمــوســيــقــى، 

المكتبة  إمــــداد  عــلــى  عـــالوة 

بإنتاج  القطرية  الموسيقية 

إطــالع  وكــذلــك  جــديــد،  فني 

األجيال الجديدة على اإلبداع 

القطري قديًما وحديثًا، كما 

ســيــتــم تــكــريــم ٤ مــن صــّنــاع 

األغـــنـــيـــة الــقــطــريــة ومــنــهــم 
أول  وهــــــو  الـــنـــعـــمـــة  حــــامــــد 
قطري،  ُموسيقي  أكاديمي 
وعمل في ُمراقبة الموسيقى 
اإلنتاج  على  وأشرف  والغناء 
الـــمـــوســـيـــقـــي داخـــــــل قـــطـــر، 
ـــعـــد مــن  ومــحــمــد رشـــيـــد ويُ
الجميلة  القطرية  األصـــوات 
التي مّرت في ذاكرة األغنية 
ُمراقبة  في  وعمل  القطرية 
إذاعة  في  والغناء  الموسيقى 
قـــطـــر، والـــدكـــتـــور مــــرزوق 
وأكاديمي  شاعر  وهو  بشير 
ســـاهـــم فــــي تــشــكــيــل هــويــة 
الحديثة،  القطرية  األغــنــيــة 
وصــــقــــر صــــالــــح وهـــــــو مــن 
لهم  كان  الذين  الــرواد  جيل 
بــصــمــة فــي مــســيــرة األغــنــيــة 

القطرية. 

نجوم الطرب يُحيون ليلة األغنية القطرية.. اليوم 

من البروفات التحضيرية لألغنية

الدوحة - أشرف مصطفى: 

للنشر  لــوســيــل  دار  أعــلــنــت   

والــتــوزيــع عــن إطـــالق معرضها 

االفتراضي ثنائي وثالثي األبعاد 

الجزيرة  أكاديمية  مع  بالتعاون 

ومـــجـــمـــوعـــة «تــــعــــلُــــم»، خـــالل 

الفترة من ٢٣ ولغاية ٢٥ نوفمبر 

المنصة  عــبــر  وذلــــك  ـــجـــاري،  ال

www.books-fair. االفتراضية

com، التي تضم أكثر من ١٠٠ 

ألــف كــتــاب ألكــثــر مــن ٣٠٠ دار 

من  األول  المعرض  ويُعد  نشر. 

نــوعــه فــي دولــــة قــطــر والــعــالــم 

في  يتخصص  والــــذي  الــعــربــي، 

واإللــكــتــرونــيــة،  الــورقــيــة  الكتب 

ويُقام في دورته الثانية بعد أن 

أوروبــا،  في  ُمسبًقا  تنظيمه  تم 

الُمحددة  الفترة  هذه  بأن  علًما 

ـــكـــون خــــاصــــة ألكـــاديـــمـــيـــة  ســـت

الجزيرة ومجموعة تعلُم.  

على  تعليقها  مــعــرض  وفــي   

ميتوم»  «نيكوال  أكــدت  الحدث 

مــــديــــرة أكـــاديـــمـــيـــة الـــجـــزيـــرة 

الــمــكــتــبــة  اســــتــــخــــدام  أن  عـــلـــى 

أفضل  أحد  يُعد  ُمبتكرة  بطرق 

القراءة  عادة  لبناء  االستثمارات 

مـــــدى الـــحـــيـــاة وتـــعـــزيـــز مــحــو 

معرض  فــائــدة  وتكمن  األمــيــة. 

القدرة  فــي  االفــتــراضــي  الكتاب 

على تقديم مجموعة واسعة من 

الكتب لالختيار من بينها، على 

نطاق أوسع بكثير من معرض 

أن  على  وتؤكد  الفعلي،  الكتاب 

الُمتابعين للمعرض سيتمكنون 

من تصفح الرفوف االفتراضية 

للطالب  فرصة  يُعد  ما  بسهولة 

ــيــاء األمـــور الخــتــيــار الكتب  وأول

نحن  وتضيف:  مــًعــا،  وقــراءتــهــا 

نهدف إلــى غــرس ُحــب الــقــراءة 

الــــــــذي يــــــــدوم مــــــدى الـــحـــيـــاة، 

وُمــمــتــنــون لــلــغــايــة لــــدار لوسيل 

تقدمه،  الذي  الرائع  الدعم  على 

ــا.  ولــجــعــل هــــذا الـــحـــدث ُمــمــكــنً

ولفتت إلى أن المكتبة الخاصة 

شعار  تحمل  بمجموعة «تعلم» 

«الــمــتــعــلــمــون الــمــبــدعــون الــيــوم 

هـــم قـــــادة الــمــســتــقــبــل»، وهــم 

في  حــيــويـًـا  دوًرا  يلعبون  بــذلــك 

للطالب،  والتعلم  القراءة  رحلة 

وتـــضـــيـــف: إنـــــه خـــــالل جــائــحــة 

كـــوفـــيـــد، كـــــان الــســعــي إلظــهــار 

بتقديم  االستمرار  في  إبداعهم 

تعليمية  بيئة  في  متميز  تعليم 

متميزة. وتقول: لدينا عدد من 

األنشطة التي تديرها مكتبتنا من 

القراءة،  عــادة  نشر  تعزيز  أجــل 

بــمــا فــي ذلـــك زيـــــارات المؤلف 

االفتراضية. واآلن في أكاديمية 

الجزيرة، نطلق معرض الكتاب 

االفتراضي، وهو األول من نوعه 

في المدارس بجميع أنحاء العالم 

الــعــربــي. وحـــول أهمية الــقــراءة 

من  تقديمه  يتم  الـــذي  والــــدور 

قبلهم لنشرها على أوسع نطاق 

أن  البداية  منذ  «أدركــنــا  تقول: 

األطـــفـــال الــذيــن يـــقـــرؤون منذ 

مهارات  يــطــورون  ُمبكرة  ســن 

التعلم لديهم، فالقراء الجيدون 

يــنــتــقــلــون بـــســـرعـــة مــــن تــعــلــم 

للتعلم،  الــــقــــراءة  إلــــى  الــــقــــراءة 

وألن المكتبة مكان رائع لتنمية 

إلى  الدخول  فعند  القراءة،  حب 

عبر  مدرستنا  مكتبات  من  أي 

يدخل  تعلم،  مــدارس  مجموعة 

المعرفة  مــن  عــالــم  إلــى  طالبنا 

إبداعهم  يتطور  حيث  والخيال. 

أثناء تصفحهم للرفوف المليئة 

بــالــكــتــب»، وتـــضـــيـــف: تـُـعــلــمــك 

الكتب الجيدة، تنيرك وتقودك 

وبصفتنا  الصحيح.  االتــجــاه  في 

توجيه  واجــبــنــا  فــمــن  معلمين 

األطـــفـــال لـــلـــقـــراءة،إلدراكـــنـــا أن 

اللغة  مـــهـــارات  تــطــور  الــــقــــراءة 

والتواصل وتزيد المعرفة وتعزز 

كتاب  فــقــراءة  واإلبــــداع.  الخيال 

جــيــد هــو مــتــعــة، وقــــراءة كتاب 

مدى  اعتزاز  موضع  يعتبر  رائــع 

الحياة.

جولة افتراضية داخل أروقة المعرض
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أشـــــــاد ســـــعـــــادة الـــدكـــتـــور 

سفير  بــــوطــــورة  مــصــطــفــى 

ـــة  ـــري ـــجـــزائ ـــة ال ـــجـــمـــهـــوري ال

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــشــعــبــيــة 

ـــــة  ـــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة لــــــــدى ال

القطرية  الــعــالقــات  بــتــطــور 

ـــا إلــــى أن  الـــجـــزائـــريـــة، الفـــتً

الــــــمــــــشــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة 

ـــمـــنـــتـــظـــمـــة والــــــــزيــــــــارات  ال

الــمــتــبــادلــة خــيــر شــاهــد على 

الــنــوعــيــة االســتــثــنــائــيــة لــهــذه 

العالقات. 

الزيارة  أن  سعادته  وأكــد 

التي قام بها حضرة صاحب 

الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ تـــمـــيـــم بــن 

حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 

فبراير  الجزائر  إلى  المفدى 

مهًما  دفًعا  أعطت  الماضي 

في  الثنائية  العالقات  لمسار 

مختلف المجاالت. 

جــــــاء ذلــــــك فــــي احـــتـــفـــال 

الجزائرية  الــســفــارة  أقامته 

بـــالـــدوحـــة بــمــنــاســبــة الــيــوم 

الـــوطـــنـــي لــلــجــزائــر حــضــره 

ســـــعـــــادة الــــســــيــــد عــــبــــد اهللا 

بـــن عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي 

ــبــلــديــة  الـــســـبـــيـــعـــي، وزيــــــر ال

والــبــيــئــة وســــعــــادة الــدكــتــور 

أحــمــد بــن حسن الــحــمــادي، 

األمـــــــيـــــــن الـــــــعـــــــام لـــــــــــوزارة 

السفير  وســعــادة  الــخــارجــيــة 

إبـــراهـــيـــم يـــوســـف عــبــد اهللا 

فخرو، مدير إدارة المراسم 

إبراهيم  علي  السيد  وسعادة 

إرتــريــا  دولـــة  سفير  أحــمــد، 

الدبلوماسي  السلك  وعميد 

وعـــدد مــن الــســفــراء رؤســـاء 

الــــبــــعــــثــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

بالدوحة.

عالقات استثنائية 
وقــــــــال ســـــعـــــادة الــســفــيــر 

بين  الــعــالقــات  إّن  بـــوطـــورة 

تطوًرا  تشهد  وقطر  الجزائر 

المشاورات  ولــعــّل  مستمًرا، 

الــــســــيــــاســــيــــة الـــمـــنـــتـــظـــمـــة 

عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــمـــســـتـــويـــات 

والــــزيــــارات الــمــتــبــادلــة بين 

شاهد  خير  المسؤولين  كبار 

عــلــى الــنــوعــيــة االســتــثــنــائــيــة 

لــهــذه الــعــالقــات الــتــي تجمع 

وما  الشقيقين،  البلدين  بين 

زيارة حضرة صاحب السمو 

الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 

ثــانــي أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى، 

فبراير   ٢٥ يوم  الجزائر  إلى 

٢٠٢٠ إال دليل على ذلك. 

هــــذه  أن  عــــلــــى  وشـــــــــدد 

الـــزيـــارة الــتــي أعــطــت دفــًعــا 

مـــهـــًمـــا لـــمـــســـار الـــعـــالقـــات 

ــــة فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــــي ــــائ ــــن ــــث ال

عنُه  أسفرت  بما  المجاالت 

من توجيهات وقرارات تمت 

المهمة  الــعــمــل  جلسة  أثــنــاء 

بين السيد عبد المجيد تبون، 

رئيس الجمهورية، وحضرة 

تميم  الشيخ  السمو  صــاحــب 

أمــيــر  ثــــانــــي،  آل  حـــمـــد  بــــن 

البالد المفدى.

قفزة نوعية
ــتــعــاون  ال أن  إلــــى  وأشــــــار 

االقـــــتـــــصـــــادي شـــهـــد قـــفـــزة 

جّيد  بشكل  جــســدهــا  نــوعــيــة 

إنـــشـــاء شـــركـــة «الــجــزائــريــة 

الــقــطــريــة لــلــصــلــب»، الــتــي 

ـــا ضـــخـــًمـــا  شــــيــــدت مـــجـــمـــًع

لــلــصــلــب فـــي مــنــطــقــة بـــالرة 

بـــــــواليـــــــة جــــيــــجــــل شــــرقــــي 

بتكلفة  الــعــاصــمــة،  الــجــزائــر 

ــلــغــت حـــوالـــي  اســـتـــثـــمـــاريـــة ب

وبــطــاقــة  دوالر،  مـــلـــيـــاري 

مليون   ٤٠٠ تــفــوق  إنــتــاجــيــة 

ــلــســوق  طـــــن مـــــن الـــصـــلـــب ل

تــتــجــه  أن  عـــلـــى  الـــمـــحـــلـــي، 

فــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة، نحو 

مجموعة  وكذلك  التصدير، 

أوريـــــدو الـــرائـــدة فــي قطاع 

االتــــــصــــــاالت الــــتــــي حــقــقــت 

في  معتبًرا  نــجــاًحــا  وتحقق 

أن  المنتظر  ومــن  الجزائر، 

تتعزز هذه الشراكة، وتتوسع 

إلــــــــى مــــــجــــــاالت الــــــزراعــــــة 

والــســيــاحــة والــخــدمــات، مع 

للجنة  الــمــنــتــظــر  االجـــتـــمـــاع 

ومجلس  للتعاون  المشتركة 

رجال األعمال.

مضاعفة االستثمارات
وقـــال إنـــه فــي ضـــوء هــذه 

الـــعـــالقـــات الــمــتــمــيــزة بــيــن 

ــبــلــديــن وبــتــوجــيــهــات من  ال

الــســيــد عــبــد الــمــجــيــد تــبــون، 

رئيس الجمهورية، وحضرة 

تميم  الشيخ  السمو  صــاحــب 

أمــيــر  ثــــانــــي،  آل  حـــمـــد  بــــن 

أولوية  فــإّن  المفدى،  البالد 

عــمــل الـــســـفـــارة هـــي الــعــمــل 

االستثمارات  مضاعفة  على 

الـــمـــشـــتـــركـــة فــــي الـــبـــلـــديـــن، 

ــتــرقــيــة  وكـــــذلـــــك الـــســـعـــي ل

الـــصـــادرات الــجــزائــريــة إلــى 

السوق القطرية وهي كثيرة 

ـــنـــوعـــة، وبـــمـــواصـــفـــات  ومـــت

جودة عالية. 

خط مالحي 
الغرض  لهذا  أنه  وأضــاف 

هـــــنـــــاك بــــرمــــجــــة دراســــــــة 

للخطوط  خط  فتح  إمكانية 

وكذلك  الجزائرية،  الجوية 

خــــط مــــالحــــي يــــربــــط بــيــن 

مـــيـــنـــاءي الـــجـــزائـــر وحــمــد، 

ــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى إمــكــانــيــة  ث

تجسيد فتح فرع لبنك قطر 

وهذا  الجزائر،  في  الوطني 

في  اهللا  بـــإذن  سيساهم  مــا 

تــعــزيــز الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة 

فــي الــعــديــد مــن الــمــجــاالت، 

ـــرقـــيـــة الــــمــــبــــادالت بــيــن  وت

الــمــتــعــامــلــيــن االقــتــصــاديــيــن 

والمستثمرين من البلدين.

األزمة الخليجية 

وقــــــــــال ســــــعــــــادة ســفــيــر 

الــجــزائــر لـــدى الـــدوحـــة إنــه 

الخليجية  لــألزمــة  بالنسبة 

الوهلة  مــنــذ  الــجــزائــر  دعـــت 

ـــــى إلــــى تــغــلــيــب الــحــوار  األول

كسبيل وحيد لحل الخالفات 

والحفاظ تحت كل الظروف 

وحسن  األخـــوة  مــبــادئ  على 

الـــجـــوار وعــــدم الــتــدخــل في 

الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــدول 

وتدعيم  سيادتها  واحــتــرام 

كـــــل الـــــمـــــبـــــادرات الـــخـــيـــرة 

ـــرامـــيـــة لــحــل  والـــمـــســـاعـــي ال

مجلس  إطــار  فــي  الخالفات 

مشيًرا  الــخــلــيــجــي،  الــتــعــاون 

في سياق آخــر إلــى أنــه على 

مــســتــوى حـــق الـــشـــعـــوب في 

تقرير المصير، يظل موقف 

الجزائر من قضية فلسطين 

موقًفا ثابتًا. 

استفتاء الجزائر 

إن  السفير  ســعــادة  وقـــال 

نهاية  مـــع  عــرفــت  الــجــزائــر 

العام الماضي (٢٠١٩) تنظيم 

انتخابات رئاسية في ظرف 

اســتــثــنــائــي بــكــل الــمــقــايــيــس 

أفــضــت كــمــا هــو مــعــلــوم إلــى 

المجيد  عبد  السيد  انتخاب 

للجمهورية،  رئــيــًســا  تــبــون، 

ووفـــــًقـــــا لـــتـــعـــهـــداتـــه خـــالل 

الحملة االنتخابية تّم تنظيم 

اســتــفــتــاء لــتــعــديــل الــدســتــور، 

 ٢٠٢٠ نوفمبر   ١ يــوم  وذلــك 

لــمــا لــــُه مـــن رمـــزيـــة مهمة 

شعار «نوفمبر  تحت  وذلــك 

نوفمبر   - الــتــحــريــر   ١٩٥٤

هــذا  وتـــم  الــتــغــيــيــر»،   ٢٠٢٠

الـــــحـــــدث فـــــي ظــــــرف لــيــس 

انتشار  مكافحة  جــراء  سهًال 

(كوفيد-١٩)  كـــورونـــا  ــــاء  وب

الـــعـــالـــم  دول  غــــــــرار  عـــلـــى 

السلبية  األخــرى  وانعكاساته 

على كل المستويات الصحية 

واالجتماعية،  واالقتصادية 

جزائر  في  عازمة،  والدولة 

جـــــديـــــدة يــــســــودهــــا الـــعـــدل 

ـــــقـــــانـــــون والــــمــــؤســــســــات  وال

الـــراســـخـــة وتــعــزيــز الــفــصــل 

ـــــا  بـــــيـــــن الـــــســـــلـــــطـــــات وفـــــًق

الجديد،  الدستور  لمضمون 

عــــلــــى ُمـــــواصـــــلـــــة الــــمــــشــــوار 

وبرمجة انتخابات تشريعية 

فرصة  أقـــرب  فــي  ومحلية 

ُمواصلة  مع  تزامنًا  ممكنة، 

األساسية  االحتياجات  تلبية 

لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن بــــأبــــعــــادهــــا 

االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 

فــي  زادت  الـــتـــي  وغـــيـــرهـــا 

أعبائها تداعيات وباء كورونا 

(كوفيد-١٩). 

ســيــاســة  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 

الـــــدولـــــة الــــجــــزائــــريــــة عــلــى 

المستوى الخارجي، تحكمها 

عدة مبادئ تعود إلى أدبيات 

أول  وبيان  الوطنية  الحركة 

ودبلوماسية   ،١٩٥٤ نوفمبر 

ـــورة، ومـــن أهــم  ـــث جـــزائـــر ال

هــــذه الـــمـــبـــادئ مـــبـــدأ عــدم 

التدخل في الشؤون الداخلية 

السياسية  الــحــلــول  واعــتــمــاد 

الدولية،  النزاعات  لمعالجة 

ومــــبــــدأ حــــق الـــشـــعـــوب فــي 

تــقــريــر مــصــيــرهــا، اســتــنــاًدا 

الطويل،  كفاحها  تجربة  إلى 

ومــــــن هـــنـــا فـــهـــي ســيــاســة 

مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــن 

االجتماعية  والعدالة  الحرية 

سياسة  اإلنسانية.  والكرامة 

وحيد  كسبيل  الــحــوار  تتبنى 

لــتــســويــة األزمـــــــات الــدولــيــة 

وتـــــــرفـــــــض الــــــتــــــدخــــــل فـــي 

الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــدول 

وتــدافــع عــن مــبــادئ احــتــرام 

سيادتها وسالمة أراضيها.

حل دبلوماسي
السفير  ســعــادة  وأوضــــح 

المباشر،  محيطها  في  أنــه 

جهد  أي  الجزائر  تدخر  لم 

لــلــمــســاعــدة فــي إيــجــاد حل 

كل  بها  تمر  التي  لــألزمــات 

يمهد  بما  وليبيا  مالي  من 

سلطة  الســتــعــادة  الــطــريــق 

الــــــدولــــــة والــــحــــفــــاظ عــلــى 

وحـــــدة الــشــعــب والــــتــــراب، 

والـــــذي ال يــمــكــن تـــصـــوره، 

ــلــجــزائــر، خـــارج  بــالــنــســبــة ل

كل  يجمع  شامل  حوار  إطار 

الفاعلة  الوطنية  األطـــراف 

باستثناء  إقــصــاء،  أي  دون 

الـــــجـــــمـــــاعـــــات اإلرهـــــابـــــيـــــة 

طرف  من  كذلك  المصنفة 

األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، بـــعـــيـــًدا 

أجـــنـــبـــي،  تــــدخــــل  أي  عـــــن 

ــــا لـــمـــبـــادئ الــســيــاســة  وفــــًق

ــلــجــزائــر مــثــل  الــخــارجــيــة ل

مــــبــــدأ عــــــدم الــــتــــدخــــل فــي 

ــيــة لــلــدول  الـــشـــؤون الــداخــل

ومــــبــــدأ حــــق الـــشـــعـــوب فــي 

تــقــريــر الــمــصــيــر، وكــذلــك 

ــــتــــحــــكــــم فـــــــي ثـــــرواتـــــهـــــا  ال

الحلول  واعــتــمــاد  الــوطــنــيــة، 

الــــســــيــــاســــيــــة لــــلــــخــــالفــــات 

والــنــزاعــات الــدولــيــة، ومن 

انسجام  كــان  المنطلق  هــذا 

الــدبــلــومــاســيــة الــجــزائــريــة 

ســــــواء بــالــنــســبــة لـــألزمـــات 

ومالي،  كليبيا  جوارها  في 

لما  بالنسبة  ذاته  والموقف 

وسوريا،  اليمن  في  يجري 

ــــى حـــل شــامــل  ــــدعــــوة إل وال

منطلق  مـــن  الــفــرقــاء  بــيــن 

ـــشـــعـــب وســـالمـــة  وحـــــــدة ال

تدخل  أي  ورفض  اإلقليم، 

خارجي تحت أي ذريعة أو 

غطاء. أي 

الجالية الجزائرية 

ومــن جهة أخـــرى، أشــاد 

الدولة  لــدى  الجزائر  سفير 

ــيــة الـــجـــزائـــريـــة فــي  ــالــجــال ب

قطر، الفتًا إلى أنها متواجدة 

منذ وقت طويل في مختلف 

قطاعات النشاط االقتصادي 

االجــــتــــمــــاعــــي والــــثــــقــــافــــي، 

والــــغــــاز،  الـــنـــفـــط  ســـيـــمـــا  ال 

والــــــطــــــيــــــران، والــــريــــاضــــة 

واإلعـــــــــــــالم، وهـــــــي جـــالـــيـــة 

ـــــقـــــدم مـــســـاهـــمـــة  نــــوعــــيــــة تُ

اإلخوة  من  بالتقدير  تحظى 

الـــقـــطـــريـــيـــن، فــــي الـــتـــطـــور 

قطر  تشهده  الذي  الملحوظ 

فـــي إطــــار رؤيــتــهــا الــوطــنــيــة 

لكأس  وتحضيراتها   ٢٠٣٠

الــحــدث  هـــذا   ،٢٠٢٢ الــعــالــم 

الذي  والكبير  الرائع  العالمي 

الشعوب  لكل  فخًرا  سيكون 

العربية. 

وأعـــــــــرب عـــــن اســـتـــعـــداد 

ما  بكل  للمساهمة  الجزائر 

يمكن إلنجاح هذه التظاهرة 

الكروية الكبيرة، وقال نأمل 

أن تـــــزداد فــرحــتــنــا خــاللــهــا 

بــتــأهــل الــمــنــتــخــب الــوطــنــي 

الجزائري لها. 

إنجازات قطر

الجزائري  السفير  وجــدد 

بــاإلنــجــازات  الكبير  إعــجــابــه 

تحقيقها  تـــم  الــتــي  الــرائــعــة 

قياسي  ظرف  في  قطر  في 

العالمية  للمقاييس  ــا  ووفــًق

حضرة  النهضة  رائد  بقيادة 

صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد 

المفدى.

يــفــوتــنــي  وال  وأضــــــــــاف: 

ونــــحــــن عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 

باليوم  قــطــر  دولـــة  احــتــفــال 

الــوطــنــي الـــذي يــصــادف يوم 

التقدم  المقبل،  ديسمبر   ١٨

ـــز،  ـــعـــزي ـــد ال ـــل ـــب ــــــى هــــــذا ال إل

ــــا، بــأخــلــص  قـــــيـــــادة وشــــعــــبً

الــتــهــانــي وأصــــــدق األمـــانـــي 

التقّدم  من  المزيد  بتحقيق 

واالزدهار.

العـالقات القـطــرية الجـزائرية اسـتثنائية ومتطـورة
في االحتفال باليوم الوطني لبالده.. السفير مصطفى بوطورة:

الـــــعـــــالقـــــات  لـــــمـــــســـــار  مـــــهـــــمـــــة  دفـــــــعـــــــة  أعـــــــطـــــــت  لـــــلـــــجـــــزائـــــر  الـــــســـــمـــــو  صـــــــاحـــــــب  ـــــــــــــــارة  زي  

ــــــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة  ــــــــى تـــغـــلـــيـــب لــــغــــة الـــــــحـــــــوار كـــســـبـــيـــل وحـــــيـــــد لــــحــــل األزم ــــــــت إل الــــــجــــــزائــــــر دع
ـــــة الـــــحـــــديـــــد والـــــصـــــلـــــب بــــالــــجــــزائــــر ـــــرك ــــــصــــــادي بـــــإنـــــشـــــاء ش ــــــت ــــــي الـــــتـــــعـــــاون االق ــــة ف ــــي ــــوع ـــــزة ن ـــــف ق

الدوحة- إبراهيم بدوي:

د. مصطفى بوطورة

تصوير: حسين عليتصوير: حسين علي

ــة ــي ــم ــال ــع ــر ال ــي ــاي ــع ــم ــل ـــــجـــــازات ضــخــمــة فــــي ظـــــرف قـــيـــاســـي ووفــــقًــــا ل قـــطـــر حــقــقــت إن
ـــاالت ـــج ـــم ـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف ال ـــرك ـــت ـــش ـــم ـــة االســــتــــثــــمــــارات ال ـــف ـــضـــاع ــــا م ــــن ــــات ــــوي أول
ـــن ومـــالـــي ـــم ـــي ــا وســــوريــــا وال ــي ــب ــي ـــاســـي لــــألزمــــات فــــي ل ـــوم ـــل ـــل بـــحـــل دب ـــأم الـــجـــزائـــر ت
ـــر واالحــــــتــــــرام ـــدي ـــق ـــت ـــال ــــة فـــــي قـــطـــر نـــوعـــيـــة وتـــحـــظـــى ب ــــري ــــجــــزائ الـــجـــالـــيـــة ال

https://youtu.be/WmIGXh28DTU
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الــدوحــة - قــنــا: شــاركــت دولــة 
قــــطــــر، فــــي أعــــمــــال االجـــتـــمـــاع 
ــــدوري الـــرابـــع عــشــر ألصــحــاب  ال
ـــــســـــعـــــادة رؤســـــــاء  الــــمــــعــــالــــي وال
مــــجــــالــــس الــــــشــــــورى والــــــنــــــواب 
مجلس  بـــدول  واألمـــة  والــوطــنــي 
العربية  الــخــلــيــج  لـــدول  الــتــعــاون 
الـــــذي انــعــقــد أمــــس عــبــر تــقــنــيــة 

المرئي. االتصال 
فـــي  قــــــطــــــر  ـــــــــــــة  دول ـــــــل  مـــــــّث  
أحمد  الــســيــد  ســعــادة  االجــتــمــاع، 
محمود  آل  زيــد  بــن  عــبــداهللا  بــن 

الشورى. مجلس  رئيس 
ـــــمـــــاع  االجـــــت بـــــــدايـــــــة  وفــــــــــي   
اســــتــــذكــــر أصـــــحـــــاب الـــمـــعـــالـــي 
ــــســــعــــادة رؤســــــــاء الـــمـــجـــالـــس  وال
الــتــشــريــعــيــة الــخــلــيــجــيــة الــمــكــانــة 
الــخــالــدة لــلــمــغــفــور لــه بـــإذن اهللا 
تـــعـــالـــى صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 
صــبــاح األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
ُمـــشـــيـــديـــن بــمــســيــرتــه الــطــيــبــة، 
وإســــهــــامــــاتــــه الـــجـــلـــيـــلـــة، كـــأحـــد 
لمجلس  والداعمين  الُمؤسسين 

في  ودوره  الــخــلــيــجــي،  الــتــعــاون 
وأمته،  لوطنه  الرفاهية  تحقيق 
وجـــــهـــــوده فـــــي إرســــــــاء دعـــائـــم 
والذود  الدوليين،  واألمن  السلم 
عــــن قـــضـــايـــا األمـــتـــيـــن الــعــربــيــة 
تعالى  اهللا  داعــيــن  واإلســالمــيــة، 
لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ نــــواف 
األحــــمــــد الـــجـــابـــر الــــصــــبــــاح، أن 
لُمواصلة  خطاه،  ويُــســدد  يوفقه 
مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة فــي 

اإلنسانية. الحياة  مسارات  كافة 
 كــمــا اســـتـــذكـــروا اإلســهــامــات 
الـــرفـــيـــعـــة والـــجـــهـــود الــُمــخــلــصــة 
تــعــالــى  اهللا  بـــــإذن  ـــه  ل لــلــمــغــفــور 
بن  خليفة  األمير  السمو  صاحب 

خليفة.  آل  سلمان 

الـــمـــعـــالـــي  أصــــــحــــــاب  وأكـــــــــد   
والــــســــعــــادة خــــــالل اجــتــمــاعــهــم 

حـــرصـــهـــم عـــلـــى دعـــــم مــســيــرة 
ــتــعــاون والــتــنــســيــق بــيــن الـــدول  ال

األعــضــاء لــكــي تــتــحــقــق األهـــداف 
والـــغـــايـــات الــمــنــشــودة فـــي دعــم 

المشترك. الخليجي  العمل 
واطـــــلـــــع أصـــــحـــــاب الـــمـــعـــالـــي 
والــســعــادة عــلــى ُمــذكــرة األمــانــة 
الُمقدمة  التعاون  لمجلس  العامة 
موضوع  اختيار  بشأن  لالجتماع، 
ـــعـــات الــــطــــارئــــة لــلــحــد  ـــشـــري ـــت (ال
مــــن تــــداعــــيــــات أزمـــــــة كــــورونــــا 
عـــلـــى الــــمــــشــــروعــــات الـــصـــغـــيـــرة 
الخليجي  الموضوع  والمتوسطة) 

٢٠٢١م. لعام  الُمشترك 
قــــــادة  بـــــجـــــهـــــود  وأشــــــــــــــــادوا   
التعاون  مجلس  دول  وحكومات 
لدول الخليج العربية في التصدي 
(كوفيد  كورونا  فيروس  لجائحة 
الـــصـــحـــيـــة،  وتـــداعـــيـــاتـــهـــا   ،(١٩
الحياة  واستعادة  واالقتصادية، 

أهمية  على  وشـــّددوا  الطبيعية. 
اإلســـــراع فـــي تــأســيــس مــنــظــومــة 
الغذائي  لألمن  ُمتكاملة  وآليات 
ـــمـــائـــي والـــــدوائـــــي والــصــحــي  وال
الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  دول  بــــيــــن 
الستكشاف  والــســعــي  الــخــلــيــجــي، 
واستدامة  للنمو  جديدة  مصادر 

االقتصاد.
 وقــــــــرر أصـــــحـــــاب الـــمـــعـــالـــي 
ـــســـعـــادة اســـتـــمـــرار الــــزيــــارات  وال
ــــمــــان  ــــرل ــــب ـــــتـــــبـــــادلـــــة مـــــــع ال ـــــُم ال
اجتماع  لعقد  والعمل  األوروبــي، 
ــــــدول األعـــضـــاء  بـــيـــن مـــجـــالـــس ال
عبر  إمـــا  األوروبـــــي،  والــبــرلــمــان 
هامش  على  أو  المرئي  االتصال 
اجــتــمــاعــات االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي 

الدولي. 
ـــــمـــــرار  اســـــت قــــــــــــــــّرروا  كـــــمـــــا   
ـــقـــاءات بــيــن  االتــــصــــاالت لــعــقــد ل
ومجموعة  الخليجية  المجالس 
أمـــريـــكـــا الــالتــيــنــيــة والـــكـــاريـــبـــي 
االتحاد  اجتماعات  هامش  على 

الدولي.  البرلماني 

التأكيد على دعم مسيرة التعاون ودعم العمل الخليجي الُمشترك   
 خالل اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بمجلس التعاون وبمشاركة قطر 

ـــر الــصــبــاح   ـــاب ـــج ـــاح األحــــمــــد ال ـــب ــــه الـــشـــيـــخ ص ــور ل ــف ــغ ــم ــل ــة ل ــل ــي ــل ــج ــــات ال ــــام ــــه  اإلشــــــــادة بـــالـــمـــســـيـــرة الــطــيــبــة واإلس

خليفة   آل  ــان  ــم ــل س ـــن  ب ــيــفــة  خــل ـــر  ـــي األم اهللا  ـــــإذن  ب ـــه  ل ــمــغــفــور  ــل ل ــصــة  ــخــل ــُم ال ـــجـــهـــود  وال ــة  ــع ــي ــرف ال ـــات  ـــام ـــه اإلس ـــذكـــار  اســـت

واالقتصادية الصحية  وتداعياتها  كــورونــا  لجائحة  التصدي  فــي  المجلس  دول  ــادة  ق بجهود  ـــادة  اإلش

الخليجي  والدوائي  والمائي  الغذائي  لألمن  متكاملة  وآليات  منظومة  تأسيس  تسريع  أهمية  على  التشديد 

معه  خليجي  ــاع   ــم اجــت لعقد  ــعــمــل  وال ـــــي  األوروب ــبــرلــمــان  ال ــع  م الــمــتــبــادلــة  ـــارات  ـــزي ال ــرار  ــم ــت اس

ووكـــــاالت:  قــنــا   - اهللا  رام 
ـــــــــــــــوزراء  طـــــــالـــــــب رئـــــــيـــــــس ال
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد اشــتــيــة 
ــــي  ــــدول ـــجـــتـــمـــع ال ـــُم أمــــــــس، ال
بــــالــــضــــغــــط عــــلــــى إســــرائــــيــــل 
لــــــاللــــــتــــــزام بـــــاالتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــُمـــــوقـــــعـــــة مـــع 
في  اشتية  الفلسطينيين. وأكد 
ُمــســتــهــل االجــتــمــاع األســبــوعــي 
لــمــجــلــس الــــــوزراء فـــي مــديــنــة 
دفــع  ضــــرورة  عــلــى  اهللا،  رام 
الستئناف  الـــدولـــي  الــمــجــتــمــع 
ـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وفــــق  الـــعـــمـــل
مرجعيات القوانين والقرارات 
ـــيـــة  الـــــّدولـــــيـــــة، بــــرعــــايــــة دول
ـــعـــددة األطــــــراف. وقــــــال:  ـــت ُم
تنهي  سياسية  عملية  «نــريــد 
االحــــتــــالل، وعـــنـــدمـــا نــطــالــب 
بـــأي أمـــر هــو مــن حــقــنــا وهــو 
لنا، سواء كان ذلك حريتنا أو 
أرضنا أو مالنا أو رفع الحصار 
فــي  أهـــلـــنـــا  أو  قـــدســـنـــا  عـــــن 
«العالقة  أن  وأضـــاف  غـــزة». 
الـــتـــي تــربــطــنــا مــــع إســـرائـــيـــل 
دولة  مع  ُمحتل  شعب  عالقة 

احــــتــــالل، وهـــنـــاك اتــفــاقــيــات 
ـــوقـــعـــة لــــم تـــكـــن إســـرائـــيـــل  ُم
تــحــتــرمــهــا، وتــســتــنــد الــعــالقــة 
وقــرارات  الدولي  القانون  إلى 
ليست  وهي  الدولية  الشرعية 
عالقة أمنية أو مالية»، وقال 
العالقة  مرجعية  إن  اشــتــيــة: 
مــع إســرائــيــل «لــن تــكــون ولم 

تـــكـــن صــفــقــة الـــقـــرن (خــطــة 
الـــــســـــالم األمــــريــــكــــيــــة) الـــتـــي 
وتفصيال».  جملة  رفــضــنــاهــا 
من جهة ثانية، اعتقلت قوات 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، أمــس، 
مــنــاطــق  مـــن  فــلــســطــيــنــًيــا   ١٨
الغربية  الــضــفــة  فــي  مختلفة 
والـــقـــدس الــمــحــتــلــة. وذكـــرت 

األنباء  لوكالة  محلية  مصادر 
أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة «  وفـــــــــــا»  ، 
قــــــوات االحــــتــــالل اعــتــقــلــت ٤ 
ُمداهمتها  خالل  فلسطينيين 
لــبــلــدة كــفــر نــعــمــة غـــرب رام 
ذاتها  المصادر  وأشــارت  اهللا. 
انــدلــعــت  ُمـــواجـــهـــات  أن  ــــى  إل
االحتالل،  وجنود  الشبان  بين 

الــذيــن أطــلــقــوا قــنــابــل الــصــوت 
والـــــغـــــاز الـــمـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، 
عن  يبلغ  أن  دون  باتجاههم، 

إصابات. 
االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 
مــن  آخــــريــــن   ٧ اإلســـرائـــيـــلـــي 
ُمـــحـــافـــظـــة الـــخـــلـــيـــل، جــنــوب 

الغربية. الضفة 

اشتية يُطالب بضغط دولي على إسرائيل لاللتزام باالتفاقيات 
 االحتالل يعتقل ١٨ فلسطينيًا في الضفة والقدس  

مواجهات مع االحتالل في الضفة 

 مقتل جندي و٤ جرحى بانفجار عبوة في الموصل 

بغداد - وكاالت: شهدت مدينة الرطبة 
أقـــصـــى غــــرب الـــعـــراق ضــمــن مــحــافــظــة 
انــتــشــاًرا  األردن  مــع  الــحــدود  عــلــى  األنــبــار 
 ٣ مقتل  إثر  أمس،  فجر  منذ  واسًعا  أمنًيا 
منتصف  بعد  جثثهم  وحرق  أمن  عناصر 
تنظيم  نصبه  بكمين  االثنين   - األحد  ليل 
«داعــــش» فــي الــمــديــنــة، وذلـــك بــعــد أقــل 
في  للتنظيم  كــمــيــن  عــلــى  ســاعــة   ٤٨ مــن 
مــحــافــظــة صــــالح الـــديـــن شــمــالــي الــبــالد 
٢٠ عــنــصــًرا  تــســبــب بــمــقــتــل وإصـــابـــة نــحــو 
العشائري». و»الحشد  العراقي  األمن  في 
الواقعة  الرطبة  مدينة  قائمقام  وأكد   
أن  الدليمي  عماد  األنبار  ُمحافظة  غربي 
عــنــاصــر تــنــظــيــم «داعــــش» نــصــبــوا كــمــيــنـًـا 
مـــن خــــالل نــقــطــة تــفــتــيــش وهـــمـــيـــة فــي 
الرطبة،  شرقي  الواقعة  الصكار  منطقة 
التنظيم  أن  صــحــافــي  بــيــان  فــي  مــوضــًحــا 
فــتــح الـــنـــار عــلــى ســـيـــارة تــقــل ُمــنــتــســبــيــن 
تسبب  مــا  وشــاحــنــة،  األمــنــيــة  بــاألجــهــزة 
٣ عــنــاصــر أمـــن كـــانـــوا يــســتــقــلــون  بــمــقــتــل 
ـــتـــي قـــــام عـــنـــاصـــر «داعـــــش»  الـــســـيـــارة ال

الضحايا. مع  بحرقها 
مساء  عــراقــي  عــســكــري  مــصــدر  وأفـــاد   
أمــــــس بـــمـــقـــتـــل جــــنــــدي وإصـــــابـــــة أربـــعـــة 
آخــــريــــن بـــانـــفـــجـــار عـــبـــوة نـــاســـفـــة غــربــي 
الـــمـــوصـــل٤٠٠ كـــم شــمــالــي بـــغـــداد. وقـــال 
العراقي  بالجيش  العكيدي  حسين  المقدم 
استهدف  أمــس  ناسفة  عبوة  «انــفــجــار  إن 
الجرن  قريتي  بين  همر  (ســيــارة)  عجلة 
العليل٢٠  حمام  ناحية  ضمن  والفارسية 
جندي  مقتل  إلى  أدى  الموصل  جنوب  كم 
ُمتفاوتة  بــجــروح  آخــريــن  أربــعــة  وإصــابــة 
لتلقي  المستشفى  إلـــى  إثــرهــا  عــلــى  نــقــلــوا 
للطب  الــقــتــيــل  جــثــة  ســّلــمــت  فــيــم  الـــعـــالج 
الــعــدلــي فــي الــمــوصــل». مــن جــهــة ثــانــيــة، 
أعــلــن الــُمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــقــائــد 
ــعــام لــلــقــوات الــُمــســلــحــة الــعــراقــيــة الــلــواء  ال
يــحــيــى رســــول أمـــس أن قــــوات مــكــافــحــة 
اإلرهــــــاب تــمــّكــنــت مـــن اعــتــقــال الــُمــنــســق 
نبأ  أبــو  داعـــش  تنظيم  فــي  اإلداري  الــعــام 
الدول  إحدى  من  قادًما  بغداد  مطار  في 

العربية. 

العراق: استنفار أمني في األنبار
 بعـــد كمــــين لـداعـــش

المغرب: تفكيك خلية موالية 
لداعش واعتقال أفرادها 

الـــربـــاط - قــنــا: تــمــكــنــت الــســلــطــات األمــنــيــة 
تنتمي  خــلــيــة  تــفــكــيــك  مـــن  أمــــس،  الــمــغــربــيــة 
لــتــنــظــيــم داعــــش فـــي مــديــنــتــي إنـــزكـــان وأيـــت 
مــلــول غــربــي الــبــالد. وذكـــرت مــصــادر أمنية، 
ثالثة  اعتقال  عن  أسفرت  األمنية  العملية  أن 
الُمتواصلة  الجهود  إطــار  في  وذلــك  أشخاص، 
التهديدات  وتحييد  التطرف  مخاطر  لُمواجهة 
المصادر  وأضافت  المغرب.  بأمن  تحدق  التي 
أفراد  بأن  أفــادت  والتتبع  البحث  إجــراءات  أن 
أسلحة  عــن  البحث  بــصــدد  كــانــوا  الخلية  هــذه 
صناعة  في  تدخل  وُمستحضرات  ومواد  نارية 
عــمــلــيــات  أن  وأوضـــحـــت  الــنــاســفــة.  الـــعـــبـــوات 
المكتب  ضباط  بها  قام  التي  والمسح  التفتيش 
الــمــركــزي لــألبــحــاث الــقــضــائــيــة، أســفــرت عن 
حجز أسلحة بيضاء كبيرة ومتوسطة الحجم، 
ومخطوطات  إلكترونية  أجهزة  إلى  باإلضافة 

متطرف.  طابع  ذات 

طرابلس - وكاالت: انطلقت 
أمــــــــس جـــــلـــــســـــات تـــــشـــــاوريـــــة 
ُمـــــصـــــغـــــرة بــــمــــديــــنــــة طــنــجــة 
الـــمـــغـــربـــيـــة، بــــهــــدف تــوحــيــد 
بشقيه  الليبي  الــنــواب  مجلس 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس ومــديــنــة 
برلماني  وفق  (شرق)،  طبرق 
لـــيـــبـــي. وقــــــال عـــبـــد الــــوهــــاب 
زولـــيـــه عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
والذي  طرابلس،  في  الُمنعقد 
أن  الــمــغــرب:  جلسات  يحضر 
«الــحــاضــريــن اتــفــقــوا عــلــى أن 
مجموعات  في  اللقاءات  تكون 
ُمـــــصـــــّغـــــرة تــــضــــم نــــــوابًــــــا مــن 
الـــمـــجـــلـــس بـــشـــقـــيـــه، لــــدراســــة 
الوضع ووضع آلية يتم االتفاق 
مجلس  والتئام  لتوحيد  عليها 

الـــنـــواب الــلــيــبــي». وأشــــار إلــى 
نــاقــشــت  الــجــلــســات  أن «هــــذه 
وإنهاء  الخالفية  القضايا  حــل 
عمل  فـــي  الــســيــاســي  االنـــســـداد 

النواب».  مجلس 
 إلــــى ذلــــك قــــال عـــضـــو فــي 
ـــقـــي الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي  ـــت ـــل ُم
الــثــانــيــة  الــجــولــة  الــلــيــبــي: «إن 
انطلقت  والــتــي  الُملتقى،  مــن 
ــــر تـــقـــنـــيـــة  ـــــاح أمــــــــس عــــب صـــــب
االتــــصــــال الـــمـــرئـــي، اخــتــتــمــت 
المصدر،  وأضـــاف  أعــمــالــهــا». 
طــلــب عــــدم نــشــر اســـمـــه : إن 
ليبيا  في  المتحدة  األمم  بعثة 
حــــــــّددت، األربــــــعــــــاء، مـــوعـــًدا 
إن  وأضاف:  الثالثة».   للجولة 
«الــنــقــاش فــي الــجــولــة الــثــانــيــة 

ـــيـــات الــتــرشــح  ـــز حــــول آل ـــرّك ت
والمجلس  الجديدة  للحكومة 
الـــــرئـــــاســـــي وكـــــانـــــت األجــــــــواء 

إيجابية». 
 وكــــانــــت الـــبـــعـــثـــة األمـــمـــيـــة 
ُمقتضب،  بــيــان  عــبــر  أعــلــنــت، 

لُملتقى  ثــانــيــة  جــولــة  انــطــالق 
الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا 
أمــــــــس، بــــحــــضــــور الـــمـــبـــعـــوثـــة 

وليامز.  ستيفاني  األممية 
ونـــشـــر الـــحـــســـاب الــرســمــي 
ـــتـــر صــــــوًرا  ـــوي لـــلـــبـــعـــثـــة عـــلـــى ت
لــــــولــــــيــــــامــــــز وشـــــخـــــصـــــيـــــات 
لــيــبــيــة ُمــــشــــاركــــة فــــي الـــلـــقـــاء 
االفـــــــتـــــــراضـــــــي، الــــــــــذي يُــــعــــد 
التي  السابقة  للجولة  استكماًال 
في  أســبــوع  مــدى  على  عــقــدت 
تــونــس بــرعــايــة أمــمــيــة أيــًضــا. 
وقـــال عــضــو الــمــجــلــس األعــلــى 
الحوار  وملتقى  الليبي  للدولة 
حويلي  الــقــادر  عــبــد  الــســيــاســي 
حـــددت  األمـــمـــيـــة  الــبــعــثــة  أن 
الرئاسي  رئيس  اختيار  آليات 
ونــــائــــبــــيــــه ورئـــــيـــــس الـــــــــوزراء 
يـــكـــون  أن  عــــلــــى  ــــيــــه،  ــــب ــــائ ون

امرأة.    أحدهما 

 اجتماع بالمغرب لتوحيد البرلمان الليبي 
 انطالق جولة ثانية من الحوار السياسي 
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 قطـر تسـهم في تعليـم ١٠٠ ألف طفـل كمــبودي 
بموجب  مذكرة  تفاهم وقعها صندوق  قطر للتنمية مع وزارة التربية الكمبودية

الــجــمــيــع  ــــوق  ف ــيــم  ــعــل ــت ال ــة  ــس ــؤس م مـــشـــاريـــع  ــر  ــب ع ــة  ــودي ــب ــم ك ــة  ــاطــع ــق م  ٢٥ ـــي  ف ــل  ــف ط ــــف  أل  ١١٦ ـــن  م أكـــثـــر  ــــى  إل الــــوصــــول 
الــــــــدوحــــــــة   قـــــنـــــا  : وقــــع 
صندوق قطر للتنمية مذكرة 
الــتــربــيــة  ووزارة  مـــع  تــفــاهــم 
والرياضة  والشباب  والتعليم 
مشروع  لتنفيذ  كمبوديا  فــي 
تحسين  إلـــى  يــهــدف  تعليمي 
الـــوصـــول إلـــى تــعــلــيــم منصف 
كمبوديا  فــي  الـــجـــودة  وعــالــي 
أحد مشاريع مؤسسة (التعليم 

فوق الجميع).
وقـــــع الـــمـــذكـــرة عــــن بــعــد، 
الــــســــيــــد خـــلـــيـــفـــة بـــــن جـــاســـم 
الكواري المدير العام لصندوق 
قطر للتنمية وسعادة الدكتور 
ــــــــارون وزيــــر  هــــانــــغ تــــشــــون ن
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــشــبــاب 
والـــــريـــــاضـــــة فـــــي كـــمـــبـــوديـــا، 
محمد  السيد  سعادة  بحضور 
إســـمـــاعـــيـــل الــــعــــمــــادي ســفــيــر 
دولة قطر (غير المقيم) لدى 
فهد  والسيد  كمبوديا،  مملكة 
بـــن حــمــد الــســلــيــطــي الــرئــيــس 
(التعليم  لمؤسسة  الــتــنــفــيــذي 

فوق الجميع). 
وبـــمـــوجـــب هــــذا الــمــشــروع 

سيتم الــوصــول إلــى أكــثــر من 
بــالــتــعــاون  طــفــل  ألــــف   (١١٦)
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  مــع 
والشباب والرياضة الكمبودية، 
لألطفال  الكمبودي  واالتــحــاد 
خــــارج الـــمـــدرســـة، مـــن خــالل 
ـــــمـــــدارس فــــي خــمــس  دعـــــم ال
وعــشــريــن مــقــاطــعــة وتــركــيــز 
العادل  الوصول  على  المشاريع 
ــيــم والــمــلــكــيــة  ــتــعــل وجـــــــودة ال
الدراسية  والمنح  والمساءلة، 

والـــدعـــم الــعــيــنــي ودعــــم سبل 
المدارس  وبناء  لألسر  العيش 
وإعـــــادة تــأهــيــلــهــا كــمــا يــهــدف  
المشروع إلى تدريب المعلمين 
وبناء  التعليمية  المواد  وتوفير 
والتعليمية  التربوية  الــقــدرات 
لــلــجــهــات الــفــاعــلــة فـــي مــجــال 
الــتــعــلــيــم لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

الفئات السكانية الخاصة.
خليفة  الــســيــد  وأوضــــــح     
بــــن جـــاســـم الـــــكـــــواري مــديــر 

للتنمية  قــطــر  صـــنـــدوق  عـــام 
المبرمة  التفاهم  مــذكــرة  أن 
بين الصندوق ووزارة التربية 
والرياضة  والشباب  والتعليم 
دعم  إلــى  تهدف  كمبوديا  فــي 
مـــــشـــــروع تــعــلــيــمــي مــرحــلــي 
إلى  الوصول  تحسين  لبرنامج 
الجودة  وعالي  منصف  تعليم 

لألطفال في كمبوديا.
الذي  المشروع  أن  وبين     
تـــنـــفـــذه مـــؤســـســـة (الـــتـــعـــلـــيـــم 

فــــــوق الـــجـــمـــيـــع) يـــســـعـــى إلـــى 
تـــطـــويـــر الـــــمـــــدارس لــألطــفــال 
في  التعليم  مــن  المحرومين 
ويستهدف  آسيا  شــرق  جنوب 
طــفــل  ألــــــف   ١٠٠ مــــن  أكــــثــــر 
كـــمـــبـــودي خــــــارج الــــمــــدارس، 
يحقق  أن  أمـــلـــه  عـــن  مــعــربــا 
نتائج إيجابية في زيادة إلحاق 
األطــــفــــال الـــمـــحـــرومـــيـــن مــن 
المناطق  في  االبتدائي  التعليم 

النائية بالمدارس.

  مـــــن جـــهـــتـــه أكــــــد الــســيــد 
فــــهــــد بــــــن حــــمــــد الـــســـلـــيـــطـــي 
لمؤسسة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
أهمية  الجميع)  فوق  (التعليم 
للتنمية  قــطــر  صــنــدوق  دعـــم 
كمبوديا  في  التعليم  لمشاريع 
الجيد  التعليم  فــرص  وتوفير 
لــلــمــحــرومــيــن فـــي الــمــراحــل 
االبـــتـــدائـــيـــة وخـــاصـــة لــلــفــئــات 

الضعيفة والمهمشة.
  وأضاف «رغم ما شهدته 

حقيقي  تــقــدم  مـــن  كــمــبــوديــا 
االبتدائي  التعليم  تحقيق  فــي 
الشامل، ال يزال القطاع يواجه 
تـــحـــديـــات مـــتـــعـــددة بـــمـــا فــي 
األطفال  وعمالة  الهجرة  ذلك 
المكاسب  تــهــدد  الــتــي  والــفــقــر 
المرحلة  خــالل  تحققت  التي 

األولية للمشروع». 
ـــيـــطـــي عــن  وأعــــــــــرب الـــســـل
الشركاء  مع  بالتعاون  سعادته 
الــــعــــالــــمــــيــــيــــن والـــــخـــــطـــــوات 

الــحــاســمــة نــحــو بــنــاء الــقــدرات 
تعليم  إلـــى  الـــوصـــول  وتــوفــيــر 
المهمشة  الفئات  لجميع  جيد 

والضعيفة في العالم. 
   الــجــديــر بــالــذكــر أن هــذا 
ــــى دعــم  الـــمـــشـــروع يـــهـــدف إل
أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
لـــألمـــم الــمــتــحــدة مـــن خــالل 
نُــُهــج مــتــعــددة األبـــعـــاد، وهــي 
بين  والمساواة  الجيد  التعليم 
الــجــنــســيــن، والـــحـــد مـــن عــدم 
أجل  من  والشراكة  المساواة، 

األهداف.
الجدير بالذكر أن الدراسات 
الصادرة من منظمة اليونسكو 
أثبتت وجود ما يزيد على ١٩٠ 
ألف طفل خارج المدرسة في 
ســن الــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة في 

كمبوديا،
سيتم  المشروع  إطــار  وفــي 
تــحــديــد األطــــفــــال الــمــؤهــلــيــن 
مــبــدئــًيــا لــالســتــفــادة مــن هــذه 
الــمــشــاريــع مــن خــالل حمالت 
المجتمعية  الـــخـــرائـــط  رســــم 

التشاركية.

لألطفال  ــجــودة  ال وعــالــي  ُمنصف  تعليم  إلــى  ــوصــول  ال تحسين  لبرنامج  مرحلي  تعليمي  مــشــروع 
والُمهّمشة الضعيفة  للفئات  خاصة  االبتدائية  المراحل  في  للمحرومين  الجيد  التعليم  فرص  توفير 

لـــنـــدن - وكـــــــاالت: أعـــلـــن ُمــخــتــبــر 
في  أمــس،  البريطاني،  أسترازينيكا 
لكوفيد-١٩  المضاد  اللقاح  أن  بيان، 
الــذي يُــطــّوره بــاالشــتــراك مــع جامعة 
للوقاية   ٪٧٠ بنسبة  فّعال  أكسفورد، 

من المرض.
ُمؤقتة  نتائج  إنــهــا  المختبر  وقـــال 
نطاق  على  أُجريت  سريرية  لتجارب 
واسع في المملكة المتحدة والبرازيل.
 واعــتــبــرت الــشــركــة فــي الــبــيــان أن 
للوقاية  كبير»  بشكل  «فّعال  لقاحها 
يُصب  لم  أنه  خصوًصا  المرض،  من 
أنــواع  بأية  التجارب  فــي  ُمــشــارك  أي 
حــــادة مــن الــمــرض ولـــم يُــنــقــل أحــد 
النتائج  إن  وقــالــت:  المستشفى.   إلــى 
األولية تتعلق بتجارب تشمل أكثر من 
أُصيبوا   ١٣١ بينهم  شخص  ألــف   ٢٠
بالمرض، بحيث ترتفع فعالية اللقاح 
إلـــى ٩٠٪ لـــدى مــجــمــوعــة أولــــى من 
األشخاص تلقوا نصف جرعة ثم بعد 

شهر جرعة كاملة. 
إلى  تراجعت  الفعالية  أن  وكشفت   
تلقت  أخـــــرى  مــجــمــوعــة  لــــدى   ٪٦٢
جرعتين يفصل بينهما شهر، لُيصبح 

اللقاح فعاًّال بنسبة ٧٠٪ تقريبًا. 
وقــالــت: إن الــمــرحــلــة الــثــالــثــة من 
النطاق  واســعــة  الــســريــريــة  الــتــجــارب 
الــعــالــم،  فــي  شــخــص  ألـــف   ٦٠ تشمل 

المتحدة  الواليات  في  أيًضا  وأُجريت 
إفريقيا  وجــنــوب  وروســيــا  والــيــابــان 

وكينيا وأمريكا الالتينية.
 مــن جــهــتــه، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جـــونـــســـون، أنــه 
سيتم إجــــراء الــمــزيــد مــن اخــتــبــارات 
مؤكًدا  أكسفورد،  لقاح  على  السالمة 

أن «النتائج رائعة».
ـــــــر الــصــحــة  ـــبـــر وزي بــــــــــدوره، اعـــت
حديث  في  هانكوك  مات  البريطاني 
إعالمي أمس أن هذه أخبار ُمشّجعة 
أكسفورد/  أسترازينيكا،  لــقــاح  عـــن 

معلنًا دعم بالده الكامل له.
بهذه  جـــًدا  سعيد  أنـــه  أضـــاف  كــمــا 
األرقام، ُمرحبًا بالبيانات التي تظهر 
يمكن  الصحيحة  بالجرعة  اللقاح  أن 

أن يكون فّعاًال بنسبة ٩٠٪.
ــــقــــاح، كــشــف  ــــل  وعــــــن تـــركـــيـــبـــة ال
أحــد  عــلــى  مبني  الــلــقــاح  أن  هــانــكــوك 
الفيروسات الغدية التي تسّبب نزالت 
يتم  بحيث  الــشــمــبــانــزي،  لـــدى  الــبــرد 
تعديل الفيروس كي ال يُسبب المرض 
جينًا  أيًضا  يحمل  إنه  وقــال  لإلنسان. 
إضافًيا من فيروس كورونا المستجد.

بدوره، قال البروفيسور آدم فين، 
ساعد  والــذي  بريستول،  جامعة  من 
فـــي إجــــــراء الـــتـــجـــارب: إن لــقــاحــات 
أثبتت  الجديدة  الحيوية  التكنولوجيا 
أنها أسرع في تطويرها من اللقاحات 
الفيروسات  على  القائمة  التقليدية 
التالي  التحدي  بــأن  منوًها  الُمعطلة، 
من  كـــاف  عـــدد  تحصين  فــي  يــكــمــن 

الناس بالسرعة الكافية إلحداث تأثير 
على الفيروس، وهو ما يستغرق وقتا 
ريثما يتم تصنيعه وتوزيعه ووصوله 

إلى الناس.
 إلى ذلك، كشف البروفيسور أندرو 
تجربة  فــي  الباحثين  كبير  بــــوالرد، 
من  أنه  الجامعة،  في  أكسفورد  لقاح 
الُمتوقع طرح ٤ ماليين جرعة بحلول 
على  الــمــوافــقــة  تــّمــت  إذا  الــعــام  نهاية 

اللقاح من قبل منظمة األدوية.
ـــــت بـــــــام تـــشـــنـــغ الــــمــــديــــرة   وقـــــال
الــتــنــفــيــذيــة لــلــعــمــلــيــات فــــي شــركــة 
الــشــركــة  إن  أمــــــس:  أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا 
٢٠٠ مــلــيــون جــرعــة  ســيــكــون لــديــهــا 
مــن لــقــاحــهــا الــُمــرشــح الـــذي طــّورتــه 
بالتعاون مع جامعة أكسفورد بحلول 
 ٧٠٠ أن  وأكـــدت   ،٢٠٢٠ عــام  نــهــايــة 
على  جــاهــزة  ستكون  جرعة  مليون 
مستوى العالم بنهاية الربع األول من 

عام ٢٠٢١.
إنــه  صحفية  إفــــادة  فــي  وأضــافــت 
ســيــتــوفــر فـــي بــريــطــانــيــا ٢٠ مــلــيــون 
جرعة بحلول نهاية العام و٧٠ مليونًا 

بنهاية الربع األول من عام ٢٠٢١.
وقــالــت الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة إنها 
مليارات   ٣ إنــتــاج  فــي  تــقــدمــاً  حققت 
جـــرعـــة مـــقـــررة يــفــتــرض أن تــكــون 

متوفرة في ٢٠٢١.

مختبر أسترازينيكا يؤكد فاعلية لقاح أكسفورد  بنسبة ٧٠٪
بلينكين وزيًرا للخارجية من خالل تجارب شملت أكثر من ٢٠ ألف شخص 

واشــــنــــطــــن - وكـــــــــــاالت:  قــــــال مـــســـاعـــدو 
إنه  بايدن،  جو  الُمنتخب،  األمريكي  الرئيس 
الــــوزراء،  مــن  مجموعة  أول  أســمــاء  سيعلن 
بلومبيرغ  وكالة  أشــارت  فيما  الثالثاء،  اليوم 
األمريكية إلى أن بايدن يعتزم تعيين أنتوني 

بلينكين وزيًرا للخارجية.
 يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــضــع فيه 
الرغم  على  الجديدة،  إلدارتــه  األســاس  بايدن 
مــن رفـــض الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب اإلقـــرار 
بــالــهــزيــمــة، ومـــن الــُمــقــرر أن يــتــولــى بــايــدن 
منصبه في ٢٠ يناير ٢٠٢١. فمنذ إعالن فوز 
بــايــدن قــبــل أســبــوعــيــن، رفـــع تــرامــب سلسلة 
مـــن الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة ومـــــارس ضــغــوًطــا 
نتائج  على  التصديق  من  الواليات  لمنع  هائلة 
 ٢٠٢٠ نوفمبر   ٢١ السبت  وُمني  االنتخابات، 
بــخــســارة دعـــوى قضائية جــديــدة فــي واليــة 
بنسلفانيا.  وحث رون كلين، الذي عّينه بايدن 
ترامب  إدارة  األبيض،  البيت  لموظفي  كبيًرا 
االعتراف  على  العامة،  األجهزة  إدارة  خاصة 
نقل  عملية  ببدء  للسماح  بايدن  بفوز  رسمًيا 
إدارة  مديرة  تقوم  أن  وقــال: «آمــل  السلطة، 

األجهزة العامة (إميلي مورفي) بعملها».
 وكــشــف بــايــدن عــن سلسلة مــن األســمــاء 
الــُمــخــتــارة للعمل فــي الــبــيــت األبــيــض، وقــال 
يــخــتــارهــم  أعــــضــــاء  أول  كـــلـــيـــن: «ســــتــــرون 
(بايدن) للعمل في إدارته هذا الثالثاء»، لكنه 

أحجم عن ذكر أسماء.
 وأشـــــــار بــــايــــدن إلـــــى أنـــــه اخــــتــــار وزيــــــًرا 
لـــلـــخـــزانـــة، وضـــّمـــت الـــقـــائـــمـــة الــُمــخــتــصــرة 
(البنك  االتحادي  االحتياطي  مجلس  رئيسة 
الــــمــــركــــزي األمــــريــــكــــي) الـــســـابـــقـــة جــانــيــت 
برينارد،  اليــل  بالمجلس  والمسؤولة  يلين، 
بلوم  ســـارة  بالمجلس  الــســابــقــة  والــمــســؤولــة 
في  االتحادي  االحتياطي  ورئيس  راسكين، 

بوستيك. رفاييل  أتالنتا 
 وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة بلومبيرغ، 
عــن مــصــادر لــم تــحــّددهــا، أن الرئيس  نــقــالً 
وزيــًرا  بلينكين  أنتوني  تعيين  يعتزم  بــايــدن 
للخارجية، ُمتوقعة أن يتم اإلعالن عن ذلك 
اليوم الثالثاء . كذلك نقلت وكالة رويترز عما 
الكشف  عدم  طلب   - لبايدن  حليف  إنه  قالت 
الــخــيــار  هـــو  بلينكين  إن  قــولــه   - اســمــه  عـــن 

الُمرّجح لبايدن لمنصب وزير الخارجية. 
 الوكالة لفتت أيًضا إلى أن ُمستشارة األمن 
الــقــومــي الــســابــقــة ســـــوزان رايــــس كــانــت من 
وزير  لمنصب  أيًضا  الُمرشحة  األسماء  أبــرز 
تنصيب  بــمــراســم  يتعلق  وفــيــمــا  الــخــارجــيــة. 
الــرئــيــس الــجــديــد ألمــريــكــا، قـــال كــلــيــن إنــهــا 
ستكون تقليدية لكن على نطاق أصغر، وعادة 
ما تجتذب احتفاالت التنصيب واألحداث ذات 

الصلة حشوًدا ضخمة إلى واشنطن. 
سببه  الــتــنــصــيــب  مـــراســـم  تــقــلــيــص  أن  إال 
والوفيات  اإلصابات  عدد  في  الحاصل  التزايد 
كثيرة  أنــحــاء  فــي  كوفيد-١٩  مـــرض  بسبب 
جائحة  أودت  حيث  المتحدة،  الــواليــات  من 
فـــيـــروس كـــورونـــا بــحــيــاة حـــوالـــي ٢٥٦ ألــف 
السياق: «نعلم  هــذا  في  قــال  كلين  أمريكي.  
يجب  أمر  هذا  االحتفال.  يُريدون  الناس  أن 
إيجاد  نــحــاول  أن  فقط  نــريــد  بــه،  االحــتــفــال 

طريقة للقيام بذلك بأمان قدر اإلمكان». 
ــــايــــدن الــعــمــل  ــــواصــــل فــــريــــق ب  وبـــيـــنـــمـــا ي
واالســتــعــداد لــقــيــادة الــبــالد، ال يـــزال تــرامــب 
يرفض اإلقرار بالهزيمة، إذ يتهم المنتقدون، 
الجمهوريين،  وبعض  الديمقراطيون  ومنهم 
النظام  فــي  الثقة  تقويض  بمحاولة  تــرامــب 
فوز  عن  الشرعية  ونــزع  األمريكي  االنتخابي 
بايدن من خالل الترويج الدعاءات كاذبة عن 

تزوير أصوات الناخبين.

بايدن يعتزم اإلعالن عن أسماء
 أول الوزراء في إدارته اليوم 

ُ

 بلينكين الُمتوقع تعيينه وزيًرا للخارجية 

اليونيسيف: توزيع ٢ مليار 
لقاح مطلع العام المقبل

المتحدة  األمــم  منظمة  أمــس  أعلنت  قنا:   - نيويورك 
من  جرعة  مليار   ٢ قــرابــة  تــوزيــع  «يونيسيف»  للطفولة 
مطلع  الفقيرة  لــلــدول  (كوفيد-١٩)  لمكافحة  اللقاحات 

العام القادم في عملية «عمالقة».
 ٣٥٠ مــن  أكــثــر  رفــقــة  تعمل  إنــهــا  اليونيسيف  وقــالــت   
شركة طيران وشحن إليصال اللقاحات وأكثر من مليار 
وأفغانستان  اليمن  بينها  من  الفقيرة،  الــدول  إلــى  إبــرة 
وبــــورونــــدي، كــجــزء مــن بــرنــامــج «كــوفــاكــس»الــعــالــمــي 

الوباء.  لمكافحة 
 وتــقــود جــهــود «كــوفــاكــس» كــل مــن شــركــة «جــافــي» 
«الُمبادرات  وتحالف  العالمية  الصحة  ومنظمة  للقاحات 

لُمكافحات األوبئة». 
«كوفاكس»  برنامج  في  أساسًيا  اليونيسيف  دور  ويعد 
كونها أكبر هيئة مسؤولة عن شراء اللقاحات في العالم، 
من  جــرعــة  مليار   ٢ قــرابــة  شـــراء  على  روتينًيا  تعمل  إذ 

لقاحات المناعة سنويًا نيابة عن حوالي ١٠٠ دولة.

 آبي أحمد يؤكد أن العملية دخلت مرحلتها النهائية والحاسمة 

نــيــروبــي - (رويـــتـــرز): قـــال مــتــحــدث باسم 
الحكومة اإلثيوبية إن القوات االتحادية أصبحت 
تيجراي  إقليم  عاصمة  ميكيلي  تطوق  أمــس  
وتــنــتــشــر عــلــى بــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــًرا، وذلــــك في 
إطار عملية لإلطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير 

تيجراي. 
 وقال رضوان حسين الُمتحدث باسم فريق 
في  لرويترز  باإلقليم  المعني  الحكومي  العمل 
رسالة نصية: إن قوات تيجراي أطلقت صواريخ 
المجاور  أمهرة  إقليم  عاصمة  دار  بحر  على 

الذي تدعم سلطاته هجوم القوات االتحادية. 
الـــوزراء  رئيس  علي  أحمد  آبــي  السيد  وقــال   
إنفاذ  عملية  من  الثانية  المرحلة  إن  اإلثيوبي: 
قد  إثيوبيا  شمالي  تيغراي  إقليم  فــي  الــقــانــون 

دخلت  قد  العملية  أن  ُموضًحا  بنجاح.  اكتملت 
المرحلة النهائية والحاسمة. 

 ودعا رئيس الوزراء اإلثيوبي سكان ميكيلي 
من  رئيسي»  دور  إلى «لعب  تيجراي  عاصمة 
خالل «التضامن مع الدفاع الوطني»، وتقديم 

المجرمين إلى العدالة.
وذكــرت وسائل إعالم رسمية إثيوبية أمس 
تيجراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  قـــوات  أن 
دّمرت مطاًرا في مدينة أكسوم بعد أن أمهلتها 

القوات االتحادية ٧٢ ساعة لالستسالم.
تستهدف  إنــهــا  مــــراًرا  أبـــي  حكومة  وقــالــت   
بهدف  الشعبية  الجبهة  وُمــنــشــآت  قـــادة  فقط 
اســتــعــادة الــقــانــون والــنــظــام بــعــد الــتــمــّرد على 

القوات االتحادية، نافية استهداف المدنيين.

القوات اإلثيوبية تطوق عاصمة تيجراي 
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 منظمة حقوقية تتهم اإلمارات بتكريس االحتالل في القدس
بإقامة المشاريع االستثمارية المشتركة مع إسرائيل

ــة ــف ــض ــــي ال ــــعــــاون وتـــحـــديـــث نــــقــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش الـــعـــســـكـــريـــة ف ــــت ـــز ال ـــزي ـــع ـــى ت ـــل ـــي ع ـــل ـــي ـــرائ ــــاق إمــــــاراتــــــي إس ــــف  ات
لــنــدن - وكــــــاالت:  قــالــت 
الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة لــحــقــوق 
«إنها  بريطانيا:  في  اإلنسان 
تـــــراقـــــب بــــدقــــة الـــمـــشـــاريـــع 
تقيمها  الـــتـــي  ــثــمــاريــة  االســت
المستوطنات  فــي  اإلمــــارات 
المحتلة  القدس  مدينة  وفي 
للقانون  صـــارخ  انــتــهــاك  فــي 
وجه  وعلى  اإلنساني  الدولي 
جنيف  اتفاقيات  الخصوص 
ــــتــــي تـــعـــتـــبـــر االســـتـــيـــطـــان  ال

جريمة حرب».
وبـــيـــنـــت الـــمـــنـــظـــمـــة، فــي 
تعكف  أنها   » أمس  لها  بيان 
عــــلــــى تــــوثــــيــــق كـــــافـــــة هــــذه 
من  المسبوقة  غير  األنشطة 
ملف  لــتــقــديــم  عــربــيــة  دول 
الدولية  الجنائية  للمحكمة 
لــمــالحــقــة ومــحــاســبــة قـــادة 
إمــاراتــيــيــن ورجـــــال أعــمــال 
مـــنـــخـــرطـــيـــن فــــــي أعــــمــــال 
الــمــســتــوطــنــات  فــي  مختلفة 

وفي القدس.
وأضــــافــــت الــمــنــظــمــة أنــه 

 ٢٠-١٠-٢٠٢٠ «بــــتــــاريــــخ 
أعـــلـــن عــــن إنــــشــــاء صـــنـــدوق 
أبــــراهــــام لــالســتــثــمــار ومــن 
خــــــــالل هــــــــذا الـــــصـــــنـــــدوق، 
ســــتــــقــــوم مــــؤســــســــة تـــمـــويـــل 
األمريكية  الــدولــيــة  التنمية 
المتحدة  العربية  واإلمــارات 
أكثر  بتخصيص  وإســرائــيــل 
في  دوالر  مــلــيــارات   ٣ مـــن 
مبادرات االستثمار والتنمية 
الخاص  القطاع  يقودها  التي 
االقتصادي  التعاون  لتعزيز 
اإلقـــلـــيـــمـــي واالزدهــــــــــار فــي 

الشرق األوسط وخارجه». 
ـــمـــنـــظـــمـــة  وأضـــــــــافـــــــــت ال
أّنـــــه و»بـــحـــســـب مــســؤولــيــن 
إســــرائــــيــــلــــيــــيــــن فـــــقـــــد تـــــّم 
الـــتـــوصـــل التـــفـــاقـــات هــائــلــة 
بــــيــــن ســــلــــطــــات االحـــــتـــــالل 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي واإلمــــــــــــارات 
مــن شــأنــهــا تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــتـــجـــاري بــيــن الــطــرفــيــن، 
وتـــحـــديـــث نـــقـــاط الــتــفــتــيــش 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي الـــضـــفـــة 

من  مكاتب  وفتح  الغربية، 
مــخــتــلــف الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
تــمــثــل االحــــتــــالل فـــي دولـــة 

اإلمارات».
أن  إلـــى  المنظمة  ولــفــتــت 
اإلمارات قامت بإلغاء قانون 

مــقــاطــعــة إســرائــيــل الــصــادر 
مرسوم  بموجب   ١٩٧٢ عام 
رئـــــاســـــي نــــهــــايــــة أغـــســـطـــس 

ـــــمـــــاضـــــي، يــــســــمــــح بــعــقــد  ال
مالية  أو  تــجــاريــة  اتــفــاقــيــات 
مع هيئات أو أفراد مقيمين 

يــحــمــلــون  أو  إســـرائـــيـــل  فـــي 
جنسيتها أو يعملون لحسابها 
يفرض  ولـــم  مــكــان  أي  فــي 
فقد  قــيــود  أي  اإللــغــاء  قـــرار 

جاء مطلًقا.
وذكـــــــــرت الـــمـــنـــظـــمـــة أن 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
التعاون  بهذا  سعادتها  أبدت 
غــــيــــر الــــــمــــــشــــــروط، الــــــذي 
يــــصــــب فــــــي صـــــالـــــح دعــــم 
القضية  وتصفية  االستيطان 
القانون  وخــرق  الفلسطينية 
الـــدولـــي، حــيــث كــتــب أوفــيــر 
باسم  الــمــتــحــدث  جــنــدلــمــان 
نــتــنــيــاهــو لــــإلعــــالم الــعــربــي 
إسرائيليين  مــزارعــيــن  أّن» 
ســـيـــتـــمـــكـــنـــون مــــن تــصــديــر 
اإلمــارات»،  إلى  محاصيلهم 
مجلس  رئيس  قــال  وبـــدوره 
الــمــســتــوطــنــات فــــي الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة يـــــوســـــي دغـــــــان: 
«اقــــتــــصــــاد قـــــوي ومــســتــقــر 

يساوي استيطانًا قويًا».
أن  الـــمـــنـــظـــمـــة  وأّكـــــــــــدت 

مـــــثـــــل تـــــلـــــك االتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
تـــكـــرس االحــــتــــالل وتــســاعــد 
الشعب  مــعــانــاة  تــفــاقــم  عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي تــحــرمــه 
حّقه  من  االحــتــالل  سلطات 
الطبيعية  مـــوارده  إدارة  فــي 
أراضيه  مصادرة  خالل  من 
والــــحــــد مــــن حـــريـــة حــركــة 
الــــســــلــــع والــــــخــــــدمــــــات بــيــن 
الــمــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة من 
العالم  وبــيــن  وبــيــنــهــا  جــهــة، 

الخارجي من جهة أخرى.
اإلمارات  المنظمة  ودعت 
إلى «عدم الذهاب بعيًدا في 
إقـــامـــة الـــعـــالقـــات مـــع دولـــة 
يدركوا  أن  وعليهم  االحتالل 
تــنــتــهــك  شـــعـــبًـــا  هــــنــــاك  أن 
فال  عقود  مدار  على  حقوقه 
يـــجـــوز دعــــم هــــذا االحـــتـــالل 
بـــأي وســيــلــة، ألن فــي ذلــك 
تـــشـــجـــيـــًعـــا لــــالحــــتــــالل عــلــى 
وهدم  القتل  في  االستمرار 
الـــمـــنـــازل واالعـــتـــقـــال وبــنــاء 

المستوطنات»، وفق البيان.

 اإلمارات عراب الثورات المضادة أفشلت الربيع العربي
بعد ١٠ سنوات على انطالقه

ـــــــحـــــــرب ـــــع ال ـــــق ـــــن ـــــت ـــــس ــــــــــي م ـــــــن ف ـــــــم ـــــــي ــــــــــــت ال ــــــــــــرق ــــــر وأغ ــــــت ــــــــي دعـــــــــمـــــــــت حــــــف ــــــــب ــــــــوظ أب
وكـــــــــاالت: تـــورطـــت  أبـــوظـــبـــي - 

اإلمــــارات وال تـــزال فــي دور عــراب 

الـــثـــورات الــمــضــادة إلفــشــال ثـــورات 

على  سنوات   ١٠ بعد  العربي  الربيع 

انطالقه في عدد من الدول العربية 

ضد الظلم واالستبداد.

فقد دعــمــت اإلمـــــارات وال تــزال 

وحــاربــت  المستبدة  الحكم  أنظمة 

قــــوى الــــثــــورة والـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 

االنقالبات  والــســالح  بالمال  ومولت 

الثائرة  العربية  الشعوب  إرادة  على 

ضد الفساد وحكم العسكر.

العربي  الربيع  موجة  بداية  منذ 

تتردد  لــم   ،٢٠١١ عــام  فــي  األولـــى 

اإلمارات للحظة في صرف الموارد 

المالية الضخمة للبالد على تعزيز 

تفعل  التي  االستبدادية  الحكومات 

الديمقراطية  إلجهاض  بوسعها  ما 

قبل والدتها من رحم االنتفاضات 

الشعبية.

وتمَيّز التمويل اإلماراتي بحضوره 

القوي في سحق انتفاضة البحرين، 

والمساهمة في بداية حقبة جديدة 

مـــن الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الــعــســكــريــة في 

وتسليح   ،٢٠١٣ منتصف  في  مصر 

خليفة  الليبي  الــجــنــرال  ميليشيات 

ـــرة في  حــفــتــر، وشــــّن حـــرب مـــدِمّ

الـــيـــمـــن، وتـــأجـــيـــج الــــصــــراع جــنــوب 

االنتقال  عملية  نسف  بغية  السودان 

الديمقراطي هناك.

اإلمــارات  أن  المراقبون  ويــرى 

ف  الــتــطــُرّ مــحــاربــة  ذريــعــة  تستغل 

اإلســــالمــــي وتـــعـــزيـــز االســـتـــقـــرار 

اإلقـــــلـــــيـــــمـــــي، إليـــــــصـــــــال جـــمـــيـــع 

مــحــاوالت الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي 

الــــمــــدنــــي فـــــي الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 

إلـــــى طـــريـــق مــــســــدود مــــن خـــالل 

ــيــارات الــــــدوالرات على  إنــفــاق مــل

ــــقــــالبــــات الــعــســكــريــة  تـــمـــويـــل االن

فـــي الــمــنــطــقــة، وشــــراء جــمــاعــات 

المتحدة. الواليات  في  الضغط 

 وكشفت مصادر مطلعة عن أن 

الفترة  خــالل  أنفقت  قــد  اإلمـــــارات 

ما   ٢٠١٧-٢٠١٨ بــيــن  مــا  الــمــمــتــدة 

تلك  عــلــى  دوالر  مــلــيــون   ٣٦ يــفــوق 

الــــجــــمــــاعــــات مـــــن خــــــالل تــرتــيــب 

اجتماعات مع أعضاء في الكونغرس، 

ونسج  اإلعالمية،  الحمالت  وقيادة 

مراكز  وتسخير  الــدعــائــيــة،  الحيل 

ــــحــــاث األمـــريـــكـــيـــة الــمــرمــوقــة  األب

وهــذا  الثعبانية،  سياساتها  لخدمة 

الخامس  المركز  الحتالل  لها  أَهّ ما 

ضمن أبرز عشر دول تقوم باإلنفاق 

األمريكية،  الضغط  جماعات  على 

ـــمـــوقـــع تـــســـجـــيـــل الـــعـــمـــالء  وفـــــًقـــــا ل

لــــــوزارة  الـــتـــابـــع   FARA األجــــانــــب 

ن  الــعــدل األمــريــكــيــة، وبــذلــك تتمَكّ

اإلمارات من اجتياز الحاجز الشائك 

لالنتقادات الدولية في كل مّرة.

مبالغ  ــا  ســنــويً اإلمـــــــارات  وتــنــفــق 

ضخمة على شــراء أحــدث األسلحة 

األمــريــكــيــة، كــالــصــواريــخ الــمــضــادة، 

طــائــرات  التقنية،  عــالــيــة  الــدبــابــات 

األبــاتــشــي وطــائــرات الــبــنــادق نصف 

اآللــــيــــة، مــــن أجـــــل تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 

ليبيا  فــي  لــهــا  الحليفة  الــجــمــاعــات 

واليمن والسودان.

وقـــبـــل عــشــر ســــنــــوات، انــطــلــقــت 

ثورات شعبية لم يتوقع أحد حدوثها 

أحالًما  وأثــارت  العربي،  العالم  في 

بالحرية، قبل أن تتدحرج كرة الثلج 

هذه في معظم الــدول التي انتقلت 

إليها وتحطّم آماًال كثيرة. لكن هذا 

الحدث التاريخي غّير وجه المنطقة 

برّمتها.

وأطلق على هذا الزلزال السياسي 

بدًءا  المنطقة  هّز  الذي  والجغرافي 

العربي»،  اســم «الــربــيــع   ٢٠١١ مــن 

مــتــفــاوتــة.  نـــتـــائـــج  إلـــــى  أدى  وقـــــد 

في  الحاشدة  الشعبية  فالتظاهرات 

تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا 

تبعتها إصالحات مخيبة لآلمال في 

أحسن األحوال، أو ردود فعل قمعية 

أيًضا  ولكن  دكتاتورية،  أنظمة  من 

نزاعات دامية.

العربي»  شــرارة «الربيع  وبــدأت 

المتجول  الــبــائــع  أشعله  ثــقــاب  بــعــود 

مــحــّمــد الـــبـــوعـــزيـــزي بــجــســده بعد 

صــّب الــوقــود على نفسه فــي واليــة 

سيدي بوزيد احتجاًجا على احتجاز 

 ١٧ فــي  بضاعته  المحلية  السلطات 

ديسمبر ٢٠١٠.

الشعبية  االنــتــفــاضــات  وأطـــاحـــت 

حكمت  مـــتـــجـــذرة  بـــدكـــتـــاتـــوريـــات 

وحّركت  حديد.  من  بقبضة  لعقود 

بهتاف  تصدح  كانت  التي  الحناجر 

مــشــتــرك ”الـــشـــعـــب يـــريـــد إســقــاط 

كل  في  الماليين  مشاعر  النظام“، 

أنحاء العالم. واختصرت رغبة جيل 

كامل كان يجهل حتى اآلن قدراته، 

بالحرية والتحّرر من الخوف.

إلى جانب بن علي ومبارك، أطاح 

في  القذافي  بمعمر  العربي  الربيع 

ليبيا وعلي عبد اهللا صالح في اليمن، 

وفي الموجة الثانية بعمر البشير في 

السودان العام الماضي. وبلغ مجموع 

حكم هؤالء الخمسة ١٤٦ عاًما، من 

كرئيس  صالح  حكم  احتساب  دون 

قبل  عاًما   ١٢ لمدة  الشمالي  لليمن 

توحيد البالد عام ١٩٩٠.

 تفجيرات اليمن بدعم إماراتي

القدس المحتلة - وكاالت: في خطوة 
صـــادمـــة جـــديـــدة ضــمــن اتـــفـــاق إقــامــة 
الــعــالقــات بــيــن اإلمــــــارات وإســرائــيــل، 
في  اإلسرائيلية  التجارة  غرفة  دشنت 
إمــارة  فــي  لها  مكتبًا  المحتلة  الــقــدس 
االستيطاني  التوسع  لمشاريع  دعًما  دبي 

وتهويد المدينة المقدسة.
الخطوة  إسرائيلية  أوساط  ووصفت 
بـــأنـــهـــا تــمــثــل تـــــطـــــوًرا هــــائــــًال لــتــنــســيــق 
المشاريع  فــي  اإلمــاراتــيــة  االســتــثــمــارات 
االستيطانية في القدس وإسهام فج في 
مشروع تهويد المدينة وإسناد السياسة 

اإلسرائيلية تجاهها.
وأفــــــاد مـــوقـــع بـــورتـــس االقـــتـــصـــادي 
سيتم  لالتفاقية،  وفًقا  بأنه  اإلسرائيلي 
 Bellucci لشركة  أعمال  مركز  افتتاح 

ومـــركـــز   Investment Holding
استثمار في إسرائيل في دبي.

اإلسرائيلية  التجارة  غرفة  وتهدف 
في  فــرع  تأسيس  وراء  من  القدس  في 
دبي إلى أن يكون عنوانًا لرجال األعمال 
اإلســرائــيــلــيــيــن واإلمــاراتــيــيــن مــن أجــل 
التعاون  أوجــه  مختلف  من  االستفادة 
واألنــشــطــة. وســيــتــم إنــشــاء فـــرع غرفة 
التجارة اإلسرائيلية في القدس في دبي 
مع  مكتب  يوقعها  اتفاقية  مــن  كــجــزء 

شركة بيلوتشي لالستثمار القابضة.
كما سيتم إنشاء مركز نشاط لشركة 
في   Balochi Holdings االســتــثــمــار 
إسرائيل، يقع في غرفة تجارة القدس. 
وقـــــد تــــم تـــوقـــيـــع االتـــفـــاقـــيـــة فــــي دبـــي 

الخميس الماضي.

وكجزء إضافي من اتفاقية الشراكة، 
ســيــتــم إنـــشـــاء مـــركـــز اســتــثــمــار ســيــبــدأ 
العمل في األسابيع المقبلة. الغرض من 
اإلسرائيلية  الشركات  ربط  هو  المركز 
بشركات من اإلمارات وسيكون مركز 
األعمال عنوانًا هادًفا ومفيًدا للشركات 
تطوير  فـــي  واإلمـــاراتـــيـــة  اإلســرائــيــلــيــة 
وتعزيز التعاون التجاري واالستثمارات 

وخلق فرص األعمال.
وفـــــي األســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي، وصـــل 
تجارة  لغرفة  األول  الــتــجــاري  الــوفــد 
تجارة  غرفة  رئيس  برئاسة  القدس 
مــع  دبـــي  إلـــى  أتـــــاري  درور  الـــقـــدس 
إســرائــيــلــيــة،  شــركــة   ١٢ عــن  ممثلين 
ـــيـــن عـــــن مــــنــــتــــدى الــــقــــدس  ـــل ومـــمـــث

االقتصادي.   المحتلة 

غرفة التجارة اإلسرائيلية تدشن مكتبًا في دبي
دعًما للتوسع االستيطاني باألراضي الفلسطينية العفو الدولية تجدد المطالبة 

باإلفراج عن قيادات حقوقية مصرية
وزير إسرائيلي سابق يشارك 

مسؤوًال إماراتيًا بصندوق استثماري
أمس،  الدولية،  العفو  منظمة  جددت  وكــاالت:   - القاهرة 
قــيــادات  عــن  الــفــوري  بــاإلفــراج  المصرية  السلطات  مطالبة 

منظمة حقوقية محتجزين في البالد.
تويتر،  على  المنظمة  حساب  عبر  تغريدة  في  ذلــك  جــاء 
الشخصية  للحقوق  المصرية  المبادرة  إعــالن  مع  بالتزامن 
(غير حكومية، مقرها القاهرة) استجواب ٣ موظفين لديها 

داخل نيابة أمن الدولة العليا، شرقي القاهرة.
وقالت العفو الدولية: «يتم اآلن استجواب ثالثة موظفين 
أمن  نيابة  فــي  الشخصية  للحقوق  المصرية  الــمــبــادرة  فــي 

الدولة العليا «معنية بالنظر في قضايا اإلرهاب».
السلطات  ونطالب  معهم  تضامننا  عن  وأضافت: «نعرب 
المصرية باإلفراج عن جميع العاملين بالمبادرة فوًرا وبدون 

قيد أو شرط وإنهاء الحملة التي تستهدفهم».
وفي وقت سابق أمس، قال حساب المبادرة المصرية عبر 
تويتر: «موظفو المبادرة الثالثة اآلن داخل نيابة أمن الدولة 
للمحامين  السماح  انتظار  وفــي  الــجــديــدة،  بالقاهرة  العليا 

بالدخول لبدء التحقيقات».   

القدس المحتلة - وكاالت: أنشأ وزير المالية اإلسرائيلي 
الــســابــق، مــوشــيــه كــحــلــون، صــنــدوق اســتــثــمــار مــشــتــرًكــا مع 
قناة  وفق  اإلمــارات،  في  الحاكمة  العائلة  أفــراد  أبرز  أحد 

إسرائيلية.
اعتزل  الــذي  كحلون،  أن  (خــاصــة)   «١٢» قناة  وذكــرت 
إسرائيل،  فــي  األخــيــرة  االنــتــخــابــات  بعد  السياسية  الحياة 
حكومية  جهات  بين  مشترًكا  استثمار  صندوق  سيترأس 
اإلمـــارات.  فــي  الكبير»  التقاعد  و»صــنــدوق  إســرائــيــل  فــي 
وأضافت أن كحلون نسج، خالل الشهور األخيرة، عالقات 
متينة مع العائلة الحاكمة في اإلمارات. وأفادت بأنه «قام 

أبوظبي». إلى  طويلة  سرية  بزيارة  مؤخًرا 
ولـــم تــذكــر الــقــنــاة اســـم الــشــريــك اإلمـــاراتـــي لــكــحــلــون، 
وأحد  الحاكمة  العائلة  أفراد  كبار  أحد  إنه  بالقول  واكتفت 
كــبــار األثـــريـــاء، وشــغــل فــي الــســابــق مــنــصــب وزيــــر الــعــدل 

أخرى. رفيعة  ومناصب  المركزي  البنك  ومحافظ 
أنشأه  الذي  االستثمار،  صندوق  يعلن  أن  المتوقع  ومن 
إسرائيل،  فــي  ضخمة  إمــاراتــيــة  اســتــثــمــارات  عــن  كحلون، 

التكنولوجيا. مجاالت  في  المقبلة،  القليلة  األسابيع  خالل 



 حل ســــودوكو  حل ســــودوكو 

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

سهيل: ٩٣
القوس: ٣
الزبانا: ١

ـــــُه  ـــــــــــــــــَب ل َمـــــــــــــْن ُوِه
أفضل  بلَغ  فقد  الــِرضــا، 

الدرجات.

:١٦٤٢

يصبح  تــاســمــان  أبــــل 

يكتشف  أوروبــــــي  أّول 

فــــان  أرض  جــــــزيــــــرة 

ديمن (التي أُطلق عليها 

الحًقا اسم تسمانيا).

:١٩٦٣

اغـــتـــيـــال لـــي هــارفــي 

بقتل  الــُمــّتــهــم  أوزوالـــــد 

الرئيس األمريكّي جون 

كينيدي.

:١٩٩٣

اغـــتـــيـــال عـــمـــاد عــقــل 

أحد القادة البارزين في 

بسبعين  حماس  حركة 

رصاصة.

:١٩٩٨

الـــســـلـــطـــة  رئــــــيــــــس   

الفلسطينية  الــوطــنــّيــة 

يـــاســـر عــــرفــــات يــفــتــتــح 

مـــطـــار غــــــّزة الــــدولــــي، 

رّكـــــاب  طــــائــــرة  وأول 

تصل من مصر.

:٢٠١٣

مؤّقت  اتــفــاق  توقيع   

ومجموعة  إيــــران  بــيــن 

بالبرنامج  يتعّلق   ٥+١

النووي اإليراني.

٢٤ نوفمبر

هــل تــســتــطــيــُع مــســاعــدَة هـــذا الــطــائــر فــي مــعــرفــة الــطــريــق 
إطعامها  أجل  من  الصغيرة  فراخه  إلى  يوصله  الذي  الصحيح 

في أقلَّ من دقيقتَين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

الثالثاء ٩ ربيع اآلخر ١٤٤٢هـ - ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٨٠) ٢١

اســــــــتــــــــخــــــــدم 
مـــــهـــــاراتـــــك فــي 
الــــــريــــــاضــــــيــــــات 
لــمــعــرفــة قــيــمــة 
كــــــــــــــــــــــّل رمـــــــــــز 
حـــــّتـــــى تـــتـــمـــّكـــن 
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: 

دة  المحدَّ السرعة  بتجاوز  فيها  يسمح  االتِّجاه  ثنائّية  طريق   -١
داخل المدن.

٢- شاعر وكاتب مسرحي إنجليزي راحل.
٣- أشار بيده - يصلح ويعالج - يحبو الطفل.

٤- اقتنَع بالشيء - بحوزتنا وبرفقتنا.
٥- عملية كْسر وخلع باب منزل - األنثى من الضأن.

٦- أتكلم بصوت منخفض وخفّي - قام بهجوم - خنزير وحشي.
٧- بلدة تقع بوالية جورجيا األمريكية - النَّعام أو القطا.

٨- نقض العهد - محطة تلفزيونية لبنانية (معكوسة).
٩- نبات من الفصيلة الخيمية يعرف بعدة أسماء - أقام بالمكان.

١٠- مصطلح يعبر عن أحوال العرب قبل اإلسالم.

١- مــديــنــة فـــي أوكـــرانـــيـــا فــيــهــا أكــبــر الــمــوانــئ 
البحرية - شامة في البدن.

٢- أحرف متشابهة - عاصمة آسيوية.
٣- للتفسير - دولة أوروبية.

٤- لمُع البرق - نوتة موسيقية - من األمراض 
الصدرية.

٥- صحيفة سورّية - دولة أوروبية.
٦- َصَمم - بيت العصفور - ضمير منفصل.

٧- ما بين الخمس والسبِع من العدد (معكوسة) 
- صفة من فقد عقله.

ينقسم  الــلــذيــن  الــرئــيــســَيــيــن  الــشــعــبـَـيــن  أحـــد   -٨
إليهما جذم العرب العدنانية - إبل.

أملك   - راحــل  بريطاني  وزراء  رئيس  عائلة   -٩
أو عندي.

١٠ - مجرة حلزونية الشكل تنتمي إليها الشمس 
واألرض.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

إنقاذ فيل سقط
 في بئر عميقة

«تاميل  واليـــة  فــي  مــســؤولــون  كشف 
مثيرٍة  تفاصيَل  عن  الهند  جنوب  نادو» 
بئر  في  سقط  فيل  إنقاذ  بعملّية  تتعّلق 
عــمــيــقــة. وَوفــــق مــســؤولــي الــغــابــات في 
من  الفيل  إخـــراج  عملية  فــإن  الــواليــة، 
 ١٢ استمّرت  الموت  من  وإنــقــاذه  البئر 
وضّل  رافعة.  خاللها  استعملت  ساعًة، 
لغابة  مجاورة  قرية  في  طريَقه  الفيُل 
في  وسقط  دارمــابــوري،  بمنطقة  تقع 
بأغصان  ُمــغــّطــاة  وعميقة  ضيقة  بــئــر 
إنقاذه،  مهمة  من  صّعب  ما  شجيرات، 
ولجأ فريق اإلنقاذ إلى استخدام أنابيب 
تــوّلــت مــهــمــة ضـــّخ َكــمــيــات كــبــيــرة من 
الــمــاء فــي الــبــئــر لــرفــع الــفــيــل قــلــيــًال، إال 
وهاجم  لذلك  يستجب  لم  الحيوان  أّن 

األنابيب.

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة

صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة
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تكثيف الرقابة 
مينع التعديات 
على أمالك الدولة

توفــير التعــليم لمــئة ألــف طــفل كـمــبودي 

ُمــذكــرة  للتنمية  قطر  صــنــدوق  توقيع 
تفاهم مع وزارة التربية والتعليم والشباب 
مــشــروع  لتنفيذ  كــمــبــوديــا  فــي  والــريــاضــة 
طفل  ألــف   ١٠٠ تعليم  فــي  يُسهم  تعليمي 
الذي  الريادي  الــدور  على  يُؤكد  كمبودي، 
ظّلت قطر تلعبه من خالل صندوق قطر 
الجميع  فــوق  التعليم  مؤسسة  أو  للتنمية 
في  للتالميذ  والرعاية  التعليم  توفير  في 
ُمختلف الدول، خاصة الدول التي تأثرت 

بالحروب والكوارث الطبيعية.
 أهــمــيــة هـــذا الــمــشــروع الــجــديــد تكمن 
إلى  الــوصــول  تحسين  إلــى  ستقود  أنها  في 
تعليم ُمنصف وعالي الجودة في كمبوديا، 
من خالل الوصول إلى أكثر من ١١٦ ألف 
مقاطعة،   ٢٥ فــي  الــمــدارس  ودعـــم  طفل 
وتــركــيــز الــمــشــاريــع عــلــى الــوصــول الــعــادل 
وجودة التعليم والملكية والُمساءلة والمنح 
الدراسية والدعم العيني ودعم سبل العيش 

لألسر وبناء المدارس وإعادة تأهيلها.
أنه  من  تأتي  المشروع  أهمية  أن  كما   
يـــهـــدف إلــــى تـــدريـــب الــمــعــلــمــيــن وتــوفــيــر 
التربوية  الــقــدرات  وبــنــاء  التعليمية  الــمــواد 
مجال  فــي  الــفــاعــلــة  للجهات  والتعليمية 
الــتــعــلــيــم لــتــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 
تعليمي  مشروع  ودعــم  السكانية،  للفئات 
إلــى  الـــوصـــول  تحسين  لــبــرنــامــج  مــرحــلــي 
تعليم ُمنصف وعالي الجودة لألطفال في 

أيًضا  المشروع  أهمية  تأتي  كما  كمبوديا. 
مــن أنــه يهدف إلــى دعــم أهـــداف التنمية 
الــُمــســتــدامــة لــألمــم الــمــتــحــدة مـــن خــالل 
الجيد  التعليم  وهي  األبعاد،  ُمتعّددة  نُُهج 
والُمساواة بين الجنسين، والحد من عدم 
الــُمــســاواة، والــشــراكــة مــن أجــل األهـــداف، 
ولذلك تم االتفاق على تنفيذه بالتعاون مع 
الشركاء العالميين، إلدراك الجميع أهمية 
تعليم  إلــى  الــوصــول  وتوفير  الــقــدرات  بناء 

والضعيفة  الُمهّمشة  الفئات  لجميع  جيد 
الصادرة  الدراسات  أن  خاصة  العالم،  في 
من منظمة اليونسكو أثبتت وجود ما يزيد 
في  الــمــدرســة  خــارج  طفل  ألــف   ١٩٠ على 

سن المرحلة االبتدائية في كمبوديا.
يدعم  للتنمية  قطر  صندوق  ظل  لقد   
ُمختلف  فــي  والــتــدريــب  التعليم  مــشــاريــع 
في  التعليم  لمشاريع  دعــمــه  وإن  الــــدول، 
كــمــبــوديــا وتــوفــيــر فـــرص الــتــعــلــيــم الجيد 

لــلــمــحــرومــيــن فـــي الــمــراحــل االبــتــدائــيــة، 
يأتي  والُمهّمشة،  الضعيفة  الفئات  خاصة 
انـــطـــالًقـــا مـــن حــــرص قــطــر عــلــى تــوفــيــر 
أن  خــاصــة  الــكــمــبــودي  للشعب  الــُمــســاعــدة 
 ٢٥ الـــ  الُمقاطعات  هــذه  في  التعليم  قطاع 
الهجرة  بسبب  ُمــتــعــّددة  تــحــديــات  ــواجــه  يُ
شهدته  ما  رغــم  والفقر  األطــفــال  وعمالة 
تحقيق  فــي  حقيقي  تــقــدم  مــن  كــمــبــوديــا 

التعليم االبتدائي الشامل.

رأيرأي

دعم مشروع تعليمي مرحلي لبرنامج تعليمي ُمنصف وعالي الجودة لألطفال في كمبوديا تنفيذ مشاريع تعليمية في ٢٥ مقاطعة وتقديم منح دراسّية وتدريب معلمين

حالة الطقس في دولة قطرحالة الطقس في دولة قطر

 شمالية غربية ١٨-٢٨ عقدة مع هبات تصل ٣٢ عقدة على بعض 
المناطق في البداية

البحر

التحذيرات
 رياح قوية ُمتوقعة على بعض المناطق نهاًرا

 شمالية غربية ١٠-٢٠ عقدة مع هبات تصل ٢٥ على بعض 
المناطق أحيانًا
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بالتعاون مع وزارتَي التجارة والداخلية

بــإدارة  ممثلًة  والبيئة  البلدّية  وزارُة  أنجزت  ـ [:  الدوحة 
الحماية والحياة الفطرية تسوير روضة النصرانّية الغربية، وذلك 
وشبك  للصدأ  قابلة  غير  «جلفناير»  حــديــد  أنــابــيــب  بــاســتــخــدام 
مصبوغ باللون األخضر ُمرتفع عن سطح األرض للسماح بدخول 
باشتراطات  التقيُّد  ُمراعاة  مع  الروضة،  إلى  والثدييات  الزواحف 
الطبيعية  بالمكّونات  المساس  عدم  تضمن  والتي  الفطرية  الحياة 
للروضة. ويحّقق السور منع الرعي ودخول المركبات للروضة دون 

منع الُمشاة من دخولها، وتّمت إضافة الروضة للروض المدرجة 
تحت مشروع تأهيل البّر القطري والذي تشرف عليه إدارُة الحماية 
والحياة الفطرية. جديٌر بالذكر أّن هذه الروضة هي الخامسة التي 
 (١٢) تسويُر  تّم  وقد  ٢٠٢٠م،  عام  خالل  وحمايتُها  تسويُرها  يتّم 
روضة خالل عام ٢٠١٩، ويأتي ذلك في إطار تحقيق إستراتيجية 
الوزارة القائمة على حماية الموارد الوراثية النباتية بالدولة في ظّل 

تزايد عدد مشاريع البنية التحتية بالدولة.

الـــدوحـــة [: نـــّفـــذت بــلــديــُة الــريــان 
إلدارة  التابع  العامة  الــرقــابــة  بقسم  ممثلًة 
ُمشتركة  تفتيشّية  حملًة  البلدية  الــرقــابــة 
عــلــى ُمــخــالــفــات الــنــظــافــة الــعــامــة بمنطقة 
معيذر الشمالي بالتعاون مع وزارة التجارة 

والصناعة ووزارة الداخلّية.
وتــــّم خـــالل الــحــمــلــة الــتــي أشــــرف عليها 

رئيُس قسم الرقابة العامة، وضُع ملصقات 
إزالــــة عــلــى جــمــيــع الــســيــارات الــُمــهــمــلــة في 
الــمــنــطــقــة، وإخــــطــــار جــمــيــع الــُمــخــالــفــيــن 
العام،  المنظر  تشّوه  والتي  العامة  للنظافة 
ضبط  مــحــضــر   (١٦٠) تــحــريــُر  تــــّم  حــيــث 
ُمــخــالــفــة لــســيــارات ُمــهــمــلــة ونــظــافــة عامة 

وإعالنات.

حملة تفتيشّية مشتركة على 
مخالفات النظافة بمعيذر

البلدية  وزارُة  قامت   :] ـ  الدوحة 
والــحــيــاة  الــحــمــايــة  بـــإدارة  ممثلًة  والــبــيــئــة 
الغويف  أشجار  من   (١١) بإزالة  الفطرية 
(الــمــســكــيــت) الـــضـــاّرة مــن طــريــق الــشــمــال 

سميسمة). جسر  (قبل 
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي إطــــــار الـــتـــخـــّلـــص مــن 
أشـــجـــار الــغــويــف الـــضـــارة بــكــافــة مــنــاطــق 
البرية  للمناطق  األولوية  وإعطاء  الدولة، 

المحلية  األشجار  أنواع  استزراع  يتم  التي 
بــهــا. جــديــر بــالــذكــر إّنـــه تــّم بــالــتــعــاون مع 
من  إزالـــة (٧١)  الــخــاص  الــقــطــاع  شــركــات 
أشــجــار الــغــويــف الــضــارة بــطــريــق الــشــمــال 
بإشراف  وذلك  لحويلة،  الفرعي  والطريق 
مع  الــفــطــريــة،  الــحــيــاة  بقسم  الُمختصين 
النباتات  أو  بالتربة  اإلضرار  عدم  ُمراعاة 

المناطق. بنفس  النامية 

إزالة أشجار الغويف الضارة بطريق الشمال

وفاة باتريك كوين مبتكر تحّدي الثلج
الذي  كوين  باتريك  األمريكي  تُوفي  ب):  ف  (أ  واشنطن- 
(آيس  المثلجة  المياه  دلــو  لتحّدي  العالمّي  النجاح  في  ساهم 
عن  فتاك،  عصبي  انتكاسي  بمرض  للتوعية  تشالنج)  باكيت 
٣٧ عاًما على ما أعلن فريقه األحد. وكان كوين المتحدر من 
المعروف  الضموري  الجانبي  التصلب  مرض  يُعاني  نيويورك 
ـــداء شــاركــو أو مـــرض لــو غــيــريــغ. وكــانــت إصــابــتــه قد  أيــًضــا ب
فيسبوك  عبر  رسالة  في  فريقه  وقــال   .٢٠١٣ سنة  ُشخصت 
«ببالغ األسى نبلغكم بوفاة باتريك صباح اليوم» (األحد)، ُمشيًدا 
التصلب  ضد  كلل  بال  كفاحه  في  بها  تحّلى  التي  بـ»الشجاعة 

الجانبي الضموري». 
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بتمويل من صندوق قطر للتنمية

الــــدوحــــة - قـــنـــا: أعـــلـــن الـــهـــالل األحــمــر 
لــبــرنــامــج «تحسين  تــنــفــيــذه  عـــن  الــقــطــري 
الــمــعــلــومــات  وإدارة  وتــحــلــيــل  جــمــع  نــظــم 
من  بتمويل  السوري»،  الشمال  في  الصحية 
إلــى  يــهــدف  والـــذي  للتنمية  قــطــر  صــنــدوق 
الصحية  الــمــعــلــومــات  نــظــام  وتــمــكــيــن  دعـــم 
الـــتـــابـــع لـــمـــديـــريـــات الـــصـــحـــة والــمــنــظــمــات 

سوريا. شمال  مناطق  في  العاملة  اإلنسانية 
  يـــنـــدرج هـــذا الــبــرنــامــج تــحــت مــشــروع 
«الدعم الطبي من أجل إنقاذ حياة األطفال 
عامين  لمدة  ويستمر  السوريين»،  والنساء 
ضمن  آخــر  بــرنــامــج  مــع  بــالــتــوازي  كاملين 

ذات الــمــشــروع يــهــدف إلـــى تــعــزيــز قـــدرات 
األطــــبــــاء والـــــكـــــوادر الـــعـــامـــلـــة فــــي الــمــجــال 

الصحي.
الفني  الدعم  تقديم  البرنامج  ويتضمن    
المركزي  الصحية  المعلومات  نظام  لتطوير 
فــــي الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، مــــع دعــــــوة جــمــيــع 
الــمــنــظــمــات واألطــــــراف الــداعــمــة لــلــمــراكــز 
الصحية إلى المشاركة في عمليات اإلدخال 
باستخدام نظام موحد، وذلك بالتنسيق مع 
مكتب  إشراف  تحت  العاملة  الصحية  الكتلة 
وفــق  تــركــيــا  فــي  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  منظمة 

منها. ومعتمدة  محددة  مؤشرات 

الهالل األحمر ينفذ مشروًعا لتحسين نظم 
المعلومات الصحية في شمال سوريا

 تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في القطاع الصحي بشمال سوريا

تسوير روضة 
النصرانّية 
الغربية
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