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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
Tawfeeq Travelرياالن

قطر وتركيا تعززان العالقات باتفاقيات جديدة
يتم توقيعها غًدا خالل اجتماع اللجنة العليا المشتركة.. السفير مصطفى كوكصو:

ــــوارد الــمــائــيــة ــــم ـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة وال ــة وال ــاع ــن ــص ــات االقـــتـــصـــاد وال ــاع ــط االتــفــاقــيــات تــشــمــل ق

١٨

قطر وإيران تعززان التعاون 
التجاري واالقتصادي

الدوحة تؤكد مواصلتها 
دعم الشعب األفغاني

مركز المال يقاضي بنك أبوظبي األول

مزاد إلكتروني لألرقام المميزة للسيارات اليوم

أصفهان -قنا: عقد بمدينة أصفهان في الجمهورية 
اإلســالمــيــة اإليــرانــيــة، أمـــس، االجــتــمــاع الــســابــع للجنة 
الــقــطــريــة - اإليـــرانـــيـــة الــمــشــتــركــة لــلــتــعــاون الــتــجــاري 
بن  علي  السيد  ســعــادة  مــن  كــل  برئاسة  واالقــتــصــادي، 
أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور 

رضا أردكانيان وزير الطاقة اإليراني.
وأشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، بالنتائج 
اإليجابية لالجتماع، في تطوير مستوى التعاون الثنائي 

بين البلدين في جميع المجاالت.

الدوحة - قنا: شاركت دولة قطر في مؤتمر جنيف 
عبر  أمــس  عقد  الــذي  أفغانستان  حــول  الدولي  الـــوزاري 
تقنية االتصال المرئي. وجدد سعادة السيد سلطان بن 
تأكيد  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزيــر  المريخي  سعد 
الــدعــم  أشــكــال  مختلف  تــقــديــم  مواصلتها  قــطــر  دولـــة 
االنــضــمــام  فــي  مــؤخــًرا  تمثل  والــــذي  األفــغــانــي  للشعب 
حلول  إستراتيجية  دعــم  لمنصة  األساسية  للمجموعة 
قضايا  حــل  بــأن  منها  إيــمــانًــا  وذلـــك  األفــغــان  الالجئين 

اللجوء والنزوح األفغاني يعتمد على تحقيق السالم.

مركز  تنظيم  هيئة  أعلنت  قنا:   - الدوحة 
قطر للمال أمس، عن تقدمها بدعوى قضائية 
ضد بنك أبو ظبي األول، لدى المحكمة العليا 
فـــي نـــيـــويـــورك، تــهــدف إلــــى مــطــالــبــة الــبــنــك 
من  بأمر  المستحق  القضائي  الدين  بتسديد 
مليون   ٢٠٠ قيمته  تبلغ  والــــذي  الــمــحــكــمــة، 
أمــريــكــي).  دوالر  مــلــيــون   ٥٥) قــطــري  ريـــال 
وأوضحت الهيئة أنها قامت برفع الدعوى في 
لهيئة  المستحق  المبلغ  السترجاع  نيويورك 

بنك  بواسطة  المملوكة  األصــول  من  التنظيم 
أبوظبي األول في نيويورك. وقالت إن البنك 
إلى  عليه  المستحق  الــديــن  ســـداد  عــن  تخلف 
هيئة التنظيم بموجب القرار النهائي الصادر 
عـــن الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة والــتــجــاريــة لمركز 
قطر للمال، ما دفع الهيئة التخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتنفيذ الحكم الصادر بموجب تدابير 

معترف بها في تنفيذ األحكام الدولية.

التنفيذ  إدارة  أنــهــت   :]  - الـــدوحـــة 
إلطالق  استعداداتها  للقضاء  األعلى  بالمجلس 
الــمــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة األولــــى مــن الـــمـــزادات 
اليوم  من  اعتباًرا  سيبدأ  حيث  اإللكترونية، 
تنفيذ المزاد اإللكتروني عبر تطبيق «مزادات 
المحاكم» لعدد من أرقام السيارات المميزة، 
وعلى ضوء نتائج التطبيق ستعمل اإلدارة على 
الــســيــارات  مــــزادات  بــــإدراج  المرحلي  الــتــوســع 
والعقارات المحجوزة على ذمة القضايا خالل 

الــمــزادات  بــرنــامــج  ضمن  الــقــادمــة  المرحلة 
اإللكتروني. وسُيعقد المزاد اإللكتروني األول، 
لألرقام المميزة للسيارات، تحت  المخصص 
إشراف قاضي تنفيذ وسيبدأ الساعة السادسة 
مــســاء الــيــوم، حــيــث بــث الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
للمجلس األعلى للقضاء مقطًعا يوضح كيفية 
تحميل تطبيق «مزادات المحاكم» والتسجيل 

للمشاركة في المزايدة.

١٩

٢ ١٤ و ١٥

«وطني الحبيب» على
شاشة التلفزيون.. األحد

األغنية القطرية تتألق في حب الوطن

أمس  انطلقت   :]  - الدوحة 
«ليلة  من  الثانية  النسخة  فعاليات 
تنظمها  والــتــي  الــقــطــريــة»  األغــنــيــة 
تحت  والـــريـــاضـــة،  الــثــقــافــة  وزارة 

شهديلج»،  بــالدي  يا  «محتار  شعار 
الفنانين  من  نخبة  بُمشاركة  وذلك 
يقومون  الذين  والــعــرب  القطريين 
بتقديم إبداعاتهم على مدى يومين 

فقراته  الحفل  واستهل  ُمتتاليين، 
عــنــوان  تــحــت  موسيقية  بمقطوعة 

«محتار يا بالدي».
١٦

١٦

مشــاريع مهــددة بســبب انتقـال العـمال 
رجال أعمال وقانونيون لـ                   :

مـــديـــره ـــال  ـــق ـــت ان بـــعـــد  ـــر  ـــه أش  ٦ الـــعـــمـــل  عــــن  ـــــــة  أدوي ــع  ــن ــص م ـــف  ـــوق ت

ســـعـــادة  كـــشـــفـــت   :]  - الــــــدوحــــــة 
الــشــيــخــة جــواهــر آل ثــانــي، رئــيــس مجلس 
عدد  أّن  للتوحد،  القطرية  الجمعية  إدارة 
الــمــنــتــســبــيــن لــلــجــمــعــيــة، وصـــــل إلـــــى ٥٣٥ 
مزايا  توفر  الجمعية  أن  موضحًة  منتسبًا، 

خصومات  توفير  مثل  لمنتسبيها  خــاصــة 
لحاملي بطاقة الجمعية في مختلف مراكز 
على  للحصول  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

خدمات بأسعار تتناسب مع كافة الشرائح.

الدراسة بالبرامج المستحدثة
في الهندسة خريف ٢٠٢١

٥٣٥ منتسبًا للجمعية القطرية للتوحد

١٠

الدوحة - إبراهيم بدوي: 

أكـــــد ســــعــــادة الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
التركية  الــجــمــهــوريــة  ســفــيــر  كــوكــصــو 
الــلــجــنــة  أن  ــــة  ــــدول ال لـــــدى  الــشــقــيــقــة 
اإلستراتيجية العليا القطرية - التركية 
ـــمـــقـــرر عـــقـــد دورتـــهـــا  الـــمـــشـــتـــركـــة ال
اتفاقيات  توقيع  ستشهد  غًدا  السادسة 
بين  الوثيقة  الــعــالقــات  تــعــزز  جــديــدة 

البلدين الشقيقين.
وأوضـــــــــــح الـــســـفـــيـــر كــــوكــــصــــو أن 
قطاعات  تشمل  الجديدة  االتفاقيات 
االقتصاد والصناعة والثقافة والشؤون 
اإلسالمية واألسرية والتجارة الدولية 
عن  اإلعالن  وسيتم  المائية،  والموارد 

تفاصيلها خالل االجتماع. 
ونـــــوه بــــأن الــلــجــنــة الــعــلــيــا وضــعــت 
على  البلدين  بين  الثنائية  الــعــالقــات 
تحصين  لها  يضمن  مؤسساتي  مسار 
الــمــنــجــزات الــســابــقــة ويـــوســـع آفــاقــهــا 
ـــتـــتـــجـــاوز الـــتـــمـــيـــز عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ل
في  مماثل  تميز  تحقيق  إلى  السياسي 
المجاالت األخرى المختلفة، ال سيما 
واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية 

والثقافية واألمنية أيًضا.

الدوحة - هيثم األشقر: 

مدير  مساعد  العوامي  مبارك  كشف 
تــلــفــزيــون قــطــر عــن بـــدء بــث بــرنــامــج 
«وطــنــي الــحــبــيــب صــبــاح الــخــيــر» عبر 
يوم  من  اعتباًرا  قطر  تلفزيون  شاشة 
األحد المقبل، في بث مشترك مع إذاعة 
خاصة  تصريحات  فــي  مــشــيــًرا  قــطــر، 
لـــ [ إلــى أن هــذا الــقــرار يأتي في 
القطرية  المؤسسة  إستراتيجية  إطــار 
لــــإلعــــالم، والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــطــويــر 
والــذي  المميز،  اإلذاعـــي  البرنامج  هــذا 
ثمانينيات  مــنــذ  الــجــمــهــور  بـــه  ارتـــبـــط 
مع  يتواكب  بما  وذلــك  الماضي،  القرن 
الشعبية  من  واالستفادة  العصر،  روح 
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا تــلــفــزيــون قــطــر على 
بهدف  واإلقليمي،  المحلي  المستويين 

توسيع دائرة متابعي البرنامج.

الدوحة - نشأت أمين: 

حــــذر رجــــال أعـــمـــال وقــانــونــيــون من 
تــوقــف الــعــمــل بــبــعــض الــمــشــاريــع نتيجة 
العمال  النتقال  الواضحة  الضوابط  غياب 
بــيــن شـــركـــة وأخـــــــرى، الفــتــيــن إلــــى أن 
العمال  مصلحة  بين  تـــوازن  وجــود  عــدم 
يؤثر  أن  شــأنــه  مــن  األعـــمـــال  وأصـــحـــاب 
يظهر  بدأ  حيث  منهم،  الكثير  على  سلبًا 
ذلك في توقف العمل بعدة مشاريع منها 
مديره  تركه  الــذي  األدويـــة  مصانع  أحــد 
وانتقل للعمل في مصنع آخر، األمر الذي 
تسبب بتوقف المصنع عن العمل ٦ أشهر، 
األعمال  رجال  مخاوف  ذلك  إلى  يضاف 

من الدخول في مناقصات جديدة.

الدوحة - هبة البيه:

العميد  حمودة  عبدالمجيد  الدكتور  أكد 
ـــشـــؤون األكـــاديـــمـــيـــة بــكــلــيــة  ـــل الـــمـــســـاعـــد ل
عدد  إلطـــالق  تستعد  الكلية  أن  الهندسة، 
التي  الجديدة،  والتخصصات  البرامج  من 
وافـــــق مــجــلــس أمـــنـــاء جــامــعــة قــطــر على 
إنشائها بالكلية. مشيًرا إلى أنه من المقرر 
إطــــالق الــبــرامــج والــتــخــصــصــات الــجــديــدة 

في  حـــمـــودة،  د.  وأضــــاف   .٢٠٢١ خــريــف 
تــصــريــحــات لــــ [ أنــــه ســيــتــم إطـــالق 
الميكاترونيات  في  البكالوريوس  برنامج 
إلــــى  إنشاء  بـــاإلضـــافـــة  الـــهـــنـــدســـة،  بــكــلــيــة 
الــمــشــاريــع  إدارة  فـــي  الــفــرعــي  الــتــخــصــص 
في  الدقيق  التخصص  وإنــشــاء  الهندسية، 
األمــــن الــســيــبــرانــي الـــخـــاص بــطــالب كلية 

الهندسة.
٤

كأس العرب بروفة جيدة لمونديال ٢٠٢٢
:FIFA رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم

https://youtu.be/s5UsLvNypCY
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الــربــاط - قــنــا: أشـــاد ســعــادة 
رئيس  المالكي  الحبيب  السيد 
ــكــة  ــالــمــمــل مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب ب
ــــإعــــالن حــضــرة  الـــمـــغـــربـــيـــة، ب
صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم 
بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
عن  اهللا»،  «حــفــظــه  الــمــفــدى 
إجراء انتخابات مجلس الشورى 
فــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر مــــن الـــعـــام 

المقبل.  

 واعــــتــــبــــر رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ـــنـــواب بــالــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة،  ال
الـــُمـــهـــمـــة  الــــخــــطــــوة  هــــــذه  أن 
تــعــزز االخـــتـــيـــارات الــدســتــوريــة 
ُمشاركة  لترسيخ  قطر  لــدولــة 
الـــــُمـــــواطـــــنـــــيـــــن فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
التشريعية، وتُشّكل لبنة جديدة 
في ُمسلسل التطوير والتحديث 
تحت  قطر  دولـــة  تعرفه  الـــذي 
الــقــيــادة الــرشــيــدة لــســمــو أمير 

البالد المفدى.
 جـــــاء ذلـــــك خـــــالل اجــتــمــاع 
المالكي،  الحبيب  السيد  سعادة 
مــــع الـــســـيـــد خـــالـــد بــــن مــحــمــد 
الـــــدوســـــري الـــقـــائـــم بـــاألعـــمـــال 
بسفارة دولة قطر لدى المملكة 
الــــمــــغــــربــــيــــة. وجــــــــــرى خــــالل 
عالقات  اســتــعــراض  االجــتــمــاع، 
والموضوعات  الثنائي،  التعاون 

ذات االهتمام المشترك. 

شــاركــت  قــنــا:   - الـــدوحـــة 
ــــة قــطــر فـــي االجــتــمــاع  دول
رؤســاء  للجنة  عشر  الــتــاســع 
أجــــهــــزة الـــتـــقـــاعـــد الـــمـــدنـــي 
ــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة،  وال
بــــــــدول مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
لــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، 
الــــــــذي ُعـــــقـــــد أمــــــــس، عــبــر 

المرئي.  االتصال  تقنية 
فــي  قـــطـــر  دولـــــــة  ــــل  مــــّث  
أعــــمــــال االجـــتـــمـــاع ســـعـــادة 
الـــســـيـــد تــــركــــي بــــن مــحــمــد 
الــــخــــاطــــر رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 

والتأمينات  للتقاعد  العامة 
عية.  الجتما ا

الــــُمــــشــــاركــــون  ونـــــاقـــــش   

فـــي االجـــتـــمـــاع خــطــة عــمــل 
أجــــهــــزة الـــتـــقـــاعـــد لـــدراســـة 
اإلصـــــــــــــــــالح فـــــــــي أنـــــظـــــمـــــة 

صــنــاديــق الــتــقــاعــد الــمــدنــي 
االجتماعية.   والتأمينات 

االجتماع  استعرض  كما   

اإلجــــــــــــــــــــراءات الـــــُمـــــلـــــزمـــــة 
ألصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل بــــســــداد 
االشــــــتــــــراكــــــات، والـــحـــمـــلـــة 
ــــــــة الـــــمـــــرئـــــيـــــة  اإلعــــــــالمــــــــي
الـــــــُمـــــــوحـــــــدة، بـــــاإلضـــــافـــــة 
ــــؤشــــرات اإلحـــصـــائـــيـــة  ــــُم ــــل ل
لــتــطــبــيــق الـــنـــظـــام الــمــوحــد 
وفـــــق الـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــبـــاشـــر، 
والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
بــســداد اشــتــراكــات الــبــنــوك، 
وغــيــرهــا مــن الــمــوضــوعــات 
الــــــُمــــــدرجــــــة عــــلــــى جــــــدول 

األعمال.

 رئيس مجلس النواب المغربي يُشيد بإجراء انتخابات الشورى 

 قطر تشارك في اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد 
والتأمينات االجتماعية بمجلس التعاون 

 اعتبرها لبنة جديدة في مسلسل تطوير قطر تحت قيادة صاحب السمو 

ــة ــارك ــش وم الـــدســـتـــوريـــة  االخــــتــــيــــارات  تـــعـــزز   
ــة   ــي ــع ــشــري ــت ال ــة  ــي ــل ــم ــع ال ــــي  ف ـــمـــواطـــنـــيـــن  ال  

اليونان ترّحب بإجراء انتخابات الشورى

إحالة ٩٣ شخًصا للنيابة لعدم 
تقيدهم بارتداء الكمامة 

داخلية الشورى تدرس مرسوًما بقانون حول 
تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

البرلمان البنمي يُرحب بإعالن 
صاحب السمو إجراء انتخابات الشورى 

أثينا - قنا: رّحبت حكومة اليونان بإعالن 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير البالد المفدى، «حفظه اهللا» 
عــن إجــــراء انــتــخــابــات مجلس الــشــورى في 
في  وذلــك  الُمقبل،  الــعــام  مــن  أكتوبر  شهر 

بيان لوزارة الخارجية اليونانية.
 وكان سمو األمير المفدى، قد أعلن عن 
إجراء انتخابات مجلس الشورى تلك، خالل 
افتتاح دور االنعقاد العادي التاسع واألربعين 

للمجلس في الثالث من نوفمبر الجاري.

الدوحة -  قنا: أحالت الجهات الُمختصة، 
تقيدهم  لــعــدم  الــعــامــة  للنيابة  شــخــًصــا   ٩٣
تتطلب  الــتــي  األمــاكــن  فــي  الكمامة  بــارتــداء 
لــقــرار  اســتــنــاًدا  اإلجــــراء  ويأتي هذا  ذلــــك.   
مجلس الوزراء الُموقر وإلى المرسوم بقانون 
األمـــــراض  لسنة ١٩٩٠ بشأن   (١٧) رقــــم 
واالحترازية  الوقائية  واإلجــراءات  المعدية، 

انتشار  مــن  للحد  الــدولــة  فــي  بها  المعمول 
فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) . 

الجمهور  الُمختصة  الــجــهــات  ونــاشــدت   
الــكــريــم بــااللــتــزام بـــالـــقـــرارات االحــتــرازيــة 
والوقائية المعمول بها حفاًظا على سالمتهم 
وســـالمـــة اآلخــــريــــن مـــن انـــتـــشـــار فــيــروس 

كورونا في المجتمع. 

الـــشـــؤون  لــجــنــة  عـــقـــدت  -  قنا:  الـــدوحـــة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الـــشـــورى 
اجــتــمــاًعــا أمـــس، بــرئــاســة ُمــقــررهــا ســعــادة 

السيد عبداهللا بن فهد بن غراب المري. 
بدراسة  االجتماع  خــالل  اللجنة  وقامت   

 ٢٠٢٠ لسنة   (١٩) رقـــم  بــقــانــون  «مـــرســـوم 
بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام الــقــانــون رقـــم (٢١) 
لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين 
في  دراسته  استكمال  وقــّررت  وإقامتهم»، 

اجتماعها القادم.

بنما - قنا: رّحب البرلمان في جمهورية 
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بإعالن  بنما، 
تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى 
«حفظه اهللا»، عن إجراء انتخابات مجلس 

الشورى في شهر أكتوبر من العام القادم.

 وكـــان ســمــو األمــيــر الــمــفــدى، قــد أعلن 
تلك،  الشورى  مجلس  انتخابات  إجــراء  عن 
التاسع  الــعــادي  االنــعــقــاد  دور  افــتــتــاح  خــالل 
نوفمبر  من  الثالث  في  للمجلس  واألربعين 

الجاري. 

مزاد لألرقام المميزة للسيارات مساء اليوم
تنظمه إدارة التنفيذ باألعلى للقضاء عبر تطبيق مزادات المحاكم:

إدخال رقم البطاقة الشخصية والهاتف عند تحميل التطبيق للمرة األولى  

االطالع على جميع المزايدات الخاصة بالشخص تحت خانة مزايداتي  

 في التطبيق عدة فئات كالسيارات واللوحات المميزة والعقارات والمعدات  

التنفيذ قاضي  من  مزايدته  على  الموافقة  حال  في  للمزايد  نصية  رسالة 

الدوحة –نشأت أمين:

الـــتـــنـــفـــيـــذ  إدارة  أنـــــهـــــت 
بــالــمــجــلــس األعــــلــــى لــلــقــضــاء 
المرحلة  إلطالق  استعداداتها 
الــــتــــجــــريــــبــــيــــة األولــــــــــــى مــن 
حيث  اإللكترونية،  الــمــزادات 
ســـيـــبـــدأ اعــــتــــبــــاًرا مــــن الـــيـــوم 
عبر  اإللكتروني  المزاد  تنفيذ 
المحاكم»  «مــــزادات  تطبيق 
لـــعـــدد مـــن أرقـــــام الــســيــارات 
الــمــمــيــزة، وعــلــى ضـــوء نتائج 
على  اإلدارة  ستعمل  التطبيق 
الـــتـــوســـع الـــمـــرحـــلـــي بـــــــإدراج 
والعقارات  السيارات  مــزادات 
القضايا  ذمة  على  المحجوزة 
خالل المرحلة القادمة ضمن 
برنامج المزادات اإللكتروني. 
 وسيعقد المزاد اإللكتروني 
لــألرقــام  والــمــخــصــص  األول 
الـــمـــمـــيـــزة لـــلـــســـيـــارات تــحــت 
ويبدأ  تنفيذ،  قاضي  إشـــراف 
مساء  السادسة  الساعة  المزاد 
الـــــيـــــوم، حـــيـــث بــــث الـــمـــوقـــع 
األعلى  للمجلس  اإللــكــتــرونــي 
كيفية  يوضح  مقطًعا  للقضاء 
تـــحـــمـــيـــل تـــطـــبـــيـــق مــــــــزادات 
الـــــمـــــحـــــاكـــــم حـــــيـــــث أوضـــــــح 
يــقــوم  الــتــطــبــيــق  أن  الــمــقــطــع 
المزاد  عملية  وإدارة  بتنظيم 
تفاصيلها  بــكــل  اإللــكــتــرونــي 
الفتًا إلى أنه عندما يتم تحميل 
فــإن  ــــى  األول لــلــمــرة  التطبيق 
إدخال  يطلب  سوف  التطبيق 
رقــــــم الـــبـــطـــاقـــة الــشــخــصــيــة 

القطرية ورقم الهاتف وكلمة 
المرور -التي تم إرسالها على 
نصية-  كرسالة  الهاتف  رقــم 
لـــمـــرة واحـــــــدة و بـــعـــد ذلـــك 
إدخال  التطبيق  يطلب  سوف 
للبطاقة  وفًقا  بالكامل  االسم 
الشخصية والبريد اإللكتروني 
إلكمال  السري  المرور  ورمز 

عملية التسجيل بنجاح. 
وأوضح المقطع أنه بمجرد 
الـــتـــســـجـــيـــل والــــــدخــــــول عــلــى 
التطبيق  في  الخاص  الحساب 
إرفــاق  التطبيق  يطلب  ســوف 
نسخة من البطاقة الشخصية 
الـــقـــطـــريـــة ألغــــــــراض األمــــن 
والسرية الخاصة بالمعلومات 
الــشــخــصــيــة مــنــوًهــا بــأنــه بعد 
االطالع  للشخص  يمكن  ذلك 
ـــــــمـــــــزادات الـــمـــتـــاحـــة  عـــلـــى ال
فــــي الــتــطــبــيــق حـــســـب الــفــئــة 
يتوافر  أنــه  مضيًفا  المرغوبة 
في التطبيق لوحات السيارات 
المميزة والسيارات والعقارات 
والمعدات وفئات أخرى وبّين 
للشخص  يمكن  أنــه  المقطع 
معين،  لمزاد  مزايدة  عرض 
ويــمــكــن االطــــالع عــلــى جميع 
بالشخص  الخاصة  المزايدات 
وسوف  مزايداتي  خانة  تحت 
يــطــلــب الــتــطــبــيــق مــنــه إيــــداع 
مبلغ التأمين لكي يتمكن من 
الــمــزايــدة وبــعــد نــهــايــة الــمــدة 
تصل  ســوف  للمزاد  المحددة 
لــلــشــخــص رســـالـــة نــصــيــة في 

مزايدته  على  الموافقة  حــال 
من قاضي التنفيذ. 

وفـــــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة يـــمـــكـــن 
عملية  اســتــكــمــال  لــلــشــخــص 
للحصول  اإللــكــتــرونــي  الــدفــع 
تطبيق  وسيقوم  السلعة  على 
مــــــزادات الــمــحــاكــم بــإضــافــة 
ــــــــــة عـــلـــى ســعــر  رســـــــوم إداري
ــيــع تــــتــــراوح مـــا بــيــن ٣٠٠  ــب ال
سعر  مـــن   ٪١ وحـــتـــى  ريـــــال 
الــســلــعــة بــاإلضــافــة إلـــى نسبة 
الدفع  لعملية  رسوًما   ٪  ١٫٨٥

اإللكتروني.
اإلدارة  وحـــــــــــــــــــــــددت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الـــــشـــــروط 
بالمزاد  للمشاركة  والضوابط 
التسجيل  مــنــهــا  اإللــكــتــرونــي 
مزادات  بتطبيق  اإللكتروني 
الــــمــــحــــاكــــم حــــيــــث تـــتـــوجـــب 
المشاركة من خالل التسجيل 
البطاقة  باستخدام  الرسمي 
الــشــخــصــيــة الـــقـــطـــريـــة، كــمــا 
تــتــطــلــب الــمــشــاركــة بــالــمــزاد 
إيــــــــداع مـــبـــلـــغ تـــأمـــيـــن يــقــدر 
قطري  ريـــال  آالف  بخمسة 
ويتوجب  لــالســتــرداد،  قابلة 
على الشخص الذي رسا عليه 
الـــمـــزاد اســتــكــمــال إجـــــراءات 
من  ســاعــة   ٢٤ خـــالل  الـــدفـــع 
الموافقة  رســالــة  تسلم  وقــت 
مــــن خـــــالل الــتــطــبــيــق ويــتــم 
بــعــدهــا اســتــكــمــال إجـــــراءات 
الـــتـــســـجـــيـــل بــــاســــم صـــاحـــب 
المشارك  الشخصية  البطاقة 

بــــالــــمــــزاد، وفـــــي حـــــال عـــدم 
يتم  المحدد  بالوقت  الــســداد 
ومصادرة  البيع  عملية  إلغاء 
مــبــلــغ الــتــأمــيــن وحــظــر رقــم 
الـــــمـــــشـــــارك مـــــن الــتــســجــيــل 

القادمة. بالمزادات 
التنفيذ  قــاضــي  ويـــشـــرف 
ــــى عـــمـــلـــيـــة الـــــــمـــــــزادات  عــــل
ــه  إّن اإلدارة  أوضــحــت  حــيــث 
فـــي حـــال لـــم يــحــقــق الــمــزاد 
المحددة  التقديرية  القيمة 
تأجيل  التنفيذ  لقاضي  يجوز 
لمزايدين  آخــر  لــوقــت  البيع 
آخرين إلى حين عدم وجود 
إقـــفـــال  فـــيـــتـــّم  مــــزايــــدة  أي 
الــــمــــزاد، كــمــا أنــــه فـــي حــال 
رفــــض الــســعــر الـــمـــقـــّدم من 
سيتّم  األخــيــر  الــمــزايــد  قــبــل 
عـــرض الـــرقـــم مـــرة أخـــرى 

المزاد. في 
التنفيذ  إدارة  أن  يــذكــر   
تـــعـــمـــل بـــخـــطـــة تـــطـــويـــريـــة 
متطلبات  ضـــوء  فـــي  شــامــلــة 
لتطوير  الــوطــنــيــة  الـــمـــبـــادرة 
تعمل  حيث  الــعــدالــة،  أنظمة 
إجــراءات  بكافة  التحول  على 
الـــتـــنـــفـــيـــذ لـــتـــتـــم إلـــكـــتـــرونـــًيـــا 
عــــبــــر اســـــتـــــخـــــدام الــــبــــرامــــج 
فضًال  الحديثة،  والتطبيقات 
التقنية  الــمــزايــا  تــوفــيــر  عـــن 
لــلــخــدمــات الــقــضــائــيــة الــتــي 
ـــيـــســـر عــــلــــى الـــمـــتـــقـــاضـــيـــن  ت
ــنــفــيــذ األحـــكـــام  إجــــــــــراءات ت

وتسرع من إجراءاتها.
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البيه: - هبة  الدوحة 

 أكـــد الــدكــتــور عــبــدالــمــجــيــد حــمــودة، 
الــعــمــيــد الــمــســاعــد لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة 
تــســتــعــد  الــكــلــيــة  أن  الـــهـــنـــدســـة،  بــكــلــيــة 
والتخصصات  البرامج  من  عدد  إلطالق 
ـــتـــي وافـــــق مــجــلــس أمـــنـــاء  الـــجـــديـــدة ال
جــامــعــة قــطــر عــلــى إنــشــائــهــا بــالــكــلــيــة.. 
مـــشـــيـــًرا إلــــى أنــــه مـــن الـــُمـــقـــرر إطـــالق 
خريف  الجديدة  والتخصصات  البرامج 

.٢٠٢١
تصريحات  في  حمودة،  د.  وأضاف   
ــــ [ أنــــه ســيــتــم إطـــــالق بــرنــامــج  ل
ـــوريـــوس فــــي الـــمـــيـــكـــاتـــرونـــيـــات  ـــبـــكـــال ال
إلــى  إنشاء  بــاإلضــافــة  الــهــنــدســة،  بكلية 
المشاريع  إدارة  في  الفرعي  التخصص 
الــهــنــدســيــة، وإنــشــاء الــتــخــصــص الــدقــيــق 
بطالب  الــخــاص  الــســيــبــرانــي  األمـــن  فــي 
برنامج  أن  إلى  ُمشيًرا  الهندسة..  كلية 
ـــوريـــوس فــــي الـــمـــيـــكـــاتـــرونـــيـــات  ـــبـــكـــال ال

أساسية. برامج   ٨ إلى  يُضاف 
 وأوضح أن البرنامج فريد من نوعه 
برنامج  وهو  قطر  في  والوحيد  واألول 
ُمــكــتــســبــة  ســـاعـــة   ١٣١ مـــدتـــه  ــتــكــامــل  ُم
أســاســيــة  تــخــصــصــات   ٣ بـــيـــن  ويـــجـــمـــع 
هــي الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة والــهــنــدســة 
فضًال  الحاسوب،  وهندسة  الميكانيكية 
عـــن مـــــواد تــتــعــلــق بــالــمــيــكــاتــرونــيــات، 
ــا إلـــى أن الــبــرنــامــج ســيــتــبــع إداريـًـــا  الفــتً
قــســم الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة، كــمــا أنــه 
ـــــواكـــــب الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرابـــعـــة  يُ
وسيركز  العالمي  التكنولوجي  والتطور 
بـــــــدوره عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــــروبــــوتــــات 
التحكم  ومــجــال  االصــطــنــاعــي  والــذكــاء 

اإلنتاج. وزيادة  والُمحاكاة 

يــجــمــع  الـــبـــرنـــامـــج  أن  إلـــــى  وأشـــــــار   

بــيــن مــــواد مـــن ُمــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 

ـــعـــّزز مـــهـــارات الـــطـــالب ويــواكــب  بــمــا يُ

ـــيـــة، ومـــن  تـــحـــديـــات الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــال

أولى  في  البرنامج  يستقبل  أن  المقرر 

كــمــا  طـــالـــبًـــا،   ٢٥ إلــــى   ٢٠ مـــن  دفــعــاتــه 

هيئة  أعــضــاء  الســتــقــبــال  الــكــلــيــة  تستعد 

تــدريــس جـــدد وُمــتــخــصــصــيــن فــي هــذا 

المجال.

 وبــالــنــســبــة لــلــتــخــصــص الــدقــيــق فــي 

الُموافقة  تــّمــت  الــذي  السيبراني  األمــن 

تخصص  إنـــه  حـــمـــودة:  د.  قـــال  عــلــيــه، 

فــــرعــــي خــــــاص بــــطــــالب قــــســــم عـــلـــوم 

الــحــاســوب وســيــكــون مــفــتــوًحــا لــلــبــنــيــن 

 ٤٠ والـــبـــنـــات ومــــن الـــمـــقـــرر اســتــقــبــال 

لتصل  دفعاته،  أولى  في  وطالبة  طالبًا 

السنوات  خالل  وطالبة  طالب   ١٠٠ إلى 

لُمقبلة. ا

وراء  مـــن  ـــهـــدف  ال أن  إلــــى  وأشــــــار   

ــــشــــاء هـــــذا الـــتـــخـــصـــص هــــو الـــحـــاجـــة  إن

الُمتخصصين  من  مزيد  لوجود  الُملحة 

تــعــّرض  مــع  سيما  ال  الــمــجــال،  هــذا  فــي 

شــــركــــات لـــثـــغـــرات إلـــكـــتـــرونـــيـــة خـــالل 

الماضية. الفترة 

فــي  الـــفـــرعـــي  الــتــخــصــص  أن  وأكـــــد   

بين  يجمع  الــهــنــدســيــة  الــمــشــاريــع  إدارة 

مـــــواد الـــهـــنـــدســـة الـــمـــدنـــيـــة والــهــنــدســة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــضـــًال عــــن ُمــــقــــررات فــي 

لجميع  ُمتاًحا  وسيكون  اإلدارة،  علوم 

الهندسة،  كلية  في  المقبولين  الطالب 

كبيرة  أعـــداًدا  يشهد  أن  المتوقع  ومــن 

نـــظـــًرا ألهــمــيــتــه فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

في  االقــتــصــادي  والنمو  التحتية  البنية 

قــطــر والـــحـــاجـــة الــكــبــيــرة لــُمــهــنــدســيــن 

الــمــشــروعــات  إدارة  فـــي  ُمــتــخــصــصــيــن 

لهندسية. ا

إداريًا  سيتبع  التخصص  أن  وأضاف   

تضم  أن  عــلــى  الــمــدنــيــة  الــهــنــدســة  قــســم 

ــا  طــالــبً  ٥٠ إلـــى   ٤٠ مـــن  دفــعــاتــه  أولــــى 

المقبلة  الدفعات  في  ليستقبل  وطالبة، 

طالباً. و١٥٠   ١٠٠ بين  ما 

الـــتـــخـــّصـــصـــات  جـــمـــيـــع  ــــــأن  ب ونــــــــوه   

الُخطة  وفــق  تسير  الــجــديــدة  والــبــرامــج 

ــــخــــاصــــة بـــالـــكـــلـــيـــة  اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ال

ـــجـــامـــعـــة، وهـــــي كـــلـــهـــا تــخــّصــصــات  وال

التداخل  على  تعتمد  وُمــتــنــوعــة  حديثة 

بــيــن الــتــخــصــصــات الــُمــخــتــلــفــة، عــلــى أن 

يـــجـــمـــع كــــل تـــخـــصـــص وبــــرنــــامــــج عــلــى 

ُمـــقـــررات مـــن ُمــخــتــلــف الــتــخــصــصــات، 

وكــلــهــا تــواكــب الــرؤيــة الــوطــنــيــة لــدولــة 

احــتــيــاجــات  مــع  وتــتــمــاشــى   ٢٠٣٠ قــطــر 

التخصصات. ُمختلف  في  العمل  سوق 

الدراسة بالبرامج الُمستحدثة بالهندسة خريف ٢٠٢١ 
 د. عبدالمجيد حمودة العميد المساعد للشؤون األكاديمية بالكلية لـ                      :

بكالوريوس الميكاترونيات مدته ١٣١ ساعة ويجمع ٣ تخصصات هندسية

ــال أعـــضـــاء هــيــئــة تـــدريـــس جـــدد وُمــتــخــصــصــيــن فـــي هـــذا الــمــجــال ــب ــق ــيــة تــســتــعــد الســت ــكــل  ال

ــبــة  وطــال طــالــبًــا   ٥٠ ويــســتــقــبــل  اإلدارة  ـــوم  وعـــل ــة  ــدس ــن ــه ال ــن  ــي ب يــجــمــع  ــع  ــاري ــش ــم ال ــــــإدارة  ب تــخــصــص 

ــــن الــســيــبــرانــى    ــق مـــن األم ــي ــدق ــــى دفـــعـــات الــتــخــصــص ال ــة فـــي أول ــب ــال ــا وط ــبً ــال ٤٠ ط

طــالــبًــا    ٢٥ ـــــى  إل  ٢٠ ــــن  م ـــكـــون  ـــت ت األولــــــــى  ـــة  ـــع ـــدف ال

د. عبدالمجيد حمودة 



٥   

األربعاء 10 ربيع اآلخر 1442هـ - 25 نوفمبر 2020م - العدد (14081)



محلياتمحليات٦

األربعاء 10 ربيع اآلخر 1442هـ - 25 نوفمبر 2020م - العدد (14081) 

بال عنوانبال عنوان

سلمان السليطيسلمان السليطي

ــــبــــنــــى الـــــحـــــضـــــارات وتــــرتــــقــــي بــقــيــمــهــا  تُ
والتقدم  النهضة  أســاس  هي  التي  ومبادئها 
واإلنــجــاز فــي كــافــة الــمــجــاالت، بــل إن قــوام 
على  وثــيــًقــا  اعــتــمــاًدا  يعتمد  الــبــشــري  الــرقــي 
الــقــيــم ســـواء فــي ارتـــقـــاء اإلنـــســـان بــنــفــســه أو 
يــعــيــش  الــــذي  ــعــالــم  ال أو  وطــنــه  أو  مــجــتــمــعــه 
فــيــه فــهــي تــدفــعــه وتــوجــهــه لــيــكــون عــنــصــًرا 
مـــســـؤوًال ومــعــطــاًء ومــشــبــًعــا بــــروح الــرحــمــة 
بإيجابية  ويساهم  يؤذي  وال  فينفع  والعطف 
ـــاء مــع  فـــي مــســيــرة الـــحـــيـــاة عــبــر تــفــاعــل بـــّن

ومتغيراتها. مجرياتها 
ومــــع الــتــحــديــات الــعــالــمــيــة الـــتـــي تــفــاجــئ 
بالقيم  العناية  تصبح  البشرية  المجتمعات 
أشـــد حــاجــة وإلـــحـــاًحـــا، وقـــد أكـــدت جــائــحــة 
الدور  اليوم  العالم  اجتاحت  التي  «كورونا» 

الـــمـــركـــزي لــلــقــيــم اإلنـــســـانـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
هـــــذا الـــتـــحـــدي والـــتـــغـــلـــب عــلــيــه ســــــواء عــلــى 
األولــى  الدفاع  خطوط  أو  القيادات  مستوى 
ومــا  كــكــل  الــمــجــتــمــع  أو  الــداعــمــة  الــجــهــات  أو 
الــمــســؤولــيــة  روح  تــعــزيــز  مـــن  ذلـــك  يــتــطــلــبــه 
على  وكذلك  والعطاء،  والتضحية  وااللتزام 
ومجتمعاته  بدوله  العالمي  المجتمع  مستوى 
ومــنــظــمــاتــه الــعــالــمــيــة ومــؤســســاتــه الــعــلــمــيــة، 
هــذا  مــواجــهــة  عــلــى  تــقــوى  أن  يمكن  ال  الــتــي 

والتكاتف. بالتعاون  إال  التحدي 
االجــتــمــاعــي  الـــتـــعـــاون  روح  يــظــهــر  وهـــنـــا 
والــتــزام  مسؤولية  روح  ووجــود  أفــراده  بين 
مـــتـــبـــادل وهــــي قــيــم ومـــبـــادئ ضـــروريـــة ال 
المثاليات  أو  النظري  باإلطار  صلتها  تنحصر 
ــمــيــاديــن  الـــمـــأمـــولـــة بـــل تــمــتــد إلــــى ســـائـــر ال

الــعــمــلــيــة ســــواء فـــي الــمــجــال االقـــتـــصـــادي أو 
وســائــر  الــدولــي  أو  الــســيــاســي  أو  االجــتــمــاعــي 
الــمــجــاالت، فــالــوفــاء بــالــعــقــود فــي الــتــجــارة 
والتعاون  بالقوانين  وااللتزام  الحقوق  وأداء 
االجـــتـــمـــاعـــي كـــلـــهـــا قـــيـــم ضــــروريــــة لــنــشــوء 
االقـــتـــصـــاد وقـــيـــام الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة 

وغيرها. والدولية 
تسمو  الــتــي  الــحــضــاريــة  الــقــيــم  أهـــم  ومـــن 
قيمة  العطاء  في  التفاني  آفاق  إلى  باإلنسان 
الـــرحـــمـــة والـــعـــطـــف وهــــي قــيــمــة وجـــدانـــيـــة 
يــداوي  بــلــســًمــا  ليصبح  بــاإلنــســان  تــســمــو  عــلــيــا 
وقــع  ذات  كــلــمــتــه  فــتــكــون  اآلخـــريـــن  جــــروح 
وتبدي  حــزنـًـا،  وتخفف  هــًمــا،  تزيل  إيجابي 
ومــســانــدة  دعــًمــا  فعله  ويــكــون  نــاصــًحــا،  رأيًـــا 
وإبداًعا  وتعاونًا  للشر  ودفًعا  للخير  وتقديًما 

وحينما  الــبــشــريــة،  ســعــادة  فيه  لما  وابــتــكــاًرا 
يــســود الــتــراحــم تــزهــو الــمــجــتــمــعــات وتــقــطــع 
المشرقة. الحضارة  صرح  تشييد  في  أشواًطا 

ومــــن الـــــدول الـــتـــي اعــتــنــت عــنــايــة كــبــرى 
بــالــقــيــم دولـــة قــطــر الــتــي أســســت عــلــى قيم 
اإلنــســان  بــنــاء  تجعل  ســامــيــة  ومــبــادئ  راقــيــة 
والــمــحــافــظــة عــلــيــه أولـــويـــة قــصــوى وتــحــقــق 
قطر  دولـــة  وتــرجــمــت  ورفــاهــيــتــه،  ســعــادتــه 
ذلــــك واقــــًعــــا مـــشـــرًقـــا فـــهـــي واحـــــة تــســامــح 
الدنيا،  بقاع  من  الجنسيات  مئات  تستضيف 
فــهــي أرض الــرخــاء واالزدهــــار تــوفــر أرقــى 
الــخــدمــات لــمــواطــنــيــهــا ومــقــيــمــيــهــا، وشــجــرة 
بثمارها  لتجود  الوارفة  أغصانها  تمتد  خير 

مكان. كل  في  للناس 

belaenwan_٢٠٢٢@hotmail.com

مــقــديــشــو - قــنــا: افــتــتــحــت قطر 
الخدمات  متعدد  مــركــًزا  الخيرية 
ومــخــبــًزا خــيــريًــا فــي مــديــنــة بــيــدوا 
الواقعة بمحافظة باي بوالية جنوب 

غربي الصومال.
من  األول  هـــو  الــمــركــز  ويــعــتــبــر 
نــوعــه فــي أقــالــيــم الـــواليـــة، ويــقــدم 
خــــدمــــات تــعــلــيــمــيــة واجــتــمــاعــيــة 
وتنموية مختلفة ألهالي المنطقة، 
سكان  منه  يستفيد  أن  يتوقع  حيث 
عددهم  يقدر  والذين  بيدوا  مدينة 
تكلفته  وتقدر  نسمة،  مليون   ٢٫٢ بـ 
اإلجــــمــــالــــيــــة بـــأكـــثـــر مـــــن مــلــيــون 

وأربعمئة ألف ريال.
كـــمـــا يـــهـــدف الــمــخــبــز الــخــيــري 
المتضررين  مــعــانــاة  تخفيف  إلـــى 
بالقحط والجفاف من خالل تقديم 
الــمــســاعــدات الــغــذائــيــة الــضــروريــة، 

المجاني  الخبز  بتوزيع  والمتمثلة 
يومًيا لـ ٢٠٠٠ أســرة، وتبلغ التكلفة 
وتجهيًزا،  بناًء  للمشروع  اإلجمالية 
وتشغيًال لمدة سنة، أكثر من مليون 

وستمئة ألف ريال.

وقــال دولــة السيد محمد حسين 
روبـــلـــي رئــيــس الــــــوزراء الــصــومــالــي 
الفرحة  «تغمرني  المناسبة،  بهذه 
الفــتــتــاح هــــذا الـــمـــشـــروع الــخــدمــي 
للشعب  مهمة  مجاالت  يضم  الــذي 

الـــصـــومـــالـــي كــالــصــحــة، والــثــقــافــة 
والتعليم، والمياه، ومساعدة الفئات 
الــمــحــتــاجــة وبـــالـــذات األيـــتـــام، وقــد 
التي  المشاريع  مــن  الكثير  شــهــدُت 
األقاليم  في  الخيرية  قطر  أقامتها 

بشكره  روبلي  وتقدم  الصومالية». 
لدولة قطر حكومة وشعبًا لوقوفها 

دوًما مع الشعب الصومالي.
ومن ناحيته، أشار سعادة السيد 
حـــســـن بــــن حـــمـــزة هـــاشـــم ســفــيــر 

دولـــة قطر لــدى الــصــومــال إلــى أن 
لمساعدة  دوًمـــا  تسعى  قطر  دولـــة 
األشقاء في الصومال عبر المشاريع 
المستدامة، حيث إن هذه المشاريع 
توفر فرص العمل للعاطلين لضمان 

المؤسسات  بناء  وإعـــادة  االستقرار 
الــمــخــتــلــفــة، حــتــى تــنــعــم الــصــومــال 

باألمن واالستقرار والرخاء.
السيد  ســعــادة  قــال  جانبه،  ومــن 
عبد اهللا أبوكر وزير التعليم العالي 
إن  التدشين،  حفل  فــي  الصومالي 
استراتيجي  شريك  الخيرية  قطر 
لــلــصــومــال فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت 

الخدمية والتنموية.
العزيز  عبد  السيد  نــوه  وبــــدوره، 
حــســن مــحــمــد رئـــيـــس واليـــــة بــاي 
جــنــوب غـــرب الــصــومــال بـــأن هــذا 
الـــمـــشـــروع الـــخـــدمـــي نــقــلــة نــوعــيــة 
بأمس  كانوا  الذين  المنطقة  لسكان 
الــحــاجــة إلـــى مــثــل هـــذه الــمــشــاريــع، 
الصومالي  الــشــعــب  أن  إلـــى  مــشــيــًرا 
لن ينسى قطر الخيرية ومبادراتها 

السباقة لنجدته.

رئيس الوزراء الصومالي يشيد بالدعم القطري لبالده
خالل افتتاح مشروعين خدميين نفذتهما قطر الخيرية
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صحتك مع البحرصحتك مع البحر

خولة عبداهللا البحرخولة عبداهللا البحر

شـــدنـــي هـــــذا الــــعــــنــــوان إلحــــــدى الـــمـــقـــاالت 
فــقــرأتــهــا، وكـــانـــت الــكــاتــبــة تــبــدي اســتــغــرابــهــا 
واندهاشها من اإلنسان الذي يرى جسده زائد 
أن  يستطيع  ال  ذلك  ومع  بالدهون  مليًئا  الوزن 
أن  وتتمنى  األكـــل،  فــي  انــدفــاعــه  على  ُيسيطر 
من  تمكنهم  التي  العزيمة  هــؤالء  لمثل  يكون 
استعادة رشاقتهم حفاًظا على صحتهم، ومن 
وجهة نظري أن الكاتبة أصابت عين الحقيقة، 
فــالــخــطــوة األولــــى واألهــــم فــي خــفــض الـــوزن 
كلمة  فــي  تكمن  الرشاقة  إلــى  والــعــودة  الــزائــد 
العزيمة.. إن اتخاذ القرار الُمهم لخفض الوزن 
ُمــحــّدد..  لهدف  وتحديًدا  قوية  إرادة  يستلزم 
على أن يكون هذا الهدف ُممكنًا وفي ُمتناول 
التنفيذ. وفي سبيل ذلك يجب أن تحّدد هدفك 
تحقيقك  وسيلة  فــي  ذلــك  بعد  تبحث  ثــم  أوًال 
لهذا الهدف. وفي سبيل الوصول إلى الرشاقة 
ســوف تقّرر أنــك ستفقد وزنـًــا من خــالل عدة 
أشياء منها التنظيم الغذائي وُممارسة الرياضة 
وحركًيا،  غــذائــًيــا  الُمستقبلي  سلوكك  وتغيير 
أنه  ستجد  تفكيرك  محور  هو  األكــل  كــان  فلو 
دائًما  فترغب  الوقت  طوال  بالك  يشغل  أصبح 
أن تتناول طعاًما. بينما لو فّكرت في الرشاقة 
كهدف، وفي منظرك عندما تقف أمام المرآة 
وعندما يــراك اآلخـــرون، فــإن األكــل لن يكون 
شغلك الشاغل. والسر في اختيار هذه الطريقة 
العقل  بـــقـــدرات  نستعين  أن  هــو  التفكير  فــي 
الذي  الواعي  العقل  خالف  على  وذلــك  الباطن 
ونتعامل  بالحركة  للعضالت  األوامــــر  ُيــصــدر 
نأتيها  التي  اإلراديـــة  حركاتنا  كــل  مــع  بواسطة 
هنا  وااللتفات  والمشي  األكــل  مثل  منا  بوعي 

نأتيها  التي  الحركات  من  ذلك  وغير  وهناك، 
عن  الــمــســؤول  هــو  الباطن  والعقل  مــنــا.  بــوعــي 
تنظيم عملياتنا الحيوية بدون أن يتدخل عقلنا 
نياًما  نحلم  نحن  أيًضا  الموضوع.  في  الــواعــي 
أنه  ذلــك  يعني  هــل  لكن  ذلــك.  نقصد  أن  دون 
والعقل  الواعي  العقل  بين  عالقة  هناك  ليست 
الــبــاطــن؟ فـــإن الــعــقــل الــبــاطــن يــعــمــل بــاإليــحــاء 
والتأثير ال يُناقش بل ينفذ اإليحاء كما هو، وإذا 
طّبقنا هذا على موضوعنا سنجد مثًال أن إنسانًا 
أمــراض  بعدوى  ُيصاب  أنــه  دائًما  ُيقّرر  قد  ما 
البرد سريًعا إذا ما التقى مريًضا مصابًا بالبرد. 
هذا اإلنسان يُبرمج عقله الباطن على اإلصابة 
بالمرض بمجرد تحقق الشرط الُمحّدد ُمسبًقا 
مصاب  مريض  ُمقابلة  الحالة  هــذه  في  وهــو 

بالبرد. 
 واإليــحــاء الــذاتــي اإليــجــابــي هــو ســالح ناجح 
واضـــــح الــتــأثــيــر فـــي تــحــقــيــق الــنــجــاح فـــي كل 
نـــواحـــي الـــحـــيـــاة، ُمــســتــخــدًمــا عــقــلــيــه الـــواعـــي 
النفسية  إمــكــانــاتــه  كـــل  وُمــســتــغــًال  والـــبـــاطـــن، 
الرشاقة  مــوضــوع  وفــي  والعقلية.  والجسدية 
العقل  نستخدم  عندما  فإننا  الـــوزن،  وخفض 
على  وأعضائه  الجسم  أجــزاء  كل  تعمل  الباطن 
الــوصــول لــلــرشــاقــة الــمــطــلــوبــة، وبــالــتــالــي فــإن 
تــطــلــعــاتــنــا لـــن تــكــون لــلــطــعــام وتــنــوعــه، وإنــمــا 
للرشاقة وفوائدها. فيزيد الكبد من استهالكه 
التخلص  على  الكلى  وتعمل  الجسم،  لــدهــون 
حرق  مــن  تنتج  الــتــي  الكيتونية  األجــســام  مــن 
البول.  في  إخراجها  طريق  عن  وذلك  الدهون 
في  االستمرار  قناعة  الوجدان  في  يستقر  كما 
السيطرة على رغبات الجسد من تناول الطعام 

المرغوبة.  الرشاقة  تتحقق  حتى  الصحي  غير 
ولكن دعــونــا نــســأل.. لــمــاذا ُيــقــرر إنــســاٌن مــا أن 
يكون رشيًقا وأن يحصل على الوزن المثالي؟، 
وزن  على  والحصول  الــوزن  إنقاص  أصبح  لقد 
كل  يكن  لــم  إن  الكثيرين  مطلب  هــو  مثالي 
الناس. فالسمنة هي العامل الُمشترك في كثير 
من األمراض. وعلى سبيل المثال فإن السمنة 
وأمراض  الــدم،  بضغط  أو بآخر  بشكل  ترتبط 
الظهر،  وآالم  المفاصل  وآالم  والسكري  القلب 
في  األول  البند  أصبح  الـــوزن  خفض  أن  حتى 
خــطــة الـــعـــالج لــهــذه األمــــــراض وغــيــرهــا. كما 
الُمشكلة،  هــذه  فــي  النفسي  الجانب  ننسى  ال 
فبنات حواء يردن أن ُيصبحن رشيقات القوام 
ُمنتصبات القد ألسباب ال تخفى على أحد. فيما 
ُيحاول الرجال أيًضا أن يظهروا بمظهر رياضي 
رشيق. يُخبرنا علم الطبيعة عن قانون مهم هو  
الطاقة  وأن  تُستحدث،  وال  تفنى  ال  الطاقة  أن 
الزائدة التي اختزنها الجسم في صورة دهون، 
والتي تتكون عندما يأكل الشخص كميات من 
يحصل  عندما  أي  يحتاجه،  مما  أكثر  الطعام 
على كميات من الطاقة أكثر مما يستخدمها، 
عن  إال  الجسم  مــن  تنصرف  ال  الــطــاقــة  هــذه 
طــريــق بـــذل شــغــل أو جــهــد، وهـــذا الــشــغــل يتم 
عن طريق عمليات التمثيل الغذائي، العمليات 
والهضم  التنفس  مثل  المختلفة  الفسيولوجية 
واالمـــتـــصـــاص وضـــربـــات الــقــلــب ونــمــو الجلد 
الحركات  طريق  عن  وأيًضا  واألظافر،  والشعر 
اإلراديــة التي يحدثها ُمختلف عضالن الجسم. 
مما  أكبر  طاقة  ذا  طعاًما  اإلنــســان  تناول  فــإذا 
ينفقها، فإن الطاقة الزائدة تُختزن في جسم 

في صورة دهــون، بينما يفقد الجسم وزنـًـا إذا 
تناول كميات من الطاقة أقل مما ينفق. ويظل 
هناك  كــان  إذا  عليه  هــو  مــا  على  الجسم  وزن 
هيئة  في  للجسم  الداخلة  الطاقة  بين  تـــوازن 
طعام، والطاقة الخارجة منه في صورة شغل 
إلى  ما  إنسانًا  تدعو  التي  واألســبــاب  (مجهود). 
خفض الوزن تتفاوت شخص من آلخر، فقد 

يكون الدافع: 
١. للتمتع بحياة صحية طيبة.

٢. للحصول على إحساس جيد بالحيوية.
مثل  طبية  حـــاالت  أو  أعـــراض  لتحسين   .٣
مجهود  بذل  عند  التنفس  في  بصعوبة  الشعور 

أو آالم الصدر.
االكتئاب  مثل  نفسية  أعــراض  لتحسين   .٤  

والشعور بالضيق. 
.. لذا عزيزي القارئ عليك أن تستخدم هذا 
حده  تسن  أن  بعد  تمتلكه  الــذي  الــرائــع  السالح 
والعزيمة  اإلرادة  ســالح  إنــه  قــدراتــه،  في  وتثق 
الصحة  هي  ستتلقاها  التي  والمكافأة  القوية. 
والــرشــاقــة وخــفــة الــحــركــة. فــقــط ثــق بنفسك 
وقاوم رغباتك في تناول الطعام غير الصحي، 
وتمّسك بتناول الطعام الصحي الذي خلقه اهللا 
مثل الخضراوات والفواكه والحبوب وُمنتجات 
األلــــبــــان والـــبـــروتـــيـــنـــات مـــن لـــحـــوم ودواجـــــن 
وأســـمـــاك، وابــتــعــد عــن الــســكــريــات الــمــبــاشــرة 
الحلويات،  وعــن  اإلنــســان  صنعها  التي  الــضــارة 
وقــلــل مـــن الـــنـــشـــويـــات.. واعـــتـــدل بــالــكــمــيــات، 
واســتــعــن بــخــبــرات طــبــيــب إذا اســتــدعــى األمــر 

وتأكد من الفوز بإذن اهللا. 
ودمتم لي سالمين 

الرشاقة وخفض 
الوزن عن طريق 
العقل الباطن

الرشــاقة  ــى  إل والعــودة  ــد  الزائ ــوزن  ال خفــض  فــي  واألهــم  ــى  األول الخطــوة  هــو  والعزيمــة  اإلرادة  ســالح   

kbahar.qtr@gmail.com

مناظرات  مــركــز  نظم  قــنــا:   - الــدوحــة 
قطر، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتــنــمــيــة الــمــجــتــمــع، أكــاديــمــيــة (ورشـــــة) 
الثانية/   / الدفعة  للمحترفين  الــتــحــكــيــم 
في  المتعمقة  الموضوعات  حول  بالدولة، 
األكاديمية  هذه  وكانت  التحكيم.  مهارات 
دولي  مستوى  على  سابًقا  تنظيمها  تم  قد 
قبل  وماليزيا  وعمان  الكويت  من  كل  في 
المناظرات  لمحكمي  الــدولــيــة  الــبــطــوالت 
المتمرسين في تحكيم البطوالت ورؤساء 
الجلسات. وأتاحت األكاديمية، التي أقيمت 
المدينة  في  قطر  مناظرات  مركز  بمقر 
فرصة  أيـــام،  ثــالثــة  واســتــمــرت  التعليمية 

مع  الــتــعــامــل  وطــــرق  الــحــقــيــقــي  للتحكيم 
الحاالت االستثنائية أثناء جوالت المناظرة 
التي تعد أول ورشة تعقد «بشكل تقليدي» 
مركز  وســعــى     .٢٠٢٠ مـــارس  شهر  منذ 
مــنــاظــرات قــطــر مــن خـــالل تنظيم هــذه 
المحكمين  عـــدد  زيــــادة  إلـــى  األكــاديــمــيــة 
الــدولــي  التحكيم  مــجــال  فــي  المحترفين 
والتعرف على فلسفة المناظرة من خالل 
بطريقة  الفرق  ومهام  المتحدثين  أدوار 
التكاملية  النظرة  من  تمكنهم  احترافية 
للمناظرة، والربط بين أجزائها وما وراء 

ذلك من فلسفة وتعريفات.
وأوضح ثائر فرحات مقدم األكاديمية، 

القضايا  على  الــضــوء  سلطت  الفعالية  أن 
على  الــبــطــوالت  تحكيم  أثــنــاء  تظهر  الــتــي 
شكل مالحظات واستفسارات، مشيًرا إلى 
أن أهمية هذه الورشة تكمن في مناقشة 
هـــذه األمـــــور لــتــكــون أكــثــر وضـــوًحـــا لــدى 
الــدقــة  تــوخــي  مــن  وتمكنهم  المحكمين 

والعدالة في الحكم.
وتفاعلهم  المشاركين  بحماس  وأشـــاد 
من  األولــــى/   / الدفعة  فــي  الــشــأن  هــو  كــمــا 
حيث االستفادة والتركيز على التطبيقات 
الحقيقية وتبرير نتائج المناظرة وأسسها، 
إضـــافـــة إلـــى االهــتــمــام بــقــوانــيــن الــتــنــاظــر 

والتركيز على روح المناظرة.

المشاركين  من  عدد  عبر  جانبهم،  من 
عن االستفادة من أكاديمية التحكيم التي 
خبايا  لفهم  متكاملة  دورة  بمثابة  كانت 
الــتــحــكــيــم وأســــس الــتــعــامــل مـــع الــهــفــوات 
غــيــر الـــمـــقـــصـــودة واالســــتــــفــــادة مـــن آراء 

ومقترحات المدربين والمتدربين. 
في  للتعمق  فــرصــة  كــانــت  أنــهــا  وأكــــدوا 
المتقدمة،  الــمــنــاظــرات  تحكيم  مفاهيم 
وتــفــعــيــل الــمــعــايــيــر األســاســيــة الــمــرتــبــطــة 
بـــالـــدرجـــات، مــشــيــديــن بــعــمــق الــمــحــتــوى 
وإثــراء  الخبرات  تبادل  في  الــورشــة  ودور 
المعرفي  الــمــســتــوى  وزيـــــادة  الــمــنــاقــشــات 

لديهم.

قطر تستضيف الدفعة الثانية من أكاديمية التحكيم للمحترفين
نظمها مركز المناظرات عضو مؤسسة قطر 
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تحت المجهرتحت المجهر

د. إبراهيم أحمد األنصاريد. إبراهيم أحمد األنصاري

مــن أهـــم اإلشــكــالــيــات الــتــي تُــعــيــق تَــطــورنــا 
فــي كثير مــن الــمــجــاالت، َســلــُب األجــيــال من 
لن  الَسلب  وبهذا  الــِفــكــري».  «اإلنــتــاج  إمكانية 
تغيير  فــي  طــرًفــا  يصبح  أن  اإلنــســان  يتمكن 
واقــعــه وواقــــع مــجــتــمــعــه.. أو أن يــخــلــق ِقــيــَمــه 
وفنونَه وآراَءه التاريخية واالجتماعية ويحفظ 
ــه. ولــــن يــتــمــكــن مـــن بــنــاء قــاعــدتــه  مــعــتــقــداتِ
يَصل  ولن  الذاتي،  االكتفاء  وتحقيق  الصناعية 

إلى االستقالل السياسي.
هو  ـــا  دوًم الُمستعمر  وخــطــط  َمطلب  كــان 
والثقافية  اإلنسانية  األساسية  القواعد  تدمير 
فـــي ُمــجــتــمــعــاتــنــا، لــتــمــكــيــن الــســيــطــرة على 
الــشــعــوب الــعــربــيــة والـــوطـــن الـــعـــربـــي. فــهــذه 
تمنحنا  الـــتـــي  هـــي  ـــمـــرتـــكـــزات،  وال الـــقـــواعـــد 
والتبعية  الخنوع  روابــط  وتكسر  االستقاللية، 
النُظم  وفــي  واالقتصاد  السياسة  في  للغرب، 
نبنيه  مــا  أن  والــحــق،  والتعليمية.  االجتماعية 
يمنحنا  لـــن  الـــمـــاديـــة،  والــبــنــى  الـــقـــواعـــد  مـــن 
االستقالل الحقيقي، والوقوف في وجه اآلخر. 
الفكر  في  والقوة  الندية  لغة  إال  يفهم  ال  فهو 
والثقافة والعلم، قبل الماديات والتقنيات. وال 
يمكن الصمود في وجهه من َموقع الُمتلَقي، 
الُمَحطم  نَفسًيا،  الُمنكسر  فــكــريًــا،  الــمــهــزوم 

وجدانًيا، الُمتَخلف ِعلمًيا، والمفلس َحضاريًا.

وبينهم،  بيننا  العالقة  طبيعة  إلــى  وبالنظر 
فهي  الُمستَطرقة.  األفقية  عن  بعيدة  نجدها 
وعلى  الطرفين..  من  متبادل  وتأثير  أثــر  بال 
والعطاء.  واألخــذ  والمكانة  القوة  في  النقيض 
إنما هي عالقة رأسية بين قمة وقاع، تفصلهما 

ُهوة شاسعة.. وتجاذب في اتجاه أحادي.
 وهــي عــالقــة امــتــصــاص الــقــوي للضعيف، 
ضياع  نتيجته  الــقــوي.  فــي  الضعيف  وذوبــــان 
وجــودنــا..  ومحو  الــذاتــيــة  وأصالتنا  شخصيتنا 
فتصبح عندها عالقة خيانة لتاريخنا وحاضرنا 
ومستقبلنا. ولن نبلغ الصحوة واليقظة من هذه 
الحالة الُمخدرة التي أدخلتنا في ُسبات عميق 
لما يزيد عن القرنين.. إّال باالستيقاظ برؤية 
لضخامة  وإدراك  واعـــيـــة،  وَعــقــلــيــة  مختلفة 
الغرب  إلــى  االرتــهــان  وأن  المشكلة.  وَجــســارة 
والدخول في دائرته من موقع الضعف، يعني 
عقليته  والـــغـــرب  حقيقية.  وجـــوديـــة  خــســارة 
ُمستعِمرة ولم يتغير.. وإنما تَغير ِجلده، ونوع 
المستعِمر  بَقي  لكن  صيده..  وأدوات  ُطعمه، 
والَمطلب  الضحية..  هــي  والضحية  هــو..  كما 
الغربي  هــذا  يقوم  أن  وهــو  يتغير،  لــم  ثــابــت.. 
وحضورنا  والفكري  اإلنساني  محتوانا  بإفراغ 
وبقائنا  الَخالقة..  الشخصية  وقتل  التاريخي، 
أفواًها  أقدامنا..  بطون  إلى  رؤوسنا  قمم  من 

مفتوحة، ومعدة جائعة، وجيوبًا َمنهوبة من 
أموالنا  فتخرج  االستهالكية..  ُمنتجاتهم  أجِل 
ــًدا مــن المنتجات  إلـــى أســواقــهــم، لــتــعــود مــزي
ونَبقى  األسر،  حلقة  وتكتمل  الكمالية،  والسلع 
َرهـــنًـــا لــشــهــواتــنــا ورغــبــاتــنــا الــُمــزيــفــة.. ونبقى 
أياديهم  تُحركها  الــســنــارة،  آخــر  فــي  معلقين 
تارة  الهواء  إلى  السمكة  تُخرج  التي  التآمرية، 
قليًال..  لتتنفس  أخرى  تارًة  الماء  إلى  وتعيدها 

لكن تظل بين الحياة والموت..
وُمـــخـــدوٌع مــن ال يــــرى، أن أيــــادي الــغــرب 
ــنــا، لــكــي تــثــيــر الــصــعــوبــات  تــتــدخــل فــي شــؤون
وتـــقـــتـــل حـــريـــتـــنـــا. فـــهـــذا الــــغــــرب عـــلـــى يــقــيــن 
فهي  أعطيت..  إن  الحرية  بأن  مطلق  وإيمان 
سياسًيا،  َوعــًيــا  فيها  وتبعث  َميتة،  أمــة  تُحيي 
وإحساًسا  فكرية،  وحركة  اجتماعًيا،  ونُضًجا 
بــالــمــســؤولــيــة، وكــفــاًحــا، وتَــضــحــيــة، َوتَــطــلــًعــا، 

ونَظرة تََقدمية.
الماضي  في  أدرَك  كما  اليوم  ُيــدرك  وهــو، 
َعــظــمــة الــشــعــوب الـــتـــي تــتــطــلــع لــلــحــيــاة، كما 
فأغرقه  مريًضا،  إبقائه  على  فتآمر  الصين.. 
لكنُه  عــمــيــق..  نـــوٍم  فــي  ليستغرق  بــاألفــيــون.. 
من  وخــرج  فاستفاق..  للخدعة..  تََيقَن  أخيًرا 

ُقمقمه مارًدا مخيًفا مرعبًا.
نحُن  نستنشق  أن  الــغــرب  ُيــريــد  ال  والــيــوم.. 

أســيــر..  ُمجتمع  َخــــالُص  فيها  ُحــريــة،  إكــســيــر 
ــقــدم دولـــة.. َونــهــضــُة أمـــة.. وخــطــوات لبناء  َوتَ
حضارة إنسانية جديدة... وما طريق خالصنا 
إّال، األخذ «بالعلم» «والتعليم»، كما أخذت به 

الصين واليابان وكوريا وأمم شرقية أخرى. 
فــمــا زال طــريــق «الــعــلــم» و «الــتــعــلــيــم» هو 
الــطــريــق اآلمـــــن لــلــنــهــضــة - بـــشـــرط مـــغـــادرة 
ألنهما   - لتقدمنا  المكبل  جزئه  في  الماضي 
األخــرى..  باألمم  واللحاق  التقدم  إلــى  سبيلنا 
وتحديًدا الغرب والوقوف أمامه بندية، ومن 

َموقع القوة.
االســتــقــالل  طــريــق  أن  رأى  مــن  أول  َولـــعـــَل 
ــعــلــم»،  هـــو فـــي األخــــذ بــســالح «الـــنـــدّيـــة» و»ال
هــو األمــيــر «شكيب أرســـالن» حيث أشــار في 
مــحــاضــرتــه، بــعــنــوان «الــنــهــضــة الــعــربــيــة في 
العصر الحاضر»، التي ألقيت في دار المجمع 
األول  تشرين  بتاريخ  بدمشق  العربي،  العلمي 
حــديــثــه  ـــعـــرض  َم فـــي  وذلـــــك  ١٩٣٧م،  عــــام 
 ...» النهضة:  مؤسس  الكبير  علي  محمد  عن 
أساليبه  في  الغرب  ُحَديًا  عينه،  نصب  وجعل 
الجديدة، حتى يتأتى للشرق أن يقاتل الغرب 

بسالحه ويدفعُه عنه ويستقل بنفسه».
َوصفة سحرية.. ُكتبت في القرن الماضي.. 

ولم يَصرفها الَعرب لهذا التاريخ!.

لماذا ال يُراُد 
لنا الَخير؟

iaalansari@gmail.com 

األخـــرى  ــم  ــاألم ب ــحــاق  ــل وال الــتــقــدم  إلـــى  سبيلنا  ألنــهــمــا  للنهضة  ـــن  اآلم الــطــريــق  و«الــتــعــلــيــم»  ــم»  ــعــل «ال  

twitter:@DrIbrahim٦٠

تدريـــب ذوي التوحـــد عــلى المــهارات الوظيفية
لمن هم فوق سن ١٨ عاًما وألول مرة في قطر.. الشيخة جواهر آل ثاني لـ    :

ــة ــي ــمــعــرف ــة وال ــي ــوك ــل ــس ـــم ال ـــه ـــدرات ــاســب وق ــن ــت ــــرص ت ــق ف ــل الخاصــة خ االحتياجــات  ذوي  مراكــز  فــي  ــة  الجمعي لمنتســبي  خصومــات 

آخر مستجدات

فيروس كورونا في قطر

عدد الحاالت التي
دخلت العناية المركزة :

الحاالت الحادة التي 
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الدوحة - قنا: أعلنت وزارة الصحة 
حالة  تسجيل٢٢٧  عن  أمــس،  العامة، 
إصــــابــــة جــــديــــدة مــــؤكــــدة بـــفـــيـــروس 
األربــــــع  فــــي  (كوفيد-١٩)  ـــــا  كـــــورون
بينها  من  األخــيــرة،  ساعة  والعشرين 
أفراد  بين  مسجلة  محلية  إصابة   ١٧٥
المسافرين  بين  حالة  و٥٢  المجتمع 
يخضعون  الذين  الخارج  من  العائدين 

الصحي.  للحجر 
شفاء  الــصــحــة  وزارة  ســجــلــت  كــمــا   
(كوفيد-١٩)  فــيــروس  مــن  حالة   ٢١٢
بذلك  ليصل  األخيرة  ساعة   ٢٤ الـ  في 
المرض  من  المتعافين  عــدد  إجمالي 

في دولة قطر إلى ١٣٤٦٩٨.  
ـــا حـــول   وأصــــــــدرت الـــــــــوزارة بـــيـــانً
في  (كوفيد-١٩)  فيروس  مستجدات 
قطر أوضحت فيه أنه تم وضع جميع 
الـــحـــاالت الــجــديــدة فـــي الـــعـــزل وهــم 

وفًقا  الالزمة  الصحية  الرعاية  يتلقون 
الصحي. لوضعهم 

الحالي،  «كوفيد-١٩»  وضع  وحــول 
قـــال الــبــيــان نــجــحــت جــهــود قــطــر في 
التصدي لفيروس كورونا «كوفيد-١٩» 
تفشي  مــن  والــحــد  المنحنى  وتسطيح 
الحاالت  عدد  انخفاض  مع  الفيروس، 
حاالت  عــدد  تراجع  وكذلك  اليومية، 
دخول المستشفى أسبوعًيا، كما ساهم 
للحاالت  والمكثف  االستباقي  الفحص 
كورونا  بفيروس  إصابتها  في  المشتبه 
(كوفيد-١٩) في تحديد عدد كبير من 
بالفيروس  الــمــؤكــدة  اإلصــابــة  حـــاالت 

المجتمع.  في 
وأّكـــــد الــبــيــان أن قــطــر تــعــتــبــر من 
أقـــل دول الــعــالــم فــي مــعــدل وفــيــات 
وذلك  (كوفيد-١٩)،  كــورونــا  فيروس 
الصحي  القطاع  أن  منها  أسباب  لعدة 

يــقــدم رعـــايـــة صــحــيــة عــالــيــة الــجــودة 
لــلــمــصــابــيــن بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، كما 
أن شــريــحــة الـــشـــبـــاب تــشــكــل الــنــســبــة 
كذلك  قطر،  دولــة  سكان  من  األكبر 
ـــفـــحـــوصـــات االســـتـــبـــاقـــيـــة لــتــحــديــد  ال
الطاقة  ورفع  مبكًرا  المصابة  الحاالت 
االســتــيــعــابــيــة لــلــمــســتــشــفــيــات، خــاصــًة 
ــايــة الـــمـــركـــزة لــضــمــان  ــعــن وحــــــدات ال
الرعاية  على  المرضى  جميع  حصول 
كبار  حماية  على  العمل  أيًضا  الالزمة، 
مزمنة  بـــأمـــراض  والــمــصــابــيــن  الــســن 

من خطر اإلصابة بفيروس كورونا. 
تــخــفــيــف  أن  عـــلـــى  الـــبـــيـــان  وشــــــدد 
ـــقـــيـــود وانــــخــــفــــاض عـــــدد الـــحـــاالت  ال
اليومية ال يعني أن جائحة كورونا قد 
انتهت في دولة قطر، حيث يتم يومًيا 
المستشفى  إلى  المرضى  بعض  إدخال 
مــمــن يــعــانــون مــن أعــــراض فــيــروس 

الــمــتــوســطــة  (كوفيد-١٩)  كـــــورونـــــا 
اتــبــاع  علينا  يــجــب  كــذلــك  والــشــديــدة، 
موجة  لتجنب  الوقائية  التدابير  جميع 
جــديــدة مــن الــفــيــروس وزيـــــادة عــدد 
وجــود  مــع  خــاصــة  المصابة،  الــحــاالت 
مـــؤشـــرات لــحــدوث ذلـــك فــي الــعــديــد 
من دول العالم، أيًضا علينا اآلن أكثر 
الحذر  نتوخى  أن  مضى  وقت  أي  من 
األكثر  األفـــراد  حماية  على  ونــحــرص 
كــورونــا  فــيــروس  لمضاعفات  عــرضــة 

(كوفيد-١٩). 
وحــــول مـــا يــمــكــن الــقــيــام بـــه، قــال 
ــــه وبــيــنــمــا يــتــم رفــــع قــيــود  الـــبـــيـــان إن
«كوفيد-١٩» في دولة قطر تدريجًيا، 
بدورهم  الجميع  يقوم  أن  المهم  من 
وذلــك  الــفــيــروس،  على  السيطرة  فــي 
بتجنب التقارب الجسدي مع اآلخرين 

وتجنب األماكن المزدحمة.    

١٣٤٦٩٨ إجمالي المتعافين من كورونا
 شفاء ٢١٢ حالة أمس.. الصحة:

الدوحة - عبدالمجيد حمدي:

آل  جواهر  الشيخة  سعادة  أّكدت 

الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني، 

الجمعية  أّن  للتوحــــد،  الــقــطــريــة 

في  بــصــمــًة  تـــتـــرك  أن  اســتــطــاعــت 

الــمــجــتــمــع الـــقـــطـــري رغــــم حــداثــة 

نــشــأتــهــا، وذلـــك نــظــًرا لــلــدور الــهــام 

هامة  فئة  لخدمة  به  تضطلع  الذي 

من  الكثير  إلـــى  تــحــتــاج  بالمجتمع 

الــجــهــد والـــعـــطـــاء وهــــي فــئــة ذوي 

التوحد.

لـ [  تصريحات  في  وقالت 

التي  للجمعية،  المنتسبين  عــدد  إّن 

تــأســســت قــبــل عــامــيــن، وصــــل إلــى 

الجمعية  أن  موضحًة  منتسبًا،   ٥٣٥

مثل  لمنتسبيها  خاصة  مزايا  توفر 

بطاقة  لحاملي  خــصــومــات  توفير 

ذوي  مراكز  مختلف  في  الجمعية 

على  للحصول  الخاصة  االحتياجات 

كافة  مع  تتناسب  بأسعار  خدمات 

السفر  إجــــراءات  وتسهيل  الــشــرائــح 

الــدولــي،  حمد  مطار  مــع  بالتعاون 

منذ  تسعى  الجمعية  أن  إلــى  الفتة 

تأسيسها وبخطوات حثيثة وبجهود 

األهــداف  وتحقيق  إلنجاز  معطاءة 

الــتــي أنــشــئــت مــن أجــلــهــا مــن خــالل 

اضطراب  لــذوي  الــخــدمــات  تقديم 

التوحد، وتسليط الضوء على قضايا 

خــالل  مـــن  الــتــوحــد  حـــول  مختلفة 

وبرامج  واألنشطة  الفعاليات  إقامة 

الــتــوعــيــة بــهــدف نــشــر الــتــوعــيــة عن 

أن  وكشفت  المجتمع.  فــي  الــتــوحــد 
في  األولــى  وللمرة  قامت  الجمعية 
خدمات  توفر  عــدم  ظل  في  قطر، 
التوحد  ذوي  مــن  للشباب  وبــرامــج 
خدمة  بتوفير  عــاًمــا،   ١٨ من  أكبر 
نوعية إلطالق قدراتهم وإبداعاتهم، 
بــاســتــخــدام الــــمــــوارد الــمــتــاحــة في 
الدولة وذلك تحقيًقا لرؤيتها بدمج 
في  الــتــوحــد  ذوي  مـــن  األشـــخـــاص 
المجتمع. وقالت إن الجمعية قامت 
بــإطــالق بــرنــامــج « نــقــدر» لخدمة 
على  لتدريبهم  التوحد  ذوي  شباب 
برامج  خالل  من  وظيفية  مهارات 
حيث  المهني،  والــتــأهــيــل  الــتــدريــب 

من  ترخيص  على  البرنامج  حصل 
المنتجات  لبيع  التنمية  وزارة  قبل 
التي تدرب الشباب من ذوي التوحد 
خالل  من  بأنفسهم  صناعتها  على 
لهم  يــوفــره  الــذي  المهني  التدريب 
برنامج « نقدر» موضحة أنه تم بيع 
الجهات  لمختلف  المنتجات  هــذه 
في الدولة. ولفتت إلى أن البرنامج 
من  الشباب  دمــج  إلــى  أيًضا  يهدف 
بشكل  المجتمع  فــي  الــتــوحــد  ذوي 
تــدريــب  وتــوفــيــر  ووظــيــفــي،  عملي 
ذوي  من  والفتيات  للشباب  مهني 
الـــتـــوحـــد عـــلـــى مــــهــــارات وظــيــفــيــة 
وخلق  لقدراتهم،  مناسبة  ومهنية 

فــــرص لــهــم تــتــنــاســب وقـــدراتـــهـــم 
السلوكية والمعرفية.

وتـــابـــعـــت ســــعــــادة الـــشـــيـــخـــة أن 
«بكم  برنامج  أيًضا  توفر  الجمعية 
نــكــتــمــل»، وهــــو بـــرنـــامـــج تــدريــبــي 
تـــربـــوي وعـــالجـــي ألطـــفـــال الــتــوحــد 
سنة،   ١٢-  ٣ عمر  مــن  وعــائــالتــهــم 
حـــيـــث قــــــدم الــــبــــرنــــامــــج جــلــســات 
كما  ســلــوك،  تعديل  وجلسات  نطق 
والمواد  التسهيالت  الجمعية  وفرت 
واالخــتــصــاصــيــيــن والــمــبــنــى الـــذي 
تـــقـــدم الـــخـــدمـــة مـــن خـــاللـــه، كما 
تعليمية  خـــدمـــات  الــبــرنــامــج  قـــدم 
وعـــالجـــيـــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة لـــألطـــفـــال 

مــبــاشــرة وألشــقــائــهــم وذويــهــم لما 
يــقــارب مــن ٥٠ إلـــى ٨٠ حــالــة من 
ذوي التوحد على مدار ٦ أشهر كما 
الخدمات  هــذه  توفير  على  عملت 
بــمــقــابــل مـــادي زهــيــد يــتــنــاســب مع 
وأوضحت  المجتمع.  شــرائــح  كافة 
أن الــجــمــعــيــة تــوفــر أيـــًضـــا بــرنــامــج 
الــســبــاحــة لــتــدريــب أطــفــال وشــبــاب 
ذوي اضــطــراب الــتــوحــد مــن خالل 
فنية  وكــــــوادر  مــؤهــلــيــن  مــدربــيــن 
من  نــواٍد  عــدة  مع  بالتعاون  مؤهلة 
ونـــادي  بــــرزان  شــبــاب  نــــادي  بينها 
الــســد والــــنــــادي الــعــربــي وأســبــايــر، 
الــبــرنــامــج  أهـــــــداف  أن  مـــوضـــحـــة 

من  األشــخــاص  تعليم  على  تتركز 
الــســبــاحــة  الــتــوحــد  اضـــطـــراب  ذوي 
أساسيات  وتعليمهم  وأســاســيــاتــهــا 
ــقــاذ الــنــفــس وآلــيــاتــه وفــضــًال عن  إن
توفير الترفيه والتسلية لهذه الفئة. 
ـــوفـــيـــر بـــرنـــامـــج  ـــفـــتـــت إلــــــى ت ول
تدريب  عن  عبارة  وهــو  الفروسية 
ركوب الخيل لذوي اضطراب التوحد 
من خالل مدربين مؤهلين وكوادر 
العديد  مــع  بــالــتــعــاون  مؤهلة  فنية 
الشقب  بينها  مــن  الــمــؤســســات  مــن 
ونـــادي الــســبــاق والــفــروســيــة، حيث 
مشارًكا.   ٦٠ يقارب  ما  فيه  اشترك 
الــبــرنــامــج  أهـــــــداف  إن  وتـــابـــعـــت: 

من  األشــخــاص  تعليم  على  تتركز 

أساسيات  الــتــوحــد  اضــطــراب  ذوي 

سبل  وتوفير  وآلياته  الخيل  ركــوب 

إلى  وبــاإلضــافــة  والتسلية،  الترفيه 

ذلـــك تــم تــوفــيــر بــرنــامــج لألنشطة 

بهدف  العام  مــدار  على  والــرحــالت 

فئات  جميع  مع  التوحد  ذوي  دمــج 

المجتمع وتشجيعهم على االختالط 

والـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مـــع الــعــالــم 

األنشطة،  هــذه  خــالل  من  المحيط 

أطفال  عائالت  مساعدة  عن  فضًال 

التوحد على االستفادة من العطالت 

واســـتـــثـــمـــارهـــا بــأنــشــطــة تــرفــيــهــيــة 

مختلف  فـــي  ألبــنــائــهــم  وتــعــلــيــمــيــة 

األماكن في الدولة.

قامت  الجمعية  أن  إلــى  ولفتت 

بتقديم دورة «بيكس» وهي عبارة 

عن نظام للتواصل عبر تبادل الصور 

تــدريــبــيــة  دورة  عـــن  عـــبـــارة  وهــــي 

اضــــطــــراب  ذوي  بـــيـــن  ـــتـــواصـــل  لـــل

والمجتمع  األســرة  ومحيط  التوحد 

والمدرسة. 

ـــي ـــدول ـــار حـــمـــد ال ـــط ـــعـــاون مــــع م ـــت ـــوحـــد بـــال ـــت ــل إجـــــــــراءات الـــســـفـــر لــــــذوي ال ــي ــســه ت

والــمــجــتــمــع واألســـــــرة  الـــتـــوحـــد  ذوي  ــن  ــي ب بـــالـــصـــور  ــل  ــواص ــت ــل ل نـــظـــام  ــى  ــل ع ـــدريـــب  ـــت ال
ــا ــاًم ع  ١٢  -  ٣ عــمــر  ـــن  م الـــتـــوحـــد  ـــال  ـــف ألط الــســلــوكــي  والـــتـــعـــديـــل  ــنــطــق  ــل ل جــلــســات 
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حــيــاتــنــا تــــــارة تـــكـــون بــاألعــلــى 
وأخرى باألسفل.. ونحن معها في 
وسائل  تدهشنا  وهــبــوط..  صــعــود 
األخـــبـــار بـــأســـوأ مـــا فـــي جــعــبــتــهــا.. 
يرفع  مــفــرح  خــبــر  يأتينا  وبــعــدهــا 
يهبط  ولكن  به  ونصعد  معنوياتنا 
بــقــســوة بــســبــب الــمــخــاوف والــقــلــق 

من كل ما هو قادم وآت. 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــا تـــغـــنـــى بـــاألمـــثـــال 
الــعــربــيــة الــتــي تــحــاكــي كـــل زمـــان 
ومــــكــــان بــشــتــى مــــراحــــل الــحــيــاة 
مـــن الــطــفــولــة إلـــى الــشــبــاب حتى 
الكهولة، لنبدأ (ارحموا عزيز قوم 
بــالــعــزة  يـــضـــرب  مــثــل  هــــذا  ذل)، 
عن  يحكي  واالنكسار،  والجبروت 
كــرامــة إنــســان وعـــزة نــفــســه، هــذا 
والشفقة  بالرحمة  يطالب  المثل 

والمساعدة.
يــعــلــمــون  ال  الـــكـــثـــيـــريـــن  ولـــكـــن 
المواجهة  مــن  ويــهــربــون  معانيه 

الجمل  طـــاح  (إن  مــثــال  ويــطــبــقــون 
سكاكينه). كثرت 

ــمــتــحــامــل يــحــمــل ســكــيــنــتــه  فــال
ممكنة  ســرعــة  بــأقــصــى  ويـــجـــري 
حــتــى يــغــرســهــا فـــي هــــذا الــجــمــل، 
ولكن رب العزة وهب هذا الجمل 
صامًدا.  والوقوف  والهيبة  الشموخ 
ونــتــأرجــح تـــارة ونــصــل (تــجــري 
الـــريـــاح بــمــا ال تــشــتــهــي الــســفــن)، 
نــعــم هــبــت الـــريـــاح وتــعــصــف من 
كــــل صـــــوب ومــــكــــان وتـــطـــاردنـــا 
السفينة  عودة  ونتمنى  المخاوف 
ولكن  أجلنا  مــن  ليس  لمرساها، 
يـــســـتـــحـــقـــون  مـــــــن  هــــــنــــــاك  ألن 
السفينة  تغرق  ال  حتى  التضحية 
غائر  وجــرحــهــا  ثقبت  ألنــهــا  أكــثــر 
يمينًا  تــارة  بها  يتمايل  بــدأ  والــمــاء 
وأخـــــرى شـــمـــاال فــهــل مـــن مــنــقــذ 
لهذه السفينة؟؟ السفن هي حياتنا 
ضغوطات  والــعــواصــف  وأحــالمــنــا 

اآلخــرون،  هي  والصخور  الحياة، 
سيئون.  أو  خيرون  إما 

خـــالل رحــلــتــنــا وجـــدنـــا أن بــهــذا 
الـــزمـــان لــيــس هــنــاك تــقــديــر من 
أنَت  «إذا  الشعر  هــذا  لنـتأمل  بشر 
أنَت  َوإْن   - َملَكتَُه  الَكريَم  أكَرمَت 
وآخــرون  تــمــردا»   الّلئيَم  أكــَرمــَت 
تنتظر  وال  الــخــيــر  اعــمــل  يــقــولــون 

المقابل. 
 نعم الرياح هبت وجرت السفن 
تصل  أن  تــريــد  تــكــن  لـــم  بــأمــاكــن 
إلــيــهــا، كــانــت تــتــمــنــى الـــعـــودة إلــى 
هبت،  ريــاح  هــذه  ولــكــن  مرساها 
إلى  أدت  حتى  قوي  بشكل  وهبت 
اصــطــدامــهــا بــالــصــخــرة الــكــبــيــرة، 
وفــي  بــالــكــامــل  وقــفــهــا  إلــــى  أدت 
السفن  غرقها،  إلى  األحيان  بعض 
وأهدافنا  وطموحاتنا  أحالمنا  هي 
وريـــــاح هـــي الــحــيــاة وضــغــوطــاتــهــا 
والــصــخــرة هـــي اآلخـــــرون إمـــا أن 

تكون الملجأ الذي بعثتنا له الحياة 
تــكــون  أن  أو  ســفــنــنــا  يــرمــم  حــتــى 
تكون  أن  حــبــذا  ويـــا  لــهــا،  الــمــغــرق 
جميل  شعور  هو  كم  الملجأ،  أنــت 

أن تكون كذلك.
لحياتنا  مرابط  لألسف  الخوف 
أمــورنــا  كــل  فــي  بنفوسنا  متغلغل 

الكبير..  إيماننا  مع 
بــأن  ـــدعـــي  ون نـــهـــدأ  أن  ـــحـــاول  ن
ولكن  بنا  تؤثر  ال  العالمية  األخبار 
وقـــلـــوب  آذان  فـــنـــحـــن  هـــيـــهـــات 

صاغية.. 
تـــتـــهـــاوى حــيــاتــنــا تــــــارة ســـعـــداء 
وأخـــــرى ال نـــعـــرف أنــفــســنــا لــمــاذا 
هوينا للقاع أم يا ترى نحن اخترنا 

أن نهوى ونسقط؟ 
حــيــاتــنــا بـــكـــل أمــــورهــــا مــعــلــقــة 
بعقولنا..  نسجناها  نحن  بجدران 

عنها..  مسؤولون  ونحن 
الـــحـــيـــاة تــهــبــنــا فـــرًصـــا لــنــصــعــد 

لنا  تزين  الوقت  وبنفس  ولنرتقي 
بحياتنا،  لــتــهــوي  وخــيــوًطــا  أفــعــاالً 
في  يجعلنا  مــن  هــو  هــنــا  فــالــعــقــل 

اختيار إما الصعود وإما الهبوط.
حــــيــــاتــــنــــا االجــــتــــمــــاعــــيــــة نــحــن 
دائــمــا نــلــقــى أســبــابــهــا عــلــى الــزمــن 
نفوسنا  الحقيقة  ولكن  ومتغيراته 
المترتبة  واختياراتها  السبب  هي 
انعكاسات  من  لنا  يحدث  ما  على 
الحـــًقـــا بــالــنــجــاح واالســـتـــمـــرار هو 
االخــــتــــيــــار الـــصـــحـــيـــح، والـــهـــبـــوط 
معناه أن اختياراتنا كانت خاطئة، 
ولذلك هبطت بنا إلى القاع.. عفوا 
ـــالئـــمـــون.. لـــومـــوا أنــفــســكــم  أيـــهـــا ال
غيركم  على  سهامكم  تــرمــوا  فــال 

وحدكم مسؤولون عن ذلك.
ســــأتــــأرجــــح وأمــــضــــي وســـأعـــود 
لمرساي الخاص حيث أجد نفسي 
وَمـــن أتــمــنــى صــعــوًدا فــهــنــاك من 

وتضحياتنا. صبرنا  يستحق 

حياتنا كاألرجوحة 
صعوًدا وهبوًطا

عنها. مــســؤولــون  ــن  ــح ون ــا..  ــن ــول ــعــق ب نــســجــنــاهــا  ــحــن  ن ـــجـــدران  ب مــعــلــقــة  ـــا  ـــوره أم ــكــل  ب حــيــاتــنــا  من خارج الحدودمن خارج الحدود

إيمان آل إسحاقإيمان آل إسحاق

Emy٢٢alishaq@gmail.com

الــدوحــة ـ [: أكــدت مؤسسة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــــيــــة أهــمــيــة 
الــتــوعــيــة فـــي الـــوقـــايـــة مـــن أمــــراض 
التي  األطــفــال  عند  التنفسي  الــجــهــاز 
الشتاء  فــصــل  فــي  كبير  بشكل  تكثر 
والتهاب  والــزكــام  اإلنفلونزا  ومنها  
الــتــهــاب  وأحـــيـــانـًــا  والــحــنــجــرة  األذن 

القصبات الهوائية.
وتــــحــــرص الـــمـــؤســـســـة عـــلـــى نشر 
الثقافة الطبية وعمل حمالت توعوية 

لــألســر والــــمــــدارس تــســتــهــدف فيها 
أمراض  من  الوقاية  وأساليب  طرق 
األطفال للحد منها عن طريق برامج 
وعمل  وتوعوية  تثقيفية  وملصقات 
ــــروشــــورات تــوضــيــحــيــة لـــألمـــراض  ب
وطــــرق الــوقــايــة مــنــهــا فـــي الــمــراكــز 
في  صــحــي  تثقيف  وعــمــل  الــصــحــيــة 
التطعيمات  وتوفير  اإلعــالم،  وسائل 
بــالــمــجــان فــي قــطــر والــتــركــيــز على 

الحصول عليها في وقتها باستمرار.

الشمري  بـــدور  الــدكــتــورة  وقــالــت 
أخــصــائــي طــب األطـــفـــال فــي مركز 
الرعاية  بمؤسسة  الصحي   الثمامة 
الصحية األولية إن الوقاية دائًما خير 
وهنا  الحاالت  هذه  لمثل  العالج  من 
من  الــوقــايــة  لكيفية  أتــطــرق  ســـوف 
األمــــراض فــي الــشــتــاء عند األطــفــال، 
وهي مقسمة لقسمين مهمين األول 
الوقاية في البيت والثاني الوقاية في 
الــمــدرســة. وأكـــــدت أن الــوقــايــة في 

البيت تعد من أهم أسباب الحد من 
وتكون  األطفال  عند  األمـــراض  هــذه 
غسل  على  أطفالنا  تعويد  طريق  عن 
الطريقة  واتـــبـــاع  بــاســتــمــرار  الــيــديــن 
استخدام  وهــي  ذلــك  فــي  الصحيحة 
كما  ثانية،   ٢٠ لمدة  والصابون  الماء 
المريض  الطفل  بين  الفصل  يجب 
تجنبًا  الــبــيــت  فـــي  الــســلــيــم  والــطــفــل 
لنقل الــعــدوى. مع ضــرورة الحرص 
التي  األمــاكــن  وتعقيم  تنظيف  على 

األرضــيــات  مثل  الطفل  فيها  يتواجد 
ـــكـــراســـي واأللـــعـــاب  والـــــطـــــاوالت وال
التي يمتلكها بشكل خاص حيث إنها 
الفيروسات  من  الكثير  على  تحتوي 
البيت  بتهوية  واالهتمام  والجراثيم، 
من فترة إلى أخرى، وأيًضا االهتمام 
بالنظام الغذائي الذي يعد من العوامل 
األمـــراض  لمواجهة  للطفل  المهمة 
وهو كذلك من أسباب الوقاية كتناول 
ـــفـــواكـــه الــطــبــيــعــيــة  الــــخــــضــــراوات وال

وشرب الماء بكميات كافية.
األطــفــال  عند  الــنــوم  إن  وأضــافــت 
يعد طريقة من طرق الوقاية ويجب 
الحرص على أن يحصل الطفل على 
تقوية  أجــل  مــن  كافية  نــوم  ســاعــات 
جـــهـــازه الــمــنــاعــي وزيـــــــادة كــفــاءتــه. 
إبقاء  يفضل  بــأنــه  ننصح  مــا  ودائـــًمـــا 
ال  حتى  البيت  فــي  الــمــريــض  الطفل 
يتم انتشار الــمــرض فــي الــروضــة أو 

المدرسة التي يذهب إليها الطفل.

الوقــايـــة تحـــمي األطفـــال من أمــراض الشـتاء
الرعاية األولية تعزز الوعي لدى األسر .. د. بدور الشمري:

الدكتورة بدور الشمري

الشخصية والــنــظــافــة  للتطعيمات  الــصــغــار  أخـــذ  عــلــى  ــحــرص  ــالال ــف ــاعــة األط ـــززان مــن ـــع ــصــحــي ي ــي والــطــعــام ال ــاف ــك الـــنـــوم ال
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من أهم سمات العصر الحالي توثيق الصورة، 
ســاعــد عــلــى ذلـــك الــكــامــيــرات الــمــوجــودة في 
الصورة  نقل  سهولة  أثمانها،  ورخــص  الهواتف 
من خالل البرامج الكثيرة حيث تنتقل األفالم 
من شخص لشخص قبل أن يرتد طرفهما، كل 
عن  النظر  بغض  وإرســالــه  توثيقه  يمكن  شــيء 

جودة التصوير أو رداءته. 
على  مــقــدًمــا  اللحظة  تسجيل  الــيــوم  أصــبــح 
أو  المكان  صور  بإرسال  الجميع  ينشغل  اللقاء، 
هاًما  أمًرا  ينسون  االجتماع  نهاية  وبعد  الطعام 

وهو االسترسال بالحديث مع بعضهم بعًضا. 
سقطت  التصوير)  فيها  يمنع  المنطقة  (هذه 
بعوامل  ليس  موجودة،  تعد  ولم  الالفتات  تلك 
الـــزمـــن ولـــكـــن لــقــنــاعــة الــمــحــذريــن اســتــحــالــة 
تطبيق تحذيرهم في عصر التقنية، وسارعت 
المائلة  البشر  طبائع  جــمــاح  لكبح  الحكومات 
نقل  من  تحذر  والتي  القوانين  بسّن  للفضول 
لــقــطــات تُــنــتــهــك فــيــهــا خــصــوصــيــة اآلخـــريـــن، 
أصــبــحــت الــخــصــوصــيــة عــلــى الــمــحــك فــي هــذا 
الزمن، في الواقع ال يمكن احتواء األمر، ولكن 
السؤال عن تأثير تلك الصور أو لنقل مساهمتها 

في تغيير األحداث؟. 
فــي األســبــوع الــمــاضــي شــاهــدت عبر منصة 

واضــح،  ولكنه  رديــًئــا  تصويًرا  شهيرة  إخبارية 
لعاصفة  تعرضوا  لمهاجرين  تهريب  لمركب 
وســقــط طــفــل رضــيــع مــن يــد أمـــه فــي البحر، 
الــمــنــظــر حــزيــن ويــقــطــع نــيــاط الــقــلــب، الــمــرأة 
أين  طفلي؟  أيــن  وبجنون  بحرقة  باكية  تصيح 
طفلي؟، تحاول بشتى الطرق أن تجد طفلها في 
والسكون  البرود  حالة  الغريب  متالطم،  بحر 
أو  بسيط  حـــدث  الــمــوت  وكـــأن  الــركــاب  لبقية 
بكثير،  الــمــوت  بشاعة  تتجاوز  حالة  فــي  أنهم 
وقـــد يــكــون أحـــد الــركــاب الــــ ٢٠٠ فــي الــقــارب 
بأنه  أشهر  الستة  ذي  الطفل  لهذا  نظر  الصغير 
مهاجًرا  بوجوده  بدأها  دنيا  لمغادرة  محظوظ 
بالمخاطر،  محفوًفا  بحًرا  يقطع  قارب  ضمن 
الضوء  سلط  الــحــادث  الــــرديء،  التصوير  رغــم 

على رحلة الموت الحزينة للمهاجرين.
في  عّدها،  يمكن  ال  كثيرة  قصص  للصور   
الحرب الفيتنامية خرجت صورة الطفلة «كيم 
فوك» ذات األعوام التسعة، وهي تجري عارية 
هربًا من هول المعارك، انتشرت اللقطة انتشار 
العالمية،  الصحف  خالل  من  الهشيم  في  النار 
تلك  وقف  في  ساهمت  الصورة  هذه  إن  يقال 
من  اآلالف  مئات  كلفت  والتي  البشعة  الحرب 
الضحايا، رغم كل المحاوالت والجهود، صورة 

واحدة غيرت اتجاه حرب مدّمرة. 
لــن تــغــادر ذاكــرتــي صـــورة الــطــفــل الــســوري 
«عــــمــــران دقـــنـــيـــش» ذي الــســتــة أعــــــوام الـــذي 
خـــرج بــأعــجــوبــة مــن تــحــت ركـــام مــنــزلــه حًيا 
تلك  غرابة  عليه،  متفجر  برميل  سقوط  بعد 
الصورة سكون الطفل وهدوؤه رغم فداحة ما 
حدث له، خيل للناظر بثباته أنه لم يخرج من 
الصورة  تلك  تصدرت  للتو،  الموت  أنياب  بين 
العالمية،  الصحف  وعــنــاويــن  األخــبــار  نــشــرات 
لسان حال الطفل يقول للعالم: ماذا تنتظرون 
ليس  واألخــــالق،  القيم  كــل  مــن  تجردكم  بعد 
بــبــعــيــد عــنــه الــطــفــل «ايـــــالن» الــطــفــل الــســوري 
البحر،  شــاطــئ  عــلــى  ملقى  مــيــتًــا  وجــد  والـــذي 
به  وقذف  غرق  مركب  ضمن  من  كان  حيث 
الــمــوج إلــى الــشــاطــئ، وإن كــان الــعــالــم يتعامل 
القيم  كل  عن  بعيًدا  سوريا  في  يحدث  ما  مع 
الصورتين  أن  قناعة  على  ولكني  األخــالقــيــة، 
حياة  مــن  بكثير  أكــثــر  جـــًدا  طــويــًال  ستعيشان 

وذكرى ساسة عالم اليوم. 
لــنــأخــذ لــقــطــات تــاريــخــيــة بــشــكــل عــشــوائــي، 
الـــدبـــابـــات فـــي ســاحــة الـــفـــردوس تــجــر تمثال 
وتنتهي   ١٩٧٩ عام  بدأت  قصة  لتختزل  صدام 
وتنبئه  أليم  ماضي  عن  المشاهد  تخبر   ٢٠٠٣

الــعــراق،  أهـــل  عــلــى  أقــبــل  مظلم  مستقبل  عــن 
لــحــظــة ســقــوط الــقــنــبــلــة الـــذريـــة عــلــى الــيــابــان 
الفتاكة،  األسلحة  من  جديدة  مرحلة  لتدشن 
الحاكم  الحزب  مقر  في  النازي  الشعار  تفجير 
بإخبار  كفيلة  ثانيتين  مــن  لقطة  برلين،  فــي 
الــجــمــيــع عــن نــهــايــة الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
حينما وقف القذافي يتوسل آسريه، انتقل ذلك 
المشهد الغريب بلحظة من هواتف الموجودين 

في سرت الليبية إلى العالم أجمع. 
الــمــصــور الـــراحـــل «يــانــس بــيــهــراكــيــس» من 
إنسانًيا  حــًســا  يمتلك  رويــتــرز،  مــصــوري  أشــهــر 
في  يــحــدث  مــا  نقل  عدسته،  خــالل  مــن  عالًيا 
أوجه  المؤلمة،  األحداث  من  الحروب  ساحات 
والضياع،  الــمــوت  دروب  فــي  واألطــفــال  النساء 
ألطراف  الحقيقي  الوجه  بكشف  كثيًرا  ساهم 
النزاعات، استوقفتني له مقولة جميلة جًدا في 

حسابه في تويتر، يقول فيها:
أنا أحكي لك القصة وأنت تقرر قرارك بعد 
يقول  أحــًدا  أدع  أال  هو  األساسية  مهمتي  ذلــك، 

لم أكن أعلم. 
محمًال  الــراقــي،  الــمــهــذب  الجميل  بأسلوبه 
الــجــمــيــع الــمــســؤولــيــة فــي مهمته والــتــي عــاش 
ومات من أجلها يقول للجميع: «ال عذر لكم».

عصر التصوير

 Twitter:khalifa٦٢٤ 

بأسلوبه الجميل المهذب الراقي.. محمًال الجميع المسؤولية في مهمته التي عاش ومات من أجلها يقول للجميع: «ال عذر لكم»

أكـــد   :  ]  - الـــــدوحـــــة 
عـــدد مـــن مـــديـــري الـــمـــدارس 
االســتــعــدادات  بـــدء  الحكومية 
الخــــتــــبــــارات نـــهـــايـــة الــفــصــل 
تــســلــم  فـــــور  األول  الـــــدراســـــي 
الــجــداول الــصــادرة من وزارة 
التعليم والتعليم العالي لجميع 
إلـــى  مـــشـــيـــريـــن   .. الـــصـــفـــوف 
بـــدء تــجــهــيــز الــلــجــان وأرقــــام 
ــــــجــــــان الـــســـيـــر  الـــــجـــــلـــــوس ول
والــكــنــتــرول تــمــهــيــًدا النــطــالق 
االختبارات المقرر انطالقها ٢ 
تجرى  حيث  المقبل،  ديسمبر 
االخـــتـــبـــارات مـــع اتـــخـــاذ كــافــة 
اإلجـــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة في 

لجان االختبار.
وشــــدد مـــديـــرو الـــمـــدارس، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ [، 
على االلتزام بتنفيذ توجيهات 
ــــوزارة بــشــأن أعـــداد الطالب  ال
عدد  يزيد  أال  على  اللجان  في 
الــطــلــبــة فــي قــاعــات االخــتــبــار 
الصفوف  فــي  طــالــبًــا   ١٥ عــلــى 
الصالة  في  طالبًا  و٦٠  العادية 
الـــريـــاضـــيـــة، مــــع الــمــحــافــظــة 
كل  بين  اآلمــنــة  المسافة  على 
لإلجراءات  وفًقا  وآخر  طالب 
االحـــــتـــــرازيـــــة الـــــصـــــادرة مــن 

الوزارة بهذا الشأن.
مريم  قــالــت  جانبها،  فمن 
هند  مدرسة  مديرة  العوضي 
بــنــت أبـــي ســفــيــان الــثــانــويــة إن 
االســتــعــدادات  بــدأت  المدرسة 

فـــــــور وصـــــــــول الـــتـــعـــمـــيـــمـــات 
والــــجــــداول مـــن الــــــوزارة وتــم 
وتجهيز  الــســيــر  لــجــان  إعــــداد 
مشيرة   .. النقل  طــالب  لجان 
إلى توزيع الطالب على اللجان 
بحيث  الـــوزارة  تعليمات  وفــق 
داخل  الطالب  عــدد  يتعدى  ال 
أقصى  كحد  طالبًا   ١٥ القاعة 
بين  اآلمنة  المساحات  لتوفير 

الطالب.
وأضــــافــــت أنــــه تـــم إرســــال 
بمواعيد  األمور  ألولياء  رسائل 
االنتهاء  تــم  كما  االخــتــبــارات، 
من المناهج وبدء المراجعات 

وتــكــثــيــف الــحــصــص اإلثــرائــيــة 
انتهاء  عقب  التقوية  ودروس 
الـــــدوام الــرســمــي ســــواء داخــل 
الــمــدرســة أو عـــن بُــعــد لــرفــع 
جــاهــزيــة الـــطـــالب اســـتـــعـــداًدا 

لالختبارات.
وأولــيــاء  الــطــالب  ونصحت 
األمـــــــور بــــضــــرورة الـــحـــرص 
عــــــلــــــى حــــــــضــــــــور الــــــطــــــالب 
لــــدروس الــبــث الــمــبــاشــر عبر 
ورفــع  االفــتــراضــيــة  المنصات 
الــــوعــــي بــأهــمــيــة االســـتـــعـــداد 
لـــالمـــتـــحـــانـــات وهـــــي فــرصــة 
ــمــنــاهــج  جـــيـــدة لـــمـــراجـــعـــة ال

وحــل الــتــدريــبــات خــاصــة وأن 
متواجدين  أصبحوا  المعلمين 
على مدار اليوم عبر المنصات 
االفـــتـــراضـــيـــة لـــإلجـــابـــة عــلــى 

االستفسارات. كافة 
وأوضـــــحـــــت أنــــــه بــالــنــســبــة 
للحجر  الــخــاضــعــيــن  لــلــطــالب 
الصحي أو ممن لديهم أعذار 
ملحق  تــنــظــيــم  ســيــتــم  طــبــيــة 
لـــالخـــتـــبـــارات لــهــم فـــي شهر 

يناير للفصل الدراسي األول.
مـــن جــانــبــهــا قـــالـــت مــريــم 
العمادي مديرة مدرسة رقية 
نتائج  تحليل  تــم  اإلعــــداديــــة: 

ـــبـــارات مــنــتــصــف الــفــصــل  اخـــت
الطالبات  ورصــدنــا  الـــدراســـي 
الالتي يحتجن لرفع مستواهن 
دروس  وتـــوفـــيـــر  األكـــاديـــمـــي 
على  لمساعدتهن  لهن  التقوية 
كيفية الدراسة بالشكل األمثل.

ــنــظــيــم  وأضــــــــافــــــــت: تــــــم ت
اجتماع عن بعد ألولياء األمور 
األبــنــاء  مــســاعــدة  كيفية  حـــول 
في الدراسة وتحفيز الطالبات 
لــــالســــتــــعــــداد لــــالخــــتــــبــــارات، 
كـــمـــا تــــم إعـــــــداد الـــمـــراجـــعـــات 
الشفهية  االخــتــبــارات  وإجــــراء 
واالســتــمــاع، فضًال عــن إجــراء 
مـــراجـــعـــات كــامــلــة لـــلـــدروس 
الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــمـــنـــهـــج وحــــل 

التقييمات المختلفة.
جــــداول  أن  إلــــى  وأشـــــــارت 
ـــــارات تـــتـــيـــح فـــرصـــة  ـــــب االخـــــت
جـــيـــدة لـــلـــمـــراجـــعـــة، كـــمـــا أن 
تقسيم الجداول يفسح المجال 
أمــــــــام الـــــــمـــــــدارس لــــمــــراعــــاة 
الـــحـــد الــمــســمــوح بـــه لــلــتــواجــد 
إجــراء  يتم  حيث  بــالــمــدرســة، 
اخـــتـــبـــاريـــن فــــي الــــيــــوم، لــكــن 

هـــنـــاك فـــرصـــة يـــومـــيـــن قــبــل 
ـــار، وهــــــذه الــفــتــرة  ـــب كــــل اخـــت
دروس  تــنــظــيــم  فــيــهــا  ســيــتــم 
المنصات  عبر  وإثرائية  تقوية 

االفتراضية للمراجعة.
وأشــــــارت إلــــى بــــدء الــعــمــل 
وترتيبها  الــلــجــان  تــوزيــع  فــي 
وفــق  عليها  الــطــالب  وتـــوزيـــع 
للقاعات  المسموحة  األعــــداد 
الرياضية،  أو  الدراسية  ســواء 
لتوفير  التعليمات  كافة  واتباع 
بـــيـــئـــة آمــــنــــة لــــالخــــتــــبــــارات، 
بــــاإلضــــافــــة لـــتـــوفـــيـــر أمـــاكـــن 
مخصصة ألصحاب األمراض 
الـــمـــزمـــنـــة مــــع ضـــمـــان عـــدم 
الطالبات،  بباقي  اختالطهم 
فضًال عن توفير آلية محددة 
تـــم تـــدريـــب هــيــئــة الــتــدريــس 
بخصوص  عليها  واإلداريـــيـــن 
تــــنــــظــــيــــم دخــــــــــول وخــــــــروج 
المدرسة  وإلــى  من  الطالبات 
المدرسية  للحافالت  وصــوًال 
بما يراعي التباعد واإلجراءات 
االحترازية، فضًال عن تجهيز 
غـــــرف عـــــزل مـــهـــيـــأة لــكــافــة 

االحتماالت.
بدوره، أكد محمد البلوشي 
عبد  بن  حمزة  مدرسة  مدير 
للبنين  اإلعـــــداديـــــة  الــمــطــلــب 
جاهزية المدارس لالختبارات 
مع مراعاة كافة المعايير التي 
فضًال  التعليم  وزارة  أقــرتــهــا 
عــــن الــــبــــدء فــــي الـــمـــراجـــعـــات 
 .. الـــمـــبـــاشـــر  ـــبـــث  ال ودروس 
مــشــيــرة إلــــى تــهــيــئــة الــطــالب 
نـــفـــســـًيـــا ورفــــــــع جــاهــزيــتــهــم 

لالختبارات.
جـــــــــــداول  إن  وأضــــــــــــــــاف 
االخـــتـــبـــارات مــنــحــت الــطــالب 
ـــجـــيـــد  فــــــرصــــــة لــــــــإلعــــــــداد ال
في  تضعهم  ولــم  لالختبارات 
تفصل  أياًما  هناك  ألن  ضغط 
بعض  عن  بعضها  االختبارات 
للمراجعات  فرصة  يتيح  مما 

ـــاشـــر  ـــمـــب وحــــــضــــــور الـــــبـــــث ال

لــــلــــدروس الـــمـــعـــدة لــلــطــالب. 

ستكون  اللجان  أن  إلــى  ولفت 

جاهزة قبل االختبارات.

وقـــــــــــال األســـــــتـــــــاذ مــحــمــد 

عـــبـــدالـــرحـــمـــن فـــخـــرو مــديــر 

ـــرحـــمـــن بــن  مــــدرســــة عـــبـــد ال

جاسم اإلعدادية للبنين إنه تم 

وأرقام  اللجان  وإعــداد  تجهيز 

طالبًا  أقصى ١٥  بحد  الجلوس 

فــي كــل لجنة وفــق اإلجـــراءات 

االحـــــتـــــرازيـــــة. وعــــلــــى صــعــيــد 

الــجــانــب األكـــاديـــمـــي، قـــال إن 

المقرر  المنهج  أنهوا  المعلمين 

وفــق  األول  الـــدراســـي  للفصل 

الخطة المحددة وسيتم إجراء 

المباشر  البث  عبر  مراجعات 

للدروس اإلثرائية للطالب عبر 

المنصات الرقمية. وأضاف إن 

اخــتــبــارات االســتــمــاع واإلمـــالء 

لمادة اللغة العربية ومادة اللغة 

على  الــيــوم  تنطلق  اإلنجليزية 

أن تبدأ اختبارات نهاية الفصل 

الدراسي األول يوم ٢ ديسمبر.

المـدارس تتأهـب الخـتبارات نهـاية الفصـل األول
بدء تجهيز اللجان وأرقام الجلوس والكنترول .. مديرون لـ                   :

اللجان  عــلــى  ــطــالب  ال ــع  ــوزي ت ــي  ف ــة  ــرازي ــت االح ـــــراءات  اإلج ــاع  ــب ات
ــطــالب لــلــمــراجــعــات  ــل ــة ل ــرص ــف ـــارات تــتــيــح ال ـــب ـــــداول االخـــت ج

للعزل غرف  وتجهيز  المزمنة  األمراض  ألصحاب  مخصصة  لجان 

لــالخــتــبــارات الطلبة  جــاهــزيــة  ـــع  ورف ــة  ــي ــرائ اإلث ــــدروس  ال تكثيف 
والشفهية ــاع  ــم ــت االس اخــتــبــارات  وبــــدء  الــمــنــاهــج  مــن  ــاء  ــه ــت االن
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قــّررت  أن  فمنذ  العجايب»،  زمــن  يا  «آه 
اعتزال الكتابة والعيش بهدوء، حتى ظهرت 
أيدي  كسبت  بما  والبحر  البر  في  المشاكل 
الناس. فقلت ال تحزن يا ماجد فالهّم عليك 
هو المكتوب يا ولدي.. قد مات شهيًدا من 
مـــات فــــداًء لــلــوطــن، وعــلــيــه قــــّررت الــعــودة 
لحمل سالح القلم والتصدي للمشاكل وإنقاذ 

ما ُيمكن إنقاذه. 
 فمن القبلية إلى العنصرية، ومن العزب 
إلى  العمل  سكن  ومــن  الــعــزاب،  سكن  إلــى 
العّمال، ومن كورونا إلى الكمام، وما خفي 

أعظم. 
أرى  وأنــا  بــال  لي  يهنأ  كيف  عليكم  بــاهللا   
هــذا  يتهم  والــكــل  ُمتضعضعة  الــعــبــاد  حـــال 

وذاك بسوء اتخاذ القرار.
 هنا قـــّررت أن أقــف وقفة رجــل واحــد، 

وأفصل فصلة رجل جامد!!.
 لألمانة أنا ال أعرف ما أقول، لكن الذي 
أقصده أنه يجب حسم األمور حتى ال تتطور 
إلى سجال ال ُيعرف معه الحق من الباطل؟. 
 لــكــن الـــســـؤال.. هــل أقـــف مــع الــفــاعــل أم 
الـــمـــفـــعـــول، مـــع الـــســـائـــل أم الـــمـــســـؤول، مع 
صــاحــب الـــقـــرار أم صــاحــب الــــشــــأن؟.. هي 
دائم؟  حق  على  الحكومة  هل  أزلية..  قضية 

أم المحكوم هو صاحب الحق؟. 
دائًما  سُتتهم  األول  صف  في  وقفت  إذا   
مع  وقــفــت  وإذا  مــصــلــحــة!،  صــاحــب  بــأنــك 
الطرف الثاني فسُتتهم بأنك تُساير القطيع!. 

وذاك،  هــذا  بين  رفــيــع  خيط  هــو  باختصار 
فــلــذلــك ال تــقــف مـــع طــــرف عــلــى حــســاب 
طرف آخر في قضية ما.. فيجب عليك أوًال 
معرفة خفايا كل قضية حتى تحّدد موقفك 
بالضبط فأنت مثل المحامي، لكن حذاري 
ترافع  الــذي  كالمحامي «يكيكي»  تكون  أن 
في أحد القضايا عن الجاني والمجني عليه 
في نفس الوقت!، وحجته أنه من األكيد أن 

أحد الطرفين سيكون على حق.
 ولـــكـــن حــتــى لـــو وقـــفـــت مـــع الـــحـــق فلن 
تفعيل  يجب  لذلك  والقال،  القيل  من  تَسلَم 
باعتباره  المبين  األمــر  في  ليفصل  القانون 
في  واألمــــان  األمـــن  لبسط  الــوحــيــد  السبيل 
عصر  فــي  لسنا  فنحن  والــفــرجــان،  الــُمــدن، 

للوالية  يخضع  فــالــكــل  وعــلــيــه  ســوبــرمــان.. 
القانونية للدولة. 

 إًذا قبل الختام، كن عزيزي المواطن على 
ُغّلقت  لــو  حــتــى  سيصل  صــوتــك  بـــأن  يقين 
المسؤول  عزيزي  وأنــت  باألقفال..  األبـــواب 
شنوا  لو  حتى  النور  سيرى  قــرارك  أن  تأكد 

عليك حربًا في تويتر.. 
 وفي الختام.. من الغريب أنكم لم تسألوا 
واحــد  بـــ  المقالة  تسمية  سبب  عــن  أنفسكم 
وخمسين يا زمن، وهذا ليس من طبعكم!، 
للعلم  زمن»..  يا  اه  اسمها «  المقالة  لألمانة 
إذا  تستغربوا  فال  كذلك  قرأها  ُمذيع  هناك 
رأى كـــل شــخــص قــضــيــة مـــا مـــن مــنــظــوره 

الخاص. 

«واحد وخمسين
 يا زمن»

m.h.aljabara@gmail.com

 لألمانة المقالة اسمها «آه يا زمن».. وللعلم هناك ُمذيع قرأها كذلك فال تستغربوا إذا رأى كل شخص قضية ما من منظوره   

الــدوحــة - قــنــا: كــّرمــت جــامــعــة قطر، 

الُمتميزين  الطلبة  خاصة،  احتفالية  في 

الــفــائــزيــن فـــي أولــمــبــيــاد كـــوريـــا الــدولــي 

طلبة  وكــذلــك   ،٢٠٢٠ للشباب  الــخــامــس 

الفائزين  الجامعية،  أقـــدر»  «أنــا  ُمــبــادرة 

قطر  لمؤسسة  التابعة  « أخالقنا»   بجائزة 

لــلــتــربــيــة والــعــلــوم وتــنــمــيــة الــمــجــتــمــع في 

نسختها الثالثة هذا العام. 

التي  االحــتــفــالــيــة،  خـــالل  كلمته  وفـــي   

حــضــرهــا ســـعـــادة الــســيــد كــيــم تــشــانــغ مو 

سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، أشاد 

جامعة  رئــيــس  الـــدرهـــم  حــســن  الــدكــتــور 

قــطــر، بـــاإلنـــجـــازات الــتــي حــقــقــهــا طلبة 

ــعــام الـــجـــاري، السيما  الــجــامــعــة خـــالل ال

الفائزين بأولمبياد كوريا الدولي الخامس 

جائزة  على  الحاصلين  وكذلك  للشباب، 

« أخالقنا» .

من  بمجموعة  الــيــوم  «نحتفل  وقـــال:   

أبــنــائــنــا وبــنــاتــنــا الـــذيـــن حــقــقــوا إنـــجـــازات 

الــدولــيــة،  المسابقات  فــي  ســـواء  متميزة، 

وهم الفائزون في أولمبياد كوريا الدولي 

بــادروا  ممن  أو   ،٢٠٢٠ للشباب  الخامس 

بمبادرات إنسانية ذات أهداف نبيلة، وهم 

ـــا أقــــدر»  الــفــائــزة  طــالبــنــا فــي مــبــادرة « أن

بجائزة « أخالقنا» لهذا العام».. مؤكًدا أن 

الجوائز  هذه  على  الجامعة  طلبة  حصول 

لدولة  بالنسبة  فخر  مصدر  هو  الُمتميزة 

قطر وجامعتها الوطنية. 

 بــــدوره هــنــأ ســعــادة الــســفــيــر الــكــوري، 

الطالبات على فوزهن بالميدالية الذهبية 

والبرونزية والجوائز الخاصة في أولمبياد 

العام.  هذا  للشباب  الخامس  الدولي  كوريا 

وإبداعكن،  تألقكن  أظهرتن  وقــال: «لقد 

اإلنــجــازات  عليه  يطلق  مــا  بالتأكيد  وهــذا 

والنجاحات الرائعة». 

 كــمــا تـــقـــدم ســـعـــادة الــســفــيــر الـــكـــوري 

بالتهنئة إلى مركز العلماء الشباب بجامعة 

قطر الذي ينتمي إليه الطالب المتفوقون.. 

مضيًفا: «من الواضح أن البرامج المتنوعة 

للمركز والدعم الكامل للطالب قد ألهمت 

وشّجعت الطالبات على تقديم مشاريعهن 

الُمبتكرة بثقة إلى المسرح الدولي، وليس 

والعلماء  قطر  جامعة  أن  فــي  شــك  لــدي 

الشباب الُمبتكرين سيواصلون القيام بدور 

مهم للغاية في هذا المجال».  

 وأكــــد ســعــادتــه عــلــى مــتــانــة الــعــالقــات 

البلدان  بــه  يتمتع  ومــا  الــكــوريــة،  القطرية 

مـــن إمـــكـــانـــيـــات كــبــيــرة لــــزيــــادة تــعــزيــز 

التعاون في العديد من المجاالت.. مشيًرا 

إلى أوجه التشابه الكبيرة بينهما، بما في 

ذلك حرصهما على التعليم والدبلوماسية، 

تكنولوجيا  مجاالت  في  التفوق  عن  فضًال 

البلدين  وتمتع  واالتــصــاالت،  المعلومات 

بالقيادة الحكيمة التي ترعى إستراتيجيات 

التنمية، وغيرها الكثير.  

 ولفت إلى أن مجال التعليم على وجه 

الــخــصــوص هــو أحــد الــمــجــاالت الحاسمة 

للبُلدان  كبيرة  وأهمية  إمكانات  لها  التي 

وألجـــيـــال الــُمــســتــقــبــل.. مــضــيــًفــا «هــــؤالء 

ــــة قــطــر الــذيــن  الــعــلــمــاء الــشــبــاب فـــي دول

جميًعا  جعلنا  كوريا  في  رائــع  بعمل  قاموا 

بالفعل  نشهد  ونحن  وُمتحمسين،  سعداء 

الــمــســتــقــبــل الـــواعـــد لــهــذا الــبــلــد مـــع هـــؤالء 

العلماء الشباب الموهوبين». 

 بدورها أعربت الدكتورة نورة آل ثاني - 

مديرة مركز العلماء الشباب - عن فخرها 

بدعم  حظين  الالتي  الفائزات  بالطالبات 

كــامــل مــن مــركــز جــامــعــة قــطــر للعلماء 

دائــًمــا  المركز  «يسعى  وقــالــت:  الــشــبــاب.. 

إلى توفير الفرص والدعم الكامل للطالب 

والمسابقات  الــمــؤتــمــرات  فــي  للُمشاركة 

الــعــالــمــيــة، بـــهـــدف عــــرض اخــتــراعــاتــهــم 

ومشاريعهم التي تم تطويرها في جامعة 

قطر». 

يسعى ببرامجه  المركز  أن  وأوضحت   

مجاالت  فــي  الــعــديــدة  والعلمية  البحثية 

البحوث إلى توفير بيئة تستقطب الشباب 

الــقــطــري لــالنــدمــاج فــي تــجــارب تعليمية 

والفكري،  األكاديمي  ُمستواهم  من  ترفع 

وتزيد من كفاءتهم كقادة ُمستقبليين. 

 وفازت مجموعتان من طالبات مركز 

جامعة قطر للعلماء الشباب بخمس جوائز 

أكتوبر  في  بكوريا  الدولي،  األولمبياد  في 

إضافة  وبــرونــزيــة،  ذهبية  منها  الماضي 

إلى ثالث جوائز أخرى.  

في  الطالبة  المهندي،  شريفة  وفــازت   

قطر  بجامعة  الكيميائية  الهندسة  قسم 

بالذهبية وجائزة خاصة في فئة « أفضل 

ابتكار»  من المشاركات الفردية، باإلضافة 

الجمعية  مــن  مقدمة  خاصة  جــائــزة  إلــى 

واالبتكار،  االختراع  لتشجيع  اإلندونيسية 

« البالستيك  بــعــنــوان:  بــحــث  عـــن  وذلــــك 

القابل للتحلل من قشور فول الصويا» .

 كــمــا فـــــازت ســـــارة الــمــعــاضــيــد وشـــام 

الــحــمــصــي، وهــمــا طــالــبــتــان فــي المرحلة 

الــثــانــويــة بــالــجــائــزة الــبــرونــزيــة وجــائــزة 

الــجــمــاعــيــة  « المسابقة  فــئــة  عـــن  خــاصــة 

مــشــروًعــا  لتقديمهما  وذلــــك  لــــإلبــــداع» ، 

للتحلل  قــابــل  مــركــب  « بوليمر  بــعــنــوان 

لـــإللـــكـــتـــرونـــيـــات الـــشـــفـــافـــة والـــصـــديـــقـــة 

للبيئة»، يهدف إلى التخلص من النفايات 

ُمنتجات  صــنــع  طــريــق  عــن  اإللــكــتــرونــيــة 

في  يساعد  مــا  للتحلل،  قابلة  إلكترونية 

وسريعة،  طبيعية  بصورة  منها  التخلص 

ودون إلحاق الضرر بالبيئة. 

 أما طلبة ُمبادرة « أنا أقدر» الفائزون 

فــقــامــوا  الـــعـــام،  هـــذا  « أخالقنا»  بــجــائــزة 

دور  إبــــراز  إلـــى  تــهــدف  حــمــالت  بسلسلة 

الــخــاصــة  االحــتــيــاجــات  ذوي  األشـــخـــاص 

والخيرية  االجتماعية  النواحي  كافة  في 

واألكاديمية واالقتصادية والبيئية. 

 يُشار إلى أن جائزة « أخالقنا» ، أطلقتها 

ناصر  بنت  مـــوزا  الشيخة  السمو  صاحبة 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية المجتمع، في العام ٢٠١٧، 

تــأكــيــًدا عــلــى االرتـــبـــاط الــوثــيــق بــيــن العلم 

واألخــــــالق الــحــمــيــدة، وتـــعـــزيـــًزا لــرســالــة 

األخــالق كأساس للنجاح في شتى مناحي 

الحياة.

الجامعة تكّرم الطلبة الفائزين بجوائز محلية ودولية
 في أولمبياد كوريا الدولي وجائزة أخالقنا وبحضور السفير الكوري:

المستقبل   د.حسن الدرهم: إنجازات متميزة لطالبنا في المسابقات الدولية والمحلية  وأجيال  للبُلدان  المهمة  المجاالت  أحد  التعليم  الكوري:  السفير 

 الفائزات في أولمبياد كوريا الدولي الخامس للشباب ٢٠٢٠ 

البلدية  وزارة  أطلقت  قــنــا:   - الــدوحــة 
والبيئة، المرحلة الثانية من برنامج فصل 
وفرز الُمخلفات من المصدر التي تنظمها 
العامة،  النظافة  بــــإدارة  ُممثلة  الــــوزارة، 
والمؤسسات  البنوك  جميع  مع  وبالتعاون 
والــمــوالت  التجارية  والمجمعات  المالية 

العاملة في الدولة.
 وخـــالل هـــذه الــمــرحــلــة تــقــوم الــــوزارة 
من  نوعين  وفرز  لفصل  حاويات  بتوفير 
الُمخلفات «من المصدر» (بقايا األطعمة 
«المواد العضوية» والمواد القابلة للتدوير 
ومـــعـــادن»)  وزجــــــاج  وبــالســتــيــك  «ورق 
وكذلك توفير سيارات لجمع المواد القابلة 

للتدوير ونقلها إلى األماكن الُمخصصة.
 وتـــســـتـــهـــدف الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
والــجــهــات  الــجــامــعــات  المقبل  الــعــام  تــبــدأ 
الــحــكــومــيــة وشــبــه الــحــكــومــيــة ومــواقــف 
الـــبـــاصـــات والـــفـــنـــادق والـــحـــدائـــق الــعــامــة 
في  الدوحة،  ومدينة  الكورنيش  ومنطقة 
حين أن المرحلة الرابعة ستبدأ في ٢٠٢٢ 
إلكترونية  خدمة  تدشين  خاللها  وسيتم 
جميع  من  للتدوير  القابلة  المواد  لتجميع 
مرافق  جميع  وستشمل  بالدولة،  المنازل 
كأس  بطولة  ومــالعــب  ومنشآت  ومباني 

العالم التي ستستضيفها دولة قطر. 

ببلدية  ُعــقــد  تعريفي  اجتماع  وخـــالل   

الريان، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة 

والبنوك والمؤسسات المالية والُمجمعات 

مقبل  أوضــح  بــالــدولــة،  العاملة  التجارية 

النظافة  إدارة  مدير   - الشمري  مضهور 

تنفيذ  أن  والبيئة-  البلدية  بـــوزارة  العامة 

بـــرنـــامـــج فــصــل وفـــــرز الــُمــخــلــفــات من 

الكبير  االهتمام  إطــار  فــي  يأتي  المصدر 

الــــذي تــولــيــه الــــــوزارة لــتــطــويــر خــدمــاتــهــا 

وسالمتها  البيئة  على  الحفاظ  أجــل  مــن 

وتــنــفــيــًذا  الــُمــســتــدامــة،  التنمية  وتــحــقــيــق 

لخطتها اإلستراتيجية. 

 ولفت إلى أنه تم اإلعداد لهذه الُمبادرة 

منذ فترة طويلة وتم األخذ بعين االعتبار 

إذ  بنجاحها  الكفيلة  واإلجـــراءات  العوامل 

تــم وضـــع خــطــة دقــيــقــة، وتــوفــيــر عمالة 

مدربة وسيارات وحاويات خاصة، فضًال 

عن الُمراقبة الميدانية الُمستمرة والتقييم 

الدوري لهذه الُمبادرة في جميع مراحلها 

حتى تتحقق أهدافها ومن أهمها الهدف 

األســمــى وهــو الــوصــول إلــى أعــلــى معايير 

الُمحافظة على البيئة وتحقيق االستدامة 

مع  خاصة  الــقــادمــة،  ولــألجــيــال  للحاضر 

التي   ٢٠٢٢ العالم  كــأس  بطولة  استضافة 

تعد أول مونديال صديق للبيئة. 

وقال الشمري: إن البرنامج يستهدف   

تــقــلــيــل كــمــيــة الــنــفــايــات والـــحـــفـــاظ على 

سالمة البيئة واالستفادة االقتصادية من 

التنمية  وتحقيق  النفايات  تــدويــر  إعـــادة 

المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية 

من أجل الُمساهمة في تحقيق رؤية قطر 

الوطنية ٢٠٣٠.

 وأوضــح أن البرنامج يشمل ٤ مراحل 

وحــتــى   ٢٠١٩ مـــن  الـــفـــتـــرة  خــــالل  تــمــتــد 

٢٠٢٢، وشملت المرحلة األولى التي بدأت 

أواخر العام الماضي، وغطت ٥٩٠ مدرسة 

وروضــــــــة، تــــوزيــــع عـــــدد مــــن الـــحـــاويـــات 

مع  والتنسيق  بــالــتــعــاون  عليها  الــجــديــدة 

الُمختصين بوزارة التعليم والتعليم العالي، 

باإلضافة إلى ٤٨ مركًزا صحًيا. 

 وأضــــــاف أن الــمــرحــلــة الــثــانــيــة الــتــي 

البنوك  تغطي  انطالقها  عــن  اإلعـــالن  تــم 

والمؤسسات المالية والمجمعات التجارية 

والــــمــــوالت، حــيــث تـــم تــخــصــيــص ٢٠٠٠ 

حـــاويـــة لــلــُمــخــلــفــات الــقــابــلــة لــلــتــدويــر، 

باإلضافة لـ (٢٤) سيارة تقوم بعملية نقل 

المواد القابلة للتدوير. 

 من جهتها قالت منى الساعي - رئيس 

فــريــق الــتــوعــيــة بــــــإدارة الــنــظــافــة الــعــامــة 

بــــــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة: إن الــبــرنــامــج 

للُمحافظة  يهدف  الــــوزارة  أطلقته  الــذي 

من  البيئية،  األضـــرار  وتقليل  البيئة  على 
من  الُمخلفات  وفــرز  فصل  إعــادة  خــالل 
الــمــصــدر لــالســتــفــادة مــنــهــا، بــمــا يـُـســاهــم 
وحث  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  في 
ُمعالجة  أهمية  على  الُمستهدفة  الجهات 

الُمخلفات. 
ُمرتبط  البرنامج  نجاح  أن  وأضــافــت   
بــشــكــل ُمــبــاشــر بــتــعــاون الــجــمــهــور، وأنـــه 
ُمصاحبة  تــوعــويــة  بــرامــج  هــنــاك  ستكون 
التوعية  قسم  بها  سيقوم  المرحلة  لهذه 
الُمستهدفة  الجهات  مع  بالتعاون  باإلدارة 
لتوعيتهم بآلية فصل وفرز الُمخلفات من 

المصدر والتعامل مع الحاويات. 
حاوية  ستوفر  الـــوزارة  أن  وأوضــحــت   
زرقــــــاء لـــفـــرز ُمــخــلــفــات الــــمــــواد الــقــابــلــة 
للتدوير (الورق  األلمونيوم - البالستيك - 
الزجاج)، والحاوية األخرى تختص بفرز 
وسيارات  عضوية»،  األطعمة «مواد  بقايا 

لجمع القمامة لكل نوع من الُمخلفات. 
 وذكرت أن حمالت التوعية ستتضّمن 
بلغات  توعوية  وُملصقات  فيديو  مقاطع 
لعقد  الشبابية  المراكز  مع  والتنسيق  عدة 
عــمــل،  وورش  الـــبـــرنـــامـــج،  عـــن  ــــــدوات  ن

وزيارات ميدانية للجهات المستهدفة. 

 خدمة إلكترونية لجمع المواد القابلة للتدوير من المنازل    
أطلقت المرحلة الثانية من برنامج فصل وفرز الُمخلفات من المصدر.. البلدية:  

 مقبل الشمري   جانب من الحضور
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أّكـــــــــــــد رجـــــــــــــال أعـــــمـــــال 

وقــانــونــيــون أن عــدم وجــود 

العمال  مصلحة  بين  تــوازن 

وأصــــــحــــــاب األعــــــمــــــال مــن 

على  ــا  ــبً ســل يـــؤثـــر  أن  شـــأنـــه 

الــكــثــيــر مــــن الـــمـــشـــروعـــات 

أنحاء  في  تنفيذها  الــجــاري 

ـــــة، الفـــتـــيـــن إلـــــى أن  ـــــدول ال

ضوابط  وجــود  إلى  االفتقار 

ــعــمــال  واضــــحــــة النـــتـــقـــال ال

أن  شأنه  من  الشركات  بين 

على  المستحيل  مــن  يجعل 

تــنــجــح  أن  ـــشـــركـــات  ال تـــلـــك 

فــــي إنــــجــــاز الـــمـــشـــروعـــات 

لصالح  بتنفيذها  تقوم  التي 

ــــــة فــــــي مـــواعـــيـــدهـــا  ــــــدول ال

المحددة. 

وقــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــؤالء فــــي 

تصريحات خاصة لـ [ 

إّن غياب الضوابط الواضحة 

لــــالنــــتــــقــــال عــــلــــى نــــحــــو مــا 

يــحــدث فــي الــوقــت الــحــالــي 

مصراعيه  على  الــبــاب  فتح 

أمام العمالة وبصفة خاصة 

تهرب  لــكــي  منها  الــمــاهــرة 

مـــن شــركــاتــهــا إلــــى جــهــات 

عــــمــــل أخـــــــــرى مــــمــــا خــلــق 

نــــوًعــــا مــــن الـــمـــضـــاربـــة فــي 

ــــب مـــن أجــــل جــذب  ــــروات ال

هـــــذه الـــعـــمـــالـــة، مــشــدديــن 

التعديالت  تطبيق  أن  على 

بانتقال  المتعلقة  الــجــديــدة 

آخر  إلى  عمل  من  الوافدين 

تنظيمية  لوائح  إلــى  بحاجة 

ــــــــة، تـُــصـــاغ  وقــــــــرارات إداري

ما  لمعالجة  دقيقة  صياغًة 

سوف ينشأ عن تطبيقها من 

يتعلق  فيما  خاصًة  أضــرار، 

بـــعـــدم الـــمـــســـاس بــالــمــراكــز 

على  استقرت  التي  القانونية 

مـــــدى الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 

طالما أنها جاءت متفقًة مع 

والمعمول  السارية  القوانين 

إلى  الفتين  حينه،  فــي  بها 

الــتــي  األهــــــداف  تــحــقــيــق  أن 

التنمية  وزارة  إلــيــهــا  تــرنــو 

تشريعية  أدوات  إلى  تحتاج 

واضــحــة تــأتــي مــتــوائــمــًة مع 

وال  بها  المعمول  التشريعات 

تخالفها أو تتناقض معها.

يومًيا  يتلقون  إنهم  وقالوا 

ــــعــــشــــرات مـــــن الـــرســـائـــل  ال

بتقديم  تفيد  الــتــي  النصية 

عمال شركاتهم طلبات نقل 

للعمل لدى شركات أخرى، 

األمـــــر الـــــذي وضـــعـــهـــم فــي 

يتعلق  فــيــمــا  صــعــب  مــوقــف 

بــمــدى الـــقـــدرة عــلــى إنــجــاز 

الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي يــقــومــون 

بــتــنــفــيــذهــا لــصــالــح الـــدولـــة 

فــــي الـــمـــواعـــيـــد الـــمـــحـــددة، 

ــتــأخــيــر  ال أن  إلـــــى  الفـــتـــيـــن 

في  المشروعات  تنفيذ  في 

يعرضهم  ســوف  مواعيدها 

وقد  كبيرة  غــرامــات  لــدفــع 

يـــعـــرضـــهـــم لــلــحــبــس أيـــًضـــا 

ســداد  عــن  العجز  حــالــة  فــي 

موضحين  البنوك،  قروض 

تــعــانــي  ال  األزمــــــة  تـــلـــك  أن 

مـــنـــهـــا الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى 

فقط بل الشركات الصغيرة 

الــــتــــي تـــعـــمـــل مــــن الـــبـــاطـــن 

مــن  الـــعـــديـــد  أن  مـــؤكـــديـــن 

أصـــحـــاب األعــــمــــال تــوقــفــوا 

مناقصات  في  الدخول  عن 

جـــــديـــــدة بـــســـبـــب ضــبــابــيــة 

بضوابط  يتعلق  فيما  الرؤية 

العمال.  انتقال 

يكمن  الــحــل  أن  وأّكــــــدوا 

فــي االلـــتـــزام بــبــنــود الــعــقــود 

ــــمــــبــــرمــــة بــــيــــن الــــعــــمــــال  ال

استقدمتهم  التي  والشركات 

تــلــك  نـــصـــوص  تـــكـــون  وأن 

الــــــعــــــقــــــود ُمــــــلــــــزمــــــة لـــكـــال 

تطبيق  يــتــم  وأال  الــطــرفــيــن 

ــتــعــديــالت الـــجـــديـــدة بــأثــر  ال

الحاالت  جميع  على  رجعي 

الــــتــــي قــــامــــت واســــتــــقــــرت 

بموافقة  إال  إصــدارهــا  قــبــل 

ألســـــبـــــاب  أو  الـــــطـــــرفـــــيـــــن 

جـــوهـــريـــة تـــقـــدرهـــا الــجــهــة 

المختصة.

انتقـــال العـــمــال يعـــرض المشــــاريع للتأخـــير
دعوا لتحقيق التوازن في المصلحة بين أرباب العمل والعمال.. رجال أعمال وقانونيون لـ          :

ـــال الــعــمــال ـــق ـــت ــــي قــضــيــة ان ــــدة بــســبــب ضـــبـــابـــيـــة الـــمـــشـــهـــد ف ـــاقـــصـــات جــــدي ــــي مـــن ــــات تــخــشــى الـــــدخـــــول ف ــــرك ش

ِضـــرار» وال  َضـــرر  ــاعــدة «ال  ــق ل ــا  ــقً وف الــعــمــل  وأربـــــاب  ــعــمــال  ال بــيــن  الــمــشــكــالت  مــعــالــجــة  ضــــرورة   

ـــداد الــــقــــروض الــبــنــكــيــة ـــس ــــزام ب ــــت ــــدم االل ــــال ع ـــي ح ــــــاب الــعــمــل ف ــظــر أرب ــت ــن  الــحــبــس ي
األعــمــال أصــحــاب  يواجهها  الــتــي  الحالية  المعاناة  تــراعــي  ال  الــمــشــروعــات  على  المشرفة  الــجــهــات 

ــات أخـــرى ــرك ــش ــة ثـــم تــنــتــقــل ل ــال ــم ــع ـــب ال ـــدري ــكــثــيــر الســـتـــقـــدام وت ـــال يــنــفــقــون ال ـــم ــــال األع رج

ــــا  يــــومــــيً االنــــــتــــــقــــــال  طــــلــــبــــات  عــــــشــــــرات  ــــون  ــــق ــــل ــــت ي أعــــــمــــــال  أصــــــحــــــاب   

ـــمـــاهـــرة  ـــة ال ـــال ـــم ـــع ـــح بـــــاب تــــســــرب ال ـــت ـــال ف ـــق ـــت ـــالن ــــواضــــحــــة ل ــــضــــوابــــط ال  غــــيــــاب ال

لــلــطــرفــيــن ُمـــلـــزمـــة  ــا  ــه ــصــوص ن ـــكـــون  ت أن  ـــجـــب  وي الــمــبــرمــة  الـــعـــقـــود  بــبــنــود  االلــــتــــزام   

بديلة ــشــركــات  ل ــال  ــق ــت االن عليهم  ــرضــون  ــع وي مساكنهم  ــي  ف ــعــمــال  ال ــع  م يــتــواصــلــون  ــخــاص  أش  

ــــي الـــبـــاطـــن ـــوســـطـــة ومــــقــــاول ـــت ـــم ــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى وال ــــقــــال طــــالــــت ال أضــــــــرار االنــــت
واضــــحــــة  ـــة  ـــي ـــع ـــشـــري ت ألدوات  بــــحــــاجــــة  ـــة  ـــمـــي ـــن ـــت ال وزارة  أهــــــــــداف  تـــحـــقـــيـــق 

الماضية الــســنــوات  ــدى  م على  ــرف  ط أي  لصالح  اســتــقــرت  الــتــي  القانونية  بــالــمــراكــز  الــمــســاس  ــدم  ع

الدوحة - نشأت أمين:

ـــور أحــمــد  ـــدكـــت قـــــال ال

الرئيس  المهندي،  حمد 

قطر  لــمــصــنــع  الــتــنــفــيــذي 

الــــــحــــــيــــــاة لــــلــــصــــنــــاعــــات 

ـــــة قــطــر  الــــدوائــــيــــة: دول

ـــة  ـــعـــمـــال ـــــــى ال تــــحــــتــــاج إل

الــوافــدة  الــمــاهــرة  الفنية 

مـــــــن الــــــــخــــــــارج وهـــــــذه 

مــن  ــــأتــــي  ت ال  الــــعــــمــــالــــة 

يتم  ولــكــن  نفسها  تــلــقــاء 

اســتــقــدامــهــا لــلــعــمــل بــمــشــاريــع مــعــيــنــة 

بالده  إلى  العامل  يعود  تنتهي  وعندما 

أخرى. مرة 

العامل  بين  التفرقة  علينا  وأضاف: 

المتخصص  الــفــنــي  والــشــخــص  الــعــادي 

على  الــحــصــول  الــيــســيــر  مــن  كـــان  وإذا 

الـــعـــامـــل الـــعـــادي فـــإنـــه عــلــى الــنــقــيــض 

ــنــســبــة لــلــشــخــص الــفــنــي  ــــك بــال مـــن ذل

على  الــحــصــول  إن  حــيــث  المتخصص، 

مـــثـــل هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــــن األشـــخـــاص 

أصحاب  يقوم  إًذا  فكيف  للغاية  صعب 

األعمال باستقدام وتدريب مثل هؤالء 

إلى  بــاالنــتــقــال  بقيامهم  يــفــاجــأون  ثــم 

أخرى؟. عمل  جهة 

ــــع: لـــقـــد تــعــرض  ــــاب وت

األدوية  مصنع  في  عملنا 

مــن قــبــل لــلــتــوقــف لــمــدة 

قـــيـــام  بـــســـبـــب  أشــــهــــر   ٦

شخص من هذه النوعية 

قمنا  المتخصصة  الفنية 

بـــاســـتـــقـــدامـــه وتـــأهـــيـــلـــه 

لكي يتولى إدارة المصنع 

يـــوم  ذات  تـــفـــاجـــأنـــا  ثــــم 

للعمل  بــانــتــقــالــه  بقيامه 

أعلى  براتب  منافس  أدوية  مصنع  لدى 

واألدهــــــى مـــن ذلــــك أنــــه قــــام بــســحــب 

ما  مــعــه  المصنع  عــمــال  مــن  مجموعة 

كبيرة.   مشكلة  في  أوقعنا 

الــعــمــل  قـــانـــون  وضــــع  أن  وأوضــــــح   

الباب  فتح  بمثابة  هــو  الطريقة  بهذه 

الماهرة  العمالة  أمام  مصراعيه  على 

جهات  إلــى  شــركــاتــهــا  مــن  تنتقل  لــكــي 

عــمــل أخـــــرى بـــل ولـــكـــي تــتــجــول بــيــن 

الــشــركــات األمـــر الـــذي خــلــق نــوًعــا من 

من  الرواتب  في  والمزايدة  المضاربة 

أنه  إلى  الفتًا  العمالة،  هذه  جذب  أجل 

تسعى  باتت  الحكومية  الشركات  حتى 

إليها. العمال  نقل  أجل  من 

المصنع توقف ٦ أشهر بسبب انتقال المدير
قـــــــــــال رجـــــــــــل األعـــــــمـــــــال 

ــــــــد مـــنـــصـــور  الــــمــــهــــنــــدس زاي

الــخــيــاريــن: رجــــال األعــمــال 

غير قادرين على الدخول في 

مشروعات جديدة في الوقت 

هل  يدرون  ال  ألنهم  الحالي، 

ــعــمــالــة الـــمـــوجـــودة لــديــهــم  ال

سوف تظل باقية في الشركة 

بصفة  نــتــلــقــى  حــيــث  ال،  أم 

يـــومـــيـــة عــــشــــرات الـــرســـائـــل 

بتقديم  تــفــيــد  ــتــي  ال الــنــصــيــة 

العديد منهم طلبات لالنتقال 

أخــرى  شــركــات  لـــدى  للعمل 

وهـــو مــا وضــعــنــا فــي موقف 

صعب من حيث القدرة على 

إنــجــاز الــمــشــاريــع الــتــي نقوم 

في  الــدولــة  لصالح  بتنفيذها 

مواعيدها المحددة.

وأضــــــــــــاف: عـــــــــالوة عــلــى 

كـــل ذلــــك فــإنــنــا ال نــجــد من 

جـــانـــب الـــجـــهـــات الــمــشــرفــة 

نقوم  التي  المشروعات  على 

بــتــنــفــيــذهــا ســــــواء لــمــصــلــحــة 

أي  الخاص  القطاع  أو  الدولة 

والمعاناة  للظروف  مــراعــاة 

يشتكون  حيث  نواجهها،  التي 

دائــًمــا مــن تــأخــر الــعــمــال عن 

التواجد في مواقع العمل مما 

وبالتالي  للغرامات  يعرضنا 

األعمال  أصحاب  أصبح  فقد 

في موقف ال يُحسدون عليه.
وتــابــع : أصــحــاب األعــمــال 
ينفقون الكثير من المال من 
أجـــل اســتــقــدام وتــأهــيــل تلك 
جــاهــزة  تنتقل  الــتــي  الــعــمــالــة 
أخــرى  شــركــات  لـــدى  للعمل 
ذلك  كل  يذهب  النهاية  وفي 
هــبــاًء مــنــثــوًرا، لــذلــك فنحن 
آليات  هناك  تكون  أن  نأمل 
واضـــحـــة فـــي قـــانـــون الــعــمــل 
تحدد ضوابط وكيفية انتقال 
حق  من  يكون  بحيث  العامل 
قصر  إذا  االنـــتـــقـــال  الـــعـــامـــل 
االنتظام  فــي  العمل  صــاحــب 
فـــي ســـــداد رواتــــبــــه لــكــن إذا 
كـــان صــاحــب الــعــمــل قــد قــام 
بـــتـــدريـــب الـــعـــامـــل وتــأهــيــلــه 
راتبه  ســداد  في  منتظم  وهو 
باالنتقال  بقيامه  يفاجأ  ثــم 

لــلــعــمــل لــــدى شـــركـــة أخـــرى 
فهذا األمر ليس من مصلحة 
التي  المشروعات  وال  العمل 
يــتــم تــنــفــيــذهــا ولـــقـــد وصــل 
األمــــر إلـــى حــد أنــنــا أصبحنا 
نــــــرى أشــــخــــاًصــــا يــحــمــلــون 
ويــقــفــون  تــــوب  الب  أجـــهـــزة 
أمام مساكن عمال الشركات 
نقلهم  عــلــيــهــم  ويـــعـــرضـــون 
أخــرى  شــركــات  لـــدى  للعمل 

برواتب أعلى.
األعمال  أصحاب  أن  وأّكــد 
ال يستطيعون استقدام عمالة 
بــديــلــة وحــتــى لــو اســتــطــاعــوا، 
قد  الجدد  العمال  هؤالء  فإن 
شركات  لدى  للعمل  ينتقلون 

أخـــــــــرى مــــثــــل ســـابـــقـــيـــهـــم، 
األعمال  رجال  أصبح  ولذلك 
التفكير  قبل  كثيًرا  يترددون 
في الدخول في أي مناقصات 
جديدة، الفتًا إلى أنه في ظل 
حــالــة عـــدم الـــتـــوازن الــســائــدة 
في السوق فإنه بات في حكم 
تــنــفــيــذ  يـــتـــم  أن  الــمــســتــحــيــل 
مواعيدها  فــي  الــمــشــروعــات 
العقود  في  عليها  المنصوص 
لديها  كـــان  إذا  الــشــركــة  ألن 
الــــيــــوم فـــإنـــهـــا ال تــــــدري هــل 
ســيــبــقــى هــــؤالء الــعــمــال غـــًدا 

معها أم ال.  
وأضاف: لدينا مشروعات 
نــقــوم بــتــنــفــيــذهــا فـــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي ومــــــن الــمــســتــحــيــل 
فــي  بــــإنــــجــــازهــــا  نــــقــــوم  أن 
مــواعــيــدهــا، وبــالــتــالــي ســوف 
نــكــون مــعــرضــيــن لــلــغــرامــات 
ـــرغـــم مـــن أنـــنـــا لسنا  عــلــى ال
ــــل الــمــخــطــئ  الــمــخــطــئــيــن ب
قـــانـــون الــعــمــل بــســبــب غــيــاب 
النتقال  الــواضــحــة  الــضــوابــط 
الــعــمــال، الفــتًــا إلـــى أن هــذه 
مــنــهــا  تــــعــــانــــي  ال  األزمــــــــــــة 

الــشــركــات الــكــبــرى فــقــط بل 
والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة الــتــي 

تعمل من الباطن أيًضا. 
وأوضح الخيارين أن الحل 
يــكــمــن فــــي االلـــــتـــــزام بــبــنــود 
العمال  بين  المبرمة  العقود 
استقدمتهم  التي  والشركات 
تــلــك  نــــصــــوص  تــــكــــون  وأن 
العقود ُملزمة لكال الطرفين 
المتفق  المدة  انقضاء  وعقب 
يمكنه  فإنه  العقود  في  عليها 
ــتــقــال إلـــى شــركــة أخـــرى  االن
تــريــده  ال  الــشــركــة  كــانــت  إذا 
بسداد  ملتزمة  غير  أنــهــا  أو 
جــمــيــع  أن  مـــــؤكـــــًدا  راتـــــبـــــه، 
متضررون  األعمال  أصحاب 
مــن الــوضــع الــحــالــي والــعــديــد 
منهم توقف عن الدخول في 
مــنــاقــصــات جــديــدة وال شك 
يُلحق  ســـوف  يــحــدث  مـــا  أن 
الـــضـــرر بــاالقــتــصــاد الــوطــنــي 
متعلقة  ليست  المشكلة  ألن 
فحسب  الـــمـــقـــاوالت  بــقــطــاع 
بل بجميع القطاعات األخرى 
بــمــا فـــي ذلــــك الــمــشــروعــات 

المتوسطة والصغيرة. 

رجال األعمال غير قادرين على الدخول في مشروعات جديدة
المهندس زايد الخيارين:د. أحمد المهندي:
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الكواري،  طوار  محمد  قال 
غرفة  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
قــطــر: إنـــه يــجــب الــنــظــر في 
أصــحــاب  الــطــرفــيــن  مصلحة 
الــــعــــمــــل، والــــعــــمــــال، بــحــيــث 
التوازن  من  نــوٌع  هناك  يكون 
هناك «ضرر  يكون  ال  وحتى 
أنــه  إلــــى  ضــــرار»،الفــــتًــــا  وال 
فـــي الــســابــق وقــبــل أن تــكــون 
القطريون  كان  قوانين  هناك 
يــقــدرون الــعــامــل والــمــوظــف، 
مــؤكــًدا أن أصــحــاب األعــمــال 

يشعرون  الــحــالــي  الــوقــت  فــي 

هناك  ألن  مــتــضــررون  أنــهــم 

ـــــتـــــزامـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى  ال
يتعلق  مــا  بينها  مــن  عاتقهم 
بـــالـــقـــروض الــتــي تـــم أخــذهــا 
ــــوك عـــــــــالوة عــلــى  ــــن ــــب مـــــن ال
الــمــشــروعــات الــتــي يــقــومــون 
بتنفيذها والتي يتعين عليهم 
معينة،  مواعيد  فــي  إنجازها 
عدم  حال  في  أنهم  إلى  الفتًا 
إنجاز تلك المشروعات خالل 
تــلــك الــمــواعــيــد فــإنــهــم ســوف 
كبيرة  لــغــرامــات  يــتــعــرضــون 
وقــــد يــنــتــهــي األمــــر بــصــاحــب 

الــعــمــل إلــــى دخـــــول الــســجــن، 
األعـــمـــال  أصــــحــــاب  أن  كـــمـــا 
ال يــســتــطــيــعــون إنــــجــــاز تــلــك 
العمالة  وجــود  بــدون  األعمال 

العادية والفنية على السواء. 
صــــاحــــب  أن  وأوضـــــــــــــح   
الــعــمــل يـــدرك أن الــعــامــل هو 
الحلقة األضعف، ولذلك فإنه 
يـــجـــب الـــنـــظـــر إلـــــى مــصــلــحــة 
كـــال الـــطـــرفـــيـــن، مــضــيــًفــا أن 
ضوابط  بــدون  العامل  انتقال 
شـــــيء ال يــــرضــــي أحــــــــًدا فــي 

الغرفة  إن  وقـــال  مــكــان،  أي 

عــقــدت يــــوم األحــــد الــمــاضــي 

بوزارة  مسؤولين  مع  اجتماًعا 

ــــــــــة والـــعـــمـــل  الــتــنــمــيــة اإلداري

بهدف  االجتماعية  والــشــؤون 

بـــحـــث ومـــنـــاقـــشـــة مـــخـــاوف 

ومقترحاتهم  األعمال  رجــال 

ـــــعـــــكـــــاســـــات  بــــــخــــــصــــــوص ان

لقوانين  األخــيــرة  الــتــعــديــالت 

العمل على القطاع الخاص.

تأخر المشروعات يعرض أصحاب األعمال للغرامات والسجن
محمد طوار الكواري نائب رئيس الغرفة:

أوضـــــح عــلــي الــخــلــيــفــي، 
المحامي، أن التوازن يحقق 
مــصــلــحــة الــجــمــيــع، مــفــيــًدا 
رقم  بقانون  المرسوم  بــأن 
بــتــعــديــل   ٢٠٢٠ لــســنــة   ١٩
بعض أحــكــام الــقــانــون رقم 
بتنظيم   ٢٠١٥ لسنة   (٢١)
ــوافــديــن  دخــــول وخـــــروج ال
الــمــادة  فــي  نــّص  وإقامتهم 
١ منه على: يُستبدل بنصي 

المادتين (٢١)، (٢٣) من القانون رقم (٢١) 
التاليان:  النصان  إليه،  المشار   ٢٠١٥ لسنة 
مادة (٢١):» للوافد للعمل أن ينتقل للعمل 
لـــدى صــاحــب عــمــل آخــــر، وفـــًقـــا لــلــقــواعــد 
التنمية  وزارة  تُحددها  التي  واإلجــــراءات 

اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية».
يُحظر   «: على   (٢٣) المادة  نصت  فيما 
على أي شخص طبيعي أو معنوي استخدام 
وافدين دون إبرام عقد عمل، أو استخدام 
لديه  للعمل  يستقدمهم  الــذيــن  الــوافــديــن 

للعمل لدى جهات أخرى.
واســــتــــثــــنــــاًء مـــــن ذلـــــك، 
يـــــجـــــوز لــــــــــــوزارة الــتــنــمــيــة 
ــــة والــعــمــل والــشــؤون  اإلداري
تــــــأذن  أن  ــــمــــاعــــيــــة  االجــــت
عماله  بـــإعـــارة  لــلــمــســتــقــدم 
عمل  صاحب  إلــى  الوافدين 
آخــــر لــلــعــمــل لـــديـــه مــــدة ال 
قابلة  أشــهــر  ســتــة  تــتــجــاوز 
لـــلـــتـــجـــديـــد لـــــمـــــدة أخـــــرى 
مــمــاثــلــة. كــمــا يــجــوز لــهــا أن تــــأذن لــلــوافــد 
بــالــعــمــل بــعــض الـــوقـــت لــــدى جــهــة عمل 
وفي  األصلي  عمله  إلــى  باإلضافة  أخــرى، 
جميع األحوال يجب الحصول على موافقة 

الُمستقدم والوافد للعمل. 
أن  الـــــوزارة  تــأكــيــد  إلـــى  الخليفي  ولــفــت 
استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة 
سالمتها  وتأمين  حقوقها  ورعاية  الوافدة 
يُعد جزًءا من أهداف التنمية البشرية في 

رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

التوازن يحقق مصلحة جميع األطراف

المري،  عجالن  علي  قال 
هــنــاك  إن  أعـــــمـــــال،  رجــــــل 
ضــــــرًرا واضــــًحــــا وقــــع عــلــى 
أصـــــحـــــاب األعــــــمــــــال ســـــواء 
فـــي الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى أو 
المتوسطة والصغيرة نتيجة 
ضوابط  وجود  إلى  لالفتقاد 
واضـــحـــة النـــتـــقـــال الــعــمــالــة 
بــيــن الـــشـــركـــات فـــي الــوقــت 
أصحاب  فيه  يتحمل  الـــذي 
األعباء  مــن  الكثير  األعــمــال 
الــمــالــيــة مــن أجـــل اســتــقــدام 
وتــــأهــــيــــل هــــــذه الـــعـــمـــالـــة، 
مضيًفا أن العامل الذي يأتي 
كــان  وإن  حــتــى  بـــــالده  مـــن 
العمل  صــاحــب  فـــإن  ُمـــدربـًــا 
يـــقـــوم بــتــدريــبــه أيـــًضـــا لكي 
ومستوى  نظام  مع  يتماشى 

العمل في السوق القطري.

صــاحــب  أن  إلـــــى  ـــفـــت  ول
الــعــمــل قـــد يــســتــفــيــد الــكــثــيــر 
مــــن الــــعــــامــــل فــــي الـــبـــدايـــة 
نـــظـــًرا لــمــحــدوديــة خــبــرتــه 
ولكن عندما يكتسب العامل 
الــخــبــرة وفـــي الــوقــت الــذي 
العمل  صــاحــب  فــيــه  ينتظر 
الــنــفــقــات  ثـــمـــرة  يــجــنــي  أن 
واألعــــبــــاء الـــتـــي تــكــبــدهــا إذا 
بالعامل يقدم طلبًا لالنتقال 

عــمــل  جــهــة  أو  شـــركـــة  ــــى  إل
أخرى. 

وقال: إنه في السابق كان 
شركة  من  ينتقلون  العمال 

إلــــــى أخـــــــرى ولــــكــــن كــانــت 
هــنــاك ضــوابــط لــذلــك، أمــا 
مثل  فإن  الحالي  الوقت  في 
هــــذه الـــضـــوابـــط تـــبـــدو غير 

واضحة على اإلطالق عالوة 
العمال  مــن  الكثير  أن  على 
جهات  لدى  للعمل  ينتقلون 

منافسة للمستقدم األول.

ضرر واضـح وقـع عـلى أصحـاب األعــمال

قــــال يـــوســـف أحـــمـــد الـــزمـــان، 

المحامي، إنه في ضوء التعديالت 

ــعــمــل  الــــتــــي تــــنــــاولــــت قــــانــــونــــي ال

الوافدين  وخروج  دخول  وتنظيم 

وإقــامــتــهــم، فــإنــه كــقــاعــدة عامة 

وفي جميع األحوال يتعّين احترام 

المتعاقدين،  شريعة  العقد  قاعدة 

وهي قاعدة معمول بها في كافة 

أن  مــؤكــًدا  القانونية،  التشريعات 

نــصــوص قـــانـــون الــعــمــل الــقــطــري 

جاءت مؤكدة على هذه القاعدة.   

 وتــــابــــع: الـــثـــابـــت مـــن مــطــالــعــة 

تناولت  الــتــي  األخــيــرة  الــتــعــديــالت 

بعض أحكام قانون العمل وقانون 

الــوافــديــن  وخـــروج  دخـــول  تنظيم 

وإقـــامـــتـــهـــم، أنـــهـــا جــــــاءت لــتــؤكــد 

وتدّعم حرية العامل كإنسان يختار 

العمل الذي يريده وصاحب العمل 

ــــذي يــعــمــل لـــديـــه، وهـــي قــاعــدة  ال

مشروعة إنسانًيا وأخالقًيا ودينًيا، 

للعمل  إنــســان  أي  يجبر  ال  بحيث 

لدى صاحب عمل ال يريد أن يعمل 

العمل  صاحب  يجبر  ال  كما  معه، 

عدم  هنا  يتعّين  ولكن  ذلــك  على 

التعّسف في استعمال هذا الحق أو 

هذا المبدأ من الطرفين. 

نستطيع  تقدم،  ما  ضوء  وعلى   

هــنــاك  أن  طـــالـــمـــا  بــــأنــــه  ــــقــــول  ال

عــقــد عــمــل يــنــظــم عــالقــة الــعــامــل 

العقد  هــذا  فــإن  الــعــمــل،  بصاحب 

حـــالـــة  فـــــي  ــــحــــتــــرم  يُ أن  يــــجــــب 

ــتــعــّيــن على  اســـتـــمـــرار مـــدتـــه، وي

كــل طـــرف عــنــد رغــبــتــه فــي إنــهــاء 

أوجبه  بما  يلتزم  أن  العقد  هــذا 

قـــانـــون الــعــمــل فـــي ذلـــك ال سيما 

للطرف  المسبق  اإلخــطــار  فــتــرة 

اآلخــر، ســواٌء في عقد العمل غير 

مــحــدد الـــمـــدة أو مــحــدد الــمــدة، 

وهــــي فـــتـــرات حـــددهـــا الــقــانــون 

المباغتة  عـــدم  بــهــدف  وأوجــبــهــا 

وحتى يتدبر الطرف اآلخر أموره 

ويـــقـــوم بــتــنــظــيــم شــــؤونــــه، ســــواٌء 

العمل.  صــاحــب  أو  الــعــامــل  أكـــان 

طرف  أي  برغبة  يتعلق  فيما  هذا 

بإنهاء عالقة العمل. ولفت إلى أن 

إليها  ترنو  التي  األهـــداف  تحقيق 

والعمل  ـــــة  اإلداري التنمية  وزارة 

تــشــريــعــيــة  أدوات  إلــــــى  تـــحـــتـــاج 

متوائمًة  تأتي  صريحة،  واضــحــة 

وال  بها  المعمول  التشريعات  مــع 

تخالفها أو تتناقض معها، مؤكًدا 

أن تــطــبــيــق الــتــعــديــالت الــجــديــدة 

من  الــوافــديــن  بــانــتــقــال  المتعلقة 

لوائح  إلــى  بحاجة  آخــر  إلــى  عمل 

تُصاغ  إداريــة،  وقــرارات  تنظيمية 

صياغًة دقيقة لمعالجة ما سوف 

التعديالت  هــذه  تطبيق  عن  ينشأ 

مساس  عــدم  خاصًة  أضـــرار،  من 

هذه التعديالت بالمراكز القانونية 

طرف  أي  لصالح  اســتــقــرت  الــتــي 

عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 

طــالــمــا أنـــهـــا جـــــاءت مــتــفــقــًة مع 

الــقــوانــيــن الــســاريــة والــمــعــمــول بها 

في حينه، بما ال يحّمل أي طرف 

أمواله  في  تصيبه  وأضــراًرا  أعباء 

فيها  له  دخل  ال  ألسباب  وأعماله 

الحصول  فــي  العامل  رغبة  ســوى 

المالي،  الــدخــل  مــن  الــمــزيــد  على 

في الوقت التي يتسبب هذا بإلحاق 

أبلغ األضــرار بصاحب العمل وهو 

أمر ال يجوز تبريره بأي مبرر.

وأضـــــــــــــاف: مــــــن الــــــضــــــروري 

ومـــن وجــهــة نــظــرنــا الــمــتــواضــعــة 

أال تــطــبــق هـــذه الــتــعــديــالت بــأثــر 

ــــحــــاالت  رجــــعــــي عـــلـــى جـــمـــيـــع ال

ــــتــــي قــــامــــت واســــتــــقــــرت قــبــل  ال

الطرفين  بموافقة  إال  إصــدارهــا 

تــقــدرهــا  جـــوهـــريـــة  ألســــبــــاب  أو 

الجهة المختصة، وكان األصح أن 

تطّبق هذه التعديالت على القادم 

التي  الجديدة  العمل  عالقات  من 

ـــــدرك أطـــرافـــهـــا مــســبــًقــا  ســــوف ي

مـــــدى االلــــتــــزامــــات الــمــفــروضــة 

بناء  باستطاعتهم  ليكون  عليهم، 

التعديالت  ضــوء  على  تعاقداتهم 

والــمــســتــجــدات فـــي ســــوق الــعــمــل 

بجميع روافده وأشكاله وأنواعه.

 وشــــدد عــلــى أهــمــيــة أن تــأتــي 

الــتــشــريــعــات مــتــوائــمــة ومــواكــبــة 

لــحــاجــات الــمــجــتــمــع الــــذي تطبق 

فيه، مع إدراك حقائق ومتطلبات 

ال  المجتمع  ألفـــراد  وضـــروريـــات 

البصر  غــض  أو  إهـــدارهـــا  يــمــكــن 

معالجة  مــعــه  يتعين  بــمــا  عــنــهــا، 

قاعدة  إطــار  في  المشكالت  كافة 

ال َضرر وال ِضرار.

التعــديالت بحــاجــة للوائــح وقــــرارات ُمصـــاغــة بدقـــــة
يوسف الزمان:

علي المري: 

علي الخليفي:
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فنون وثقافة

انــطــلــقــت أمـــــس فــعــالــيــات 

ــثــانــيــة مـــن «لــيــلــة  الــنــســخــة ال

األغــــنــــيــــة الــــقــــطــــريــــة» الـــتـــي 

الـــثـــقـــافـــة  وزارة  تـــنـــظـــمـــهـــا 

ــلــة بــمــركــز  ــمــث والـــريـــاضـــة ُم

شــــــؤون الـــمـــوســـيـــقـــى، تــحــت 

شــــعــــار «مــــحــــتــــار يـــــا بـــــالدي 

بُمشاركة  وذلـــك  شــهــديــلــج»، 

نخبة من الفنانين القطريين 

ـــــعـــــرب الـــــذيـــــن يـــقـــومـــون  وال

مدى  على  إبداعاتهم  بتقديم 

يــومــيــن ُمــتــتــالــيــيــن، واســتــهــل 

الـــحـــفـــل فـــقـــراتـــه بــمــقــطــوعــة 

مـــوســـيـــقـــيـــة تــــحــــت عــــنــــوان 

«مــحــتــار يـــا بــــــالدي»، وهــي 

رؤية فنية للموسيقار الدكتور 

الفرقة  قــائــد  حــمــدان  أحــمــد 

الـــمـــوســـيـــقـــيـــة لـــالحـــتـــفـــالـــيـــة، 

الفقرات  أولــى  انطلقت  فيما 

الــغــنــائــيــة مـــع الـــفـــنـــان نــايــف 

عــبــد اهللا الـــــذي قــــدم أغــنــيــة 

حسن  أشعار  من  «تركتيني» 

عبد  نهار  وألــحــان  المهندي، 

اهللا، وأعقب ذلك فقرة فنية 

قدمت  حــيــث  أنــــوار،  للفنانة 

من  حبيبي»  «شـــّرف  أغنية 

أشــعــار الــســالــم وألــحــان خالد 

الثالثة  الفقرة  أمــا  الــكــواري، 

المطرب  نصيب  من  فكانت 

ــــــذي قـــدم  خـــالـــد الـــــدلـــــوان ال

أغنية «مشيرب» من ألحانه 

وكــــلــــمــــات الــــشــــاعــــر مــحــســن 

بـــن فــطــيــس، بــيــنــمــا شــهــدت 

الفنان  تــألــق  الــرابــعــة  الــفــقــرة 

نـــــاصـــــر ســـهـــيـــم مــــــن خــــالل 

عينك»  أدمعت  «ليه  أغنيتَي 
المطيري،  خالد  كلمات  من 
وألــــحــــان مـــاجـــد الــمــخــيــنــي، 
صوتي"  سمع  اللي  و"حبيبي 
الــهــاجــري،  حمد  كلمات  مــن 
وألـــحـــان مــحــمــد رشـــيـــد، ثم 
الكبيسي  ناصر  المطرب  قام 
«وجـــودك»  أغنيتي  بتقديم 
مـــن كـــلـــمـــات أحـــمـــد الــصــانــع 
وألحان عبد القادر الهدهود، 
كلمات  من  «الــشــال»  وأغنية 
ناصر  وألحان  العجالن  فالح 
صــالــح، فــيــمــا جـــاءت الــفــقــرة 
الـــتـــالـــيـــة بـــتـــوقـــيـــع الـــمـــطـــرب 
أحـــمـــد عـــبـــد الـــرحـــيـــم الــــذي 
«حسين  أغنيتي  خاللها  قدم 
سالم  كلمات  من  الوصايف» 
الــمــنــصــوري وألـــحـــان أحــمــد 
وأغنية «يابنية  الرحيم،  عبد 
حـــبـــي» مــــن كـــلـــمـــات جــاســم 
حسني،  فايز  وألــحــان  الباكر 

ثــــم قـــدمـــت الـــفـــنـــانـــة أصــيــل 
هــمــيــم أغــنــيــتــي «يـــمـــه عــلــى 
بابي قمر» من كلمات أحمد 
العزيز  عبد  وألــحــان  الــســعــد، 
نـــاصـــر، و"أتـــمـــر مـــا تــســلــم" 
الحرمان،  صدى  كلمات  من 
ــفــيــصــل، وأعــقــب  وألــــحــــان ال
ذلــــــك فــــقــــرة الــــفــــنــــان غــانــم 
أغنيتي  قـــدم  الــــذي  شــاهــيــن 
«جــــــرحــــــك» مـــــن ألــــحــــانــــه، 
ـــوســـف الــحــمــيــد،  وكـــلـــمـــات ي
وأغـــــنـــــيـــــة «بـــــايـــــيـــــكـــــم» مــن 
الخالدي  الرحيم  عبد  كلمات 
الكواري،  علي  مطر  وألحان 
فكانت  تلتها  التي  الفقرة  أما 
حيث  الـــفـــهـــد،  ســعــد  لــلــفــنــان 
قدم أغنيتي «حبيبي ال» من 
كــلــمــات وألــحــان عــلــي الــبــدر، 
من  حلم»  فيك  «لي  وأغنية 
بن  محمد  بن  جاسم  كلمات 
الفهد،  سعد  وألــحــان  هــمــام، 

الستار  عــبــد  عــلــي  الــفــنــان  أمـــا 
من  «دريـــك»  أغنيتي  فــقــدم 
العجالن  فالح  الشاعر  كلمات 
الــمــرزوقــي،  محمد  وألــحــان 
ـــاقـــمـــر" مــن  و"اســـمـــحـــلـــي ي
كــــلــــمــــات مـــحـــمـــد عــــبــــد اهللا 
ـــحـــان عــلــي عبد  ـــمـــري، وأل ال
فقرة  جــاءت  وأخيًرا  الستار، 
ـــــى والــتــي  ضــيــف الــلــيــلــة األول
لطفي  التونسي  الفنان  قدمها 
أن  «لــو  فيها  وغنى  بوشناق، 
وكلمات  ألــحــانــه  مــن  داري» 
وأغنية  بوزيان،  الدين  صالح 
«حــــبــــيــــبــــي الــــمــــمــــجــــد» مــن 
كـــلـــمـــات مــحــمــد الــمــحــمــدي 
وألحان عبد الحكيم بالقايد.

ـــة  ـــل ـــي ـــل ـــــــــــــدع نــــــجــــــوم ال وأب
األولــــى فــي تــقــديــم عـــدد من 
ــــى جــانــب  األغــــانــــي الــــديــــو، إل
ــــم أوبـــــــريـــــــت وطـــنـــي  ــــقــــدي ت
«شهديلج؟»  بعنوان  جماعي 

مـــــن كــــلــــمــــات مـــحـــمـــد عــلــي 
محمد  وألـــحـــان  الـــمـــرزوقـــي 
الـــــــمـــــــرزوقـــــــي،  اهللا  عـــــبـــــد 
واستطاع األوبريت أن يحصد 
إشــــادة واســعــة مــن الــحــضــور 
وأمـــــتـــــع مـــــن خــــاللــــه نـــجـــوم 
مأل  الذي  جمهورهم  األغنية 
بقاعة  الــمــخــصــصــة  األمـــاكـــن 
تقديم  ذلـــك  أعــقــب  الــحــفــل، 
الذي  القطري  الوطني  النشيد 
تـــم غـــنـــاؤه وســــط حــالــة من 
الــحــمــاس الــتــي اتــســم بــهــا كل 
مـــن الــمــطــربــيــن والــجــمــهــور 
الختام  وفــي  ســـواء،  حــد  على 
رموز  من  رمــزان  تكريم  تم 
ـــة، وهــمــا  ـــقـــطـــري األغـــنـــيـــة ال
الــفــنــان حــامــد الــنــعــمــة الـــذي 
ُموسيقي  أكــاديــمــي  أول  يعد 
الذي  رشيد  ومحمد  قطري، 
القطرية  األصــــوات  مــن  ــعــد  يُ
الجميلة التي مّرت في ذاكرة 

األغـــنـــيـــة الـــقـــطـــريـــة، وقــبــل 
فيلمين  تــقــديــم  تــم  الــتــكــريــم 
مـــصـــوريـــن عــــن الــمــكــرمــيــن 
تــــم مــــن خــاللــهــمــا الــحــديــث 
عــن الــمــشــوار اإلبـــداعـــي  لكل 
النعمة  حــامــد  الــفــنــانــيــن  مــن 

رشيد. ومحمد 
كــمــا شــهــد الــحــفــل الــعــديــد 
تخللت  الـــتـــي  الـــفـــقـــرات  مـــن 
الغناء، حيث تم تقديم فقرة 
مــــصــــورة فــــي بــــدايــــة الــحــفــل 
فاطمة  الراحلة  الفنانة  حول 
والـــتـــي  اهللا،  رحـــمـــهـــا  شــــــداد 
االحتفالية  في  حاضرة  كانت 
مـــن خــــالل اســـتـــعـــراض أهــم 
ـــيـــة، وذلـــــك  ـــفـــن ـــهـــا ال مـــراحـــل
تـــقـــديـــًرا لــــدورهــــا فـــي الــفــن 
قدم  كما  الــقــطــري،  النسائي 
رسالة  السليطي  غانم  الفنان 
عبر  االحتفالية  جمهور  إلــى 
خالل  بثه  تــم  مسجل  فيديو 

الـــحـــفـــل أهـــــــدى مــــن خــاللــه 
الــتــحــيــة لــكــل مــن ســاهــم في 
القطرية  األغنية  ليلة  إنجاح 
عن  تعبر  بأنها  وصفها  والتي 
الـــرقـــي فـــي تــقــديــم اإلبـــــداع، 
وأضاف: أقدم تحيتي لصناع 
وراء  وقــــفــــوا  ومـــــن  ــبــهــجــة  ال
أن  متمنًيا  الليلة،  هذه  بريق 
عام  كل  الفعالية  تلك  تستمر 
بــراقــة وتــحــجــز مــكــانًــا هــاًمــا 

لها في المنطقة.
ومـــن الــمــقــرر أن يــشــارك 
فــي حــفــل الــيــوم الـــذي سيتم 
تـــقـــديـــمـــه ضـــمـــن احــتــفــالــيــة 
«لـــيـــلـــة األغـــنـــيـــة الــقــطــريــة» 
ســــعــــود جــــاســــم بــأغــنــيــتــيــن، 
عـــــايـــــل بــــأغــــنــــيــــتــــيــــن، خـــالـــد 
حمد  سعد  بأغنيتين،  ســالــم 
المهندي  منصور  بأغنيتين، 
بـــأغـــنـــيـــتـــيـــن، صــــقــــر صـــالـــح 
بــأغــنــيــتــيــن، عــايــشــة الــزيــانــي 

الكبيسي  فهد  واحدة،  بأغنية 
الكبيسي  عــيــســى  بــأغــنــيــتــيــن، 
بــأغــنــيــتــيــن، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
"مـــيـــدلـــي" لــمــجــمــوعــة مــن 
المطربين، كما سيتم تكريم 
كــــل مــــن الــــدكــــتــــور مـــــرزوق 
وأكاديمي  شاعر  وهــو  بشير 
ســــاهــــم فـــــي تـــشـــكـــيـــل هـــويـــة 
األغــنــيــة الــقــطــريــة الــحــديــثــة، 
من  يعد  الــذي  صالح  وصقر 
لهم  كــان  الــذيــن  الـــرواد  جيل 
بــصــمــة فـــي مــســيــرة األغــنــيــة 
الـــقـــطـــريـــة. وتــــهــــدف «لــيــلــة 
األغنية القطرية» إلى تشجيع 
ــــــداع فـــي األغــنــيــة  أركـــــان اإلب
ــــة مــــــن مــلــحــنــيــن  ــــقــــطــــري ال
وعازفين  ومطربين  وشعراء 
تليق  فــنــيــة  أعـــمـــال  لــتــقــديــم 
بــمــســيــرة الـــغـــنـــاء الـــقـــطـــري، 
طياتها  فــي  الفعالية  وتحمل 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــطـــمـــوحـــات 
واألهــــــــــــــــــداف، والــــــتــــــي مـــن 
القطري  المبدع  دعــم  أهمها 
فـــي مـــجـــال األغـــنـــيـــة وإبـــــراز 
والــثــقــافــي  الـــحـــضـــاري  دوره 
فـــي الــمــجــتــمــع، والــمــســاهــمــة 
فــــي رفـــــد الـــثـــقـــافـــة بــأعــمــال 
الفنية  المكتبة  تثري  إبداعية 
الـــقـــطـــريـــة، وكــــذلــــك إطــــالع 
اإلبداع  على  الجديدة  األجيال 
الـــقـــطـــري قــديــمــه وحــديــثــه. 
وفي ظل نجاح النسخة األولى 
من  وتمكنها  الــفــعــالــيــة،  مــن 
طابًعا  تكوينها  في  تحمل  أن 
باللحن  يتمّيز  سامًيا  إبداعًيا 
الذي  الطربي  واألداء  األصيل 

يعّبر عن الصدق الفني.

 «ليلة األغنية القطرية».. اللحن الطربي واألداء األصيل 
 انطلقت أمس تحت شعار «محتار يا بالدي شهديلج» 

الدوحة - أشرف مصطفى:

 كــشــف مـــبـــارك الــعــوامــي 
ـــســـاعـــد مــــديــــر تــلــفــزيــون  ُم
برنامج  بــث  بـــدء  عــن  قــطــر 
«وطـــــنـــــي الـــحـــبـــيـــب صـــبـــاح 
الخير» عبر شاشة تلفزيون 
األحد  يوم  من  اعتباًرا  قطر 
الــُمــقــبــل، فـــي بـــث ُمــشــتــرك 
في  مشيًرا  قطر،  إذاعــة  مع 
تصريحات خاصة لـ [ 
في  يأتي  القرار  هذا  أن  إلى 
المؤسسة  إستراتيجية  إطار 
الــقــطــريــة لـــإلعـــالم، والــتــي 
تــــهــــدف إلــــــى تـــطـــويـــر هـــذا 

الُمميز،  اإلذاعـــي  الــبــرنــامــج 
الجمهور  بــه  ارتــبــط  والـــذي 
مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
يتواكب  بما  وذلك  الماضي، 
مع روح العصر، واالستفادة 
مــــن الــشــعــبــيــة الـــتـــي يــتــمــتــع 
بـــهـــا تـــلـــفـــزيـــون قـــطـــر عــلــى 
الـــــمـــــســـــتـــــويـــــيـــــن الــــمــــحــــلــــي 
توسيع  بــهــدف  واإلقــلــيــمــي، 
دائـــــرة مــتــابــعــي الــبــرنــامــج، 
التي  بهويته  االحــتــفــاظ  مــع 
ارتـــبـــط بــهــا الــجــمــهــور على 
مؤكًدا  اإلذاعــي.  عمره  مدار 
وعــلــى  قــطــر  تــلــفــزيــون  أن 
في  ساهم  مسيرته  امــتــداد 

الذوق  تراعي  ثقافة  تأصيل 
العام وتضع ضمن أولوياتها 
خـــــصـــــوصـــــيـــــة الــــمــــجــــتــــمــــع 
األصيلة،  وهويته  القطري 
على  الـــحـــرص  كــــان  لـــذلـــك 
تــكــريــس هـــذه الــثــقــافــة في 

البرنامج.   تقديم 
أن  الـــــعـــــوامـــــي  وأوضـــــــــح 
الـــعـــمـــل جــــــاٍر عـــلـــى تــطــويــر 
ُمــــحــــتــــوى الــــبــــرنــــامــــج بــمــا 
ــتــنــاســب مـــع آلـــيـــات الــبــث  ي
سيكون  حيث  التلفزيوني، 
هــــــنــــــاك مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الـــُمـــراســـلـــيـــن الــمــيــدانــيــيــن 
وُمتابعات  تغطيات  لتقديم 

حــيــة ألبـــرز الــفــعــالــيــات من 
ستكون  حيث  الحدث،  قلب 
هــــنــــاك تـــغـــطـــيـــة مـــيـــدانـــيـــة 
الخضراوات  أسعار  لُمتابعة 
واألســـمـــاك، بــاإلضــافــة إلــى 
إدارة  مــــع  خــــاصــــة  فــــقــــرة 
الـــــــمـــــــرور لـــــرصـــــد حـــركـــة 
البنية  ومــشــاريــع  الـــمـــرور، 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وكــــذلــــك فــقــرة 
الجوية  األرصــــاد  هيئة  مــع 
على  يــومــي  بشكل  للتعّرف 
أخـــبـــار الــطــقــس مــصــحــوبــة 
باإلضافة  باإلنفوجرافيك، 
فقرات  تطوير  على  للعمل 
أخــــــرى لـــلـــبـــرنـــامـــج ســيــتــم 

الفترة  خــالل  منها  االنتهاء 
الُمقبلة.

البرامجية  الخطة  وحــول 
الــجــديــدة لــلــتــلــفــزيــون أشـــار 
العوامي إلى أن االستعدادات 
ــــا مـــــن أجــــل  ــــجــــري حــــالــــًي ت
الوطني،  باليوم  االحتفاالت 
مــــن خـــــالل مــجــمــوعــة مــن 
الخاصة  والتغطيات  البرامج 
الــــتــــي تـــســـبـــق هــــــذا الـــحـــدث 
الـــمـــمـــيـــز، ُمــــشــــيــــًرا إلـــــى أن 
التلفزيون دأب خالل الفترة 
برامج  إنــتــاج  على  الماضية 
للخريطة  وإضافتها  جديدة 

البرامجية الجارية.

«وطني الحبيب».. في ُحلة جديدة عبر تلفزيون قطر 
 في بث ُمشترك مع اإلذاعة اعتبارًا من األحد 

التاريخــية  هـويتــه  عــلى  الحـفــاظ  مع  البــرنــامــج  محــتوى  ــات تطـويــر  ــي ــال ــع ــف ـــــرز األحـــــــداث وال ــة ومــيــدانــيــة ألب ــي ــات ح ــطــي ــغ ت
الدوحة - هيثم األشقر:

 استوديو برنامج «وطني الحبيب صباح الخير» 

خالد الدلوان وعلي عبدالستار وأحمد عبدالرحيمنايف عبداهللا وغانم شاهين وناصر سهيم

.. ويكرم الفنان محمد رشيد وزير الثقافة يكرم الموسيقار حامد النعمة
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ســــول - قـــنـــا: افــتــتــح أمــس 
للتاريخ  الوطني  المتحف  في 
الــُمــعــاصــر بــكــوريــا الــجــنــوبــيــة 
ــــمــــي لـــلـــصـــور  مـــــعـــــرض عــــال
على  الــضــوء  يُسلط  الصحفية 
كورونا  جائحة  خــالل  الحياة 
وكالة  بمشاركة  (كوفيد-١٩) 
األنــبــاء الــقــطــريــة «قــنــا» و٤٦ 
دول  مختلف  من  أنباء  وكالة 

العالم.
 ويـــضـــم الـــمـــعـــرض الــــذي 

يــــحــــمــــل عــــــنــــــوان «مــــشــــاهــــد 
صـــورة   ١٢٠ الــجــائــحــة»  مـــن 
الــتــقــطــهــا مـــصـــورون فـــي ٤٧ 
وكــــالــــة أنــــبــــاء حـــــول الـــعـــالـــم، 
هي  مواضيع  أربعة  عن  تعّبر 
«بداية بال نهاية» و«السيطرة 
مــقــابــل الـــحـــريـــة» و«الـــعـــالـــم 
الحياة  تــام،  توقف  حالة  فــي 
االتصال  على  القائمة  اليومية 
غـــيـــر ُمـــبـــاشـــر» و«الـــتـــعـــاون 
يتيح  مــا  الجماعي»،  والعمل 

ـــفـــرصـــة لــمــعــرفــة  لـــــلـــــزوار ال
هذه  مع  العالم  يتعامل  كيف 

الجائحة غير المسبوقة.
ـــتـــي   وتــــجــــســــد الــــــصــــــور ال
حول  مدينة   ٧٠ في  التقطت 
الـــعـــالـــم كـــيـــف يــعــيــش الـــنـــاس 
ـــنـــخـــرطـــون فــي  حـــيـــاتـــهـــم وي
أعــمــال الــرعــايــة عــلــى الــرغــم 
من مخاطر العدوى والموت، 
حــيــث تــظــهــر إحـــدى الــصــور، 
مدينة  فــي  التقاطها  تــم  التي 

الجنوبية،  كوريا  بوسط  دايغو 
ــا مــنــهــًكــا يــأخــذ  عـــامـــًال صــحــًي
قــســًطــا مـــن الــــراحــــة، بــيــنــمــا 
تظهر صورة أخرى، التقطت 
مــديــنــة  فـــي  ـــة  رعـــاي دار  فـــي 
ُمسنة  أًما  اإلسبانية،  فالنسيا 
وابــنــهــا يــتــعــانــقــان مـــن خــالل 

بالستيكية.  ستارة 
 وأعــــرب الــُمــشــاركــون في 
الـــمـــعـــرض عــــن أمـــلـــهـــم فــي 
رســالــة  الــمــعــرض  ـــقـــّدم  يُ أن 

أمــــــــل فــــــي هــــــــذه األوقــــــــــات 
الــعــصــيــبــة، كــمــا أرســــل بعض 
الــمــصــوريــن الـــذيـــن عــرضــت 
أعــــمــــالــــهــــم رســـــائـــــل فـــيـــديـــو 
تـــشـــرح صــــورهــــم. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، قـــال جـــو ســيــونــغ بو 
التنفيذي  والــمــديــر  الــرئــيــس 
لــوكــالــة يــونــهــاب الــكــوريــة في 
االفتتاح  حفل  خــالل  تصريح 
تذكرنا  المعروضة  الصور  أن 
بمسؤوليتنا للتغلب على أزمة 

ــــا والــتــبــشــيــر  جـــائـــحـــة كــــورون
من  الجائحة  بعد  مــا  بحقبة 
خـــــالل الـــتـــحـــالـــف والـــتـــعـــاون 
كُمجتمع  بــأســره  الــعــالــم  مــن 

ُموّحد. 
 من جهته قال اتشوي جانغ 
هــيــون الــقــائــم بــأعــمــال مدير 
عن  تعّبر  الصور  إن  المتحف: 
كــيــفــيــة اســـتـــمـــرار الـــنـــاس في 
أثناء  حتى  بالتضامن  التمسك 
تواصل  بــدون  اليومية  الحياة 

للضعفاء.  الُمساعدة  يــد  ومــد 
ُمعربًا عن أمله في أن يُساعد 
الــمــعــرض فــي تــوفــيــر الــراحــة 
في  الُمكافحين  لكل  واألمـــل 
هــــذا الـــوقـــت الـــصـــعـــب. ومــن 
جيونغ  السيدة  عــّبــرت  جهتها 
الــوكــالــة  رئــيــســة  كــيــونــغ  اون 
األمـــراض  لمكافحة  الــكــوريــة 
والــــوقــــايــــة مــنــهــا فــــي رســـالـــة 
لكل  امتنانها  عن  الفيديو  عبر 
ــــشــــارك فــــي ُمــكــافــحــة  مــــن يُ

الفيروسات.  وقالت: «الصور 
ـــر عـــــن الــحــقــيــقــة  الــــتــــي تـــعـــّب
ــهــا قــــوة الـــتـــعـــاطـــف، الــصــور  ل
الصحفية ال تصّور فقط حدة 
رسالة  أيــًضــا  ولكن  الُمشاهد 
أمل تطلب منا ُمشاركة األلم 
وعـــــدم فـــقـــدان الــشــجــاعــة». 
يونهاب  أنباء  وكالة  وذكــرت 
أن  لــــلــــمــــعــــرض  الـــمـــنـــظـــمـــة 
الــــمــــعــــرض ســيــســتــمــر حــتــى 

األول من مارس القادم. 

 «قنا» تشارك في معرض عالمي عن جائحة كورونا 
 في المتحف الوطني للتاريخ المعاصر بكوريا الجنوبية 

 جانب من األعمال المشاركة في المعرض

صــــالــــون  يـــقـــيـــم   :]  - الــــــدوحــــــة 
الــجــســرة الــثــقــافــي مــســاء الــســبــت الــُمــقــبــل 
قراءات  تقديم  خاللها  سيتم  أدبية  أمسية 
نــقــديــة فـــي روايـــــة «هـــويـــات تــمــشــي على 
األرض»، للكاتب والشاعر األردني عاطف 
ــــه ســيــتــم خــالل  ـــشـــار إلــــى أن الـــمـــومـــنـــي، يُ
الــلــقــاء االلـــتـــزام بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
الجسدي  التباعد  كــُمــراعــاة  بها،  الُموصى 

ومحدودية عدد الحضور وقياس الحرارة 
واالســـتـــظـــهـــار بــتــطــبــيــق احـــــتـــــراز ولــبــس 
في  بــه  العمل  سيتم  مــا  وهــو  الــكــمــامــات، 
اللقاءات القادمة بالصالون الثقافي وسائر 
األنشطة بالنادي. حيث ستبدأ األمسية في 
تمام السابعة مساًء بمقر النادي في سوق 
واقـــف، وســتــديــرهــا الــشــاعــرة حــنــان بديع 

الصالون.  ُمنّسقة 

 قراءات نقدية في «الجسرة الثقافي» 
أعلنت   :]  - الـــدوحـــة 
المؤسسة العامة للحي الثقافي 
عـــــن اســــتــــئــــنــــاف الـــتـــصـــفـــيـــات 
لتالوة  «كتارا  لجائزة  النهائية 
الرابعة،  دورتــهــا  في  الــقــرآن» 
فبراير   ٢٥ مــن  الــفــتــرة  خــالل 
والتي  المقبلين،  مارس   ٧ إلى 
كان مقرًرا إقامتها في مارس 
التزاًما  تأجيلها  وتم  الماضي، 
الُمتبعة  الصحية  بـــاإلجـــراءات 
لـــمـــكـــافـــحـــة انــــتــــشــــار جــائــحــة 

«كوفيد-١٩».
 وكــــانــــت لــجــنــة الــــفــــرز قــد 
مشارك   ١٠٠ أفــضــل  اخــتــارت 
التصفيات  مرحلة  إلى  للتأهل 
 ٢٠٠٤ أصــــــل  مـــــن  الـــنـــهـــائـــيـــة 
 ٦٢ على  يــتــوزعــون  ُمــشــاركــيــن 
دولـــــــة، مــــن بــيــنــهــا ١٨ دولــــة 
عــــربــــيــــة شـــــاركـــــت بــمــجــمــوع 
بلغت  فــيــمــا  ُمـــشـــاركـــة،   ١٦٩٢
دولــــة   ٤٤ مــــن  الــــُمــــشــــاركــــات 
ُمــشــاركــة،   ٣١٢ عــربــيــة  غــيــر 
الـــمـــغـــرب  دول  وتـــــــصـــــــّدرت 
الــــعــــربــــي عــــــدد الــــُمــــشــــاركــــات 
العربية بـ ٧٠٧ مشاركات، تلتها 

مصر والــســودان والــصــومــال بـ 

الشام  بــالد  ثــم  مــشــاركــة،   ٦٩٣

والعراق بـ ١٦٥ مشاركة، ودول 

الخليج العربي بـ ١٢٧مشاركة. 

فــي  مـــتـــأهـــل   ١٠٠ ـــــشـــــارك  ويُ

من  الــرابــعــة  الـــدورة  تصفيات 

خـــالل ٢٠ حــلــقــة تــلــفــزيــونــيــة، 

ـــنـــافـــس فـــــي كـــــل حـــلـــقـــة ٥  ـــت ي

ُمشاركين، ويتم اختيار أفضل 

وفي  حلقة،  كــل  مــن  ُمــشــارك 

المرحلة التالية، يتنافس الـ ٢٠ 

اختيارهم  تــم  الــذيــن  ُمــشــارًكــا 

مـــن حــلــقــات الــتــصــفــيــات على 

مــــــدار خــمــســة أيــــــام الخــتــيــار 

وفـــي  مـــشـــاركـــيـــن،   ٥ أفــــضــــل 

اإلعــالن  يتم  النهائية  الحلقة 

الخمس  الفائزين  ترتيب  عــن 

بجائزة كتارا لتالوة القرآن.

 وتـــتـــكـــون لــجــنــة الــتــحــكــيــم 

وهم  أعــضــاء،   ٦ مــن  النهائية 

مــن الــُمــجــازيــن فــي الــقــراءات 

الصوت،  بعذوبة  والُمختصين 

تقييم  الــلــجــنــة  هــــذه  ومــهــمــة 

خالل   ١٠٠ الـــ  المشاركين  أداء 

حــلــقــات الــتــصــفــيــات، واخــتــيــار 

اآليـــــات الــتــي يــقــوم الــُمــشــارك 

بتالوتها. وكان قد تم فتح باب 

دورتــهــا  فــي  للجائزة  الــتــرشــح 

الممتدة  الفترة  خالل  الرابعة، 

 ٣١ إلـــى   ٢٠١٩ أكــتــوبــر   ١ مـــن 

شعار(زينوا  تحت   ،٢٠٢٠ يناير 

حسب  بأصواتكم) ،  الــــقــــرآن 

شروط الُمشاركة التي تتضّمن 

الُمعدة  الترشح  استمارة  تعبئة 

مـــــن قـــبـــل لـــجـــنـــة الــــجــــائــــزة، 

وهو  للُمشارك  فيديو  وإرســال 

يــتــلــو مــقــطــعــيــن مــــن الـــقـــرآن 

كل  مــــدة  تـــزيـــد  وأال  الـــكـــريـــم 

ــــق،  مـــقـــطـــع عــــلــــى ســـــت دقــــائ

الــمــقــطــعــان  يــــكــــون  أن  عـــلـــى 

بالمصحف المجود (المقامات 

المعروفة).

 وتــــبــــلــــغ قـــيـــمـــة الــــجــــوائــــز 

الــُمــخــصــصــة، مــلــيــونًــا ونــصــف 

يحصل  قطري،  ريال  المليون 

الفائز بالمركز األول على ٥٠٠ 

ألــــف ريـــــال قـــطـــري، والــفــائــز 

ألف   ٤٠٠ على  الثاني  بالمركز 

ألف   ٣٠٠ ينال  والثالث  ريــال، 

ريـــــــال، فــيــمــا يــحــصــل الــفــائــز 

الـــرابـــع عــلــى ٢٠٠ ألـــف ريـــال، 

الخامس  المركز  صــاحــب  أمــا 

ريــال  ألــف   ١٠٠ على  فيحصل 

قطري. 

 كــتارا تســـتأنف تصــفيات جــائزة التـالوة

 من فعاليات جائزة كتارا للتالوة «أرشيفية»

برنامــج ُمتخصص في ُمراجعة 
الكــــتــب واإلصــــدارات 

أقــــــام   :]  - الــــــدوحــــــة 
قــســم الــبــحــوث والــدراســات 

فــــــي مـــــركـــــز الــــــوجــــــدان 
الــــحــــضــــاري بـــرنـــامـــًجـــا 
تــدريــبــًيــا عــلــى الــمــنــهــج 
الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي آللــــــــيــــــــات 
وإســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــات 

مـــــــــراجـــــــــعـــــــــة الـــــكـــــتـــــب 
واإلصدارات لكوادر وزارة 

في  ُممثلة  والرياضة  الثقافة 
الُمصنفات  إدارة  الــتــالــيــة:  اإلدارات 

والـــفـــنـــون،  الـــثـــقـــافـــة  وإدارة  الـــفـــنـــيـــة، 
وذلــك  والــتــرجــمــة.  اإلصــــدارات  وإدارة 
فــــي إطــــــار حـــرصـــه عـــلـــى رفـــــع كـــفـــاءة 
مــجــال  فــي  الــمــذكــورة  اإلدارات  كـــوادر 
خالل  من  واإلصدارات  الكتب  ُمراجعة 
المهارات  من  مجموعة  على  تدريبيهم 
الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة بـــهـــدف إكــســابــهــم 

من  وتمكينهم  الــنــقــدي  الــحــس 
ــــمــــحــــتــــوى وفــــق  فــــحــــص ال

الكبرى. التصورات 
ــــامــــج  ــــرن ــــب ال امــــــتــــــد   
الـــتـــدريـــبـــي عـــلـــى مـــدار 
النظري  بين  أسبوعين 
 ٣٠ وشــــمــــل  والـــعـــمـــلـــي 
مـــــتـــــدربًـــــا ومـــــتـــــدربـــــة، 
التدريبي  البرنامج  والقى 
تــفــاعــًال مــلــحــوًظــا واســتــحــســانـًـا 
اإلدارات  ومــديــري  الــمــتــدربــيــن  مــن 
تطوير  في  كبير  أثر  من  سُيحدثه  لما 
بالتركيز  الُمتدربة  الكوادر  كفاءة  ورفع 
الثقافي  الــمــحــتــوى  فــحــص  آلــيــات  عــلــى 
للنهوض  الكبرى  التصورات  مبدأ  وفق 
وتحقق  التقدم،  نحو  والسير  مجتمعًيا 
نحو  والــريــاضــة  الــثــقــافــة  وزارة  رؤيـــة 

واع.  مجتمع 

الدوحة - [: فاز فيلم «نحن 
فــي الــداخــل» الــذي تُــشــارك الجزيرة 
أفضل  بجائزة  إنتاجه  فــي  الوثائقية 
نــســخــة عــمــل فـــي مــهــرجــان «إدفــــا» 
الـــدولـــي لـــألفـــالم الــوثــائــقــيــة بــدورتــه 
الـ٣٣ التي تُعقد خالل  الفترة ما بين 
في  الـــجـــاري  نــوفــمــبــر   ٢٩ وحــتــى   ١٨
العاصمة الهولندية أمستردام. والفيلم 
من إخراج اللبنانية فرح قاسم وإنتاج 
تو  «رود  شركة  عن  شقير»  «سينتيا 
الفيلم  ويحكي  بيروت،  في  فيلمز» 
الــقــصــة الــشــخــصــيــة لــُمــخــرجــتــه الــتــي 
ــعــودة إلـــى مــديــنــة طرابلس  قــــّررت ال
عاًما   ٣١ بعد  رأسها  مسقط  اللبنانية 
ــقــاء والـــدهـــا  ــل مـــن الـــغـــيـــاب، وذلـــــك ل
عاًما،   ٨٣ العمر  من  البالغ  مصطفى 
لــتــلــحــق بــالــفــرصــة األخــــيــــرة إلعــــادة 
في  ُمستخدمة  والــدهــا،  مع  التواصل 
ذلك الطريقة الوحيدة التي ترى أنها 
وبينه  بينها  ُمشتركة  لغة  تمثل  قــد 

وهي الِشعر؛ شغفه الوحيد.

 وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم فــي 
مهرجان «إدفا» قد أثنت على فيلم 
يلج  بالقول «إنه  الداخل»  في  «نحن 
زاوية  من  وحميمي  ذاتي  عالم  إلى 
فيها  تــســتــخــدم  حــيــث  أنــثــويــة،  نــظــر 
ُمخرجة الفيلم الشعر العربي واللغة 
المجتمع  لتأمل  كمفتاح  السينمائية 
ـــتـــي تــجــمــعــهــا بــأبــيــهــا،  والـــثـــقـــافـــة ال
الشعبية  االنتفاضة  شبح  نلمح  بينما 

األحداث». خلفية  في  اللبنانية 
 جدير بالذكر أن الجزيرة الوثائقية 
دعــمــت الــمــشــروع فــي بــدايــة رحلته 
اإلنتاجية، ليحصد فيما بعد أبرز منح 
مؤسسة  مثل «منحة  العربية،  اإلنتاج 
الـــدوحـــة» و«مــنــحــة آفـــــاق»، إضــافــة 
إلـــى مــنــح «تــشــيــكــن آنـــد إيـــــغ»، وإيـــوا 
ودعــم  اليـــبـــزغ»،  بــمــهــرجــان «دوك 
جائزة  وتعتبر  تالينتس».  «برليناله 

منتدى «إدفــا» هي المحطة األخيرة 
اكتمال  قبل  المشروع  دعم  رحلة  في 
إنــتــاجــه فــي بــدايــة عـــام ٢٠٢١. يـُـذكــر 
للسينما  الدولي  «إدفــا»  مهرجان  أن 
الوثائقية انطلق عام ١٩٨٨ كواحد من 
مجال  في  الــرائــدة  المهرجانات  أهــم 
ويشمل  ــا،  عــالــمــًي الــوثــائــقــيــة  األفـــــالم 
رسمية  ُمــســابــقــات  ســبــع  الــمــهــرجــان 
هـــي «األفـــــالم الــوثــائــقــيــة الــطــويــلــة»، 
و»األفــــــــــــالم الـــوثـــائـــقـــيـــة مــتــوســطــة 
للمخرج»،  األول  و»الفيلم  الــطــول»، 
و»أفالم الطلبة»، و»األفالم الوثائقية 
الـــهـــولـــنـــديـــة»، و»األفـــــــالم الــوثــائــقــيــة 
الوثائقية  و»الــســيــنــمــا  الــمــوســيــقــيــة»، 
الــرقــمــيــة». ويــتــيــح الــمــهــرجــان ســوًقــا 
اسم  يحمل  الوثائقية  لألفالم  واسعة 
 Docs for) أو  لــلــبــيــع»،  «وثــائــقــيــات 
للعاملين  ــتــاح  يُ خاللها  ومــن   ،(sale
في الصناعة إمكانية مشاهدة األفالم 
الُمشاركة في المهرجان في أي وقت 

عبر اإلنترنت. 

 الوثائقية تحصد جائزة سينمائية جديدة
 في مهرجان «إدفا» لألفالم الوثائقية
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تعاون مؤسساتي
إلى  التركي  السفير  وأشـــار   
التركي  الــرئــيــس  «فــخــامــة  أن 
وقعا  السمو  صــاحــب  وحــضــرة 
 ٢٠١٤ الــعــام  مــن  ديسمبر  فــي 
على إنشاء اللجنة اإلستراتيجية 
وبموجب  البلدين٬  بين  العليا 
هـــذه االتــفــاقــيــة انـــخـــرط عــدد 
باإلضافة  الــــوزارات  مــن  كبير 
حكومية  مــؤســســات  عـــّدة  إلـــى 
ـــحـــضـــيـــر  ـــت وخــــــــاصــــــــة فــــــــي ال

التفاقيات تعاون ثنائية».  
 ونّوه إلى أنه «ُعقدت القّمة 
اإلســتــراتــيــجــّيــة  للجنة  األولــــى 
الــعــلــيــا عــلــى مــســتــوى قــيــادتــي 
ــــي اســتــضــافــت  ــــت الـــبـــلـــديـــن وال
األولــى  دورتها  أعمال  الدوحة 

بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٥». 
الــعــلــيــا  ــلــجــنــة  أن «ال وأكـــــد   
وضـــعـــت الــــعــــالقــــات الــثــنــائــيــة 
والجمهورية  قطر  دولـــة  بين 
ُمؤسساتي  مسار  على  التركية 
يضمن لها تحصين الُمنجزات 
السابقة ويُوّسع آفاقها لتتجاوز 
السياسي  المستوى  على  التمّيز 
في  ُمــمــاثــل  تــمــّيــز  تحقيق  إلـــى 
الُمختلفة  األخـــرى  الــمــجــاالت 
والتجارية  االقتصادية  السيما 
واالســــتــــثــــمــــاريــــة والـــثـــقـــافـــّيـــة 

واألمنّية أيًضا». 
اللجنة  تــأســيــس  أن  وبـــّيـــن   
جـــاء بــعــد ســنــوات مــن الــتــوافــق 
والـــتـــنـــاغـــم، فــمــنــذ تــأســيــســهــا، 
عـــــــقـــــــدت الـــــلـــــجـــــنـــــة خـــمـــســـة 
اجتماعات، ُمناصفة بين قطر 
حتى   ٢٠١٥ عــام  منذ  وتركيا، 
اآلن بالتبادل بين البلدين، فقد 
ُعقدت األولى بالدوحة ٢٠١٥ ٬ 
بتركيا  طــرابــزون  في  والثانية 
في ٢٠١٦، والثالثة في الدوحة 
إسطنبول  فــي  والــرابــعــة   ٢٠١٧
الدوحة  في  والخامسة    ٢٠١٨

 .«٢٠١٩
٧ اتفاقيات 

 وحــــول االجــتــمــاع الــمــاضــي 
لــلــجــنــة اإلســتــراتــيــجــيــة الــعــلــيــا 
ُعقد  الــذي  التركية   - القطرية 
نــوفــمــبــر   ٢٥ فـــــي  بــــالــــدوحــــة 
٢٠١٩، قال السفير كوكصو إنه 
في  اتــفــاقــيــات   ٧ توقيع  «شــهــد 
والتمدن،  االقتصاد،  مجاالت 
ـــــــجـــــــارة، والـــــصـــــنـــــاعـــــة،  ـــــــت وال
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وقـــطـــاعـــات 
التخطيط  عن  فضًال  الصحة، 
اإلســــتــــراتــــيــــجــــي والـــــتـــــعـــــاون 
ــعــلــمــي والــمــلــكــيــة الــفــكــريــة  ال
على  االتــفــاقــيــات  هــذه  وتعمل 
ــثــنــائــيــة،  تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات ال
ـــــــراء الـــعـــالقـــات الــســيــاســيــة  وإث
واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 

والعلمية بين البلدين».
متانة العالقات 

 وشـــــــــّدد ســـــعـــــادة الــســفــيــر 
ـــعـــقـــاد  االن أن  ـــى  عـــل الــــتــــركــــي 
اللجنة  الجــتــمــاعــات  الُمنتظم 
أعلى  على  العليا  اإلستراتيجية 
مستوى كل عام، كآلية للتشاور 
بــــشــــأن الــــعــــالقــــات الـــقـــطـــريـــة 
الــــتــــركــــيــــة يُــــمــــثــــل أحـــــــد أهــــم 
الثنائية  الــعــالقــات  ـــؤشـــرات  ُم

يعكس  كما  والــقــويــة.  الُمكثفة 
رغبة البلدين في تعزيز وتنويع 
عــــالقــــات الــــتــــعــــاون، كـــمـــا أنـــه 
وعمق  قــوة  على  مهمة  داللـــة 
الـــعـــالقـــات الــقــطــريــة الــتــركــيــة 
شقيقين  كبلدين  والــتــزامــهــم 

وحليفين إستراتيجيين».
التبادل التجاري 

إلى  التركي  السفير  وأشـــار   
الــبــلــديــن  بـــيـــن  الــــعــــالقــــات  أن 
تــتــمــيــز بـــتـــنـــوع الــــتــــعــــاون فــي 
مــجــاالت حــيــويــة عــديــدة مثل 
والتكنولوجيا  والتصنيع  الطاقة 
ـــــــمـــــــصـــــــارف والــــســــيــــاحــــة  وال
والــــزراعــــة والـــعـــقـــارات، حيث 
ســّجــل الــتــبــادل الــتــجــاري نــمــًوا 
ليصل   ٢٠١٩ عــام   ٪٦ بحوالي 

إلى حوالي ١٫٦ مليار دوالر». 
أن «الـــشـــركـــات  إلـــــى  ونـــــــّوه 
ـــعـــد ثــــالــــث أكـــبـــر  ـــة ت ـــقـــطـــري ال
الـــُمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــــي مـــجـــال 
الـــمـــقـــاوالت بــالــســوق الــتــركــي، 
الــشــركــات  حصلت  وبــالــمــقــابــل 
بقيمة  تــعــاقــدات  على  التركية 
 ٢٠١٩ عـــام  دوالر  مــلــيــار   ١٫٢
لتنفيذ مشاريع في دولة قطر، 
وفـــي مــجــال الــســيــاحــة، وصــل 
المواطنين  من  الزائرين  عــدد 
حوالي  إلــى  لتركيا  القطريين 
 ،٢٠١٦ فـــي  قـــطـــري  ألــــف   ٣٠
ثم تزايد في عام ٢٠١٩، حتى 
آالف   ١١٠ نـــحـــو  إلــــــى  وصــــــل 
مــواطــن قــطــري، بنسبة زيــادة 

تتجاوز ٤٥٠٪».
االستثمار المتبادل

إن  كــوكــصــو:  السفير  وقـــال   
للمستثمرين  ُمــغــٍر  بلد  تركيا 
مالذ  بمثابة  وهي  القطريين، 
آمـــن الســتــثــمــاراتــهــم واألرقــــام 
أكثر  تعمل  حيث  دلــيــل،  خير 
في  قــطــريــة  شــركــة   ١٧٩ مـــن 
االستثمار  حجم  ووصل  تركيا 
الــقــطــري فـــي تــركــيــا مـــا يــزيــد 

على ٢٢ مليار دوالر.
االســــتــــثــــمــــارات  أن  وأكـــــــد   
تركز  لــم  تركيا  فــي  القطرية 
عــلــى قــطــاع واحــــد بــل اهتمت 
ــــشــــطــــة تـــجـــاريـــة  بـــجـــمـــيـــع األن
زراعــيــة،  أو  سياحية  أو  كــانــت 
بــاإلضــافــة إلـــى قــطــاع الــطــاقــة 
وقطاع  الدفاعية  والصناعات 

العقارات والبنوك. 
 في المقابل تساهم شركات 
اإلنـــشـــاء الــتــركــيــة فــي مــشــاريــع 
والتي  قطر  في  التحتية  البنية 
 ٢٠٠٢ عــام  منذ  قيمتها  بلغت 
دوالر  مـــلـــيـــار   ١٨ مــــن  أكـــثـــر 
ما  قطر  في  وتنشط  أمريكي 
تركية  شــركــة   ٥٠٠ على  يــزيــد 
والـــــتـــــي تـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــاالت 
حــيــويــة. كــمــا تــعــّد قــطــر ســابــع 
أكــــبــــر ســـــوق عــــقــــود فــــي عـــام 

.٢٠١٩
قوانين االستثمار القطرية الجديدة 

فرصة للمستثمر التركي 
 وشــــــــّدد الـــســـفـــيـــر الـــتـــركـــي 
كبيرة  فــرًصــا  هــنــاك  أن  عــلــى 
ــلــمــســتــثــمــريــن األتـــــــــراك فــي  ل
قـــطـــر، حــيــث قـــامـــت الـــدوحـــة 
بعمل  األخـــيـــرة  الـــســـنـــوات  فـــي 

ُممتاز في تشجيع االستثمارات 
الخارجية وأدخلت العديد من 
االستثمار  لجذب  اإلصــالحــات 
األجــنــبــي. وأشــــاد بــالــتــعــديــالت 
واإلصالحات الرائدة في قطر 
والـــتـــي تــهــدف إلـــى خــلــق بيئة 
أعـــمـــال تــنــافــســيــة، بــاإلضــافــة 
الملكية  نظام  من  التحول  إلى 

األجـــنـــبـــيـــة الـــُمـــحـــدد بــأحــكــام 
معينة إلى ملكية أجنبية بنسبة 

١٠٠٪ في بعض القطاعات. 
نستهدف  نــحــن  وأضــــــاف:   
جــلــب الــُمــســتــثــمــريــن األتـــــراك 
والشركات التركية إلى الدوحة 
على  مبنية  قطر  مع  فعالقتنا 

تحقيق المصالح المتبادلة. 

 كــمــا أشـــــاد كــوكــصــو بـــدور 
مــــركــــز قـــطـــر لـــلـــمـــال - أحـــد 
الـــمـــراكـــز الــمــالــيــة والــتــجــاريــة 
الـــــرائـــــدة واألســــــــرع نــــمــــًوا فــي 
الــعــالــم - فـــي تــســلــيــطــه الــضــوء 
األجنبي  االستثمار  فرص  على 

المباشر في دولة قطر. 
تحالف حقيقي ال تزعزعه األزمات

 وأكد سعادة السفير التركي 
مصطفى كوكصو أن العالقات 
القطرية التركية اختبرت أكثر 
مــن مــرة وفــي مــواقــف صعبة 
ومتانتها  مصداقيتها  وأثبتت 
تعّرضت  فعندما  وصــالبــتــهــا، 
ـــا لــــُمــــحــــاولــــة انـــقـــالبـــيـــة  تـــركـــي
الموقف  كان   ٢٠١٦ في  فاشلة 

األولــى  اللحظة  منذ  الــقــطــري 
الفتًا  التركية،  للحكومة  داعًما 
قطر  تعّرضت  عندما  أنــه  إلــى 
لحصار في ٢٠١٧ كان الموقف 
ــا ورافـــًضـــا لهذا  الــتــركــي صــادًق
وبالتالي  العادل،  غير  الحصار 
ــــعــــالقــــات  ال أن  يـــــؤكـــــد  هــــــــذا 
تحالف  هــي  القطرية  التركية 
حــقــيــقــي وصــلــب ال يــمــكــن أن 
أزمات  أو  أحداث  أي  تزعزعه 

بالمنطقة».  
بـــذلـــت  ـــا  تـــركـــي إن  وقـــــــــال: 
قصارى جهدها لرفع الحصار 
غــيــر الـــعـــادل الــمــفــروض على 
قــطــر، وفــــور انـــــدالع األزمــــة، 
قطر  جانب  إلــى  تركيا  وقفت 
بــتــوفــيــر الـــمـــواد الــغــذائــيــة من 
واأللبان  والخضراوات  الفواكه 
بـــواســـطـــة طــــائــــرات الــشــحــن، 
ونأمل أن يتم حل هذه األزمة 
في  ســنــوات   ٣ منذ  الُمستمرة 

أسرع وقت ممكن.  
عالقات أخوية وشراكة إستراتيجية 

لخير الشعبين  
على  التركي  السفير  وشـــّدد 
شــريــكــان  وتـــركـــيـــا  قـــطـــر  أن 
إســتــراتــيــجــيــان يــتــعــاونــان في 
ـــا عــلــى  ـــقـــضـــاي الــــعــــديــــد مـــــن ال
واإلقليمية  الثنائية  المستويات 
عالقاتنا  وشــهــدت  والــدولــيــة. 
الــثــنــائــيــة تــقــدًمــا مــلــحــوًظــا في 
الــســنــوات األخـــيـــرة فـــي جميع 

المجاالت تقريبًا. 
وصف  يمكن  ال  إنــه  وقـــال: 
القطرية   - التركية  الــعــالقــات 
بــالــمــؤقــتــة فــهــي لــيــســت ولــيــدة 
الــــيــــوم، بـــل تـــرجـــع إلــــى نــهــايــة 
ــتــاســع عــشــر، وظــلــت  الـــقـــرن ال
تـــتـــطـــور حـــتـــى بـــعـــد تــأســيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لــتــشــهــد تـــطـــوًرا 
القرن  تسعينيات  في  ملحوًظا 
الـــمـــاضـــي، ثـــم شـــهـــدت قــفــزة 
بسبب  حالًيا،  تركيا  مع  نوعية 
التاريخية  األخـــويـــة  الــعــالقــات 
والـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــن 

الشعبين الشقيقين. 
اصطفاف قطري تركي مع الحق 

والعدل 
وقال سفير تركيا بالدوحة: 
ــتــوافــق الــقــطــري الــتــركــي  إن ال
فــي الــســيــاســات والــمــبــادئ هو 
مــــن أهــــــم دعــــائــــم اســـتـــمـــرار 
فيما  فالبلدان  العالقات.  ونمو 
الخارجية،  الــســيــاســات  يخص 
يتشاركان  المثال،  سبيل  على 
نــــفــــس الـــــمـــــبـــــادئ مـــــن حــيــث 
والدبلوماسية  الوساطة  جهود 
تركيا  وأضــاف: «إن  اإلنسانية. 
وقـــطـــر تــصــطــفــان مــــع الــحــق 
مصالح  يُــحــقــق  الـــذي  والـــعـــدل 
الشعوب وهو العامل الُمشترك 
القطرية  والــمــواقــف  اآلراء  فــي 
الـــتـــركـــيـــة، ألنـــنـــا ال نــســتــهــدف 
سوى دعم الشعوب من ُمنطلق 
إنساني ينتصر للحق والعدالة». 
وقال أيًضا: «نرى أن النهج 
العالقات  في  القطري  التركي 
ـــــهـــــام وأمـــــــل،  هـــــو مـــــصـــــدر إل
في  يُحتذى  نــمــوذًجــا  ونعتبره 

الشراكات».

إقبال على تعلم اللغة التركية 
وثقافتها في قطر 

ــــّوه الــســفــيــر الــتــركــي إلــى   ون
وجود تناسق ثقافي بين شعبي 
الــبــلــديــن، مـــشـــيـــًرا إلــــى إقــبــال 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في 
التركية  اللغة  تعلم  على  قطر 
بـــالـــمـــعـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الـــتـــركـــي 
«يـــونـــس أمــــــرة». وأوضـــــح أن 
الُمتعلمين  الــقــطــريــيــن  نــســبــة 
بلغت  المعهد  في  التركية  للغة 
٣٠٪ من إجمالي الطالب الذي 
وصل عددهم حتى اآلن ١٦٥٠ 
في  المعهد  تأسيس  منذ  طالبًا 

قطر عام ٢٠١٥. 
تعليم  بــجــانــب  إنــــه  وقــــــال: 
الــلــغــة الــتــركــيــة يــقــوم الــمــركــز 
بــالــتــعــريــف بــالــثــقــافــة والــفــنــون 
بـــالـــطـــرق  الــــتــــركــــي  واألدب 
على  أيــًضــا  يعمل  كما  السليمة 
وصلت  التي  بالمكانة  التعريف 

لها قطر في هذه المجاالت. 
 وأشـــار إلــى وجـــود عشرات 
ــــطــــالب األتـــــــــراك يــــدرســــون  ال
فـــي جـــامـــعـــات قـــطـــر، وأيـــًضـــا 
عــــدد مـــن األســــاتــــذة وأعـــضـــاء 
يقومون  ممن  التدريس  هيئة 
قطر  جامعات  فــي  بالتدريس 

الُمختلفة. 
داعمون ألول مونديال لكرة القدم 

في المنطقة
 وأعــــــرب الــســفــيــر الــتــركــي 
قطر  باستضافة  سعادته  عــن 
ـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم  لـــكـــأس ال
الــعــالــم  فـــي  مـــرة  ألول   ٢٠٢٢
الــعــربــي واإلســــالمــــي، وقــــال: 
ـــهـــذا الـــســـبـــب، أعـــربـــنـــا على  «ل
جــمــيــع الــُمــســتــويــات وفــــي كل 
لتقديم  استعدادنا  عن  ُمناسبة 
كــــــل الــــــدعــــــم الـــــــــــالزم لــقــطــر 
الدولية  البطولة  هــذه  لتنظيم 

المرموقة بنجاح». 
وأضـــاف: «رغـــم مــا أصــاب 
األنشطة  في  تباطؤ  من  العالم 
بسبب  والتجارية  االقتصادية 
(كوفيد-١٩)،  كــــورونــــا  وبـــــاء 
لــم تــتــوقــف اســتــعــدادات قطر 
وذلـــك   ،٢٠٢٢ الــعــالــم  لــكــأس 
القطرية  القيادة  إدارة  بفضل 
وعـــزيـــمـــة وتــصــمــيــم األشـــقـــاء 
«يسرنا  وأضاف:  القطريين». 
على  تــســيــر  االســـتـــعـــدادات  أن 
للجدول  وَوفًقا  المتوقع  النحو 
رأيته  مــا  واقــع  ومــن  الزمني، 
مـــــن اســــــتــــــعــــــدادات وأعــــمــــال 
تامة  ثقة  على  فإنني  ُمميزة 
كــأس  تنظم  ســـوف  قــطــر  بـــأن 
عــــالــــم اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وُمـــبـــهـــرة 
لألمة  فخر  مــصــدر  وســتــكــون 
العربية واإلسالمية بأسرها». 
تعاونًا  هــنــاك  أن  إلــى  ونـــّوه   
بــيــن قــطــر وتــركــيــا فــي مجال 
على  ســواء  العالم  كــأس  بطولة 
مـــســـتـــوى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أو 
الـــمـــجـــال األمــــنــــي حـــيـــث وّقــــع 
البلدان بروتوكول تعاون أمني 
تأمين  في  التعاون  إلى  يهدف 
مــونــديــال كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات فــــي هـــذا 

الشأن. 

اتفاقيات جديدة في اجتماع اللجنة العليا القطرية التركية غًدا  
أبرزها في االقتصاد والصناعة والتجارة الدولية .. السفير مصطفى كوكصو:

الــــمــــجــــاالت  بـــمـــخـــتـــلـــف  اتــــفــــاقــــيــــة   ٦٠ ـــــن  م ألكـــــثـــــر  ـــــعـــــاون  ـــــت ال ــــات  ــــي ــــاق ــــف ات يـــــرفـــــع  ـــة  ـــن ـــج ـــل ال ــــاع  ــــم ــــت اج

ـــن الــــمــــنــــجــــزات  ـــي ـــص ـــح ــــي يــــضــــمــــن ت ــــات ــــس ــــؤس ـــــســـــار م ــــى م ــــل ـــــات ع ـــــالق ـــــع ـــــت ال الــــلــــجــــنــــة الــــعــــلــــيــــا وضـــــع

ـــاد واالســـتـــثـــمـــار   ـــص ـــت ـــات لـــتـــتـــجـــاوز تـــمـــّيـــزهـــا الـــســـيـــاســـي إلـــــى االق ـــالق ـــع ـــع آفــــــاق ال ـــوس ــة ت ــن ــج ــل ال

ــي   ــرك ــت ـــطـــري ال ـــق ـــاغـــم ال ـــن ـــت  تـــأســـيـــس الــلــجــنــة جـــــاء بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الـــتـــوافـــق وال
ـــحـــصـــار الــصــعــبــة  ــــالب وال ــــق ــــجــــاوزت امـــتـــحـــانـــات االن ـــات الــقــطــريــة الــتــركــيــة ت ـــالق ـــع  ال
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والزراعة والسياحة  والتجارة  الطاقة  في  متنوعة  تركيا  في  القطرية  االستثمارات   

التركي  بالسوق  المقاوالت  في  المستثمرين  أكبر  ثالث  القطرية  الشركات   

الدوحة - إبراهيم بدوي: 

 أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية 
اإلستراتيجية  اللجنة  أن  الــدولــة  لــدى  الشقيقة  الــتــركــيــة 
المقرر  البلدين  بين  الُمشتركة  التركية   - القطرية  العليا 

توقيع  تشهد  سوف  « الخميس»   غًدا  السادسة  دورتها  عقد 
البلدين  بين  الوثيقة  الــعــالقــات  تــعــزز  جــديــدة  اتــفــاقــيــات 
المحلية  الصحف  مع  لقاء  في  سعادته  وأوضح  الشقيقين. 
أمس الثالثاء أن االتفاقيات الجديدة سوف تضاف إلى ٥٢ 
نحو  تتجاوز  أن  المتوقع  ومن  سابًقا،  توقيعها  تم  اتفاقية 

٦٠ اتفاقية بعد هذا االجتماع. وتشمل االتفاقيات الجديدة 
مـــجـــاالت عـــديـــدة ومــتــنــوعــة، فـــي االقـــتـــصـــاد والــصــنــاعــة 
الدولية  والتجارة  واألسرية  اإلسالمية  والشؤون  والثقافة 
خــالل  تفاصيلها  عــن  اإلعـــالن  وســيــتــم  الــمــائــيــة،  والـــمـــوارد 

االجتماع.



١٩ عربي ودوليعربي ودولي

األربعاء 10 ربيع اآلخر 1442هـ - 25 نوفمبر 2020م - العدد (14081)

الـــدوحـــة - قـــنـــا: شـــاركـــت دولـــة 
قــطــر فــي مــؤتــمــر جنيف الــــوزاري 
عقد  الــذي  أفغانستان  حول  الدولي 

أمس، عبر تقنية االتصال المرئي.
ــــة قــطــر فـــي الــمــؤتــمــر  مــّثــل دول
ســـعـــادة الــســيــد ســلــطــان بـــن سعد 
للشؤون  الــدولــة  وزيـــر  الــمــريــخــي، 
الـــخـــارجـــيـــة. وقـــــال ســـعـــادة وزيـــر 
الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة في 
إن  المؤتمر،  أمام  قطر  دولة  بيان 
المجتمع  مــن  الــواســعــة  الــمــشــاركــة 
الــــدولــــي فـــي هــــذا الــمــؤتــمــر تــؤكــد 
لتحقيق  المشتركة  الدولية  اإلرادة 
طـــمـــوحـــات الــشــعــب األفـــغـــانـــي في 

االستقرار واألمن والتنمية.
وأعـــــــرب ســـعـــادتـــه عــــن تــقــديــر 
ـــــــة قـــطـــر لـــمـــشـــاركـــة فــخــامــة  دول
الدكتور محمد أشرف غني، رئيس 
اإلســالمــيــة،  أفغانستان  جمهورية 
غوتيريش،  أنطونيو  السيد  وسعادة 
في  المتحدة  لــألمــم  الــعــام  األمــيــن 
إلــى  بالشكر  تــوّجــه  كــمــا  الــمــؤتــمــر، 
على  والقائمين  المشاركين  جميع 

تنظيم هذا المؤتمر الهام.
وأضاف: «يُعقد هذا المؤتمر في 
جمهورية  تاريخ  في  هامة  مرحلة 
أفغانستان اإلسالمية، حيث يتزامن 
مــــع تــــواصــــل مــــفــــاوضــــات الـــســـالم 

الدوحة،  تستضيفها  التي  األفغانية 
إلنهاء  حقيقيًة  فرصًة  تمثل  والتي 
االستقراِر  وعــدم  والعنِف  الــصــراِع 
الـــمـــســـتـــمـــِر مـــنـــذ عــــقــــوٍد طـــويـــلـــة، 
بر  إلى  األفغاني  بالشعب  والوصول 
األمِن  في  تطلعاته  وتحقيق  األمان 
والتنمية  واالزدهــــــار  واالســتــقــرار 

المستدامة».
وقــــال: «لــقــد أدركـــنـــا فــي دولــة 
قطر عدم جدوى أي حل عسكري 
لــألزمــة األفــغــانــيــة، وانــطــالًقــا من 
إيـــمـــانـــنـــا بـــــضـــــرورة حــــل وتــســويــة 
بذلنا  السلمية،  بالطرق  الــنــزاعــات 
الوساطة  خــالل  مــن  حثيثًة  جــهــوًدا 
والـــمـــســـاعـــي الـــحـــمـــيـــدة مــــن أجـــل 
أفغانستان  في  السالم  أسس  إرســاء 
وتعزيز السلم واالستقرار اإلقليمي 
والــــدولــــي، والـــتـــي أثـــمـــرت تــوقــيــع 
المتحدة  الواليات  بين  سالم  اتفاق 

األمــريــكــيــة وحـــركـــة طـــالـــبـــان في 
الدوحة بتاريخ ٢٩ فبراير الماضي، 
النار  إطــالق  وقــف  مــن  أعقبه  ومــا 
األضحى،  وعيد  الفطر  عيد  خــالل 
واإلفراج المتبادل عن األسرى بين 
حكومة أفغانستان وحركة طالبان، 
مفاوضات  عقد  بدء  إلى  باإلضافة 

السالم األفغانية بتاريخ ١٢ سبتمبر 
الماضي».

وفـــي هـــذا الــصــدد شـــدد ســعــادة 
الخارجية،  للشؤون  الــدولــة  وزيـــر 
جميع  أن «يــتــحــمــل  ضــــرورة  عــلــى 
أفغانستان  جمهورية  فــي  الــفــرقــاء 
وتغليب  مسؤولياتهم  اإلســالمــيــة، 

والمضي  العليا  الوطنية  المصلحة 
قدًما في العملية السياسية وتحقيق 
ـــوافـــق والـــمـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة،  ـــت ال
أفغانستان  وحدة  على  والمحافظة 
دولة  بناء  على  والعمل  وسيادتها، 
مبادئ  على  تقوم  التي  المؤسسات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واحـــــتـــــرام حــقــوق 

ومكافحة  القانون  وسيادة  اإلنسان 
الفساد والعدالة والمساواة، وبقيادة 
أفغانية، ما يعزز الثقة بين الشعب 
األفـــغـــانـــي وحـــكـــومـــتـــه مــــن جــهــة، 
وأفغانستان  الدولي  المجتمع  وبين 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى». وأكــــــــد أن 
اإلســالمــيــة،  أفغانستان  جمهورية 
تـــواجـــه تــحــديــات مــخــتــلــفــة أمــنــيــة 
واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية 
وغــــيــــرهــــا، وأعــــــــرب عــــن تــقــديــر 
تبذلها  الــتــي  لــلــجــهــود  قــطــر  دولــــة 
الــحــكــومــة األفــغــانــيــة فـــي مــواجــهــة 
هـــذه الــتــحــديــات رغـــم الــصــعــوبــات 
الــتــي تــواجــهــهــا. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
وتدعم  تُثمن  قطر  دولـــة  إن  قــال 
واإلقليمية  الدولية  الجهود  جميع 
المبذولة لمساعدة الشعب األفغاني 
فـــي تــحــقــيــق الـــســـالم واالســـتـــقـــرار 
والــتــنــمــيــة، وتـــؤكـــد عــلــى ضــــرورة 

الــدولــي  المجتمع  تقديم  اســتــمــرار 
للدعم الالزم لضمان تنفيذ البرامج 
اإلستراتيجية،  الوطنية  والخطط 
المحرز،  التقدم  تقييم  ومــواصــلــة 
وكيفية  الماثلة  التحديات  وتحديد 
الــتــغــلــب عــلــيــهــا، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
تحققت  التي  الــعــديــدة  المكتسبات 
على  والـــعـــمـــل  الــــواقــــع  أرض  عــلــى 
األداء  مستوى  وتــطــويــر  تعزيزها، 
المؤسسي الوطني األفغاني وقدراته 
ال ســيــمــا فـــي ظـــل انــتــشــار جــائــحــة 
وتداعياته  «كوفيد-١٩»  ،  كــورونــا 
االجتماعية  المجاالت  على  السلبية 

واالقتصادية واإلنسانية.
سعادة  جدد  السياق،  هذا  وفي 
المريخي،  سعد  بن  سلطان  السيد 
تأكيد دولة قطر مواصلتها تقديم 
مــخــتــلــف أشـــكـــال الـــدعـــم لــلــشــعــب 
في  مؤخًرا  تمثل  والــذي  األفغاني 
االنــضــمــام لــلــمــجــمــوعــة األســاســيــة 
حلول  إستراتيجية  دعــم  لمنصة 
الــالجــئــيــن األفـــغـــان وذلـــك إيــمــانًــا 
مـــنـــهـــا بـــــأن حــــل قـــضـــايـــا الـــلـــجـــوء 
والــــنــــزوح األفـــغـــانـــي يــعــتــمــد عــلــى 
تـــعـــزيـــز  وأن  ـــــســـــالم،  ال تـــحـــقـــيـــق 
الــــســــالم يـــتـــم أيــــًضــــا عــــن طــريــق 
لالجئين  الــدائــمــة  الــحــلــول  إيــجــاد 

والنازحين.

قطر تؤكد مواصلتها تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب األفغاني
المريخي شارك في مؤتمر جنيف الوزاري الدولي حول أفغانستان

ـــــراع والـــعـــنـــف  ـــــص ـــــة فــــرصــــة حــقــيــقــيــة إلنـــــهـــــاء ال ـــــدوح ــا ال ــه ــف ــي ــض ــت ــس ــــي ت ــــت ــــاوضــــات الـــــســـــالم األفــــغــــانــــيــــة ال ــــف م
ـــســـالم  ال إلرســـــــاء  ـــي  ـــاع ـــس وم جـــــهـــــوًدا  ــــت  ــــذل وب ـــة  ـــي ـــان ـــغ األف ــــة  ــــألزم ل عـــســـكـــري  حــــل  أي  ــــــدوى  ج ـــــدم  ع أدركـــــــت  قـــطـــر 

ــغــانــي ــشــعــب األف ــمــســاعــدة ال ــة ل ــمــي ــي ــل ــود الــدولــيــة واإلق ــجــه ــمــن وتـــدعـــم جــمــيــع ال ــث قــطــر تُ

ــا  ــة العلي ــاء األفغــان مســؤولياتهم وتغليــب المصلحــة الوطني ــع الفرق ــى ضــرورة أن يتحمــل جمي التشــديد عل
األفغاني  الشعب  طموحات  لتحقيق  المشتركة  الدولية  اإلرادة  من  تأكيد  المؤتمر  في  الواسعة  المشاركة 
ـــان  ـــب ـــن وطـــال ـــط ـــن ـــن واش ـــي ـــــالم ب ــــاق س ــــف ـــع ات ـــي ـــوق ــــرت ت ــــم ـــة أث ـــطـــري ـــق ـــود ال ـــه ـــج  ال

قطر تشارك في اجتماع المجموعة اآلسيوية 
األعضاء في منظمة حظر األسلحة الكيميائية

الهـــاي - قــنــا: شــاركــت دولـــة قطر 
دول  لسفراء  االفتراضي  االجتماع  في 
الــمــجــمــوعــة اآلســـيـــويـــة األعــــضــــاء في 
الكيميائية.  األســلــحــة  حــظــر  منظمة 
سعادة  االجتماع  في  قطر  دولــة  مّثل 
الـــســـيـــد عــــبــــداهللا بــــن حــســيــن الــجــابــر 
هولندا  مملكة  لدى  قطر  دولة  سفير 

والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية.

مواقف  تنسيق  االجــتــمــاع  خــالل  تــم 
التي  المواضيع  حيال  المجموعة  دول 
ســيــتــم تــنــاولــهــا خـــالل مــؤتــمــر الـــدول 
سيعقد  والــذي  المنظمة  في  األطــراف 

نهاية الشهر الجاري.

 - طــــــرابــــــلــــــس   - ــــجــــة  طــــن
ــــواب لــيــبــيــون  وكــــــاالت: بــــدأ ن
أولــــى جــلــســاتــهــم الــتــشــاوريــة 
طنجة  بمدينة  الثالثاء،  أمس 
ــمــغــربــيــة بـــهـــدف مــنــاقــشــة  ال
بتوحيد  تــتــصــل  مــلــفــات  عـــدة 
الــمــجــلــس، فـــي وقـــت أعــلــنــت 
الــــبــــعــــثــــة األمـــــمـــــيـــــة تـــأجـــيـــل 
االجتماع الثاني للجولة الثانية 
السياسي  الــحــوار  ملتقى  مــن 
لتتيح  األربــــعــــاء،  الـــيـــوم  إلــــى 
ألعــــضــــاء الــمــلــتــقــى «دراســـــة 
الـــخـــيـــارات الــمــتــاحــة آللــيــات 
اختيار السلطة التنفيذية التي 
جلسة  فــي  استعراضها»،  تــم 

أمس األول.
ورحــبــت الــبــعــثــة األمــمــيــة، 
أمـــــــس، بـــانـــعـــقـــاد االجـــتـــمـــاع 
لمجلس  الــمــوســع  الـــتـــشـــاوري 
الـــنـــواب الــلــيــبــي، الــــذي بـــدأت 
جــلــســتــه االفـــتـــتـــاحـــيـــة صــبــاح 
المغربية،  طنجة  فــي  أمـــس 
مــــعــــتــــبــــرة أنــــــهــــــا «خـــــطـــــوة 

إيجابية».
وفــيــمــا أكــــدت الــبــعــثــة أنــهــا 
طــالــمــا دعـــت لــوحــدة مجلس 
المجلس  مــن  طلبت  الــنــواب، 
اإليــــفــــاء بــتــوقــعــات الــلــيــبــيــيــن 
التي  الطريق  خريطة  لتنفيذ 
اتـــفـــق عــلــيــهــا مــلــتــقــى الـــحـــوار 
ــيــبــي مـــن أجـــل  ــل الـــســـيـــاســـي ال

في  وطنية  انــتــخــابــات  إجـــراء 
٢٤ ديسمبر العام المقبل.

النواب  مجلس  عضو  وقال 
محمد الرعيض، إن االجتماع 
من  أكــثــر  يجمع  الـــذي  األول 
بــعــد  أمـــــس،  بــــدأ  نـــائـــب   ١٠٠
حضرها  تمهيدية  اجتماعات 
قرابة ٧٥ نائبًا خالل اليومين 
الــــمــــاضــــيــــيــــن، مــــشــــيــــًرا إلــــى 
في  الــمــشــاركــيــن  الـــنـــواب  أن 
الـــجـــلـــســـة يـــمـــثـــلـــون الـــجـــنـــوب 
الــــلــــيــــبــــي والــــــغــــــرب الـــلـــيـــبـــي 
والـــشـــرق الــلــيــبــي. ويــســتــغــرق 
االجــتــمــاع ٣ أيـــام، وفــي حال 
اتـــفـــق الــــطــــرفــــان، يــفــتــرض 

أعــضــاء  لــكــل  جلسة  تعقد  أن 
مــجــلــس الــــنــــواب فـــي مــديــنــة 
غــــــدامــــــس (جــــــنــــــوب غـــربـــي 

ليبيا).
البعثة  أعــلــنــت  ذلـــك،  إلـــى   
األمـــــمـــــيـــــة فــــــي لــــيــــبــــيــــا عـــن 
عـــقـــد االجـــتـــمـــاع الـــثـــانـــي مــن 
ــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة لــمــلــتــقــى  ال
الـــــحـــــوار الــــســــيــــاســــي، الـــيـــوم 
األربـــــعـــــاء، إلتـــاحـــة الــفــرصــة 
للمشاركين لدراسة الخيارات 
الــــمــــتــــاحــــة آللـــــيـــــات اخـــتـــيـــار 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــتــي تم 
اســـتـــعـــراضـــهـــا، خــــالل جــلــســة 

األمس.

ـــيـــان  وأوضــــــــحــــــــت، فــــــي ب
األول  االجــــتــــمــــاع  أن  لــــهــــا، 
لــلــجــولــة الــثــانــيــة، الــــذي عقد 
أمـــس بــشــكــل افــتــراضــي عبر 
الـــفـــيـــديـــو، بـــــدأ فـــيـــه أعـــضـــاء 
الــمــلــتــقــى فـــي مــنــاقــشــة عــدة 
خــــــيــــــارات آللـــــيـــــات اخـــتـــيـــار 
الجديدة،  التنفيذية  السلطة 
مؤكدة أنها أحالت «ما يتعلق 
فريق  إلى  الرشوة»،  بمزاعم 
الخبراء التابع لألمم المتحدة 
لــلــتــحــقــيــق فــيــهــا، فـــي إشــــارة 
تحدثت  إعالمية  تقارير  إلى 
رشاوى  وتقديم  ضغوط  عن 
خالل  الملتقى  ألعضاء  مالية 

التي  للملتقى  األولــى  الجولة 
انــعــقــدت بــتــونــس فـــي األيــــام 

الماضية.
ـــنـــت مـــبـــعـــوثـــة األمــــم  وأعـــل
ليبيا  إلـــى  بــاإلنــابــة  الــمــتــحــدة 
ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، إحــالــة 
رشاوى  بمنح  متعلقة  تقارير 
ملتقى  مجريات  في  للتأثير 
إلى  وقــراراتــه،  الليبي  الــحــوار 
مشددة  أممي،  خبراء  فريق 
عــلــى أنــهــا «لـــن تــتــســامــح مع 
ضد  العنف  على  المحرضين 

الملتقى». أعضاء 
ــــيــــامــــز، فــي  ــــل وقـــــالـــــت وي
خــتــام جــلــســة الــمــلــتــقــى، إنــهــا 
المتعلقة  «الــتــقــاريــر  أحــالــت 
بالرشاوى، إلى فريق الخبراء 
الــتــابــع لــألمــم الــمــتــحــدة، لما 
للعملية  عــرقــلــة  مــن  تشكله 
الــــســــيــــاســــيــــة وقــــــــد يـــخـــضـــع 

للعقوبات». المعرقلون 
«الــبــعــثــة  أن  وأوضـــــحـــــت 
بأعمال  الــقــائــم  مــع  تــواصــلــت 
الــــــنــــــائــــــب الـــــــعـــــــام الــــلــــيــــبــــي 
مسعود)  إبراهيم  (المستشار 
لــمــعــالــجــة هــــذه الــمــســألــة»، 
أنه  الملتقى  أعضاء  وطمأنت 
معلومات  أية  توفر  «بمجرد 
ـــرشـــاوى،  تــتــعــلــق بــمــزاعــم ال
يــطــلــع  مــــن  أول  ســـتـــكـــونـــون 

.« عليها

ليبيا: ١٠٠ نائب يلتقون بطنجة.. وانعقاد الملتقى السياسي اليوم
لبحث توحيد البرلمان وتشكيل حكومة «وحدة وطنية»

جانب من المشاركين في جولة الحوار السياسي التي عقدت في تونس

الـــدوحـــة - قــنــا: أعــربــت دولــــة قــطــر عن 
للهجومين  الشديدين  واستنكارها  إدانــتــهــا 
الــلــذيــن وقـــعـــا فـــي عــاصــمــة واليـــــة بــامــيــان 
بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، وأديــــــــا إلـــــى ســــقــــوط قــتــلــى 
في  الــخــارجــيــة،  وزارة  وجـــددت  وجــرحــى. 
من  الثابت  قطر  دولــة  مــوقــف  أمــس،  بــيــان 
رفض العنف واإلرهاب، مهما كانت الدوافع 
دولة  تعازي  عن  الوزارة  وعبرت  واألسباب. 
قــطــر لـــــذوي الــضــحــايــا ولــحــكــومــة وشــعــب 
بالشفاء  لــلــجــرحــى  وتــمــنــيــاتــهــا  أفــغــانــســتــان، 
أعلنوا  قــد  أفــغــان  مسؤولون  وكــان   العاجل. 
على  عناصر  ستة  أن  أمــس  سابق  وقــت  في 
قتلوا  األفغاني  األمــن  قــوات  أفــراد  من  األقــل 
منفصلة  هجمات  فــي  آخــرون   ١٢ وأصــيــب 
الليلة  ونيمروز  بغالن  إقليمي  في  لطالبان 

الماضية.

عن  أمــس،  األفغانية  (تولو)  شبكة  ونقلت 
مصادر في إقليم بغالن قولها: «إن طالبان 
في  الحكومية  للقوات  قافلة  أمس  هاجمت 
جنود  ثالثة  فيها  وقتل  البالد  شمال  اإلقليم 
المصادر  وذكـــرت  آخــــرون».  ستة  وأصــيــب 
قندوز   - بغالن  طريق  على  وقع  الحادث  أن 
الـــســـريـــع فــــي مــنــطــقــة بـــغـــالن مـــــاركـــــزاي.. 
موضحة أن القوات األمنية كانت في طريقها 
من قندوز إلى كابول عندما واجهت كمينًا، 
تضررت  الجيش  عربات  أن «بعض  مضيفة 
تعلق  لم  فيما  الكمين».  بعد  االشتباكات  في 
قــــوات األمــــن الــمــحــلــيــة بــعــد عــلــى الــهــجــوم. 
رجال  من  ثالثة  قتل  منفصل،  حــادث  وفي 
في  آخــرون  ستة  وأصــيــب  األفــغــان  الشرطة 
هجوم لطالبان على موقع أمني في منطقة 

تشاخانسور بإقليم نمروز، جنوبي البالد.

... وتدين بشدة هجومين في أفغانستان 
وتجدد رفضها العنف واإلرهاب

أكدت استعدادها إلنجاز المصالحة وتذليل العقبات

حركة  فــي  مــســؤول  أعــلــن  أ:  ب  د   - غـــزة 
بانتخابات  تطالب  الحركة  أن  أمــس  حماس 
تشريعية ورئاسية متزامنة يشارك فيها الكل 
السياسي  المكتب  عــضــو  وقـــال  الفلسطيني. 
صحفي  تصريح  في  بــدران،  حسام  لحماس، 
ورئاسية  تشريعية  انتخابات  «نريد  مكتوب: 
بشكل متزامن، يشارك فيها فلسطينيو الداخل 
والـــخـــارج والــشــتــات». وأضــــاف بــــدران أن 
وتذليل  المصالحة  إلنــجــاز  مستعدة  حــمــاس 
الفلسطيني،  البيت  ترتيب  أجــل  من  العقبات 
والشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له قيادة 
وتطلعاته.  همومه  عن  تعّبر  موحدة  وطنية 
وســبــق أن أعــلــنــت حــركــتــا الــتــحــريــر الــوطــنــي 
على  اتفاقهما  و(حــمــاس)  (فــتــح)  الفلسطيني 
إجراء انتخابات تشريعية أوًال ومن ثم انتخابات 
فلسطينية  انتخابات  آخــر  أن  علًما  رئاسية، 
عامة أجــريــت عــام ٢٠٠٦. وصــــرح أمين سر 
اللجنة المركزية لفتح، جبريل الرجوب، قبل 
أيـــام بـــأن خــالفــات بـــرزت مــع حــمــاس بشأن 
مواعيد إجراء االنتخابات العامة ضمن مساعي 
بدران  الفلسطينية. وانتقد  المصالحة  تحقيق 
مع  العالقات  إعــادة  الفلسطينية  السلطة  قرار 
االســتــمــرار  يمكن  «ال  أنـــه  معتبًرا  إســرائــيــل، 

التنسيق  إلى  بالعودة  السلطة  سياسة  نهج  في 
جهود  لكل  كبيرة  ضربة  تشكل  ألنها  األمني 
ورأى  الداخلية».  الوحدة  وتحقيق  المصالحة 
بدران أن «الدافع الحقيقي للحوارات السابقة 
بين حماس وفتح لتحقيق المصالحة وارتياح 
الشعب الفلسطيني لسير المصالحة هو تحلل 
السلطة من االتفاقات مع إسرائيل». من جهة 
ثانية، صــرح وزيـــر الــدفــاع اإلســرائــيــلــي بيني 
إلى  للتوصل  مستعدة  إســرائــيــل  بــأن  جانتس 
حماس،  حركة  مع  األمــد  طويل  تهدئة  اتفاق 
الــتــي تسيطر على قــطــاع غـــزة.  كما أعــرب، 
عنه  اإلســرائــيــلــي  الــبــث  هيئة  نقلته  لما  وفــًقــا 
لتحسين  االستعداد  عن  الماضية،  قبل  الليلة 
أوضاع السكان في القطاع. جاءت تصريحات 
جانتس خالل لقائه مع مبعوث األمم المتحدة 
لعملية الــســالم فــي الــشــرق األوســـط نيكوالي 
مالدينوف. وبحث الجانبان «انتهاكات حركة 
حماس للسيادة اإلسرائيلية في جنوب البالد». 
وقال جانتس إن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى 
تسوية شريطة أن يتم التوصل إلى تفاهمات 
حـــول الـــهـــدوء بــعــيــد الـــمـــدى، وإعــــــادة رفـــات 
اللذين  والمواطنين  اإلسرائيليين  الجنديين 

تحتجزهما حماس.

حمــاس تطالــب بانتخـــابـات 
تشـــريعيـــة ورئاسـية متـزامنـة
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أكــدت  وكـــاالت:   - موسكو 
لــقــاحــهــا  أن  أمــــــس  روســــيــــا 
ضـــد  «سبوتنيك-في» 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــّد 
الــــذي طـــــّوره مــركــز أبــحــاث 
«غاماليا» في موسكو، فّعال 
بــيــان  وأشــــــار   .٪٩٥ بــنــســبــة 
ووزارة  الــمــركــز  عــن  صـــادر 
والصندوق  الروسية  الصحة 
المشاركين  الروسي  السيادي 
فـــي تــطــويــر الـــلـــقـــاح إلــــى أن 
هـــذه نــتــائــج أولـــيـــة لــتــجــارب 
يوًما   ٤٢ بعد  متطّوعين  على 
من حقن الجرعة األولى، إال 
ــذكــر عـــدد الــحــاالت  أنـــه لــم يُ
نسبة  الحتساب  المستخدمة 

الفاعلية.
السيادي  الــصــنــدوق  وقـــال 
ومـــــركـــــز جـــمـــالـــيـــا لـــبـــحـــوث 
في  الدقيقة  واألحياء  األوبئة 
بيانات  إن  أمــس  سابق  وقــت 
الجديدة  السريرية  التجارب 
مـــــؤكـــــدة  حــــــالــــــة   ٣٩ عـــــلـــــى 
تـــلـــقـــوا  ــــًضــــا  مــــري و١٨٧٩٤ 
فاعلية  أن  أثبتت  الحقنتين 
المئة  فــي   ٩١٫٤ تــبــلــغ  الــلــقــاح 
والعشرين  الثامن  اليوم  في 
في  المئة  في   ٩٥ من  وأكثر 

واألربعين. الثاني  اليوم 
ـــــــــــــــن مــــــخــــــتــــــبــــــر  وأعـــــــــــــــل
«أســتــرازيــنــيــكــا» الــبــريــطــانــي 
االثنين  أوكــســفــورد  وجامعة 
فــّعــال  لقاحهما  أن  الــمــاضــي 

تقريبًا.  ٪٧٠ بنسبة 
ـــغـــت فـــاعـــلـــيـــة الـــلـــقـــاح  ـــل وب
ــــحــــالــــف  الــــــــــــــذي طــــــــــــــــّوره ت
«فـــــــايـــــــزر/  بـــــــايـــــــونـــــــتـــــــيـــــــك» 
مــن  لــــلــــوقــــايــــة   ٪٩٥ نـــســـبـــة 
النتائج  وفــق  «كوفيد-١٩»، 
السريرية  للتجربة  الكاملة 
الــواســعــة الــنــطــاق الــتــي أُعــلــن 

الماضي. األسبوع  عنها 
السيادي  الــصــنــدوق  وقـــال 
منفصل  بــيــان  فــي  الـــروســـي 
واحـــــدة  جــــرعــــة  «ســــعــــر  إن 
للسوق  «سبوتنيك-في»  من 
الـــدولـــيـــة ســيــكــون أقـــــّل مــن 
مــشــيــًرا  دوالرات»،  عـــشـــرة 
لــلــمــواطــنــيــن  الــلــقــاح  أن  إلــــى 

مجانًيا. سيكون  الروس 
«سبوتنيك-في»  ولـــقـــاح 
هو حالًيا في المرحلة الثالثة 
التي  السريرية  التجارب  من 
ال  تجريبي  نهج  وفق  تُجرى 
يــعــرف فــيــه ال الــمــريــض وال 
الــلــقــاح  كـــان  إذا  مـــا  الــطــبــيــب 
وهمًيا.  أم  حقيقًيا  المعطى 
وتــشــمــل الـــتـــجـــارب أربــعــيــن 

متطّوع. ألف 
وفـــــــــي وقـــــــــت لـــــــم تــــعــــِط 
الــكــثــيــر  اآلن  حـــتـــى  روســــيــــا 
عن  العلمية  المعلومات  من 
به  يتفاخر  الــذي  اللقاح  هــذا 

فالديمير  الــروســي  الــرئــيــس 
مــــطــــّوري  أن  إال  بــــوتــــيــــن، 
أكـــــــدوا  «سبوتنيك-في» 

البحث  أن  الــمــاضــي  الــثــالثــاء 
ــا «فـــي إحــدى  ســُيــنــشــر قــريــبً
الرئيسية  الــطــبــيــة  الــمــجــالت 

فـــــــي الــــــعــــــالــــــم وســـيـــخـــضـــع 
مطّوري  جانب»  من  للتقييم 

األخرى. اللقاحات 

ويــــعــــتــــمــــد الـــــلـــــقـــــاح عـــلـــى 
«نـــــــــاقـــــــــالت فـــــيـــــروســـــيـــــة» 
تـــــســـــتـــــخـــــدم كــــــنــــــاقــــــل فـــي 

غدانيين  فيروسين  حقنتين 
(فـــــيـــــروســـــات رائـــــجـــــة جـــــًدا 
مـــــســـــؤولـــــة خـــــصـــــوًصـــــا عـــن 
لُيضاف  تحويلها  تم  الزكام)، 
إلـــيـــهـــا جــــــزء مـــــن فـــيـــروس 
ــا الــمــســتــجــّد الــمــســؤول  كــورون
عـــــــــن اإلصــــــــــابــــــــــة بـــــمـــــرض 

«كوفيد-١٩».
وعـــــــنـــــــدمـــــــا يــــــتــــــم حـــقـــن 
الفيروس الغداني المعدل في 
هذه  تُنتج  ما،  شخص  خاليا 
ــا نــمــوذجــًيــا  األخـــيـــرة بــروتــيــنً
يــســمــح  لسارس-كوف-٢ 
لـــجـــهـــاز الـــمـــنـــاعـــة بــالــتــعــرف 
عليه ومحاربته، وفق مركز 

لألبحاث. غاماليا 
وروســـــيـــــا مــصــمــمــة عــلــى 
لقاح  إليــجــاد  الــســبــاق  خـــوض 
منذ  وأعــلــنــت  الــطــلــيــعــة  فـــي 
تجارب  إجــراء  قبل  أغسطس 
ســــريــــريــــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق 
أثار  ما  لقاحها،  فاعلية  عن 

العلمي  المجتمع  في  شكوًكا 
الــدولــي. وقــال مــطــورو لقاح 
«ســبــوتــنــيــك فــــي» الـــروســـي 
سيقل  ــقــاح  ــل ال إن  ومـــمـــولـــوه 
للفرد  دوالًرا   ٢٠ عــن  ثمنه 
العالمية  األســواق  في  الواحد 
وإن موسكو تهدف إلى إنتاج 
منه  جــرعــة  مليار  مــن  أكــثــر 
فــي الــداخــل والـــخـــارج خــالل 
الـــعـــام الــمــقــبــل. وقـــــال بــيــان 
نـــشـــر عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــلـــقـــاح 
عــلــى تــويــتــر إنـــه يــتــكــون من 
منهما  كل  ثمن  يقل  حقنتين 
ـــه  وإن دوالرات  عـــشـــرة  عـــن 
ســيــتــاح مـــجـــانًـــا لــلــمــواطــنــيــن 

الروس.
دميترييف  كــيــريــل  وقـــال 
رئـــــيـــــس صــــــنــــــدوق الـــــثـــــروة 
موسكو  إن  الروسي  السيادية 
لديهم  األجــانــب  وشــركــاءهــا 
من  أكــثــر  إنــتــاج  على  الــقــدرة 
العام  من  بــدًءا  جرعة  مليار 
الـــمـــقـــبـــل تـــكـــفـــي لــتــحــصــيــن 
فــرد.  مليون   ٥٠٠ مــن  أكــثــر 
وســيــبــلــغ ســعــر الــلــقــاح الـــذي 
ســـتـــنـــتـــجـــه شــــركــــتــــا فــــايــــزر 
لحقنة  يورو   ١٥٫٥ وبيونتيك 
واحــــدة بــيــنــمــا ســيــبــاع الــلــقــاح 
على  أسترازينيكا  تعمل  الذي 
إنتاجه في أوروبا حوالي ٢٫٥ 

للحقنة. يورو 
لرويترز  دميترييف  وقال 
الــســعــي  تــعــمــدت  مــوســكــو  إن 
ألكبر  إلتاحته  السعر  لخفض 
عـــدد مــمــكــن مــن الــنــاس في 
روسيا  ونــفــت  الــعــالــم.  أنــحــاء 
ذلــــك ووصـــفـــت االتـــهـــامـــات 
بــحــيــل غــربــيــة قـــــذرة لــدفــع 
فيما  الــلــقــاح  لــرفــض  الـــنـــاس 
تــعــتــقــد أنــــهــــا مـــعـــركـــة عــلــى 

والسوق. الشرعية 

روسيـــا: لقـــاح «سبوتـــنيكV» فّعال بنسبـة ٩٥٪ 
نتائج أولية لتجارب على متطّوعين بعد ٤٢ يوًما من أخذ الجرعة

ـــــــــــرد فـــــــي األســــــــــــــــواق الــــعــــالــــمــــيــــة ـــــــــــف ـــــــــــل ــــــقــــــاح الــــــــروســــــــي أقــــــــــل مـــــــن ٢٠ دوالرًا ل ــــــل ـــــر ال ـــــع س

دخول ١١ لقاًحا مرحلة التجارب األخيرة على البشر

رئــيــســة  أعـــلـــنـــت  ب:  ف  أ   - ـــروكـــســـل  ب
الــمــفــوضــيــة األوروبـــيـــة أورســـــوال فـــون ديــر 
موديرنا  شــركــة  مــع  عقد  عــن  أمــس  اليــيــن 
األمريكية للحصول على ١٦٠ مليون جرعة 
وهو  «كوفيد-١٩»،  لـــ  المضاد  لقاحها  مــن 
مع  األوروبــــي  االتــحــاد  يُبرمه  عقد  ســـادس 
مؤتمر  في  اليين  دير  فون  وقالت  مختبر. 
سنصادق  أنــنــا  أعــلــن  أن  «يــســّرنــي  صحفي 
ضد  آخر  لقاح  لتأمين  جديد  عقد  على  غًدا 
هناك  أن  إلى  أيًضا  مشيرًة  «كوفيد-١٩»»، 

مزيد  إعــطــاء  دون  مــن  مقبًال  سابًعا  عــقــًدا 
وقعت  أن  سبق  ذلك،  وقبل  التفاصيل.  من 
لطلبات  عقود  خمسة  األوروبية  المفوضية 
«أسترازينيكا»  شركة  مع  للقاحات  مسبقة 
اند  وشركة «جونسون  البريطانية  السويدية 
جرعة  مليون   ٤٠٠) األمريكية  جونسون» 
شركتي  وتــحــالــف  الشركتين)  مــن  كــل  مــن 
«ســـانـــوفـــي» الــفــرنــســيــة و»جــــي إس كــيــه» 
وتحالف  جــرعــة)  مليون   ٣٠٠) البريطانية 
األلمانية  و»بايونتيك»  األمريكية  «فايزر» 

«كيورفاك»  ومختبر  جرعة)  مليون   ٣٠٠)
األلماني (٤٠٥ ماليين جرعة).

وصــّرحــت فــون ديــر اليــيــن «نعمل على 
المضادة  اللقاحات  حــوافــظ  إحــدى  تشكيل 
الــعــالــم»،  فــي  كــمــاًال  األكــثــر  لـ»كوفيد-١٩» 
مــضــيــفــًة أن ذلــــك «ســيــتــيــح لــألوروبــيــيــن 
الــــوصــــول إلـــــى الـــلـــقـــاحـــات الـــــواعـــــدة أثـــنـــاء 
إال  اللقاحات  تسليم  يتم  ولــن  تــطــويــرهــا». 
وفّعالة.  آمنة  اللقاحات  هذه  أن  إثبات  بعد 
خصوًصا  معّلًقا  لــقــاح  أي  تــوزيــع  وســيــكــون 

الناظمة  الهيئة  جانب  من  األخضر  بالضوء 
لـــألدويـــة فــي االتـــحـــاد، الــوكــالــة األوروبـــيـــة 
لــألدويــة. وتــحــدث االتــحــاد األوروبــــي حتى 
أولــى  تــوفــر  لــبــدء   «٢٠٢١ عــن «مطلع  اآلن 
مضاًدا  لقاًحا   ٤٨ حالًيا  ويوجد  الجرعات. 
الــتــجــارب  مــرحــلــة  فــي  «كوفيد-١٩»  لــوبــاء 
فقط  منها   ١١ لكن  البشر،  على  السريرية 
دخـــلـــت الــمــرحــلــة الــثــالــثــة واألخــــيــــرة قبل 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة الــســلــطــات، وفــق 

منظمة الصحة العالمية.

أوروبا تحجز ١٦٠ مليون جرعة من  «موديرنا»

المقاتلون يعلنون تدمير فرقة عسكرية مهمة

حكومة  قــالــت  وكــــاالت:   - أبــابــا  أديـــس 
رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد أمس إن 
الكثير من أفراد قوات تيجراي المتمردة 
ــيــم بــــــدأوا في  والــــقــــوات الـــخـــاصـــة بــاإلقــل
تحرير  جبهة  قالت  حين  في  االستسالم، 
تيجراي إنها دمرت فرقة عسكرية مهمة 

من القوات االتحادية.
المعني  الــحــكــومــي  الــعــمــل  فــريــق  وقـــال 
أفراد  من  الكثير  إن  تيجراي  في  بالوضع 
قــــوات تــيــجــراي بـــــدأوا بــاالســتــســالم قبل 
انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن 
بــعــدهــا هـــجـــوًمـــا عــلــى مــيــكــيــلــي عــاصــمــة 

اإلقليم.
وأضـــــــاف: «يــســتــســلــم عــــدد كــبــيــر مــن 
مــيــلــيــشــيــا تـــيـــجـــراي والـــــقـــــوات الــخــاصــة 
ـــــــ٧٢ ســـاعـــة الــتــي  اســـتـــفـــادة مـــن مــهــلــة ال
حددتها الحكومة، استسلم الكثيرون عبر 
تستسلم  المتبقية  والقوات  عفار،  منطقة 

بهدوء».
الــجــبــهــة  مـــن  بــعــد  رد  أي  يـــصـــدر  ولــــم 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــجــراي بــشــأن ذلــك، 
ألحقت  إنها  سابق  وقت  في  قالت  ولكنها 
«دماًرا تاًما» بالفرقة ٢١ اآللية بالجيش، 

طائرة  تدمير  إعالنها  من  يوم  بعد  وذلك 
ودبابة. مروحية 

تلفزيوني  بث  خالل  بيان  في  ذلك  جاء 
الحكومة  باسم  المتحدث  يرد  ولم  أمس، 

على االتصاالت التي طلبت منه التعليق.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت إثــيــوبــيــا أنها 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  قــادة  ستحاكم 
خلفية  عــلــى  اإلرهــــــاب،  بــتــهــمــة  تــيــجــراي 

النزاع المسلح في اإلقليم.
وقـــال وزيـــر الــعــدل اإلثــيــوبــي غــيــديــون 
خالل مؤتمر صحفي مشترك  تيموثيوس 
مـــع الــمــتــحــدث بـــاســـم فـــريـــق الــعــمــل في 
ـــــطـــــوارئ رضـــــــوان حـــســـيـــن إن  حــــــاالت ال
خــرق  الــوطــنــي  للجيش  الجبهة  مهاجمة 
للدستور وخيانة للوطن، وستتم محاكمة 
تيجراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  قـــادة 

إرهابية.   جرائم  ارتكاب  بتهمة 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــالـــت مــفــوضــيــة 
الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم 
إثيوبي  الجــئ  ألــف   ٤٠ من  أكثر  إن  أمــس 
وصـــلـــوا إلــــى الــــســــودان مــنــذ الـــعـــاشـــر من 
القوات  هجوم  مــن  هــربًــا  الــجــاري  الشهر 

تيجراي. منطقة  على  الحكومية 

إثيوبيا: الحكومة تؤكد استسالم 
أعداد كبيرة من تيجراي

أول  فـــــي  ب:  ف  أ   - واشــــنــــطــــن 
في  بهزيمته  لــه  مــبــاشــر  غــيــر  إقــــرار 
الرئيس  أعطى  الرئاسية،  االنتخابات 
دونــالــد  واليــتــه  المنتهية  األمــريــكــي 
الضوء  الماضي  االثنين  مساء  ترامب 
األخــــضــــر لـــحـــصـــول فـــريـــق الــرئــيــس 
الــمــنــتــخــب جــــو بــــايــــدن عـــلـــى الـــدعـــم 
نقل  بعملية  للبدء  الـــالزم  الــفــيــدرالــي 
بتسمية  األخـــيـــر  بـــدأ  فــيــمــا  الــســلــطــة، 
تخليه  ورغم  الجديدة.  إدارته  أعضاء 
أسبوعين  منذ  الــرافــض  موقفه  عــن 
غير  خطوة  في  الــدعــم،  عن  لــإلفــراج 
مسبوقة في التاريخ األمريكي، إال أن 
بعد  يعترف  لــم  الجمهوري  الــرئــيــس 
وتوعد  الديمقراطيين.  بفوز  مباشرًة 
فــي تــغــريــدة بــمــواصــلــة «الــمــعــركــة»، 
فـــيـــمـــا يـــســـتـــمـــر بـــتـــقـــديـــم الـــشـــكـــاوى 
في  تزوير  حصول  إلثبات  القضائية 
االنتخابات التي عقدت في ٣ نوفمبر، 

لكن دون جدوى. 
األمريكية  الــدفــاع  وزارة  وأعــلــنــت 

بالتنسيق  فوًرا  ستبدأ  أنها  (البنتاغون) 
مع الفريق االنتقالي للرئيس المنتخب 
ـــايـــدن مـــن أجــــل تــوفــيــر كــامــل  جـــو ب
بطريقة  االنتخابات  بعد  ما  خدمات 
مع  يــتــنــاســب  وبــمــا  ومــنــظــمــة  مهنية 
األمن القومي. وقالت المتحدثة باسم 
البنتاغون سو غو، في بيان، إن الوزارة 
اتــصــاًال  الماضي  االثنين  مــســاء  تلقت 
ونائبته  المنتخب  الرئيس  فريق  من 

ستبدأ  الــــوزارة  وأن  هــاريــس،  كــامــاال 
بما  للفريق  الدعم  بتقديم  الفور  على 

يتوافق مع النظام األساسي.
وكـــــتـــــب تــــــرامــــــب «أعـــــتـــــقـــــد أنـــنـــا 
أجل  إنــه «مــن  قــال  لكنه  سننتصر». 
مــصــلــحــة بـــلـــدنـــا»، أوصــــــي الـــوكـــالـــة 
الحكومية المكلفة نقل السلطة بالقيام 
«بـــمـــا يــجــب الــقــيــام بـــه فــيــمــا يتعلق 
طلبت  وقــد  األّولــيــة،  بالبروتوكوالت 

نفسه».  الشيء  يفعل  أن  فريقي  من 
الترحيب  إلـــى  بــايــدن  فــريــق  وســــارع 
لحصول  الــضــروريــة  الــخــطــوة  بــهــذه 
«انـــتـــقـــال ســلــس وســلــمــي لــلــســلــطــة». 
البيت  لــدخــول  الديمقراطي  ويستعد 
الشخصيات  مــن  عــديــد  مــع  األبــيــض 
مثل  أوبـــامـــا،  إدارة  فــي  عملت  الــتــي 
وزيــر  ســيــكــون  الـــذي  بيلنكن  أنــتــونــي 
الخارجية المقبل، وجانيت يلين التي 

ستتولى وزارة الخزانة.
وســيــعــود وزيـــر الــخــارجــيــة األسبق 
جون كيري (٧٦ عاًما) أيًضا إلى البيت 
األبيض بصفة مبعوث خاص للرئيس 
لــــشــــؤون الـــمـــنـــاخ، فــــي مـــؤشـــر عــلــى 
األهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف. 
الجمهوري  الــرئــيــس  عــزلــة  وازدادت 
أيـــًضـــا حــيــن دعــــا الــجــمــهــوريــيــن إلــى 
وصفت  حيث  القضاء،  في  «القتال» 
شخصيات كبيرة في حزبه تصرفات 
وطني»  «عــار  بأنها  تــرامــب  محامي 

وأشبه بأداء «جمهورية موز».

ترامب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن
دون اإلقرار مباشرة بهزيمته في االنتخابات

نـــيـــويـــورك - قـــنـــا: دقــــت الــســيــدة 
التنفيذية  الــمــديــرة  فـــور،  هنرييتا 
للطفولة  الــمــتــحــدة  األمـــم  لمنظمة 
الــيــونــيــســيــف، نــاقــوس الــخــطــر بشأن 
وقــوع  مــن  حقيقية  مــخــاوف  وجــود 
إنسانية  كــارثــة  فــي «بـــراثـــن  الــيــمــن 
وشــــيــــكــــة»، مــــحــــذرة مــــن تــســجــيــل 
«مــــجــــاعــــة» فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد جــــراء 

خمس  منذ  فيه  المستمرة  الــحــرب 
كورونا  فــيــروس  وتــداعــيــات  ســنــوات 

/  كوفيد-١٩/  .
المجتمع  بيان،  في  فور،  وناشدت 
لتوفير  الــالزم  التمويل  زيــادة  الدولي 
الـــمـــســـاعـــدات الـــضـــروريـــة لــألطــفــال 
اليمنيين بأقصى سرعة «لمنع وقوع 
قائلة  الــوشــيــكــة»،  اإلنسانية  الــكــارثــة 

في هذا السياق «ليس هناك أي وقت 
اليمن  في  األطفال  يحتاج  إلهـــداره.. 
إلـــى مــســاعــدات ملحة وإلـــى الــســالم 
حتى يستطيعون استئناف طفولتهم، 
فــإنــهــم  وإال  بـــلـــدهـــم..  بــنــاء  وإعــــــادة 
سيصبحون عرضة لمجاعة حقيقية 

ال أحد باستطاعته التنبؤ بعواقبها».
وجـــــــددت الــــمــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 

ـــــى جــمــيــع  ـــهـــا إل ــيــســيــف دعـــوت ــيــون ــل ل
لضمان  الــيــمــن  فــي  الـــنـــزاع  أطــــراف 
الــوصــول  وضــمــان  األطــفــال،  حماية 
أســرهــم  وإلــــى  إلــيــهــم  عـــوائـــق  دون 
«جائحة  أن  إلى  مشيرة  المحتاجة، 
األزمــة  حــولــت  /  كوفيد-١٩/    كــورونــا 
العميقة في اليمن إلى كارثة إنسانية 

وشيكة». 

اليونيسيف تحذر من كارثة إنسانية وشيكة باليمن

https://youtu.be/kyJQvRCE1Wk


٢١ عربي ودوليعربي ودولي

األربعاء 10 ربيع اآلخر 1442هـ - 25 نوفمبر 2020م - العدد (14081)

أبوظبي - وكاالت: أصبحت 
للجوائز  اإلمــارات  دولة  رعاية 
بعد  الريح  مهب  في  الثقافية 
العالقات  إقــامــة  إشــهــار  اتــفــاق 
مـــع إســرائــيــل فـــي ظـــل تنامي 
حـــــمـــــالت مـــقـــاطـــعـــة جــــوائــــز 
ومـــهـــرجـــانـــات أبــــو ظــبــي في 
رســـــالـــــة احــــتــــجــــاج عـــلـــى عـــار 

التطبيع.
وألــــــــقــــــــت ”الـــــمـــــقـــــايـــــضـــــة 
الـــــــــمـــــــــؤســـــــــفـــــــــة“ لـــــحـــــقـــــوق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن مــــــن أجــــل 
إقـــامـــة الـــعـــالقـــات اإلمـــاراتـــيـــة 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــظــاللــهــا عــلــى 
في  المربحة  الثقافية  الجوائز 
اإلمارات، وسط حملة واسعة 
لـــمـــئـــات الـــُكـــتـــاب والــفــنــانــيــن 
تلك  فــي  الــمــشــاركــة  لمقاطعة 

الجوائز.
ونشرت صحيفة فايننشيال 
عن  تقريًرا  البريطانية  تايمز 
يقودها  التي  المقاطعة  حملة 
ــــــتــــــاب وأدبــــــــاء  ــــفــــون وُك مــــؤل
ومـــثـــقـــفـــون عــــــرب لــلــجــوائــز 
لمختلف  للثقافة  المخصصة 
فـــــعـــــالـــــيـــــات ومـــــهـــــرجـــــانـــــات 

الصحيفة  وأشــارت  اإلمـــارات. 
إلـــى أن األكــاديــمــي والــمــؤلــف 
الــفــلــســطــيــنــي خـــالـــد الـــحـــروب 
المؤسسين  األعضاء  أحــد  كــان 
لــلــجــائــزة الــعــالــمــيــة لــلــروايــة 
العربية، لكنه يقول إنه لم يعد 
مــن الــمــمــكــن أن يــكــون تــابــًعــا 
للجائزة طالما أنها ممولة من 

اإلمارات.
واستقال الحروب احتجاًجا 
عــلــى مــوافــقــة اإلمــــــارات على 
إسرائيل،  مع  العالقات  إقامة 
”مقايضة  بأنها  إيــاهــا  واصــًفــا 
مـــروعـــة ومـــحـــزنـــة“ لــحــقــوق 

الفلسطينيين.
وقال الحروب: لقد اعتدت 
أن يكون لدّي عالقات ثقافية 
مر  على  اإلمــــارات  فــي  كبيرة 
الــســنــيــن، وكــــان لــــدّي الــعــديــد 
ــيــيــن،  مـــن األصـــدقـــاء اإلمــارات
وشـــــاركـــــت فــــي الــــعــــديــــد مــن 
األنـــشـــطـــة ومــــعــــارض الــكــتــب 
والـــمـــهـــرجـــانـــات فـــي الـــدولـــة. 
لــقــد ســاهــمــت هـــذه األنــشــطــة 
الثقافي  المشهد  فــي  بالتأكيد 
الــعــربــي. لــكــن كــل هـــذا أصبح 

اآلن في حالة من عدم اليقين 
واستبدلت به إسرائيل“.

أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وأكـــــــــــدت 
واحد  هو  الحروب“  ”المؤلف 
مـــــن قـــائـــمـــة مــــتــــزايــــدة مــن 
العرب  والمفكرين  المؤلفين 
الــــذيــــن يـــطـــالـــبـــون بــمــقــاطــعــة 
الثقافية  والــجــوائــز  األحـــــداث 

أن  بعد  اإلمـــارات  تمولها  التي 
تــخــلــت الــــدولــــة عـــن مـــبـــادرة 
 ٢٠٠٢ عــــام  الــعــربــيــة  الـــســـالم 
إسرائيل  مع  العالقات  إلعــادة 
إنشاء  على  موافقتها  بمجرد 

دولة فلسطينية.
وســــعــــت اإلمـــــــــــارات خـــالل 
زيــادة  إلــى  الماضية  الــســنــوات 

للمهرجانات  رعايتها  وتــيــرة 
ــــد مـــــــن الــــمــــؤلــــفــــيــــن  ــــعــــدي ــــل ل
والــشــخــصــيــات الــمــؤثــرة، كما 
أكثر  مــن  بعض  الــدولــة  تمول 
ـــجـــوائـــز األدبــــيــــة ربــــًحــــا فــي  ال
ــعــربــي وذلــــك ســعــًيــا  ــعــالــم ال ال

لتحسين سمعتها.
ـــــــادرت مــجــمــوعــة مــن  و ب

فــي ”الــروايــة  سابًقا  فــائــًزا   ١٧
لجنة  وأعضاء  العربية-بوكر“ 
مختارين  ومؤلفين  التحكيم 
إلى  مفتوحة  رسالة  كتابة  إلى 
بوقف  تطالب  ”بــوكــر“  أمــنــاء 
الــتــمــويــل اإلمــــاراتــــي لــلــجــائــزة 

”للحفاظ على استقالليتها“ .
وقالت مؤسسة جائزة بوكر 

في بريطانيا إنها لم تكن على 
لديها  يعد  ولم  بالخطاب  علم 
عــالقــة رســمــيــة مــع ”الــجــائــزة 
العالمية للرواية العربية“ التي 

تديرها أبوظبي.
وكـــــان الــــحــــروب مـــن بين 
الــمــوقــعــيــن، وكـــذلـــك الــكــاتــب 
إبراهيم  األردنـــي  الفلسطيني 
اللبناني  والـــروائـــي  اهللا  نــصــر 
إلــــــيــــــاس خـــــــــوري والــــمــــؤلــــف 
الـــمـــغـــربـــي بـــنـــســـالـــم حــمــيــش.

عالقة  إن  الـــحـــروب:  ويــقــول 
اإلمــــــــــارات بـــإســـرائـــيـــل كــانــت 
مثيرة للقلق بشكل خاص ألن 
يتجاوز  البلدين  بين  التعاون 
األمـــــــن واالقــــتــــصــــاد لــيــشــمــل 
”ما  والــفــن  والــثــقــافــة  التعليم 
الذي ستتعلمه ثقافًيا أو تربويًا 
تستعمر  دولـــــة  مـــن  ــا  ــًي فــن أو 
وتقمع شعبًا بأكمله بالقوة؟“ .

ويـــقـــول الـــكـــاتـــب نــصــر اهللا 
الـــــذي فــــاز بـــجـــائـــزة الـــروايـــة 
لن  إنـــه   ،٢٠١٨ عـــام  الــعــربــيــة 
أن  طالما  أخــرى  مــرة  يتقدم 

صفقة التطبيع قائمة.
وقـــالـــت فـــلـــور مـــونـــتـــانـــارو، 

المسؤولة في الجائزة العالمية 
الخطاب  إن  العربية  لــلــروايــة 
يتم  لم  ولكن  استالمه  تم  قد 

إرسال رد رسمي.
ولم تعلق ”مونتانارو“ على 
ما إذا كانت اإلمارات ستستمر 
فــي تــمــويــل الــجــائــزة أم ال أو 
عدد المشاركين الذين انسحبوا 
من المشاركة في حدث العام 
إن  تــقــول  ذلـــك،  ومــع  المقبل. 
الجائزة ”تعمل بشكل منفصل 

عن أي تأثير سياسي“.
وأضـــــافـــــت ”نــــطــــالــــب بـــأن 
ال يـــهـــتـــم الــــقــــضــــاة كـــــل عـــام 
الخارجية،  واآلراء  بالتأثيرات 
أو  الــــديــــن  أو  لــلــجــنــســيــة  أو 

السياسة أو العمر“ .
الشيخ  جــائــزة  واجــهــت  كما 
عنيف.  فعل  رد  للكتاب  زايـــد 
وســحــبــت الــكــاتــبــة الــمــغــربــيــة 
روايتها  مــؤخــًرا  رمــيــج  زهـــرة 
 ،٢٠٢١ مسابقة  مــن  األخــيــرة 
الشاعر  مواطنها  استقال  فيما 
مـــحـــمـــد بـــنـــيـــس مــــن الــلــجــنــة 
قضى  أن  بــعــد  لــهــا  الــمــنــظــمــة 

فيها ١٠ سنوات.

العالقات مع إسرائيل تعصف برعاية اإلمارات للجوائز والمهرجانات
مقاطعة واسعة من  األدباء والمثقفين ورفضهم المشاركة فيها

وكاالت:   - المحتلة  القدس 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ـــنـــت  أعـــل
اإلســرائــيــلــيــة، أّنـــه تــم االتــفــاق 
على  اإلمــاراتــيــة  نظيرتها  مــع 
خــطــة تــســمــح لــإلســرائــيــلــيــيــن 
بـــالـــســـفـــر إلـــيـــهـــا فــــي غــضــون 
أيــــــــــام، حــــتــــى قــــبــــل ســــريــــان 
اتــفــاق اإلعـــفـــاء الــمــتــبــادل من 

التأشيرة.
وقـــد وقـــع الــبــلــدان، الــلــذان 
أقـــامـــا عـــالقـــات دبــلــومــاســيــة 
الماضي،  سبتمبر  في  رسمية 
ـــامـــج اإلعـــــفـــــاء مــن  عـــلـــى بـــرن
الـــتـــأشـــيـــرة مـــــؤخـــــًرا، ولــكــنــه 
لـــن يـــدخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ إال 
كال  إرســـال  مــن  يــوًمــا   ٣٠ بعد 
حول  رسمية  رسائل  البلدين 
االتــــفــــاقــــيــــة، بـــحـــســـب مـــوقـــع 

«تايمز أوف إسرائيل».
الــخــارجــيــة  وزارة  وقـــالـــت 
مثل  سلمت  أّنــهــا  اإلسرائيلية 
نظيرتها  إلـــى  الــرســالــة  هـــذه 
ما  تذكر  أن  دون  اإلماراتية، 
اإلمــاراتــيــة  الـــــوزارة  كــانــت  إذا 

فعلت الشيء نفسه.
وطــلــب وزيــــر الــخــارجــيــة، 

ومسؤولون  أشــكــنــازي،  غابي 

ــــــــــوزارة، مــــن أبــوظــبــي  فــــي ال

حـــــًال مـــؤقـــتًـــا لــلــســفــر بــــدون 

منح  عــلــى  واتـــفـــقـــا  تـــأشـــيـــرة. 

اإلسرائيلية  الطيران  شركات 

ـــدخـــول اإلمــــــارات  تـــصـــاريـــح ل

اإلسرائيليين  الركاب  لجميع 

عملية  عــبــر  رحـــالتـــهـــم،  فـــي 

إلكترونية.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أشـــــــــارت 

شــــركــــة الــــطــــيــــران الــوطــنــيــة 

أّنها  إلى  «العال»  اإلسرائيلية 

أسبوعية  رحــلــة   ١٤ ستنظم 

ــــاًرا مــــن ١٣  ــــب إلــــــى دبــــــي اعــــت

ذلك  في  بما  القادم،  ديسمبر 

ثــــالث رحـــــالت يـــومـــي األحـــد 

والخميس، ورحلتين في أيام 

أخرى.

أّن  الــــشــــركــــة  وأوضـــــحـــــت 

دوالًرا   ٢٩٩ من  تبدأ  األسعار 

مميزة  تــذاكــر  مــع  لــلــتــذكــرة، 

وتذاكر  دوالًرا،   ٥٩٩ من  تبدأ 

درجـــة رجـــال األعــمــال بسعر 

٨٩٩ دوالًرا.

 إلــى ذلــك عدلت اإلمـــارات 

ــــك األجــــــانــــــب  ــــمــــل قـــــــانـــــــون ت

لــــلــــشــــركــــات بــــمــــوجــــب طــلــب 

مــن إســرائــيــل كــشــرط لــزيــادة 

اســتــثــمــاراتــهــا بــمــوجــب اتــفــاق 

إشــهــار إقــامــة الــعــالقــات بين 

أبو ظبي وإسرائيل.

وأكــــدت مــصــادر إمــاراتــيــة 

الــقــانــون  تــعــديــل  أن  رســمــيــة 

أبو  من  استجابة  تم  المذكور 

إسرائيل  وضعته  لشرط  ظبي 

ضــمــن الــتــفــاهــمــات الــخــاصــة 

وآليات  االقتصادي  بالتعاون 

االستثمار. تدفق 

وبـــحـــســـب الــــمــــصــــادر فـــإن 

إســــرائــــيــــل رفــــضــــت الـــســـمـــاح 

بــــاســــتــــثــــمــــارات واســـــعـــــة فــي 

اإلمــــــــارات بــمــوجــب الــصــيــغــة 

القديمة لقانون تملك األجانب 

لـــلـــشـــركـــات وطـــلـــبـــت تــعــديــل 

متطلبات  مــع  ليتوائم  مـــواده 

شركاتها باالستحواذ الكامل.

وأصــــــــــــــــــدرت اإلمـــــــــــــــارات 

ــــا بــــقــــانــــون تــعــديــل  مــــرســــوًم

قـــانـــون الـــشـــركـــات، ضــمــن ما 

تــم الــتــرويــج لــه بـــأن الــجــهــود 

لتطوير  مستمرة  الحكومية 

للقطاعات  التشريعية  البيئة 

االقتصادية في اإلمارات.

ــتــيــح الـــتـــعـــديـــالت لــــرواد  وت

األعـــــــمـــــــال والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 

األجــــانــــب إمـــكـــانـــيـــة تــأســيــس 

شـــــركـــــات، وتـــمـــلـــكـــهـــا بــشــكــل 

الشتراط  الحاجة  دون  كامل 

إلغاء  تــم  كما  معينة،  جنسية 

الـــشـــرط الــــذي يــلــزم الــشــركــة 

فتح  في  ترغب  التي  األجنبية 

فــــرع لــهــا داخــــل الـــدولـــة بــأن 

مواطني  من  وكيل  لها  يكون 

الدولة.

اإلمارات تفتح أبوابها لإلسرائيليين بدون تأشيرة
تلبية لدعوة من ولي عهد المملكةالعال تسّير ١٤ رحلة أسبوعية إلى دبي في ديسمبر

على متنها ٥٧ حاوية أسلحة

رئيس  صرح  أ):  ب  (د  المحتلة  القدس 
بأنه  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء 
ــا  يــعــتــزم زيـــــارة مــمــلــكــة الــبــحــريــن قــريــبً
تلبية لدعوة من ولي العهد رئيس الوزراء 

خليفة. آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
وقــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي مـــقـــطـــع فــيــديــو 
نــشــرتــه صــفــحــاتــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي، أنــــه بــحــث مـــع ولــــي الــعــهــد 
ــــنــــي، خــــــــالل اتــــــصــــــال هـــاتـــفـــي  ــــحــــري ــــب ال
الــلــيــلــة قــبــل الــمــاضــيــة «تــعــزيــز الــعــالقــات 
كانت  :«لقد  نتنياهو  وأضــاف  الثنائية». 
كانت  وقد  بيننا؛  محادثة  ثاني  هي  هذه 

للغاية». ودية 

بحقيقة  لــلــغــايــة  مــتــأثــر  :«كــالنــا  وقـــال 
أنـــــه يــمــكــنــنــا تــحــقــيــق الــــســــالم لــشــعــبــيــنــا 
دعاني  وقد  جًدا.  قصير  وقت  في  وبلدينا 
البحرين  إلى  رسمية  بزيارة  للقيام  أيًضا 

سرور». بكل  ذلك  أفعل  وسوف   . قريبًا
وكـــانـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــبــحــريــن (بــنــا) 
االتصال،. بحدوث  الماضية  الليلة  أفادت 

استعراض  جــرى  أنــه  الوكالة  وأضافت 
في  البلدين  بين  الثنائي  التعاون  مجاالت 
البلدين،  بــيــن  الــســالم  تــأيــيــد  إعـــالن  إطـــار 
في  الــتــعــاون  مــن  أوســع  أفــق  نحو  والــدفــع 
ـــمـــجـــاالت بـــمـــا يـــعـــزز الـــســـالم  مــخــتــلــف ال

المنطقة. في  واالستقرار 

سابق،  يمني  وزير  اتهم  وكــاالت:   - عدن 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــمــعــتــرف بــهــا دولـــًيـــا، 
بإعطائها ترخيًصا لسفينة إماراتية مشبوهة 
بالدخول إلى أرخبيل سقطرى، على متنها 
نــحــو ٥٧ حــاويــة أســلــحــة وأبـــــراج اتــصــاالت 

لربط الجزيرة بشكل مباشر مع أبو ظبي. 
وقــــــال وزيــــــر الـــنـــقـــل الــمــســتــقــيــل صــالــح 
الجبواني في تغريدة على تويتر، إن جزيرة 
سقطرى مختطفة بيد اإلمارات ومليشياتها 
في اإلدارة الذاتية التابعة للمجلس االنتقالي 
في  تعمل  زالــت  وال  ظبي،  أبو  من  المدعوم 

المحافظة. 
سيطرت  الــجــاري،  العام  من  يونيو  وفــي 
فـــصـــائـــل الــمــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي الــمــدعــومــة 
إمـــاراتـــًيـــا، عــلــى جــزيــرة ســقــطــرى الــواقــعــة 
مع  مــواجــهــات  بعد  الــهــادي،  المحيط  على 
القوات الحكومية وخروج المحافظ رمزي 

محروس عبر المهرة إلى السعودية. 

وأضـــاف الــجــبــوانــي، أن فــي الــوقــت الــذي 
يــعــمــل االنـــتـــقـــالـــي فــــي وضـــــع كــــهــــذا، قـــام 
سعيد)  عبدالملك  (معين  الحكومة  رئيس 
بــالــتــرخــيــص لــســفــيــنــة إمـــاراتـــيـــة تــحــمــل ٥٧ 
حاوية أسلحة وأجهزة اتصاالت. وكانت أبو 
ظبي قد سعت في فترات سابقة، الستبدال 
شــبــكــتــي اإلنـــتـــرنـــت واالتـــــصـــــاالت، بــأخــرى 

إماراتية، تمهيًدا لتعطيل الشبكة اليمنية. 
وأوضح الجبواني أن هذه الحاويات منها 
٣٦ حــاويــة مــعــبــأة بــاألســلــحــة، و٢١ حــاويــة 
تحمل قطع أبراج االتصاالت لربط الجزيرة 

بأبوظبي، على حد قوله. 
تواطًؤامكشوًفا  أن  إلــى  الجبواني  وأشـــار 
مكلًفا  يزال  ال  الذي  عبدالملك)  (معين  من 
ذلك  مــرِفــًقــا  الــجــديــدة،  الحكومة  بتشكيل 
بأعمال  القائم  الــوزراء  رئيس  لنائب  بوثيقة 
وزير النقل سالم الخنبشي للسماح للسفينة 

بالدخول إلى الجزيرة.

نتنياهو يعتزم زيارة البحرين قريبًا

سفينة إماراتية مشبوهة  
تدخل إلى سقطرى

الــقــاهــرة - رويــتــرز - أف 
ومؤسس  محامون  قال  ب: 
مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مــصــريــة 
بارزة إن السلطات احتجزت 
انفراديًا  التنفيذي  مديرها 
إنــســانــيــة  ال  ظـــــــروف  وفـــــي 
القبض  بعد  أيام  ثالثة  لمدة 

الماضي. األسبوع  عليه 
وجــاســر عــبــد الــــرازق من 
بـــيـــن ثـــالثـــة مــــن الــعــامــلــيــن 
للحقوق  المصرية  بالمبادرة 
الــــشــــخــــصــــيــــة، تـــــم الـــقـــبـــض 
ــيــهــم األســــبــــوع الــمــاضــي  عــل
انــتــقــادات  أثـــارت  قضية  فــي 
عــلــنــيــة مــن األمــــم الــمــتــحــدة 

غربيين. ودبلوماسيين 
وقــــــــال حـــــســـــام بـــهـــجـــت، 
مــــؤســــس ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــمــصــريــة  الـــمـــبـــادرة  إدارة 
لـــــلـــــحـــــقـــــوق الــــشــــخــــصــــيــــة، 

لـــرويـــتـــرز بـــعـــد مـــثـــول عــبــد 
الرازق في جلسة تحقيق في 
مــحــكــمــة بــالــقــاهــرة «يــلــقــى 
جـــاســـر مــعــامــلــة خـــاصـــة ال 
إنـــســـانـــيـــة ومـــهـــيـــنـــة بــشــكــل 
مع  بالمقارنة  حتى  متعمد 
بــــاقــــي الـــــنـــــزالء فــــي ســجــن 
إللحاق  تهدف  طرة،  ليمان 

صحته  ـــعـــّرض  وتُ بــه  األذى 
للخطر». وسالمته 

عضو  البرعي  نجاد  وقــال 
ــــــدفــــــاع عـــــن عــبــد  فـــــريـــــق ال
تــحــقــيــق  كـــــان  «دا  الـــــــــرازق 
عـــــادي مـــع األســــتــــاذ جــاســر 
عن  فيه  اتــســأل  الـــرازق  عبد 
وشغلها  ودورهــــا  الــمــبــادرة 

لــكــن الـــلـــي لــفــت نــظــرنــا هو 
إســـــاءة الــمــعــامــلــة الــواضــحــة 
وتـــعـــريـــض صــحــة وســالمــة 
ــــــاذ جـــــاســـــر لــلــخــطــر  األســــــت
للدستور  بالمخالفة  كسجين 

والقانون». 
وجـــــددت مــنــظــمــة الــعــفــو 
ـــــهـــــا قـــيـــام  ـــــت ـــــة إدان ـــــي ـــــدول ال
بتصعيد  المصرية  السلطات 
ــتــهــا ضــــد حــقــوقــيــيــن،  حــمــل
أُوقــــفــــوا األســـبـــوع الــمــاضــي، 
مــصــريــة  مــحــكــمــة  وإدراج 
لـــنـــاشـــط ســـيـــاســـي ومـــحـــام 
حــــــقــــــوقــــــي عــــــلــــــى قــــــوائــــــم 

اإلرهاب.
بيان  في  المنظمة  وقالت 
القاسية  المعاملة  «إن  أمس 
والــالإنــســانــيــة الــتــي تــعــّرض 
لــهــا فــي الــســجــن جــاســر عبد 
الــــــرازق، الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 

للحقوق  المصرية  للمبادرة 
الـــشـــخـــصـــيـــة هـــــي مــعــامــلــة 
تــظــهــر تــصــمــيــم الــســلــطــات 
هذه  تصعيد  على  المصرية 
عن  المدافعين  ضد  الحملة 

اإلنسان». حقوق 
المنظمة  بيان  في  وجــاء   
المبادرة  موظفي  اعتقال  إن 
عـــقـــب لـــقـــاء دبــلــومــاســيــيــن 
ووصـــــــف الـــمـــدافـــعـــيـــن عــن 
ـــــــســـــــان بـــأنـــهـــم  حـــــقـــــوق اإلن
إرهــــــابــــــيــــــون، هـــــي أحـــــدث 
األمـــثـــلـــة عـــلـــى مـــــدى عــمــق 
وكــــــارثــــــيــــــة أزمــــــــــة حـــقـــوق 

اإلنسان في مصر».
عبد  «جاسر  أن  وأوردت 
الحبس  في  احتِجز  الـــرازق، 
االنفرادي في زنزانة باردة، 
الدافئة  المالبس  من  وُحرم 

والفراش». 

مصر تحتجز مدير منظمة حقوقية في حبس انفرادي
في ظروف ال إنسانية ولمدة  ٣ أيام

 نجاد البرعي محامي جاسر عبد الرازق
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رئيـس التحـرير
وأسـرة تحـرير

يتقدمون بخالص العزاء وعظيم المواساة
إلى الزميل

جـمــال فـايـز السـعيد
وأشقائه

فــالــح فــايــز السـعيد
إسماعـيل فــايــز السـعيد
إبـراهـيم فــايــز السـعيد
في وفاة المغفور له بإذن اهللا

والــدهــم
تغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح 
جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان



 حل ســــودوكو  حل ســــودوكو 

ســــودوكو ســــودوكو  هل تستطيع معرفة الفوارق الثمانية بين هاتين الصورتين في أقل من ٣ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٩٤
القوس: ٤
الزبانا: ٢

اثنان ال تنساهما: ذكر 
واثـــنـــان  والــــمــــوت،  اهللا 
إحسانك  تــذكــرهــمــا:  ال 

للناس وإساءتهم إليك.

:١٤٩١

غرناطة  حصار  بــدء   

المسلمين  معاقل  آخــر 

في األندلس.

:١٨٧٥

الــخــديــوي إســمــاعــيــل 

يــبــيــع أســهــم مــصــر في 

قناة السويس لبريطانيا.

:١٩١٥

ـــــرت أيـــنـــشـــتـــايـــن  ـــــب أل

النسبية  النظرية  يقدم 

أمام  مــرة  ألول  العامة 

األكــاديــمــيــة الــبــروســيــة 

للعلوم.

:١٩٥٦

الــــجــــيــــش  تـــــوحـــــيـــــد   

الـــــمـــــصـــــري والــــجــــيــــش 

ــــجــــيــــش  األردنـــــــــــــــــي وال

الـــســـوري تــحــت الــقــيــادة 

المصرية.

:١٩٩٢

تقسيم  على  الموافقة 

تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا إلـــى 

التشيك  وهــمــا  دولــتــيــن 

وسلوفاكيا اعتباًرا من ١ 

يناير ١٩٩٣.

:٢٠١٦

تــــــصــــــادم قـــطـــاريـــن 

فـــي مــحــافــظــة ســمــنــان 

اإليرانية يسفر عن وفاة 

٤٥ شــخــًصــا عــلــى األقــل 

وإصابة ١٠٣ آخرين.

٢٥ نوفمبر

هل تستطيع مساعدة الطفلة الصغيرة في عبور هذه المتاهة 
حتى تتمكن من الوصول إلى دميتها في أقل من دقيقتين؟

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

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

زائل  بمعنى   - اللزوجة  عالية  العضوية  السوائل  من  خليط   -١
(مبعثرة).

٢- عقاٌب أو نازلة (معكوسة) - اسم علم مؤنث.
٣- بلد جبلي غير ساحلي يقع في القوقاز - درجة موسيقية.

٤- أصيل رفيع النسب (معكوسة) - َصاَحَب وصادق (معكوسة).
٥- ضاق صدره (معكوسة) - من أسماء اهللا الحسنى.

٦- من أشهر الشعراء في العصر العباسي - اكتمل (معكوسة).
٧- حبٌل يُْفتل طاقًة واحدًة (مبعثرة) - أسقط.

٨- رمز رياضي (معكوسة) - حيوان أليف - َظْهٌر.
٩- نادي كرة قدم فرنسي تأسس عام ١٩٤٤ - أكبر مدن ألبانيا.

وظائف  علم  رواد  وأحـــد  مسلم  وطبيب  مــوســوعــي  عــالــم   -١٠
األعضاء.

١- لََمَع وأضاء (معكوسة) - عوٌد يُتََّخُذ من شجر 
األراِك يُستاك به (معكوسة).

ليبيا  فـــي  الـــقـــدم  كــــرة  عــبــي  ال  أبــــرز  أحــــد   -٢
والمنطقة العربية.

٣- يستعمل الحيلة (معكوسة) - والد (معكوسة) 
- أداة نفي.

عام  ألفها  السباعي  يــوســف  للكاتب  روايـــة   -٤
.١٩٥٠

٥- تشتم (معكوسة) - وحدة سوائل (معكوسة).
٦- بواسطتي - أدلة وإثباتات واضحة.

 - الجنوبية  أمريكا  في  جبلية  سلسلة  أكبر   -٧
هرب (معكوسة).

٨- صوت العقارب - رداء - يتمنى (معكوسة).
ريــاضــة   - (مــعــكــوســة)  إســرائــيــلــيــة  صحيفة   -٩

الكرة الصفراء.
١٠- يمشي - بحيرة إفريقية.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

«الفك المفترس» 
أبرز معروضات 
متحف األوسكار

المجّسم  ســيــكــون  أ.ف.ب:   - انــجــلــيــس  لـــوس 
رّوعت  التي  القرش  لسمكة  أمتار   ٨ طوله  البالغ 
نحو  قبل  المفترس»  فيلم «الفك  في  السابحين 
المتحف  في  المعروضات  أبرز  من  قرن  نصف 
أنجليس.  لــوس  فــي  األوســكــار  لــجــوائــز  المنتظر 
من  أمتار   ٩ علّو  على  معلًقا  القرش  هــذا  وبــات 
من  الـــذي  المتحف  مــن  الثالثة  الطبقة  أرضــيــة 
 .٢٠٢١ أبــريــل   ٣٠ فــي  أبـــوابـــه  يفتح  أن  الــمــقــرر 
الزجاجية  األلياف  من  المصنوع  المجّسم  وهــذا 
لتصوير  البحري  للوحش  اعــّدت  نسخة  آخــر  هو 
ويتجاوز   ،١٩٧٥ العام  إلى  العائد  الشهير  الفيلم 
المتحف  إدخاله  تم  وقد  متر.   ١٫٥ فّكيه  عرض 
من النافذة باستخدام رافعة بعدما تعّذر تمريره 

عبر أبواب المصعد.

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة

صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :

٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :

٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :

٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :

٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي

٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥



الدوحةـ  [: أعلنت هيئة األشغال العامة 
«أشغال» عن تنفيذ إغالق مروري جزئي على 
من  األيسر  المسار  في  وذلــك  الجامعة،  شــارع 
بالقرب  متًرا   ٨٠ لمسافة  باالتجاهين،  الشارع 

من تقاطعه مع شارع الخفجي.
وقــالــت أشــغــال إن اإلغــــالق الـــذي يــبــدأ غــًدا 
طيلة  وسيتم  أشهر،   ٦ لمدة  يستمر  الخميس 
مفتوحين  مــســاريــن  على  اإلبــقــاء  الــفــتــرة  هــذه 
لـــلـــمـــرور فـــي كـــال اتـــجـــاهـــي شـــــارع الــجــامــعــة. 
مع  بالتنسيق  يــأتــي  اإلغــــالق  أن  إلـــى  وأشــــارت 

إتــاحــة  إلـــى  ويــهــدف  لــلــمــرور،  الــعــامــة  اإلدارة 
بتطوير  الخاصة  الحفر  أعمال  لتنفيذ  المجال 
وشبكة  الصحي  الصرف  لشبكة  التحتية  البنية 

تصريف مياه األمطار في المنطقة.
ســتــقــوم هــيــئــة األشــــغــــال الـــعـــامـــة بــتــركــيــب 
الطريق  مستخدمي  لتنبيه  اإلرشادية  اللوحات 
ــتــغــيــيــر الـــــمـــــروري، وتـــهـــيـــب بــجــمــيــع  ـــهـــذا ال ب
السرعة  بــحــدود  االلــتــزام  الطريق  مستخدمي 
حفاًظا  اإلرشــاديــة  اللوحات  واتــبــاع  المسموحة 

على سالمتهم.

أطــلــقــت  قـــنـــا:  بكين- 
الــــصــــيــــن بــــنــــجــــاح أمــــس 
ــا لــجــمــع  ــًي مـــســـبـــاًرا فــضــائ
عـــــيـــــنـــــات مــــــــن الــــقــــمــــر 
أول  وهـــــي  وإعـــــادتـــــهـــــا، 
ــــصــــيــــن  ــــل مـــــــــحـــــــــاولـــــــــة ل
الســــتــــعــــادة عـــيـــنـــات مــن 
جـــــســـــم خـــــــــــارج كــــوكــــب 

األرض.
وانـــــطـــــلـــــق الــــــصــــــاروخ 
حــامــًال  مارش-٥،  لـــونـــغ 
من  آه-٥  الــمــســبــارتــشــانــغ 
لإلطالق  ونتشانغ  مركز 
الــــفــــضــــائــــي بـــمـــقـــاطـــعـــة 
الصين،  جــنــوبــي  هــايــنــان 
آه-٥  تــشــانــغ  مهمة  وتــعــد 
المهام  أكثر  مــن  واحــدة 
تاريخ  في  وتحديًا  تعقيًدا 

الصيني.  الجوي  الفضاء 

إغالق مروري جزئي باالتجاهين على شارع الجامعة

الصين تطلق 
مسبارًا لجمع 

عينات من القمر

ماناجوا- أ ف ب: لقي ١٦ شخًصا على األقّل مصرعهم 
وأصــيــب ٢٥ آخــــرون بــجــروح فــي انــقــالب شــاحــنــة لنقل 
ما  بحسب  نــيــكــاراجــوا،  شــمــال  فــي  تقّلهم  كــانــت  الــركــاب 
فارغاس  خيرمان  وقــال  رسمية.   إعــالم  وســائــل  أفـــادت 
شمال   ٢٤٥ بُعد  على  الواقعة  واســاالال  مدينة  بلدية  رئيس 
الركاب  لنقل  تستخدم  التي  الشاحنة  إّن  ماناجوا  العاصمة 
الحكم  ذي  الشمالي  الكاريبي  ساحل  منطقة  بلديات  بين 
عن  أسفر  مّما  ميكانيكي  عطل  جــراء  من  انقلبت  الذاتي 
سقوط ١٦ قتيًال على األقّل، أحدهم رضيع، و٢٥ جريًحا. 

وأضاف أّن الحادث نجم عن عطل ميكانيكي.

١٦ قتيًال بانقالب شاحنة 
في نيكاراجوا

مطلوب ضوابط 
واضحة النتقال 

العمال بين شركة 
وأخرى
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تجديد اإلرادة الدولية لدعم الشعب األفغاني

مـــشـــاركـــة قــطــر فـــي مــؤتــمــر جنيف 
الــذي  أفغانستان  حــول  الــدولــي  الــــوزاري 
المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  أمس،  عقد 
ــــــدور اإليــجــابــي  جـــــاءت انـــطـــالًقـــا مـــن ال
في  قطر  تلعبه  ظلت  الـــذي  والــمــحــوري 
القضية األفغانية، باعتبارها راعًيا أساسًيا 
من  أفغانستان،  في  واالستقرار  للسالم 
بين  السالم  محادثات  استضافتها  خالل 
وطــالــبــان،  وحـــركـــة  األمــريــكــيــة  اإلدارة 
وأيـــًضـــا مـــن خــــالل مـــفـــاوضـــات الــســالم 
الحكومة  بين  حالًيا  الــجــاريــة  األفغانية 
في  مشاركتها  فـــإن  ولــذلــك  وطــالــبــان، 
لتوليها  كبيرة  أهمية  تكتسب  المؤتمر 

الملف األفغاني وثقة األطراف األفغانية 
والمجتمع الدولي فيها لدورها اإليجابي 

البارز كوسيط مقبول وموثوق ونزيه.
 إن أهــمــيــة هــــذا الــمــؤتــمــر تــنــبــع من 
دول  مـــن  فــيــه  الـــواســـعـــة  الــمــشــاركــة  أن 
اإلرادة  تؤكد  وإقليمية  أممية  ومنظمات 
طموحات  لتحقيق  المشتركة  الــدولــيــة 
واألمــن  االســتــقــرار  فــي  األفغاني  الشعب 
والتنمية، خاصة وأن هذا المؤتمر ُيعقد 
في مرحلة هامة في تاريخ أفغانستان، 
حــيــث يــتــزامــن مــع تــواصــل مــفــاوضــات 
السالم األفغانية التي تستضيفها الدوحة، 
والتي تمثل فرصًة حقيقيًة إلنهاء الصراع 

منذ  المستمر  االستقرار  وعــدم  والعنف 
عقوٍد طويلة، والوصول بالشعب األفغاني 
إلـــى بـــر األمـــــان وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــه في 
والتنمية  واالزدهـــــار  واالســتــقــرار  األمـــن 

المستدامة.
 لــقــد أدركـــــت قــطــر عـــدم جــــدوى أي 
حـــل عــســكــري لـــألزمـــة األفــغــانــيــة، وأنـــه 
انطالًقا من إيمانها بضرورة حل وتسوية 
النزاعات بالطرق السلمية، بَذلت جهوًدا 
والمساعي  الــوســاطــة  خـــالل  مــن  حثيثًة 
الــحــمــيــدة مــن أجـــل إرســــاء أســـس الــســالم 
في أفغانستان وتعزيز السلم واالستقرار 
اإلقليمي والدولي، حيث أثمرت جهودها 

فـــي تــوقــيــع اتـــفـــاق ســـالم بــيــن الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة وحـــركـــة طــالــبــان 
وأيــًضــا االتــفــاق على هدنة خــالل عيدي 
الــفــطــر واألضـــحـــى، واإلفــــــراج الــمــتــبــادل 
عـــن األســـــرى بــيــن حــكــومــة أفــغــانــســتــان 
وحركة طالبان، باإلضافة إلى بدء عقد 
 ١٢ بتاريخ  األفغانية  السالم  مفاوضات 

سبتمبر الماضي.
تأكيدها  قطر  تجديد  جــاء  هنا  ومــن 
أشكال  مختلف  تقديم  مواصلتها  على 
الوفاق  لترسيخ  األفغاني  للشعب  الدعم 
الــوطــنــي وتــحــقــيــق اتـــفـــاق ســــالم شــامــل 
يأتي  التأكيد  هــذا  تجديد  وأن  ومستدام 

هذا  استقرار  على  حرصها  من  انطالًقا 
البلد، وأن قطر تعتبر نفسها شريًكا دولًيا 
حريًصا على القيام بكل ما يمكن لدعم 
مسيرة أفغانستان نحو االستقرار واألمن 
والــبــنــاء واالزدهــــــار، وأن هـــذه الــشــراكــة 
وجميع  الدولي  المجتمع  ثقة  من  جاءت 
األطــــراف األفــغــانــيــة فــي دورهــــا المهم 
السالم  لتحقيق  الــجــاريــة  الــجــهــود  تــجــاه 
في أفغانستان من خالل وساطاتها بين 
واشــنــطــن وطــالــبــان، وأيــًضــا دورهــــا في 
واستضافة  األســرى  ســراح  إطــالق  تبادل 
ــــمــــفــــاوضــــات األفــــغــــانــــيــــة -  جــــــــوالت ال

األفغانية.

جميع  يــتــحــمــل  أن  جـــــًدا  الــمــهــم  مـــن   
مسؤولياتهم  أفــغــانــســتــان  فـــي  الــفــرقــاء 
وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والمضي 
وتحقيق  السياسية،  العملية  فــي  قــدًمــا 
التوافق والمصالحة الوطنية، والمحافظة 
على وحدة أفغانستان وسيادتها، والعمل 
عــلــى بــنــاء دولـــة الــمــؤســســات الــتــي تقوم 
عــلــى مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة واحـــتـــرام 
حـــقـــوق اإلنـــســـان والـــعـــدالـــة والـــمـــســـاواة، 
هذه  تنفيذ  أن  باعتبار  أفغانية،  وبقيادة 
المسائل تعزز الثقة بين الشعب األفغاني 
المجتمع  وبــيــن  جــهــة،  مـــن  وحــكــومــتــه 

الدولي وأفغانستان من جهة أخرى.

رأيرأي

أفغانستان فــي  ــرار  ــق ــت واالس ــســالم  ال لجهود  أســاســيًــا  ــا  ــيً راع مســؤولياتهمقطر  األفغــان  ــاء  الفرق ــع  جمي تحمــل  ــة  أهمي ــى  عل ــد  التأكي

حالة الطقس في دولة قطرحالة الطقس في دولة قطر
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سلوفيني يخفي جثة والدته 
أعواًما بسبب معاشها 

مواطنًا  السلوفينية  السلطات  أوقفت  ب:  ف  أ  ليوبليانا- 
في السابعة والستين من عمره إلخفائه جثة والدته أعواًما 
مّدعًيا أنها ال تزال على قيد الحياة بهدف االستمرار في 
تقاضي معاشها التقاعدي، على ما أفادت الشرطة ووسائل 
اإلعالم. ويقف أقارب لهذه المرأة التي كانت لتبلغ السابعة 
والتسعين لو كانت على قيد الحياة، وراء تنبيه المحققين 
إلى األمر، مؤكدين أن رؤيتها أو زيارتها كانتا متعذرتين 
الرسمي  الناطق  وقــال  المتكررة.  طلباتهم  رغــم  عليهم 
للتلفزيون  تصريح  في  تومازيفيتش  توماز  الشرطة  باسم 
الرسمي إن «الشرطة عثرت على جثة المرأة داخل شقة 
في ليوبليانا»، موضحة أن «وفاتها حصلت على ما يبدو 

قبل سنوات عدة». 

إطالق  ٤٧ ألًفا من صغار أسماك 
الشعم في المياه البحرية

الدوحةـ  [: أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة 
بإدارة الثروة السمكية دفعة إضافية من صغار أسماك 
الشعم بلغ عددها (٤٧٥٠٠) بمتوسط وزن ٦٫٥ جرام في 
إطالقه  تم  ما  مجموع  ليصل  القطرية،  البحرية  المياه 

حتى اآلن حوالي (٣٩٨٥٠٠) من أسماك الشعم.
الشمالية  الــمــنــطــقــة  فــي  اإلنـــــزال  عملية  تــمــت  وقـــد 
الشرقية بمنطقتي المرونة وفويرط وهي من المواقع 
المالئمة  الــظــروف  توفر  تضمن  والتي  بيئًيا  المالئمة 
لنمو وتغذية صغار األسماك وحمايتها من المفترسات.
ويــأتــي إطـــالق صــغــار األســمــاك ضــمــن خــطــة مركز 
وإطالقها  األسماك  استزراع  في  المائية  األحياء  أبحاث 

في البحر بهدف تعزيز المخزون السمكي للبالد.

شــاو  اســـم  أُطـــلِـــَق  ب:  ف  أ  واشنطن- 
على  الصغيرة»  «المعجزة  أو  جي  تشي 
صغير باندا ُولِد خالل الصيف في حديقة 
تصويت  بنتيجة  واشنطن،  في  الحيوانات 
شعبي وصف المشاركون فيه هذه الوالدة 
بأنها رسالة فرح وأمل في خضّم جائحة 
الحيوانات  حديقة  واعتبرت  كوفيد-١٩. 
رمز  أن «الباندا  اإللكتروني  موقعها  عبر 
المهددة  البرية  وللحيوانات  لألمل  دولي 
شــاو  والدة  أوجــــدت  وقـــد  بـــاالنـــقـــراض، 
في  للعالم  الــفــرح  مــن  لحظة  جــي  تــشــي 

ألف   ١٣٥ نحو  وشــارك  كوفيد-١٩».  ظل 
من  اإلنترنت  عبر  التصويت  في  شخص 
٢٠ نــوفــمــبــر الخــتــيــار واحـــد من  ١٦ إلـــى 

أربــعــة أســمــاء اقــتــرحــتــهــا الــحــديــقــة التي 
أقــفــلــت مــــجــــدًدا االثـــنـــيـــن بــســبــب تــجــدد 
تفّشي فيروس كورونا.  وقد ُولِد الصغير 
فيما  الــفــائــت  أغــســطــس   ٢١ فـــي  الــــّذَكــــر 
كـــانـــت الــحــديــقــة مــقــفــلــة لــلــمــرة األولــــى 
بــســبــب الــجــائــحــة، لـــكـــّن لــحــظــة والدتــــه 
ُصّورت بواسطة كاميرا مثبتة في قفص 
بّث  في  ونُِقلَت  العمالقة  الباندا  حيوانات 
عن  الحديقة  أصــدرتــه  بــيــان  ونــقــل  حــّي. 
مــســؤولــيــن فــيــهــا وصــفــهــم االســــم الـــذي 

اختاره الجمهور بأنه «مثالي» للصغير.

المعجزة الصغيرة باندا ولد في واشنطن

اعتبارًا من غد ولمدة ٦ أشهر
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