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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

الدوحة - قنا: يتوجه حضرة صاحب 
ثاني  آل  حــمــد  بــن  تميم  الــشــيــخ  الــســمــو 
أنقرة  مدينة  إلى  المفدى،  البالد  أمير 
للجمهورية  رســمــيــة  زيــــارة  فــي  ــيــوم  ال
مع  خاللها  ليترأس  الشقيقة،  التركية 
أخـــيـــه فــخــامــة الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
أردوغـــــــان، اجــتــمــاع الـــــدورة الــســادســة 
القطرية  الــعــلــيــا  اإلســتــراتــيــجــيــة  للجنة 

التركية.
وســتــتــنــاول الــــــدورة الـــســـادســـة سبل 
تــوطــيــد الـــشـــراكـــة اإلســتــراتــيــجــيــة بين 
البلدين الشقيقين في مختلف المجاالت 
القضايا  حــول  النظر  وجــهــات  وتــبــادل 
االهــتــمــام  ذات  ـــيـــة  ـــدول وال اإلقــلــيــمــيــة 
على  التوقيع  إلــى  باإلضافة  المشترك، 
عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم.

صاحب السمو والرئيس التركي يعززان العالقات اإلستراتيجية
سموه يتوجه إلى تركيا لترؤس اجتماع اللجنة العليا اليوم

ـــــات الــــنــــظــــر حـــــــول الــــقــــضــــايــــا اإلقـــلـــيـــمـــيـــة ــــــادل وجـــــه ــــــب ــــاول ســــبــــل تــــوطــــيــــد الـــــشـــــراكـــــة وت ــــن ــــت االجـــــتـــــمـــــاع ي

تفاصيل ص ٢ ورأي 

تخصيص الموارد الستكمال المشاريع اإلستراتيجية والمرتبطة بالمونديال

القطاع الخاص القطري يستقطب الكفاءات التركية

سموه وروحاني بحثا نتائج اجتماع اللجنة المشتركة والقضايا اإلقليمية والدولية

١٠

تفاصيل ص ٢

Tawfeeq Travel

الـــدوحـــة - قــنــا: وافــــق مــجــلــس الـــــوزراء 
على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 
باعتماد  قــانــون  ومــشــروع   ،٢٠٢١ المالية 
الـــمـــوازنـــة، وعــلــى إحــالــة إجــمــالــي األبــــواب 
الــمــوازنــة  لــمــشــروع  الرئيسية  والــقــطــاعــات 
ومـــشـــروع الــقــانــون إلـــى مجلس الــشــورى. 
تضمن  المشروع االستمرار في تخصيص 
المشاريع  تنفيذ  الستكمال  المالية  الموارد 
اإلستراتيجية وفًقا لرؤية قطر وباألخص 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــاســـتـــضـــافـــة بـــطـــولـــة كـــأس 
والتعليم،  الصحة  وقطاعي   ٢٠٢٢ العالم 
وتخصيص الموارد المالية لتطوير أراضي 

المواطنين.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة

«مواني قطر» تدعم تنفيذ مشروعات كأس العالم

٣٧٨.١ مليار ريال ودائـع القطـــاع الخــاص

٥ ضوابط جديدة لترخيص شركات المحاماة الدولية

مكتب لبرنامج األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب بالدوحة

استيقاف زورقين بحرينيين داخل المياه القطرية 

انتخابـات الشــورى تعـزز المشاركة الشعبيـة
٦

٤

١٢٤

١٠

«التعليم» تنصح بتجنب السفر خالل منتصف العام
ودام: عدم تجديد اتفاقية دعم اللحوم األسترالية
نشر ٢٧٥ بحثًا طبيًا قطريًا في دوريات عالمية



 محليات محليات٢

الخميس 11 ربيع اآلخر 1442هـ - 26 نوفمبر 2020م - العدد (14082)

سموه وروحاني بحثا نتائج اجتماع اللجنة المشتركة 

الــدوحــة - قــنــا: أجـــرى حــضــرة صاحب 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
أمس،  مساء  هاتفًيا  اتصاًال  المفدى،  البالد 
مع فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني 

رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
ـــــصـــــال، اســـتـــعـــراض   جـــــرى خـــــالل االت
الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن وســبــل 

اجتماع  نتائج  سيما  ال  وتعزيزها،  دعمها 
ـــيـــة الــُمــشــتــركــة  ـــران الــلــجــنــة الــقــطــريــة اإلي
للتعاون التجاري واالقتصادي التي عقدت 
أصفهان  مدينة  فــي  السابعة  دورتــهــا  فــي 

اإليرانية يوم أمس األول.
كما تم خالل االتصال مناقشة عدد من 

القضايا اإلقليمية والدولية.

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

رئاسة  هيئة  رئيس  دوديك  ميلوراد  السيد 
اليوم  ذكرى  بمناسبة  والهرسك،  البوسنة 

الوطني لبالده. 

الــشــيــخ  ســـمـــو  بـــعـــث  -  قـــنـــا:  الــــدوحــــة 
األمير،  نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبداهللا 
بـــبـــرقـــيـــة تـــهـــنـــئـــة، إلـــــى فـــخـــامـــة الــســيــد 

مـــيـــلـــوراد دوديـــــك رئــيــس هــيــئــة رئــاســة 
الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 

لبالده. الوطني  اليوم 

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

تيغيلتيجا،  زوران  السيد  دولــة  إلى  تهنئة، 
بمناسبة  والهرسك،  البوسنة  وزراء  رئيس 

ذكرى اليوم الوطني لبالده. 

صــاحب السمــــو والــرئيس
 اإليــراني يستعرضان العالقات 

صاحب السمو يهنئ رئيس البوسنة 
والهرسك بذكرى اليوم الوطني

نائب األميــــر يهنـــئ 
 رئيس البوسنــــة والهـــرسك

رئيس الوزراء يهنـئ نظيـره 
فـــي البوسنــــة والهـــرسك 

صاحب  حضرة  يتوجه  قنا:   - الــدوحــة 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
الــبــالد الــمــفــدى، إلـــى مــديــنــة أنــقــرة الــيــوم 
التركية  لــلــجــمــهــوريــة  رســمــيــة  زيــــارة  فــي 
الشقيقة، ليترأس خاللها مع أخيه فخامة 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـــــان، اجتماع 
الدورة السادسة للجنة اإلستراتيجية العليا 

القطرية التركية.
ـــســـادســـة ســبــل   وســـتـــتـــنـــاول الــــــــدورة ال
البلدين  بين  اإلستراتيجية  الشراكة  توطيد 
وتبادل  المجاالت  مختلف  في  الشقيقين 
اإلقليمية  الــقــضــايــا  حـــول  الــنــظــر  وجــهــات 
الـــمـــشـــتـــرك،  االهــــتــــمــــام  ذات  والــــدولــــيــــة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــوقــيــع عــلــى عــــدد من 

االتفاقيات ومذكرات التفاهم.  
 يرافق سمو األمير وفد رسمي.

صاحب السمو وأردوغان يترأسان اجتماع 
اللجنة اإلستراتيجية العليا القطرية التركية 

سموه يتوجه إلى تركيا اليوم 

المشترك  االهــتــمــام  ذات  ــيــة  والــدول اإلقليمية  القضايا  ــول  ح النظر  وجــهــات  تــبــادل   
البلدين بين  العالقات  لتعزيز  التفاهم  ومــذكــرات  االتفاقيات  من  عــدد  على  التوقيع   

المجــاالت   مختلــف  فــي  اإلســتراتيجية  الشــراكة  ــد  توطي ســبل  ــاول  تتن السادســة  ــدورة  ال  

الـــمـــجـــلـــس  أشــــــــاد  قــــنــــا:   - بــــاكــــو 
بــجــمــهــوريــة  « البرلمان»  الــوطــنــي 
صاحب  حضرة  بإعالن  أذربيجان، 

الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
«حفظه  المفدى  البالد  أمير  ثاني، 
مجلس  انتخابات  إجراء  عن  اهللا»، 

العام  من  أكتوبر  شهر  في  الشورى 
الــــقــــادم. وقـــالـــت لــجــنــة الـــعـــالقـــات 
هــذا  إن  الــمــجــلــس،  فــي  الــبــرلــمــانــيــة 

السياسية  اإلرادة  عن  يُعّبر  اإلعالن 
لمستقبل  اإلســتــراتــيــجــيــة  والــنــظــرة 

لبالد. ا

البرلمان األذربيجاني يُشيد بإجراء انتخابات الشورى
تعّبر عن اإلرادة السياسية والنظرة اإلستراتيجية لمستقبل البالد

أشـــــاد  ــــا:  قــــن  - كــــــاراكــــــاس 
ارياسا،  هورهي  السيد  سعادة 
وزير الخارجية في جمهورية 
بإعالن  البوليفارية،  فنزويال 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
اهللا»  «حفظه  المفدى  البالد 
لمجلس  انتخابات  إجــراء  عن 

من  أكتوبر  شهر  في  الشورى 
سعادته،  وأكــد  الــقــادم.  الــعــام 
فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــــلــــى مـــوقـــع 
«تويتر» ،  االجتماعي  التواصل 

عالمة  ــعــد  يُ اإلعــــالن  هـــذا  أن 
إيــجــابــيــة ودلـــيـــًال عــلــى تــطــور 
بدولة  السياسية  الــمــؤســســات 

قطر.

فنزويال تشيد بإجراء انتخابات الشورى

روتشي  غراموز  السيد  سعادة  اجتمع  قنا:   - تيرانا 
بن  علي  السيد  ســعــادة  مــع  األلــبــانــي  البرلمان  رئــيــس 

حمد المري سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا.
 جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات التعاون 

الثنائي، والموضوعات ذات االهتمام المشترك. 

رئيس البرلمان األلباني 
يجتمع مع سفيرنا

اجتمعت  قنا:   - كاراكاس 
ســــعــــادة الــــدكــــتــــورة دلــســي 
رودريـــــغـــــس نـــائـــبـــة رئــيــس 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة فـــــنـــــزويـــــال 
البوليفارية مع سعادة السيد 
راشــــد بـــن مــحــســن فطيس 

ســـفـــيـــر دولـــــــة قـــطـــر لـــدى 
فنزويال.

 جـــرى خـــالل االجــتــمــاع، 
التعاون  عالقات  استعراض 
ذات  والموضوعات  الثنائي، 

االهتمام المشترك.

نائبــة رئيس فنزويال 
تجتمــع مــع سفيــرنا

العامة  الــقــيــادة  أعلنت  قــنــا:   - الــدوحــة 
للقوات المسلحة أن قيادة القوات الخاصة 
قفز  تدريبات  بتنفيذ  ستقوم  المشتركة 
مــظــلــي بــمــنــطــقــة ســيــلــيــن خــــالل الــفــتــرة 

ديسمبر   ١٠ إلــى  الجاري  نوفمبر   ٢٩ من 
المقبل من الساعة السادسة صباًحا وحتى 
الــرابــعــة عــصــًرا، وذلــك بــارتــفــاع ١٠ آالف 
وفق  أميال،   ٧ قــدره  قطر  ونصف  قــدم، 

(E٠٥١٢٩٧٥) و (N٢٤٥٣٢٨) اإلحداثيات
تلك  بُمرتادي  العامة  القيادة  وأهابت 
وذلــك  والـــحـــذر،  الحيطة  أخـــذ  المنطقة 

لسالمتهم. 

القــــوات الخاصـــة المشـــتركــــــة 
تنفذتدريبــــات قفـــز مظـــلي فـي سيلين  

ابتداءً من األحد القادم وحتى ١٠ ديسمبر 

https://youtu.be/ibPirZLgZ0A
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إنفاًذا لإلجراءات االحترازية المعمول بها في البالد

الــدوحــة - قــنــا: اجــتــمــع ســعــادة الــدكــتــور 
أحــمــد بــن حسن الــحــمــادي، األمــيــن العام 
لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، أمـــــس، مـــع ســعــادة 
سفير  رودريغيز  كاباييرو  أوميليو  السيد 
جمهورية كوبا لدى الدولة، وذلك بمناسبة 

انتهاء فترة عمله في البالد. وتوجه سعادة 
األمــيــن الــعــام لــــوزارة الــخــارجــيــة، بالشكر 
لــســعــادة الــســفــيــر عــلــى جـــهـــوده فـــي دعــم 
وتــعــزيــز الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة، وتــمــنــى له 

التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

الدوحة - قنا: قامت الجهات المختصة، 
بضبط ٤ أشخاص خالفوا اشتراطات العزل 
الصحي المنزلي، وفًقا للتعهد الذي التزموا 
مـــن خـــاللـــه بــتــطــبــيــق تــلــك االشـــتـــراطـــات 
الـــمـــحـــددة مـــن الــجــهــات الــصــحــيــة والــتــي 
وفًقا  القانونية  للمساءلة  مخالفيها  تُعرض 

إلجراءات الجهات الصحية في البالد. 
المخالفين  هــؤالء  ضبط  عملية  وتــأتــي 
بها  المعمول  االحترازية  لإلجراءات  إنفاًذا 
الصحية  الجهات  أقرتها  والتي  البالد  في 
والجهات  العامة  الصحة  وزارة  في  ممثلة 
الــمــســانــدة لــهــا لــضــمــان تــحــقــيــق الــســالمــة 

العامة، منًعا النتشار فيروس كورونا.  
ـــة األشــــخــــاص الــمــخــالــفــيــن  وجـــــار إحـــال

للنيابة المختصة وهم: 
١- أحمد حسن عبدالغني أبو حسان.

٢- غوالبي ايفزسي.
٣- غانم مبارك محمد ثاني الدوسري.

٤- ماجد علي حسن علي الشهران.
ودعـــــت الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي الـــدولـــة 
الصحي  الحجر  في  والمقيمين  المواطنين 
الـــمـــنـــزلـــي إلـــــى ضـــــــرورة االلـــــتـــــزام الـــتـــام 
الصحة  وزارة  من  المحددة  باالشتراطات 
العامة ضمانًا لسالمتهم وسالمة اآلخرين.
ونــبــهــت إلــــى أن كـــل مـــن يــخــالــف تلك 
للعقوبات  نــفــســه  ســيــعــرض  االشـــتـــراطـــات 
الــمــنــصــوص عــلــيــهــا وفـــًقـــا ألحـــكـــام الــمــادة 
(٢٥٣) من قانون العقوبات رقم (١١) لسنة 
لسنة   (١٧) رقم  القانون  وأحكام  ٢٠٠٤م، 
١٩٩٠ بشأن الوقاية من األمراض المعدية، 
بــشــأن   ٢٠٠٢ لــســنــة   (١٧) رقـــم  والـــقـــانـــون 

حماية المجتمع.

أمين عام الخارجية يجتمع مع سفير كوبا

إحــالة ٤ أشــخاص خــالفوا 
اشــتراطات العــزل المنزلي 

أطــلــق   :]  - الـــدوحـــة 
مقهى االبتكار مسابقة أفضل 
بعنوان  الرسم  في  فني  عمل 
اليوم  بمناسبة  قــطــر)  (حــب 
الوطني القطري بهدف تنمية 
ــــــداع وتــطــويــر الــمــهــارات  اإلب
التعبير  فرصة  وإتاحة  الفنية 
عــــن حــــب الـــــوطـــــن، وأيــــًضــــا 
لدى  بالوطنية  الـــروح  تغذية 
المتسابقين، كذلك جمع أكبر 
عــــدد مـــن الـــرســـوم الــمــعــبــرة 
عـــن حـــب الـــوطـــن، وســتــكــون 
في  متخصصة  لجنة  هــنــاك 
التحكيم ترأسها الفنانة إيمان 
متخصصة  وهــــي  الــســلــيــطــي 
وحاصلة  الــرســم  مــجــال  فــي 
على عــدد مــن الــشــهــادات في 
مجال الفنون والحاصلة على 
األعمال  إدارة  فــي  ماجستير 
فــي   HEC PARIS مـــــن 

االبتكار وريادة األعمال.
بالتعاون  المسابقة  وتأتي 
ــــا  ـــو راعــــًي ـــون مـــــع شــــركــــة ســـن
الوجبة  وشــركــة  استراتيجًيا 
لأللبان والعصائر وسي والت 
ـــدلـــس وفــريــمــز  ـــــاد األن و أوت
فــــــاشــــــن وشـــــــركـــــــة بـــــراحـــــة 

الحميدي رعاًة رسميين.
وقــــــــام مـــقـــهـــى االبــــتــــكــــار 
بــنــشــر الــمــســابــقــة مـــن خــالل 
التواصل  مواقع  على  حساباته 
االجــتــمــاعــي، وهـــي مــوجــهــه 
ـــــديـــــه الـــــرغـــــبـــــة فــي  ــــمــــن ل ل

الـــرســـم ســـــواء قــطــريــيــن أو 
 ١٥ إلــى   ٧ ســن  مــن  مقيمين 
لــلــمــشــتــرك  يـــحـــق  وال  عــــاًمــــا 
الــمــشــاركــة بــأكــثــر مــن عمل، 
ســيــكــون الــتــســجــيــل وتــســلــيــم 
الــــــرســــــومــــــات فــــــي مـــقـــهـــى 
من  اللؤلؤة  بمدينة  االبتكار 

الــســاعــة ٩ صــبــاًحــا حــتــى ١١ 
حتى  نوفمبر   ٢٥ مــن  مــســاًء 
تقبل  ولن   ،٢٠٢٠ ديسمبر   ٣
الــتــاريــخ  بــعــد  مــشــاركــات  أي 
الـــمـــحـــدد، وعـــلـــى الــمــشــارك 
العمل  تسليم  بموعد  االلتزام 
واال  الـــمـــحـــدد  الـــتـــاريـــخ  فــــي 

اعــتــبــرت الــمــشــاركــة مــلــغــاة، 
يـــحـــق لـــلـــمـــشـــارك اســـتـــخـــدام 
ملونة،  أقـــالم  مــائــيــة،  ألـــوان 
أكــريــلــك، الــرســم بــالــزيــت أو 
من  أيًضا  بالرصاص.  الرسم 
شـــــروط الــمــســابــقــة مــتــابــعــة 
حـــــســـــاب مـــقـــهـــى االبــــتــــكــــار 

ونشر   innovationcafe.qa
الـــــرســـــومـــــات عـــلـــى صــفــحــة 
لحساب  منشن  مع  المشارك 
إضافة  كذلك  االبتكار  مقهى 
ــــى الــــرســــمــــة  هـــــاشـــــتـــــاق عــــل
I n n o v a t i o n C a f e _

#QND٢٠
وســــــــيــــــــكــــــــون مــــــــــن حــــق 
الــجــهــة الــمــنــظــمــة اســتــخــدام 
عمل  أي  نشر  أو  الــرســومــات 
ــا مـــع ذكــر  فــنــي تــــراه مــنــاســبً
تسليم  وســيــتــم  الــفــائــز،  اســم 
خالل  الــفــائــزة  غير  األعــمــال 

أسبوع بعد نهاية المسابقة.
في  اللوحات  عرض  سيتم 
اللؤلؤة،  فــي  االبــتــكــار  مقهى 
التصويت  فــرد  لكل  ويسمح 
ـــثـــالثـــة مـــشـــاركـــيـــن فـــقـــط،  ل
 ٤ تــاريــخ  مــن  التصويت  يــبــدأ 
ديسمبر،   ١٣ حتى  ديسمبر 
ســيــتــم إعــــــالن الـــنـــتـــائـــج فــي 

تاريخ ١٤ ديسمبر .٢٠٢٠ 
ســـيـــقـــدم الــمــقــهــى جـــوائـــز 
قيمة للفائزين حيث يحصل 
المسابقة  فــي  األول  الــفــائــز 
عــلــى شـــهـــادة تــقــديــر وثــالثــة 
والــفــائــز  قــطــري  ريـــال  آالف 
الــثــانــي عــلــى شـــهـــادة تــقــديــر 
وألفي ريال قطري، والثالث 
عــلــى شـــهـــادة تــقــديــر وألـــف 
لعدد  باإلضافة  قطري  ريال 
مــــن الــــجــــوائــــز الــتــشــجــيــعــيــة 

للمراكز العشرة األخرى.

مســابقــة للرســم احــتفاًال باليوم الوطـني
أطلقها مقهى االبتكار بعنوان «حب قطر» للمبدعين الصغار

المسابقة ــز  جــوائ قيمة  للثالث  وألـــف  للثاني  ــان  ــف وأل األول  للفائز  ريـــال  آالف   ٣
ــن ــوط ـــن حـــب ال ــة وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــلــتــعــبــيــر ع ــي ــن ــف ـــارات ال ـــه ـــم ــر ال ــوي ــط ت
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باإلضافة إلى ٥ لمخالفتهم الحّد المسموح به في المركبة الواحدة

الدوحة - قنا: قامت الجهاُت الُمختّصة 
لعدم  الــعــامــة  للنيابة  شــخــًصــا   ٥٨ بــإحــالــة 
التي  األماكن  في  الكمامة  بارتداء  تقّيدهم 

تتطلب ذلك. 
النيابة  إلــى  آخــريــن   ٥ ــُة  إحــال تمت  كما 
المسموح  الــحــّد  لُمخالفتهم  أيــًضــا  الــعــامــة 
بــه فــي الــمــركــبــة الـــواحـــدة والــمــحــدد بــــ(٤) 
أشـــخـــاص، بــمــن فــيــهــم الــســائــق بــاســتــثــنــاء 

العائلة الواحدة. 
ويأتي هذا اإلجراء استناًدا لقرار مجلس 

الــــوزراء الــمــوّقــر، وعــلــى الــمــرســوم بقانون 
األمــــراض  لسنة ١٩٩٠ بشأن   (١٧) رقـــم 
المعدية، واإلجراءات الوقائّية واالحترازية 
الــمــعــمــول بــهــا لــلــحــّد مــن انــتــشــار فــيــروس 

كورونا (كوفيد-١٩). 
الجمهور  المختصُة  الــجــهــاُت  ونــاشــدت 
ــــتــــزام بـــالـــقـــرارات  الـــكـــريـــم بــــضــــرورة االل
حفاًظا  بها  المعمول  والوقائّية  االحترازّية 
عــلــى ســالمــتــهــم وســـالمـــة اآلخــــريــــن من 

انتشار فيروس كورونا في المجتمع. 

إحالة ٥٨ شخًصا للنيابة لعدم 
تقّيدهم بارتداء الكمامة

الـــدوحـــة - قــنــا: فـــي إطـــار 

ومهامها  ألعمالها  ُممارستها 

االعــــتــــيــــاديــــة داخــــــــل الـــمـــيـــاه 

دوريــات  استوقفت  القطرية، 

السواحل  ألمن  العامة  اإلدارة 

والـــــــــحـــــــــدود، ظــــهــــر أمــــــس، 

ـــيـــن بــحــريــنــَيــيــن وذلـــك  زورَق

بــعــد رصــدهــمــا داخــــل الــمــيــاه 

بحري/   ميل   ٥٫٢٥ / القطرية 

الديبل  فــشــت  غـــرب  شــمــال   -

ـــنـــاًء  وبِ مــســبــق.  إخـــطـــار  دون 

المعنية  الجهاُت  قامت  عليه، 

باإلدارة العامة ألمن السواحل 

غرفة  مع  بالتواصل  والحدود 

البحرين  بمملكة  الــعــمــلــيــات 

من أجل الحصول على تبرير 

الزورَقين  وجــود  لسبب  منها 

وبتعّذر  القطرية،  المياه  في 

قائد  من  االستفسار  تم  ذلــك 

استيقافه،  تــم  الـــذي  الــــزورق 

االتصال  فقد  بأنه  أفــاد  حيث 

قد  أجهزته  وأن  قيادته،  مع 

داخــل  قيامهم  أثــنــاء  تعطلت 

ما  البحرينية،  المياه  حـــدود 

تــســبــب فـــي فـــقـــدانـــه لــطــريــق 

العودة إلى موقعه. وقد تقّدم 

قائد الزورق البحريني بطلب 

ـــــات أمـــن الــســواحــل  إلـــى دوري

للسماح  الــقــطــرّيــة  والـــحـــدود 

ـــــزورق الــــمــــرافــــق لــه  ـــــل لــــه ول

فتّم  منطقته،  إلـــى  بــالــعــودة 

التنسيق مّرة أخرى مع غرفة 

البحرين،  بمملكة  العمليات 

وتــــّم الــســمــاح لــهــمــا بــمــغــادرة 

المنطقة.

ومما يجدر ذكره أن موقع 

البحرينَيين  الزورَقين  رصد 

التمرين  لموقع  معاكًسا  كــان 

المقام الــذي تــّم اإلعــالن عنه 

مسبًقا.

استيقاف زورقَين بحرينيَين داخل المياه القطرية
بعد رصدهما داخل المياه القطرية شمال غرب فشت الديبل دون إخطار مسبق

ــه مســبقًا ــّم اإلعــالن عن ــذي ت ــام ال ــا لموقــع التمريــن المق ــن كان معاكًس موقــع رصــد الزورقَي

قائد الزورق البحرينّي فقد االتصال مع قيادته وأجهزته تعطلت داخل حدود المياه البحرينية

اإلدارُة  تـــنـــّظـــم   :]  - الـــــدوحـــــة 
في  ممثلًة  الــمــخــّدرات  لمكافحة  العامة 
سلسلَة  الدولية  والشؤون  الدراسات  إدارة 
مـــحـــاضـــرات تـــوعـــويـــة لــمــشــرفــي شــركــة 
مـــواصـــالت «كـــــروة» خـــالل الــفــتــرة من 
 ٢٠٢٠   /  ١٢   /  ٦ وحتى   ،٢٠٢٠   /  ١١   /  ٢٤
بـــهـــدف الــتــوعــيــة بــمــخــاطــر الـــمـــخـــدرات 
وأضــــــرارهــــــا عـــلـــى الــــفــــرد والـــُمـــجـــتـــمـــع، 
وتــتــضــمــن الـــمـــحـــاضـــرات عــــدة مـــحـــاور 
وأنواع  واإلدمان  المخدرات  تعريف  حول 
الخطرة  العقلية  والــمــؤّثــرات  الــمــخــدرات 
واألضرار الصحية والنفسية واالجتماعية 
لـــلـــمـــخـــدرات وعــــالمــــات اإلدمــــــــان الــتــي 
الوقاية  سبل  وكذلك  السلوك،  على  تظهر 

مـــن اإلدمـــــــان، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــوعــيــة 
بالمخدرات  الُمتعلقة  واألمنية  القانونية 
تتضّمن  كــمــا  الــقــطــري،  لــلــقــانــون  َوفـــًقـــا 
المحاضرات نصائح هامة تدعو إلى حياة 

سليمة خالية من المخاطر. 
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح الــــرائــــد مــحــمــد 
الدراسات  إدارة  ُمدير  الخاطر  اهللا  عبد 
ـــــــــاإلدارة الــعــامــة  والـــــشـــــؤون الــــدولــــيــــة ب
الــمــحــاضــرات  أّن  الــمــخــدرات  لــُمــكــافــحــة 
ــــي فـــــي إطــــــــار الـــجـــهـــود  ــــأت الــــتــــوعــــويــــة ت
ـــتـــي تـــقـــوم بــهــا  الـــتـــوعـــويـــة والـــوقـــائـــيـــة ال
آفـــة  خـــطـــر  مــــن  الـــحـــد  بـــهـــدف  اإلدارُة 
الــــمــــخــــدرات ومـــخـــاطـــرهـــا عـــلـــى الـــفـــرد 
والــمــجــتــمــع، وكـــذلـــك لــنــشــر الـــوعـــي بين 

بالجانب  فئاته  بُمختلف  الُمجتمع  أفــراد 
اإلدارة  إّن  وأضـــاف  واألمـــنـــّي.  الــقــانــونــّي 
ــــمــــخــــدرات تــولــي  الـــعـــامـــة لـــمـــكـــافـــحـــة ال
من  ألنها  خاصة،  أهميًة  التوعية  جوانب 
الُمكافحة  جوانب  في  األساسية  المحاور 
والصحيحة  السليمة  المفاهيم  وغـــرس 
المجتمع،  فئات  بين  المخدرات  بقضية 
مــع  الــــتــــعــــاون  عـــلـــى  اإلدارُة  وتــــحــــرص 
بالدولة،  والهيئات  المؤّسسات  ُمختلف 
والمؤسسات  التعليمية  المؤسسات  خاصًة 
أو  العمالة  من  أعــداد  لديها  التي  األخــرى 
بمستوى  ُمشيًدا  المؤسسات،  من  غيرها 
العامة  اإلدارة  بين  البّناء  التعاون  حجم 

لُمكافحة المخدرات، وُمختلف الجهات.

الخدمات  إدارُة  أصدرت 
التعليم  بـــوزارة  الــُمــشــتــركــة 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي تــعــمــيــًمــا 
طــــالــــبــــت فــــيــــه الـــعـــامـــلـــيـــن 
بـــــــالـــــــمـــــــدارس بــــــضــــــرورة 
عطلة  خــالل  السفر  تجّنب 
ُمنتصف العام، حرًصا على 
الموظفين  وســالمــة  صحة 

والـــطـــالب فـــي ظـــّل انــتــشــار 
فيروس  من  أخــرى  موجة 
كـــــــورونـــــــا عــــلــــى ُمــــســــتــــوى 
ــا  ــبً الــــعــــالــــم، وكــــذلــــك تــجــن
نتيجة  الــعــودة  في  للتأخير 
لــــــإلجــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 

للمساءلة. وتعّرضهم 
فـــي  االدارُة  وقــــــالــــــت 
تــعــمــيــم وّجــهــتــه لـــــإلدارات 
الــمــدرســيــة أمــــس حــصــلــت 

مــنــه    نـــســـخـــة  عـــلـــى   ]
إنــــه بـــنـــاًء عــلــى اإلجــــــراءات 
االحـــــتـــــرازيـــــة والــــتــــدابــــيــــر 
ـــيـــة الــــتــــي تــتــخــذهــا  ـــوقـــائ ال
دولــــــــة قــــطــــر لــــلــــحــــّد مــن 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 
«كوفيد-١٩»،  الــمــســتــجــد 
وحــرًصــا مــن الــــوزارة على 
صـــحـــة وســـــالمـــــة أبـــنـــائـــنـــا 
الموظفين،  وعلى  الطالب 

وفـــــي ظـــــّل انـــتـــشـــار مــوجــة 
ــــفــــيــــروس  أخـــــــــرى مــــــن ال
عــلــى ُمــســتــوى الــعــالــم، فــإن 
الُموّظفين  تنصح  الــــوزارة 
بــتــجــّنــب الـــســـفـــر فـــي هـــذه 
األيـــــــــــــام، وخـــــــــالل عــطــلــة 
ــنــتــصــف الــــعــــام، حـــتـــى ال  ُم
للمساءلة  أنفسهم  يعّرضوا 
العمل  ُمباشرة  عدم  نتيجة 

المحّددة. المواعيد  في 

الداخــلية تنّظــم ســلســلة محــاضرات 
«التعليم» تنصح العــاملين بالمـــدارس توعوية لمشــــرفـــي «كـــروة»

بتجّنب السفــر خـالل عطلة منتصف العام

تجنبًا للتأخير في العودة بسبب  اإلجراءات االحترازية

الدوحة – هبة البيه:
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الدوحة ـ هبه البيه وقنا: 

جامعة  نّظمتها  نــــدوٌة  ســّلــطــت   
انتخابات  على  الضوَء  أمــس،  قطر، 
مــجــلــس الـــــشـــــورى، الــــمــــقــــّررة في 
والرؤية  الُمقبل،  العام  من  أكتوبر 
وأثرها  التجربة  لهذه  الُمستقبلّية، 
في تعزيز الُمشاركة الشعبية، وبناء 
الــنــدوُة  وتناولت  العصرية.  الــدولــة 
التي عقدت تحت عنوان «انتخابات 
ـــــــشـــــــورى الـــــقـــــطـــــري..  مــــجــــلــــس ال
رؤيــــة مــســتــقــبــلــيــة»، بــالــتــعــاون مع 
مــحــاور  ـــَة  ثـــالث الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
العضوية  شـــروط  األّول:  رئــيــســّيــة؛ 
واختصاصات المجلس َوفق أحكام 
الـــدســـتـــور الـــقـــطـــري، بــيــنــمــا تــنــاول 
الُمختلفة،  االنتخابية  النظم  الثاني 
ضمانات  الــثــالــث  الــمــحــور  ليناقش 
النزاهة في العملّية االنتخابية َوفق 

المعايير والتجارب الدولية.
 وأشاد الُمتحّدثون خالل الندوة، 
بإعالن حضرة صاحب الّسمّو الّشيخ 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
الُمفّدى، «حفظه اهللا»، عن إجراء 
الــشــورى  لــمــجــلــس  انــتــخــابــات  أّول 
فــي أكــتــوبــر الــُمــقــبــل.. مــؤّكــديــن أن 
انــتــخــابــات الـــشـــورى تــمــّثــل خــطــوة 
الُمشاركة  تعزيز  نحو  مهمة  أخرى 
العمل  مسيرة  ومــواصــلــة  الشعبية، 
الــديــمــقــراطــي لــبــنــاء دولـــة عصرية 
متقّدمة قادرة على تحقيق التنمية 
استمرار  تأمين  وعلى  الُمستدامة، 
بعد  جــيــًال  لشعبها  الــكــريــم  الــعــيــش 
الرؤية  ذلــك  على  نّصت  كما  جيل، 

الوطنية ٢٠٣٠.
وقــــال الــدكــتــور حــســن بــن راشــد 
الـــدرهـــم رئــيــس جــامــعــة قــطــر في 
إعـــالن  الــــنــــدوة «إّن  خــــالل  كــلــمــة 
تميم  الّشيخ  الّسمّو  صاحب  حضرة 
بن حمد آل ثاني أمير البالد الُمفّدى 
انـــتـــخـــابـــات  عــــن  اهللا»،  «حـــفـــظـــه 
مــجــلــس الــــشــــورى، يــعــنــي انــطــالق 
البناء  مسيرة  مــن  جــديــدة  مرحلة 
على  تحتم  مرحلة  وهــي  الــوطــنــّي، 

الجميع اإلسهام فيها توعيًة وتعبئًة 
آمال  َوفق  التجربة  لتأتي  وتثقيًفا، 
القيادة وتطّلعات الشعب القطري». 
مظهر  هي  االنتخابات  إّن  وأضاف 
الشعبية  الــمــشــاركــة  مــظــاهــر  مـــن 
الفاعلة في إدارة شؤون الوطن من 
قبل أهل الكفاءة والخبرة ممن يتم 
وذلــك  الــشــعــب  لتمثيل  اخــتــيــاُرهــم 

َوفـــــق ســيــاســة تـــحـــّددهـــا الــجــهــاُت 
المختصة، وتقّررها َوفق ما يناسب 
احتياجات الُمجتمع، ومتطلباته في 

كل مرحلة من مراحل تطّوره.
 وأّكد أن فكرة الشورى، متجذرٌة 
تاريخًيا في مسيرة دولة قطر ولها 
من  المستمّدة  الراسخة  تقاليدها 
مـــبـــادئ اإلســـــالم الــحــنــيــف.. وقـــال 

إن تــعــزيــز هـــذه الــمــســيــرة بــإجــراء 
قفزة  يمثل  ديمقراطية  انتخابات 
نــوعــيــة فــي الــتــشــريــع بــدولــة قطر، 
تعزيز  فــي  مهم  دوٌر  لــه  وسيكون 
المسار  وتطوير  الشعبية  الُمشاركة 
حول  مداخلته  وفــي  الديمقراطي. 
«الــنــظــم االنــتــخــابــيــة»، أّكـــد العميد 
إدارة  مدير  المريخي  صقر  سالم 

الداخلية،  بــوزارة  القانونية  الشؤون 
أن اإلعـــالن عــن انــتــخــابــات مجلس 
تــاريــخــًيــا  منعطًفا  يــشــّكــل  الـــشـــورى 
ونقلة نوعية في العمل الشورّي في 
دولة قطر «بالنظر لالختصاصات 
الدستوُر  كفلها  التي  والصالحيات 

لهذا المجلس».
ـــنـــظـــم االنـــتـــخـــابـــيـــة،   وحــــــــول ال
متعّددة  النظم  هــذه  أّن  إلــى  أشـــار 
ــيــارهــا َوفـــًقـــا  ومــتــنــوعــة ويـــتـــم اخــت
لــطــبــيــعــة الــمــجــتــمــع ومــتــطــلــبــاتــه 
الديمقراطي  العمل  فــي  وتــاريــخــه 
وغيرها  السياسّي  نظامه  وطبيعة 

من العوامل األخرى.
أّن  إلــى  المريخي  العميد  ولفت 
هــنــاك حــرًصــا عــلــى اخــتــيــار نظام 
تمثيًال  يضمن  قطر  فــي  انتخابي 
حــقــيــقــًيــا لــلــُمــواطــنــيــن الــقــطــريــيــن 
بــــكــــافــــة فــــئــــاتــــهــــم وشــــرائــــحــــهــــم 
ومـــنـــاطـــقـــهـــم لـــتـــكـــون الـــتـــجـــربـــة 
التشريعية مثمرة وبّناءة مستفيدة 
حول  الناجحة  التجارب  كافة  من 

لديها  قطر  دولــة  أن  وأّكــد  العالم. 
االنتخابي  النظام  في  ثرية  تجربة 
وقــال  الــبــلــدي..  بالمجلس  الــخــاص 
متميزة  كانت  التجربة  هــذه  «إّن 
ـــاجـــحـــة ولـــــم تـــشـــهـــد الـــــــدورات  ون
طعون  أي  الــمــتــعــاقــبــة  االنــتــخــابــّيــة 
تتعّلق باإلجراءات الخاصة والنظم 
الــُمــتــبــعــة بــتــلــك االنــتــخــابــات، وهــو 

مؤّشر على نجاح التجربة».
ـــــدوره، عـــرض الـــدكـــتـــوُر حمد   ب
الدستورّي  القانون  أســتــاذ  الحبابي 
بجامعة  الــقــانــون  بكلية  الــمــســاعــد 
مجلس  في  العضوية  شــروط  قطر 
المجلس  واخــتــصــاصــات  الـــشـــورى، 
َوفــــق أحــكــام الــدســتــور الــقــطــرّي.. 
فــــي حـــيـــن تــــنــــاول الــــدكــــتــــور عــلــي 
مكافحة  فــي  دولـــي  خبير   - الــــرام 
االنتخابات  نزاهة  ومراقبة  الفساد 
الــتــشــريــعــيــة والـــبـــلـــدّيـــة - مــوضــوع 
ضـــمـــانـــات الـــنـــزاهـــة فــــي الــعــمــلــيــة 
االنتخابية َوفق المعايير والتجارب 

الدولية.

انتخابات الشورى خطوة مهمة نحو تعزيز الُمشاركة الشعبية 
خالل ندوة نّظمتها جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الداخلّية.. خبراء:

ــاء الوطنّي ــدة مــن مســيرة البن ــة جدي العميد سالم المريخي: اختيار نظام انتخابي يضمن تمثيًال حقيقيًا للمواطنيند. حســن الدرهــم: انطــالق مرحل

جانب من الندوة 

استضاف  ـ[:  الــدوحــة 
مجلُس هيئة التدريس بجامعة 
قــطــر فــي اجــتــمــاعــه الــــدوري، 
سعادة الدكتور حسن بن راشد 
الـــــدرهـــــم، وتــــأتــــي اســتــضــافــة 
ســلــســلــة  ضـــمـــن  الـــــدرهـــــم  د. 
لـــــقـــــاءات يـــعـــقـــدهـــا الــمــجــلــُس 
بــحــضــور قــــيــــادات الــجــامــعــة، 
ويـــــتـــــّم فـــيـــهـــا بــــحــــُث قـــضـــايـــا 
بالجامعة  العمل  سير  تــخــّص 
مـــــع ُمـــمـــثـــلـــي أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
الــتــدريــس. وفـــي بــدايــة الــلــقــاء 
عبدالهادي  بــن  علي  د.  ــب  رحَّ
هيئة  مجلس  رئيس  الــشــاوي، 

الــــتــــدريــــس بـــالـــدكـــتـــور حــســن 
بــــن راشــــــد الـــــدرهـــــم، رئــيــس 
الــجــامــعــة، وذكـــر أهــمــيــة مثل 

هـــــذه الــــلــــقــــاءات فــــي تــمــكــيــن 
أعــــضــــاء الــمــجــلــس كــُمــمــثــلــيــن 
ُمناقشة  مــن  الــتــدريــس  لهيئة 

المهمة. المواضيع 
حسن  الدكتور  ثمَّن  بدوره، 
للمجلس،  كلمته  في  الدرهم، 
الـــــــدوَر الــمــمــيــز الـــــذي يــقــوم 
بــــه أعــــضــــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس 
ـــن الــجــامــعــة مــن  والــــــذي مـــكَّ
العالمي.  التصنيف  في  م  التقدُّ
وأضاف: «إّن تحديات الوضع 
االستثنائي الذي يمر به قطاع 
التعليم أثبتت استعداَد وتفاني 
أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس فــي 
وذكر  الجامعة.  رسالة  تقديم 
أعــضــاء  أّن  الـــدرهـــم  الــدكــتــور 
هــيــئــة الــتــدريــس، وفـــي وقــٍت 

قــيــاســي، اســتــطــاعــوا الــتــكــيُّــف 
فرضتها  التي  المتغيرات  مــع 
الــــــظــــــروف، وتـــــــّم االنــــتــــقــــاُل 
ســريــًعــا مــن مــرحــلــة الــتــكــيُّــف 
إلــــى الــمــحــافــظــة عــلــى جـــودة 
تتأّثر  ال  حتى  وذلــك  التعليم، 

العملي  الــتــحــصــيــل  مــســتــويــات 
الــدرهــم  د.  د  وشــــدَّ لــلــطــالب. 
حــريــصــٌة  الــجــامــعــة  أن  عــلــى 
تميُّزها  فــي  االســتــمــرار  عــلــى 
بــُقــدرتــهــا  إال  ــق  يــتــحــقَّ ال  الـــذي 
عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب الـــكـــفـــاءات 

جانبه،  من  المميزة.  العلمّية 
ــــــــذوادي،  ال عـــثـــمـــان  د.  عـــبَّـــر 
ـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس هــيــئــة  ن
بما  ســعــادتــه  عـــن  الـــتـــدريـــس، 
تـــّم مــنــاقــشــتُــه فــي االجــتــمــاع، 
وقـــال مــتــحــدثـًـا عــن االجــتــمــاع 

ـــــُه تــّمــت اإلجــابــة  األخـــيـــر: «إنَّ
ــة لــدى  عــن اســتــفــســارات مــهــمَّ
أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس، كما 
تـــّم الـــتـــعـــرُّف عــلــى كــثــيــٍر من 
للجامعة  ــة  الــمــهــمَّ ــهــات  الــتــوجُّ

القادمة». الفترة  في 

مجلس هيئة التدريس يناقش سير العمل بالجامعة

د. عثمان الذوادي د.علي بن عبدالهادي الشاوي 
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همسة ودهمسة ود

د. موزة المالكيد. موزة المالكي

جامعة قطر ومؤتمر 
التغيير االجتماعي في 
المجتمعات الخليجية

بالخليج   المتعلقة  األكاديمية  البحوث  أحدث  وتطوير  إنتاج  في  كبير  بدور  يضطلع  الخليج  دراسات  مركز   
ــيــج بــكــلــيــة  نـــظـــم مـــركـــز دراســـــــات الــخــل
مؤتمًرا  قطر  جامعة  فــي  والعلوم  اآلداب 
دولـــًيـــا بــعــنــوان «الــتــغــيــيــر االجــتــمــاعــي في 
الحادي  القرن  في  الخليجية  المجتمعات 
والــعــشــريــن» والــعــمــلــيــات الــتــي مـــرت من 
بتغييرات  الخليجية  المجتمعات  خاللها 
اجــتــمــاعــيــة عــمــيــقــة مـــن مــنــظــور مــتــعــدد 
الــتــخــصــصــات، مــع الــتــركــيــز بــشــكــل خــاص 
والتعليم،  االقــتــصــادي  التحول  تأثير  على 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــهــجــرة  ووســـائـــل ال
 - (كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  ووبــاء 
١٩)، وذلك من خالل الجمع بين مجموعة 
مــن ٣٤ خــبــيــًرا مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
بــمــا فــي ذلـــك أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة وأمــريــكــا 
شرق  وجنوب  وإفريقيا  وأوروبـــا  الشمالية 

آسيا واليابان والصين.
جامعة  فــي  الخليج  دراســـات  مركز  إن 
متخصص  رائـــد  عــالــمــي  مــركــز  هــو  قــطــر 

فــــي دراســــــــات الـــخـــلـــيـــج، ويـــتـــبـــع الــمــركــز 
لدراسات  التخصصات  متعدد  قويًا  نهًجا 
الـــمـــنـــاطـــق، ويـــأخـــذ زمـــــام الـــمـــبـــادرة فــي 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  الــجــوانــب  دراســـة 
الخليج،  لمنطقة  والثقافية  واالجتماعية 
وفـــي نــظــري فـــإن الــمــؤتــمــر كـــان فــرصــة 
رائعة لتقييم أحدث التقنيات والتعلم من 
التحوالت،  صناعة  في  الممارسات  أفضل 
في  عملية  حــلــول  تــقــديــم  إلـــى  بــاإلضــافــة 

المتكامل. اإلطار  هذا 
ـــمـــخـــاوف الــتــي  وفــــي ضــــوء الـــقـــيـــود وال
وفــي   ،«١٩  - جــائــحــة «كــوفــيــد  تــطــرحــهــا 
التي  والمضطربة  الضاغطة  الظروف  ظل 
ومع  الــوبــاء،  هــذا  مــع  اآلن  الــعــالــم  يعيشها 
ــعــد إلـــى أمـــر إجــبــاري  تــحــول الــعــمــل عــن بُ
مــــفــــروض عـــلـــى األغـــلـــبـــيـــة الــعــظــمــى فــي 
ظــل هــذه الــظــروف الــراهــنــة، فــقــد تقرر 
عــقــد الــمــؤتــمــر الـــذي اســتــمــر خــمــســة أيــام 

 video الـ  عليه  يطلق  ما  أو  اإلنترنت  عبر 
نوفمبر   ١٥ األحــد  يــوم  مــن   conference
على   ٢٠٢٠ نوفمبر   ١٩ الخميس  يــوم  إلــى 
ــتــرنــت،  شــكــل نـــــدوات مــتــزامــنــة عــبــر اإلن
المناطق  الســتــيــعــاب  مــحــاولــة  فــي  وذلـــك 
الــجــلــســات،  لــمــقــدمــي  المختلفة  الــزمــنــيــة 
حـــيـــث عـــقـــدت الـــجـــلـــســـات بـــيـــن الـــســـاعـــة 
بــتــوقــيــت  مــــســــاًء   ١٢:٣٠ إلــــى  صـــبـــاًحـــا   ٩
نوفمبر   ١٨ يوم  جلسة  (باستثناء  الدوحة 
 ٦:٣٠  - مساًء   ٣ الساعة  بين  عقدت  التي 
 video conference الـ ومؤتمرات  مساًء)، 
وسائل  إحدى  هي  المرئية  المؤتمرات  أو 
اإلنترنت،  خــالل  من  المرئية  االتــصــاالت 
حــــيــــث يــــتــــم نــــقــــل الــــــصــــــوت والــــــصــــــورة 
لــمــجــمــوعــة مـــن األشـــخـــاص الــمــجــتــمــعــيــن 
فــي مــكــان مــا إلـــى مــجــمــوعــة أخـــرى من 
آخر  مكان  أي  في  المجتمعين  األشخاص 

العالم. من 

وقال الدكتور محجوب الزويري، مدير 
اآلداب  لكلية  التابع  الخليج  دراسات  مركز 
المؤتمر،  تنظيم  على  المشرف  والــعــلــوم 
إنتاج  فــي  كبير  بــدور  يضطلع  المركز  إن 
وتـــطـــويـــر أحــــــدث الـــبـــحـــوث األكـــاديـــمـــيـــة 
واسعة  مجموعة  حــول  الــدراســيــة  والــمــنــح 
مـــن الــمــوضــوعــات الــمــتــعــلــقــة بــالــمــنــطــقــة 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الـــمـــجـــاالت الــمــجــتــمــعــيــة، 
والــثــقــافــيــة، والــســيــاســيــة، واألمـــنـــيـــة، إلــى 

واالقتصاد. الطاقة  مجاالت  جانب 
كــمــا يـــقـــدم بـــرنـــامـــج دراســــــات الــخــلــيــج 
بـــجـــامـــعـــة قـــطـــر بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــمـــركـــز 
الماجستير  مستويي  على  عليا  دراســـات 
ـــــــدكـــــــتـــــــوراه بــــنــــهــــج واســـــــــع ومــــتــــعــــدد  وال
الـــتـــخـــصـــصـــات، بــــهــــدف تــــزويــــد الــطــلــبــة 
الخليج  لمنطقة  عميق  بفهم  الجامعيين 
وإعـــدادهـــم لــشــغــل وظــائــف فــي األوســـاط 

والتجارية. والحكومية  األكاديمية 
 mozalmalki@hotmail.com

تــنــّظــم   :]  - ـــدوحـــة  ال
ــيــا  جــــامــــعــــُة الـــــــدراســـــــات الــعــل
االثـــنـــيـــن  األعــــــمــــــال،  إلدارة 
الـــقـــادم جــلــســًة تــعــريــفــيــًة عبر 
اإلنــتــرنــت الســتــعــراض مــزايــا 
المختلفة،  التعليمّية  برامجها 
حــيــث ســيــتــمــّكــن الــمــشــاركــون 
فريق  مقابلة  من  الُمحتملون 
الــدراســات  جامعة  في  الَقبول 
 HEC األعـــمـــال  إلدارة  الــعــلــيــا 
بُــعــد،  عـــن  قــطــر  فـــي   Paris
والـــتـــعـــّرف عــلــى الــمــزيــد من 
الـــمـــعـــلـــومـــات حـــــول االرتــــقــــاء 

ــــمــــســــارهــــم الــــمــــهــــنــــي عــبــر  ب
االنـــــتـــــســـــاب إلحــــــــــدى أرقــــــى 
في  األعـــمـــال  إدارة  جــامــعــات 
الـــعـــالـــم، إلـــــى جـــانـــب تــقــديــم 
نصائح مهنية ُمفيدة. وتهدف 
ــــــى تـــزويـــد  هــــــذه الـــجـــلـــســـة إل
من  األعــمــال  ورّواد  المهنيين 
الــقــطــاَعــيــن الـــخـــاص والـــعـــام 
بـــتـــحـــلـــيـــالت مـــتـــعـــّمـــقـــة حـــول 
ـــــقـــــاء بــمــهــاراتــهــم  ُســــبــــل االرت
ــــة عــــبــــر االنــــتــــســــاب  ــــادي ــــقــــي ال
تُقدمها  التي  العالمية  للبرامج 
الــجــامــعــة، وخـــاصـــة بــرنــامــج 

الماجستير التنفيذي في إدارة 
وبرنامج   ،(EMBA) األعمال 
ـــيـــر الـــُمـــتـــخـــصـــص  ـــمـــاجـــســـت ال
األعــــمــــال  وحـــــــدة  إدارة  فــــي 

.(SBUM) اإلستراتيجّية

وبـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــى تــوفــيــر 

التعليم،  مــن  عالمي  ُمستوى 

فــــــقــــــد حـــــــصـــــــدت جـــــامـــــعـــــُة 

إلدارة  الـــُعـــلـــيـــا  ـــــــدراســـــــات  ال

أيــًضــا   HEC Paris األعـــمـــال 

الـــمـــرتـــبـــة األولـــــــى مــــن حــيــث 

شــبــكــة الــخــّريــجــيــن فـــي عــام 

 The تــصــنــيــف  حــســب   ٢٠١٩

شبكة  تـــضـــّم   .Economist

 ٦٠٫٠٠٠ من  أكثر  الخريجين 

خـــريـــج فــــي أكـــثـــر مــــن ١٢٠ 

منصة  تــوّفــر  وبالتالي  دولـــة، 

مــثــالــيــة لــلــتــواصــل، وهـــو أمــر 

الفرص  الستكشاف  ضــروري 

الــعــالــمــيــة، وتـــبـــادل األعـــمـــال، 

ــعــتــبــر  وتــطــويــر الــمــهــارات.ويُ
الــدولــي  التنفيذي  الماجستير 
بــرنــامــًجــا  األعـــمـــال  إدارة  فـــي 
عملًيا ومكثًفا لمدة ١٦ شهًرا، 
لمنح  خــصــيــًصــا  إعــــــــداُده  تــــّم 
ومعارف  خبرات  الُمشاركين 
حــــول الـــجـــوانـــب االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية والبيئية لألعمال 
باإلضافة  الــدولــيــة،  الــتــجــاريــة 
إلـــــى تـــزويـــدهـــم بـــالـــمـــهـــارات 
على  رؤيتهم  لتحقيق  الالزمة 
منهج  ويــتــأّلــف  الـــواقـــع.  أرض 
الــبــرنــامــج مــن ثــالثــة مــحــاور، 

تُغطي  أساسية  دورة   ١١ هي: 
الرئيسية،  األعــمــال  مــجــاالت 
أساسي  تخصص  إلــى  إضــافــًة 
(حول قطاع أو مجال ُمعّين)، 
إستراتيجي  أعــمــال  ومــشــروع 
نهائي (مشروع تخرج). وتضّم 
الشاملة  األســاســيــة  الــمــقــررات 
نـــمـــاذج عـــن اإلســتــراتــيــجــيــات 
باإلضافة  والتنفيذ،  والتحليل 
الـــمـــوارد  وإدارة  الــقــيــادة  إلـــى 
البشرّية. وسيختار المشاركون 
أحــــد الــتــخــصــصــات الــثــمــانــيــة 
ـــتـــي يـــتـــّم تـــقـــديـــم كــــل مــنــهــا  ال

فــــي مــــواقــــع مــخــتــلــفــة، وهـــي 

الــطــاقــة، واالبــتــكــار واألعــمــال 

األعمال  وريـــادة  االجتماعية، 

واالبتكار  والتمّيز  واالبــتــكــار، 

من خالل الخدمات، والتحّول 

الــرقــمــّي الــرائــد، والــرفــاهــيــة، 

ــــشــــؤون الـــمـــالـــيـــة، وريـــــادة  وال

الــمــشــاريــع.  تــســريــع  األعمال- 

من  المقبلة  الــدفــعــة  وســتــبــدأ 

التنفيذي  الماجستير  برنامج 

في  األعمال  إدارة  في  الدولي 

الربع األّول من سنة ٢٠٢١.

جـلـســـة تعريفــية بجـامـعـــة الدراســات العــليا
خاصة ببرنامَجي الماجستير في إدارة األعمال ووحدة األعمال اإلستراتيجية
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أشعـــــار أعجــــبـــتـــنـــيمن الواقعمن الواقع
هذه بعُض األشعار التي أعجبتني، من بحار الكتب 
استقيتها   .. موجزة  كلماٍت  منها  اقتطفت  وأنهارها، 

من هنا وهناك..
وهـــي تــحــمــل بــعــَض الــحــكــم والــفــلــســفــة والــمــشــاعــر 
الجميلة.. نتيجة تجارب اإلنسان وُممارساته في هذه 
الــحــيــاة.. قــد نتفق مــع بعض هــذه الــكــلــمــات.. وقــد ال 

نتفق..
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ُحبِي لَُكم َطبٌع بِغيِر تََكلٍف 

               َوالطـــــــَبُع ِفي اإلنســـــــــَاِن الَ يَتــــــَغَيُر

■■■■■■■■■■■■■

الدار ليست بالبناء جميلٌة 
                  إن الديــــــــاَر جميــــــــلٌة بـــــــذويـــــــــها

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

كم غاب غيرك لم أشُعر بَغيبتِِه 

        وأنت إن ِغبت الحت لي سجاياَك

■■■■■■■■■■■■■■■

ما مّر ِذكُرَك إال وابتسمُت لُه 

                  كأنَك العيـــــــُد والباقـــــــــوَن أّياُم

كــلــيــُة  احــتــفــلــت  - قنا:  الــــدوحــــة 
الشرطة أمس، بتقليد شارات دورة 
الــّصــاعــقــة لــطــلــبــة الــدفــعــة الــثــالــثــة 
ودورة الغوص لطلبة الدفعة الرابعة 
من طلبة الكلية، واللتين نّفذتا في 

وقٍت سابٍق من هذا العام.
 حضر الحفَل سعادُة اللواء الدكتور 
عبداهللا يوسف المال ُمستشار معالي 
وزير الداخلّية نائب رئيس المجلس 
األعــلــى لــلــُكــلــيــة، والــعــمــيــد الــدكــتــور 
مــحــمــد عــــبــــداهللا الــمــحــنــا الـــمـــري 
ُمــديــر عـــام الــكــلــيــة، والــعــمــيــد ركــن 
أركــان  مدير  الحبابي  ناجع  محمد 
وعــدد  الُمشتركة  الــخــاّصــة  الــقــوات 
من ضّباط وزارة الداخلية والقوات 
« لخويا» .  وقوة  المشتركة  الخاصة 
وفي كلمة له بهذه الُمناسبة، أعرب 
الــعــمــيــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــداهللا 

باجتياز  سعادته  عن  المري  المحنا 
طــلــبــة الــدفــعــتَــيــن الــثــالــثــة والــرابــعــة 
وقال  والــغــوص..  الصاعقة  لدورتَي 
تــؤهــل  الــتــخــصــصــيــة  الــــــــدورات  إّن 
الناجح  للتعامل  الُمرّشحين  الطلبة 
لما  نــظــًرا  األمنية  المهام  كافة  مــع 
تــتــضــّمــنــه مـــن تـــدريـــبـــات مــتــنــّوعــة 
المرّشح  مــهــارات  تنّمي  ومتمّيزة 

الميدانية وترفع من قدراته األمنّية.
ـــديـــر الــــعــــام لــكــلــيــة  ـــُم  وأشــــــار ال
الــبــرامــج  هــــذه  أن  إلــــى  الـــشـــرطـــة 
تــتــطــّلــب الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الــعــالــيــة 
االستعداد  بجانب  التحمل،  وقـــّوة 
الــنــفــســي والــذهــنــي والـــقـــدرة على 
ـــد  ــــقــــرار. مـــن جــهــتــه، أّك ـــخـــاذ ال ات
مدير  السبيعي  سعيد  فهد  الــرائــد 

الُمرشحين  الطلبة  تــدريــب  إدارة 
بالكلية،  والرابعة  الثالثة  بالدفعة 
عــلــى أهــّمــيــة مــثــل هـــذه الـــــدورات 
الــتــدريــبــّيــة الـــتـــي تــنــظــمــهــا الــكــلــيــة 
َوفــــق أعــلــى الــمــعــايــيــر.. وقــــال إن 
إتــــقــــان الــطــلــبــة لـــكـــل الـــتـــدريـــبـــات 
والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــمـــعـــّقـــدة فــي 
نتيجة  جــاء  التخصصية  الــــدورات 

التدريبي  البرنامج  ُمستوى  لجودة 
الــرائــد  وأضـــاف  بالكلية.  المعتمد 
تعمل  الــشــرطــة  كلية  إّن  السبيعي 
برامجها  لتحديث  مستمر  بشكل 
الـــتـــدريـــبـــيـــة وتــــطــــويــــر مــــهــــارات 
الـــمـــرّشـــحـــيـــن، ومــــواكــــبــــة أحــــدث 
الــخــطــط والـــبـــرامـــج الــتــدريــبــّيــة، 
ألداء  الــخــريــجــيــن  تــأهــيــل  بـــهـــدف 

بكل  مستقبًال  الوظيفية،  مهامهم 
أّن  بالذكر  جدير  ومهنية.  كــفــاءة 
 ٩ لــمــدة  اســتــمــّرت  الصاعقة  دورة 
مرحلتَين،  إلى  وانقسمت  أسابيع، 
بــــــــدأت بـــالـــفـــتـــرة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة، 
وتــلــّقــى فــيــهــا الــطــلــبــة الــمــرشــحــون 
إلى  وعملية،  نظرية  مــحــاضــرات 
ــتــمــاريــن  جـــانـــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ال
اللياقة  مــســتــوى  لــرفــع  الــريــاضــّيــة 
الـــبـــدنـــيـــة.. فــيــمــا كـــانـــت الــمــرحــلــة 
ــنــفــيــذيــة واســــتــــمــــّرت ٦  الـــثـــانـــيـــة ت
أســــابــــيــــع، واشـــتـــمـــلـــت عـــلـــى عـــدة 
الميدان،  مــهــارات  منها  تــدريــبــات 
والـــقـــتـــال فـــي الــمــنــاطــق الــمــأهــولــة 
بــالــســكــان، والـــــدوريـــــات، ونــــزول 
األبـــــــــراج، والـــــدفـــــاع عــــن الــنــفــس، 
والــتــعــايــش مـــع الــبــيــئــة الــُمــحــيــطــة، 
والــمــســيــر الـــطـــويـــل وغـــيـــرهـــا مــن 

الــتــدريــبــات. وفــيــمــا يــتــعــّلــق بـــدورة 
الغوص فقد اشتملت على مساَرين 
حيث  عملي»،  «نظري،  تدريبَيين 
احتوى الجانب النظرّي على العديد 
مـــن الـــمـــحـــاور مــنــهــا «أســـاســـيـــات 
تضمن  فيما  الغوص»..  وفيزيائّية 
مهارات  العملّي  التدريب  برنامج 

الغوص األساسية.
سعادُة  قــام  الحفل،  ختام  وفــي   
الـــــلـــــواء الــــدكــــتــــور عــــبــــداهللا يــوســف 
ــيــن  الــدورتَ خــريــجــي  بتقليد  الــمــال 
الصاعقة  بدورتَي  الخاصة  الشارات 
ضباط  سعادتُه  كّرم  كما  والغوص، 
ومدّربي القوات الخاصة المشتركة 
التي  للجهود  تــقــديــًرا  لــخــويــا  وقـــوة 
كلية  مرّشحي  تدريب  في  بذلوها 

الشرطة في الدورات التخصصية.

كلية الشرطة تحتفل بتقليد شارات دورتَي الصاعقة والغوص
لطلبة الدفعتَين الثالثة والرابعة

ــاّم األمــنــيــة ــه ــم ــة ال ــاف ــاجــح مـــع ك ــن ــــــدورات تـــؤّهـــل الــطــلــبــة الــمــرشــحــيــن لــلــتــعــامــل ال ـــمـــري: ال الــعــمــيــد مــحــمــد عـــبـــداهللا الــمــحــنــا ال

حـــّقـــقـــت  -قنا:  ــــــدوحــــــة  ال
َوحـــــــــداُت الـــعـــنـــايـــة الـــمـــركـــزة 
لــــألطــــفــــال حـــديـــثـــي الــــــــوالدة 
تقدًما  الطبية  حمد  بمؤّسسة 
بـــــــــارًزا فــــي رعــــايــــة األطـــفـــال 
النتائج  أفضل  وتحقيق  الخدج 
الــُمــمــكــنــة الـــتـــي جــعــلــت دولـــة 
التي  الـــدول  مقدمة  فــي  قطر 
ـــى ُمـــســـتـــوى مــن  ســجــلــت أعـــل
للحفاظ  والــرعــايــة  الــخــدمــات 

عــلــى صــحــة األطـــفـــال الــخــدج 
عــالــمــًيــا. والــجــديــر بــالــذكــر أّن 
حوالي ٥٠٪ من إجمالي ٢٥٤٠ 
حالة تّم إدخالها العام الماضي 
إلـــى وحــــدة الــعــنــايــة الــمــركــزة 
لــــألطــــفــــال حـــديـــثـــي الــــــــوالدة 
بمركز صحة المرأة واألبحاث 

كانت حاالت والدة ُمبّكرة.
وقال الدكتور هالل الرفاعي 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي بــالــوكــالــة 

صحة  لمركز  الطبي  والمدير 
وحـــدة  إّن  واألبـــحـــاث  الـــمـــرأة 
ـــمـــركـــزة لــألطــفــال  الـــعـــنـــايـــة ال
تقدًما  حققت  الــوالدة  حديثي 
كـــبـــيـــًرا فــــي رعــــايــــة األطـــفـــال 
الخّدج وإنشاء وحدة مخصصة 
لألطفال حديثي الوالدة الذين 
يُـــــولـــــدون صـــغـــيـــري الــحــجــم، 
برنامج  نــجــاح  إلـــى  بــاإلضــافــة 
يرّكز  الذي  الذهبية»  «الساعة 

عــلــى تــقــديــم أفــضــل الــخــبــرات 
من فرق ُمتعددة التخصصات 
إلنــقــاذ حــيــاة األطـــفـــال الــخــدج 
وإيــــصــــال حـــاالتـــهـــم الــصــحــيــة 
ألوضــــــاع مــســتــقــّرة وتــحــقــيــق 
حــاالت  إدارة  فــي  كبير  نــجــاح 
األطــــفــــال الــــخــــدج. واحــتــفــلــت 
مؤخًرا  الطبية  حمد  مؤسسة 
باليوم العالمي للوالدة المبكرة 
بالتأثيرات  الوعي  رفــع  بهدف 
الـــوالدات  بها  تتسّبب  قــد  الــتــي 
الـــمـــبـــكـــرة وتــــقــــديــــم الـــدعـــم 
والـــُمـــســـانـــدة لــلــمــرضــى وأســـر 
األطــفــال الــخــدج، حــيــث أُقــيــم 
االحــتــفــال تــحــت شــعــار «مــًعــا 
ـــخـــدج..  مـــن أجــــل األطــــفــــال ال
وتّم  المستقبل»  أجيال  نرعى 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــأثــيــر 
الرعاية  خبراء  لتعاون  الكبير 

الصحية. 
قـــالـــت  جــــانــــبــــهــــا،  ومـــــــن    
ــــــــوال مــــجــــذوب  الـــــدكـــــتـــــورة ن
اســـــتـــــشـــــاري طـــــــّب األطـــــفـــــال 
والـــرعـــايـــة الـــحـــرجـــة بـــَوحـــدة 
ـــمـــركـــزة لــألطــفــال  الـــعـــنـــايـــة ال
صحة  بمركز  الـــوالدة  حديثي 
الــمــرأة واألبــحــاث إنــه لضمان 
حـــصـــول األمــــهــــات الــحــالــيــات 
ــــقــــات وكـــــذلـــــك أســـر  ــــســــاب وال
األطــــفــــال الــــخــــدج عـــلـــى دعـــم 
شــــامــــل وتـــشـــجـــيـــع خــــــالل كــل 
خــطــوة مــن هــذا الــطــريــق، تم 
ـــاء  ـــشـــاء مــجــمــوعــة لـــدعـــم آب إن
ـــخـــدج  وأمـــــهـــــات األطـــــفـــــال ال
«ســنــدك»،  اســم  عليها  يُطلق 
بــقــيــادة لــجــنــة صــغــيــرة تــضــّم 
فـــرًقـــا مــتــعــّددة الــتــخــّصــصــات 
واالختصاصّيين  األطــبــاء،  من 
الــنــفــســّيــيــن واالجــتــمــاعــّيــيــن، 
واســــــتــــــشــــــاريــــــي الـــــرضـــــاعـــــة 
الــطــبــيــعــيــة فــــي دولــــــة قــطــر، 
حيث يلتقي أعضاء المجموعة 
الدعم  لتقديم  ُمنتظم  بشكل 
لــألمــهــات الــجــديــدات وتــبــادل 

الخبرات.

قطر تتصّدر عالميًا في رعاية األطفال حديثي الوالدة 
َوحدات العناية المركزة لألطفال تحّقق تقدًما بارزًا في رعاية األطفال الخدج
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الدوحة –قنا: ترأس معالي الشيخ خالد بن 
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية، االجتماع العادي الذي 
عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان 
ــــى ســعــادة  األمــــيــــري. وعــقــب االجـــتـــمـــاع، أدل
النعيمي،  الجفالي  سعد  بــن  عيسى  الــدكــتــور 
وزيـــر الــعــدل والــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر الــدولــة 

لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
الــوزراء  مجلس  استمع  االجتماع  بداية  في 
إلــى الشرح الــذي قدمه سعادة وزيــر الصحة 
العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد 
من انتشار فيروس كورونا / كوفيد ـ ١٩/ ، وأكد 
من  اتــخــاذه  تــم  بما  العمل  استمرار  المجلس 
إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة 

هذا الوباء.
وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات 
الــمــدرجــة عــلــى جــــدول األعـــمـــال عــلــى النحو 

التالي:
   أوال ـ الــمــوافــقــة عــلــى مــشــروع الــمــوازنــة 
العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١، ومشروع 
قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي 
األبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة 

ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.
على  بناء  الموازنة  مشروع  إعـــداد  تم  وقــد 

األسس اآلتية:
المدى  متوسط  التخطيط  مبدأ  اعتماد  ـ   
لــلــمــوازنــة الــعــامــة وتــحــديــد األســقــف المالية 
للسنوات (٢٠٢١ ـ ٢٠٢٣) بعد مراجعة مشاريع 

وبرامج كافة القطاعات.

 ـ إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية 
المتوسط  للمدى  المحددة  المالية  باألسقف 
(٢٠٢١ـ  ٢٠٢٣) وتوجيهها لترتيب أولوياتها بما 
ضمن  المدرجة  والمشاريع  البرامج  ذلك  في 
ـ   ٢٠١٨) الثانية  الوطنية  التنمية  استراتيجية 
٢٠٢٢) حسب الموازنات المخصصة واألسقف 

المالية المحددة.
المالية  الـــمـــوارد  تخصيص  فــي  االســتــمــرار  ـ   
اإلســتــراتــيــجــيــة  الــمــشــاريــع  تنفيذ  الســتــكــمــال 
وفًقا لرؤية قطر ٢٠٣٠ وباألخص المرتبطة 
باستضافة بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ وقطاعي 

الصحة والتعليم.
لتطوير  الــالزمــة  المالية  الــمــوارد  تخصيص  ـ   
التحتية  والبنية  الجديدة  المواطنين  أراضــي 

للمناطق القائمة.
 ـ دعم مبادرات تطوير بيئة األعمال لتعزيز 
مختلف  في  ومشاركته  الخاص  القطاع  دور 

األنشطة االقتصادية.
 ـ الــعــمــل عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى الــتــصــنــيــف 

االئتماني للدولة.
ثــانــيــا ـ الــمــوافــقــة عــلــى اقـــتـــراح ضــم ممثل 
إلى  اإلسالمية  والشؤون  األوقــاف  وزارة  عن 
الوطنية  للجنة  التنفيذي  المكتب  عــضــويــة 

القطرية للتربية والثقافة والعلوم.
سعادة  برئاسة  التنفيذي  المكتب  ويشكل 
وزير التعليم والتعليم العالي وعضوية ممثلين 
اختصاصاته  بين  ومن  المعنية،  الجهات  عن 

ما يلي:
١ ـ مناقشة مشروعات التقارير التي تقدمها 

وفــــود الـــدولـــة إلـــى الــمــؤتــمــرات الــعــامــة لكل 
من: منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم والمنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة ومكتب التربية العربي لدول 

الخليج.
٢ ـ إقرار مشروعات اللوائح التنظيمية للجنة 

الوطنية.
٣- إقرار التقرير السنوي الذي تصدره األمانة 

العامة عن أعمال اللجنة الوطنية .
٤ ـ متابعة ما جاء في المعاهدات واالتفاقيات 
الصلة  ذات  والــعــربــيــة  واإلقــلــيــمــيــة  الــدولــيــة 

بالمنظمات المذكورة.
  ثالثاـ  الموافقة على:

١ ـ مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون في 
قطر  دولــة  حكومة  بين  المياه  إدارة  مجال 

وحكومة الجمهورية التركية.
إنشاء  بشأن  المشترك  اإلعــالن  مشروع  ـ   ٢
بين  المشتركة  والتجارية  االقتصادية  اللجنة 
قطر  دولــــة  فـــي  والــصــنــاعــة  ــتــجــارة  ال وزارة 

ووزارة التجارة في الجمهورية التركية.
٣ـ  مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز 
النزاهة والشفافية بين هيئة الرقابة اإلدارية 
مكافحة  ووكــالــة  قطر  دولــة  فــي  والشفافية 

الفساد في جمهورية كازاخستان.
التقرير  الــــوزراء  مجلس  استعرض  ـ  رابــًعــا 
األسلحة  لحظر  الوطنية  اللجنة  ألعمال   (٤٧)
خالل الفترة من ٥/ ١ إلى ٢٠٢٠/ ٠٨/ ٣١ واتخذ 

بشأنه القرار المناسب.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة  
أحال إجمالي األبواب والقطاعات الرئيسية لمشروعي الموازنة وقانون اعتمادها للشورى
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كورونا من  للحد  المستجدات  آخر  حول  الصحة  وزيرة  لشرح  االستماع 

ــــحــــة واتــــــخــــــاذ الــــــقــــــرار الـــمـــنـــاســـب بــشــأنــه ـــحـــظـــر األســــل ـــة الـــوطـــنـــيـــة ل ـــجـــن ـــل ــــراض تـــقـــريـــر أعـــــمـــــال ال ــــع ــــت اس

ــاء ــوب ــرار الــعــمــل بــــاإلجــــراءات االحـــتـــرازيـــة لــمــكــافــحــة ال ــم ــت اس

الدوحة – قنا: حقق مركز 
الـــبـــحـــوث الـــحـــيـــويـــة الــطــبــيــة 
متسارًعا  نــمــًوا  قطر  بجامعة 
فــــي عـــــدد األبـــــحـــــاث الــطــبــيــة 
المنشورة في دوريات عالمية 
مــرمــوقــة، وصــل عــددهــا إلى 
الجاري،  العام  في  بحثًا   ٢٧٥
وذلــــــك بـــالـــرغـــم مـــن حــداثــة 
العام  في  انطلق  الــذي  المركز 
مراكز  أهم  من  كواحد   ٢٠١٤

البحث في الجامعة.
ـــوات الـــثـــالث  ـــســـن وخــــــالل ال
زيادة  المركز  سجل  األخيرة، 
كبيرة في األبحاث المنشورة، 
بحثًا   ١٣٤ من  العدد  ارتفع  إذ 
فــي الــعــام ٢٠١٨ إلــى ٢٢٣ في 
الــعــام الـــذي يــلــيــه، ليصل إلــى 

٢٧٥ في العام الجاري.
عدد  فــإن  البيانات  وحسب 
الــمــشــاريــع الــبــحــثــيــة الــجــديــدة 
والــجــاريــة وصــلــت هـــذا الــعــام 
بينها  مــن  مــشــروًعــا،  إلـــى ٧٢ 
مـــــشـــــاريـــــع بـــحـــثـــيـــة خـــاصـــة 
كوفيد-١٩،  فيروس  لمواجهة 
بــالــتــعــاون مــع مــراكــز بحثية 
أخـــــــرى بـــالـــجـــامـــعـــة إضـــافـــة 
إلـــى شــركــاء مــن داخــــل قطر 
وخـــارجـــهـــا، قــيــاســا بــنــحــو ٢٠ 
بحثًا مسجًال في العام ٢٠١٧، 
و٤٣   ،٢٠١٨ العام  في  ومثلها 

مشروًعا في العام ٢٠١٩.

ـــمـــشـــاريـــع  ـــــأتـــــي هـــــــذه ال وت
البحثية في إطار سعي المركز 
العملية  اإلجـــراءات  توفير  إلى 
والــلــوجــســتــيــة لــدعــم الــبــحــوث 
الــطــبــيــة والـــحـــيـــويـــة مــتــعــددة 
الــتــخــصــصــات الــتــي ال تــتــوفــر 
الجامعة،  كليات  مستوى  على 
بتحسين  الـــتـــزامـــه  إطـــــار  فـــي 
في  لــألفــراد  الصحية  الــحــيــاة 
في  والمساهمة  قــطــر،  دولـــة 
الصحية  الــتــحــديــات  مــواجــهــة 

المستجدة.
وأكــــــدت الـــدكـــتـــورة أســمــاء 
مركز  مــديــرة  ثــانــي  آل  عــلــي 
في  الطبية  الحيوية  الــبــحــوث 
حوار مع وكالة األنباء القطرية 
البحثية  الــمــشــاريــع  أن  « قنا»  
الــمــنــفــذة تــعــد إنــــجــــاًزا كــبــيــًرا 
على  يمض  لــم  الـــذي  للمركز 
ست  ســوى  الفعلية  انطالقته 

المضي  على  مشددة  سنوات.. 
التحديات  مواجهة  في  قدًما 
الــصــحــيــة وتــحــقــيــق أهـــــداف 
وغــــــايــــــات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

البحث واالبتكار في الدولة. 
وذكــــرت أن الــمــركــز الــذي 
عالمية  معايير  وفـــق  تــأســس 
مــــلــــتــــزم بـــتـــحـــســـيـــن الـــحـــيـــاة 
الــصــحــيــة لــــألفــــراد فـــي قطر 
وذلك من خالل إجراء بحوث 
خدمات  وتــقــديــم  وتــدريــبــات 
ــبــحــث الــحــيــوي  فـــي مـــجـــال ال
الــطــبــي الــتــطــبــيــقــي والــنــظــري 
فـــي عـــــدة مـــجـــاالت مــهــمــة.. 
تُعنى  أبحاثا  هناك  أن  مبينة 
والــعــالج  المبكر  بالتشخيص 
والــــــوقــــــايــــــة مــــــن األمـــــــــراض 
األيض،  واضطرابات  المعدية 
الـــتـــي تــشــمــل أمــــــراض الــقــلــب 
واألوعــــيــــة الـــدمـــويـــة ومـــرض 

ــثــانــي  الـــســـكـــري مــــن الــــنــــوع ال
والسمنة المفرطة والسرطان، 
الجينوم  عــلــم  إلـــى  بــاإلضــافــة 
والــطــب الــبــديــل بــالــتــعــاون مع 
ذات  الــبــحــثــيــة  ـــمـــؤســـســـات  ال
الــعــالقــة مــثــل مــؤســســة حمد 
ـــيـــة طـــــب وايـــــل  الـــطـــبـــيـــة وكـــل
كـــورنـــيـــل فــــي قـــطـــر ومـــركـــز 
لبحوث  قطر  ومعهد  ســـدرة 
ــــحــــيــــوي ومــخــتــبــر  الــــطــــب ال
مكافحة المنشطات في قطر.
ولــفــتــت إلــــى أن مـــن أهــم 
مـــيـــزات الـــمـــركـــز، هـــو إنــشــاء 
ـــــوافـــــق الـــمـــســـتـــوى  مـــخـــتـــبـــر ي
السالمة  مستويات  من  الثالث 
األحيائية للمختبرات من قبل 
العالمية،   CERTEK شركة 
ــــمــــرخــــص مـــــن قـــبـــل بــلــد  وال
الــمــنــشــأ الــــواليــــات الــمــتــحــدة، 
ويــتــضــمــن وحـــــــدات جـــديـــدة 

سمك  أبحاث  كوحدة  ونــادرة 
كنموذج  تستخدم  التي  الــزرد 
األمــراض  من  العديد  لدراسة 
مع  لتطابقها  وذلـــك  الــوراثــيــة 
الــتــركــيــب الــجــيــنــي لــإلنــســان 
الجين  مثل  بالمئة   ٨٠ بنسبة 
الـــمـــســـبـــب ألمــــــــراض تــضــخــم 
الــقــلــب، إضــافــة إلـــى اعــتــمــاده 
عــلــى تــكــنــولــوجــيــات مــتــطــورة 
تماثل ما هو مطبق في الدول 
التسلسل  لـــدراســـة  الــمــتــقــدمــة 

الجيني.
بينت  هــــذا الـــســـيـــاق،  وفــــي 
الــدكــتــورة أســمــاء آل ثــانــي، أن 
مع  بــالــتــعــاون  يسعى  الــمــركــز 
الجامعة  داخل  محلية  جهات 
وخارجها لفك الشفرة الجينية 
لــمــخــتــلــف أنـــــــواع الـــحـــيـــوانـــات 
إطار  في  باالنقراض  المهددة 
مؤخرا  أنشئ  الــذي  البرنامج 

لبحوث الجينوم البيئي.
وأوضحت أن هذا المشروع 
جــــاء بــالــنــظــر الخــتــيــار دولـــة 
التنمية  مــســار  لمتابعة  قــطــر 
الــمــســتــدامــة، وجــعــلــهــا مــحــور 
الوطنية  التنمية  استراتيجية 
وأيًضا لتوسع القطاع الصناعي 
ـــة و إلـــــى مـــحـــدوديـــة  ـــدول ـــال ب
تــوافــر األراضــــــي.. مــؤكــدة أن 
البيئة الحضرية، في ظل هذه 
مطالبة  ستكون  المعطيات، 
الكائنات  أنــواع  على  بالحفاظ 

المحلية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــأبـــحـــاث 
الــدكــتــورة  أكـــدت  كوفيد-١٩، 
مــركــز  أن  ـــانـــي  ث آل  أســــمــــاء 
الـــبـــحـــوث الـــحـــيـــويـــة الــطــبــيــة 
حــــريــــص عـــلـــى تـــســـخـــيـــر كــل 
وإمكانياته  وخــبــراتــه  جــهــوده 
في  العامة  المصلحة  لخدمة 

متعلقة  مــســتــجــدات  أي  ظـــل 
والسالمة  والــوقــايــة  بالصحة 

لألفراد والمجتمع.
اإلطار  هذا  في  وأوضحت 
أن الــمــركــز شــرع فــي إجــراء 
لدراسة  البحوث  مــن  العديد 
الــفــيــروســات الــنــاشــئــة ومــن 
 ،(COVID-19) ضـــمـــنـــهـــا 
مـــن بــيــنــهــا دراســــــة مــفــصــلــة 
بهذا  الــمــصــابــة  الــحــاالت  عــن 
الفيروس، الذي يتم بالتعاون 
قطر  بجامعة  الطب  كلية  مع 
الـــعـــامـــة،  الـــصـــحـــة  ووزارة 
وأخرى ينفذها المركز حول 
اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الــمــحــاكــاة 
الـــرقـــمـــيـــة الخــــتــــبــــار قـــــدرة 
إيقاف  على  المثبطات  بعض 
ارتــــبــــاط الـــفـــيـــروس الــتــاجــي 
بــمــســتــقــبــالتــهــا  (كوفيد-١٩) 

الخلوية.

كـــــــمـــــــا يــــــشــــــمــــــل جــــــــــدول 
الـــــــدراســـــــات الــــتــــي يــنــفــذهــا 
الــــمــــركــــز، دراســــــــة الـــتـــطـــور 
الـــــجـــــيـــــنـــــي لـــــلـــــفـــــيـــــروســـــات 
الموسمية  (كــورونــا)  التاجية 
والــــحــــيــــوانــــيــــة الــــتــــي تــصــيــب 
اإلنـــــــســـــــان، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
جـــامـــعـــة حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة، 
فيروس  تطور  دراسة  وأيًضا 
كـــورونـــا الــمــســبــب لــمــتــالزمــة 
في  التنفسية  األوسط  الشرق 
بالتعاون  والــِجــمــال،  اإلنــســان 
مـــع مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة، 

ووزارة الصحة العامة.
 ومـــــــن الـــــــدراســـــــات الـــتـــي 
نــــفــــذت ونـــــشـــــرت عـــلـــى هـــذا 
الصعيد دراسة مقارنة تبحث 
فـــي وجـــــود وكــمــيــة األجـــســـام 
الــمــضــادة لــلــفــيــروس الــتــاجــي 
الــمــســبــب لــمــتــالزمــة الــشــرق 
الفئات  في  التنفسية  األوســط 
عرضة  واألقــل  عرضة  األكثر 
قطر،  في  بالمرض  لإلصابة 
الصحة  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون 
الــعــامــة وأخــــرى حـــول هيكل 
(الشوكة  المسماري  البروتين 
الفيروسية) للفيروس التاجي 
ارتباطه  قبل  مــا  مرحلة  فــي 
بـــالـــمـــســـتـــقـــبـــالت الـــخـــلـــويـــة، 
بــالــتــعــاون مــع مــراكــز أبــحــاث 

خارجية.

نشــر ٢٧٥ بحثًا طبيًا قطـريًا في دوريات عالمــية
مركز البحوث الحيوية الطبية بالجامعة حقق نمًوا متسارًعا العام الجاري

ــة  ــدي ــع ــم ال األمـــــــــراض  ــــن  م ــــة  ــــاي ــــوق وال والـــــعـــــالج  الـــمـــبـــكـــر  ــص  ــي ــخ ــش ــت ــال ب ـــعـــنـــى  تُ ــــحــــاث  أب ــــي:  ــــان ث آل  ــــاء  ــــم أس د. 

  وافق المجلس على: 

وتركيا قطر  بين  المياه  إدارة  مجال  في  للتعاون  تفاهم  مذكرة  مشروع 
ضمُّ ممثل عن وزارة األوقاف لعضوية المكتب التنفيذي للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

وتركيا قطر  بين  المشتركة  والتجارية  االقتصادية  اللجنة  إنشاء  بشأن  المشترك  اإلعالن  مشروع 
مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز النزاهة والشفافية بين قطر وكازاخستان

كــــورونــــا لــــمــــواجــــهــــة  ـــعـــضـــهـــا  ب ــــــجــــــاري  ال ـــــام  ـــــع ال ـــا  ـــيً ـــث ـــح ب مـــــشـــــروًعـــــا   ٧٢  

ــراض ــق ــاالن ـــــواع الــحــيــوانــات الـــمـــهـــددة ب ــرة الــجــيــنــيــة لــمــخــتــلــف أن ــف ــش ــى فـــك ال ــل ــل ع ــم ــع ال
ـــحـــوث الــطــبــيــة والــحــيــويــة ـــب ـــم ال ـــدع ــة والـــلـــوجـــســـتـــيـــة ل ــي ــل ــم ــع ــــــــــراءات ال تـــوفـــيـــر اإلج

ــان ــس ــي تــصــيــب اإلن ــت ــة ال ــي ــوان ــحــي ـــا الــمــوســمــيــة وال ــروســات كـــورون ــي ــف ــطــور الــجــيــنــي ل ــت دراســـــة ال

للمختبرات  ــة  ــي ــائ ــي األح ــة  ــالم ــس ال ــات  ــوي مــســت مـــن  ــث  ــال ــث ال ــوى  ــمــســت ال يـــوافـــق  مــخــتــبــر  إنـــشـــاء 
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 تعزيز المهارات العلمية والبحثية لطلبة المدارس
خالل تدشين المعرض االفتراضي لمسابقة البحث العلمي .. فوزية الخاطر:

والمبدعين بالباحثين  يحتفي  واسع  إبداعي  ميدان  الوطنية  المسابقة 
العصر  بــمــشــكــالت  تــعــنــى  ــي  ــت ال الــطــلــبــة  مــشــاريــع  ودعــــم  ــــراز  إب

العلمي البحث  فــي  التميز  وتحقيق  والمنافسة  التعاون  روح  بــث 
والدولية اإلقليمية  المنافسات  في  البحثية  المشاريع  مشاركة  إتاحة 

الـــــــدوحـــــــة –قــــــنــــــا: دشـــنـــت 
العالي  والتعليم  التعليم  وزارة 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الــــصــــنــــدوق 
القطري لرعاية البحث العلمي 
المعرض االفتراضي للمسابقة 
السنوية الوطنية للبحث العلمي 
واالبــتــكــار، وذلـــك تحت شعار 
«بــاحــثــون واعــــــدون مـــن أجــل 
قطر»، شارك فيها جميع طلبة 
المدارس الحكومية والخاصة، 
للمعلمين  الفرصة  أتاحت  كما 
أبحاثهم  لــعــرض  والــتــربــويــيــن 

اإلجرائية.
شـــــــــــــارك فــــــــي الــــتــــدشــــيــــن 
عبدالعزيز  فوزية  االفتراضي 
الــــخــــاطــــر الــــوكــــيــــل الـــمـــســـاعـــد 
وزارة  فــي  التعليمية  لــلــشــؤون 
الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي، 
الطائي  عــبــدالــســتــار  والــدكــتــور 
للصندوق  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر 
القطري لرعاية البحث العلمي 

بمؤسسة قطر.
الفائزين  عــن  اإلعـــالن  وتــم 
للبحث  الوطنية  المسابقة  فــي 
للمرحلتين  واالبــتــكــار  العلمي 
«فــئــات»،  والثانوية  اإلعــداديــة 
وكــــــــذلــــــــك الــــــفــــــائــــــزيــــــن فـــي 
مـــســـابـــقـــة تــصــمــيــم مــــن أجـــل 
االبتدائية  للمرحلتين  التغيير 
واإلعـــــداديـــــة، والــفــائــزيــن في 
أولــمــبــيــاد /   كــــتــــارا/    الــمــدرســي 
لعلم الفلك، و الحاصلين على 

الجوائز الخاصة.

المهارات العلمية

قالت  التدشين،  بداية  وفــي 
فـــوزيـــة عــبــدالــعــزيــز الــخــاطــر، 
السنوية  الوطنية  المسابقة  إن 
هي  واالبتكار،  العلمي  للبحث 
مــيــدان وطــنــي إبــداعــي واســـع، 
يحتفي بالباحثين والمبدعين، 
مــــن خـــــالل تـــعـــزيـــز وتــطــويــر 
والبحثية،  العلمية  الــمــهــارات 

اإلعدادية  المراحل  طلبة  لــدى 
مدارس  مختلف  في  والثانوية 
الــتــعــاون  روح  وبــــث  الــــدولــــة، 
لتحقيق  بــيــنــهــم،  والــمــنــافــســة 
الـــتـــمـــيـــز فــــي مــــجــــال الــبــحــث 
العلمي، فضال عن إبراز مشاريع 
بمشكالت  تعنى  الــتــي  الطلبة 
الــالزم  الدعم  وتقديم  العصر، 
لــهــا، والـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مع 
الدولة  مؤسسات  في  الشركاء 
الــمــعــنــيــة بـــأبـــحـــاث الــطــلــبــة، 
وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــلــمــشــاريــع 
البحثية المتميزة للمشاركة في 

المنافسات اإلقليمية والدولية.
الــــظــــروف  أن  وأضــــــافــــــت 
االستثنائية التي يمر بها العالم 
االحــتــفــال  دون  حــالــت  الـــيـــوم 
عهدناها  كما  المسابقة  بــهــذه 
عــلــى أعــــــوام مــــديــــدة، بــالــلــقــاء 
بالقول:  مستطردة  المباشر، 
األهـــداف  لتحقيق  السعي  «إن 
جعلنا  الـــــظـــــروف،  كــــل  رغـــــم 
نلتقي عبر هذه المنصة لنعبر 
عــــن تــمــســكــنــا بــقــيــمــة الــبــحــث 
األمــام،  نحو  به  والدفع  العلمي 
أجل  من  الظروف  كل  وتهيئة 
واالبـــتـــكـــار  الــبــحــث  يــبــقــى  أن 
كل  وتقديم  مستمًرا،  واإلبـــداع 
الدعم لنرتقي بطلبتنا الباحثين 

الواعدين».

ولفتت إلى أن وزارة التعليم 

والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي تــســعــى من 

خـــالل رؤيــتــهــا ورســالــتــهــا إلــى 

دفــع  فــي  يسهم  تعليم  تــوفــيــر 

عــجــلــة االقـــتـــصـــاد، مـــن خــالل 

التي  بالمهارات  الطلبة  تزويد 

تركز على االبتكار في التقنيات 

المتطورة وفي ريادة األعمال، 

رؤيــة  مــع  تماشًيا  ذلـــك  ويــأتــي 

إلــى  تسعى  الــتــي   ،٢٠٣٠ قــطــر 

إلى  القطري  المجتمع  تحويل 

مجتمع معرفي مبدع.

روح المنافسة

المسابقة  الخاطر  وعــرفــت 

الوطنية السنوية للبحث العلمي 

بوابة  تعتبر  والــتــي  واالبــتــكــار، 

عــلــمــيــة رائـــــــدة، يــســتــطــيــع من 

خــاللــهــا الــبــاحــثــون الـــواعـــدون، 

ووضــع  المنافسة،  روح  إذكــــاء 

العلماء،  مــــدارج  على  قدمهم 

ــا  ـــا أبــنــاءن ـــن ـــقـــد رأي وقـــالـــت :»ل

الـــبـــاحـــثـــيـــن وهـــــم يــحــصــدون 

جوائز البحث العلمي في العديد 

من المشاركات العالمية، وبكل 

وإننا  والــمــعــرفــة،  العلم  فـــروع 

أبنائنا،  مــن  الثلة  بتلك  نفخر 

في  أســمــاءهــم  يسجلون  وهــم 

سجل األوائل من خالل فوزهم 

بتلك المسابقات».

وأكدت أن الجهود المبذولة 

التعليم  وزارة  قــدمــتــهــا  الــتــي 

والتعليم العالي ضمن مساعيها 

الدائمة لتوفير جميع اإلمكانات 

تنمية  بهدف  تأتي  للباحثين، 

حب البحث واالختراع لديهم، 

وبـــاركـــت كـــل جــهــد يــصــب في 

الخاطر  وأشــادت  االتجاه.  هذا 

بالمعرض االفتراضي كمنصة 

بديلة عن المعارض المباشرة، 

نــظــًرا لــمــا يــمــر بــه الــعــالــم من 

ظــــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــســبــب 

ـــا، مــعــربــة عن  جــائــحــة كـــورون

المنصة  هــذه  تـــؤدي  أن  أملها 

الــمــبــتــغــى الــمــنــشــود فـــي حشد 

الباحثين وإثــارة هممهم، وأن 

منطلًقا  الــمــنــصــة  هـــذه  تــكــون 

المحلية  المنافسة  من  لطلبتنا 

إلى العالمية، وأن نرى باحثين 

واعدين تفخر بهم دولة قطر.

القدرات الوطنية

مـــن جــانــبــه، قــــال الــدكــتــور 

عــبــدالــســتــار الـــطـــائـــي، الــمــديــر 

القطري  للصندوق  التنفيذي 

لــرعــايــة الــبــحــث الــعــلــمــي: إنــه 

ورســـالـــة  رؤيـــــة  مـــع  -تماشًيا 

الـــصـــنـــدوق الـــقـــطـــري لــرعــايــة 

البحث العلمي في بناء القدرات 

العلمي  الــبــحــث  فـــي  الــوطــنــيــة 

فــقــد  المراحل-  كــــافــــة  فـــــي 

قـــام الــصــنــدوق بــالــتــعــاون مع 

العالي  والتعليم  التعليم  وزارة 

في  ـــمـــدارس  ال طــلــبــة  بتشجيع 

كــافــة الــمــراحــل عــلــى توظيف 

مــــا يــتــعــلــمــونــه مــــن مـــعـــارف 

ومــهــارات من خــالل تدريبهم 

على منهجيات البحث العلمي، 

ونمو  تطورهم،  فــي  يسهم  مــا 

مــــداركــــهــــم، وغـــــــرس ثــقــافــة 

علماء  ليكونوا  راســخــة،  بحثية 

المستقبل ويشاركوا في تحقيق 

في  الوطنية ٢٠٣٠  قطر  رؤيــة 

بناء مجتمع قائم على المعرفة.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال طــــارق 

نظم  إدارة  مـــديـــر  الـــعـــمـــادي 

المعلومات بالصندوق إن وزارة 

التعليم والتعليم العالي وضعت 

خــــدمــــة الـــجـــمـــهـــور وتــبــســيــط 

إجـــــــــــــــراءات الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن 

أوائــل  من  وهــي  لديها،  أولوية 

الجهات الحكومية التي طبقت 

خدماتها  فــي  الرقمي  التحول 

مـــن االســـتـــخـــدام الـــورقـــي إلــى 

ـــــخـــــدام اإللــــكــــتــــرونــــي،  االســـــت

 ٪٨٥ بنسبة  ـــــوزارة  ال ووصــلــت 

من خدماتها لتكون إلكترونية.

ـــدكـــتـــورة عــائــشــة  وأكــــــدت ال

الــعــبــيــدلــي، مــديــر بــرامــج بناء 

القدرات البحثية في الصندوق 

القطري لرعاية البحث العلمي 

الــخــبــرة  بـــرنـــامـــج  إطــــــالق  أن 

الـــبـــحـــثـــيـــة لــطــلــبــة الـــــمـــــدارس 

ــويــة، والــمــمــول مـــن قبل  ــان الــث

الـــصـــنـــدوق الـــعـــام األكـــاديـــمـــي 

٢٠١٩-٢٠٢٠ يعد إضافة نوعية 

األبحاث  على  الطلبة  لتدريب 

وتحديًدا  المدرسة  إطار  خارج 

فــــــي الــــجــــامــــعــــات بـــــإشـــــراف 

مـــرشـــديـــن أكـــاديـــمـــيـــيـــن مــن 

الجامعات والمراكز البحثية.

الـــــمـــــنـــــصـــــة  أن  يـــــــــذكـــــــــر 

اإللــــكــــتــــرونــــيــــة هـــــي مـــعـــرض 

ـــراضـــي لـــعـــرض األبـــحـــاث  افـــت

والمعلمين  للطلبة  المتميزة 

الــــمــــراكــــز  عـــــن  واإلعــــــــــــالن   ،

األولـــــــى فـــي جــمــيــع الــمــراحــل 

الـــدراســـيـــة وفـــئـــات الــمــشــاريــع 

التالي/     الــرابــط  عبر  المقدمة 

educompetitions.   /   /:https

عرض  /   .وسيتم      /edu.gov.qa

األبحاث والمشاريع سنويا على 
الــمــنــصــة، وتــكــون مــتــاحــة من 
خــــالل مــوقــع الـــــــوزارة لجميع 

المدارس وعامة الجمهور.
وتحتوي على جميع المشاريع 
للتصفيات  المتأهلة  البحثية 
الــنــهــائــيــة لــلــمــســابــقــة الــوطــنــيــة 
للبحث العلمي واالبتكار حسب 
المختلفة  والمراحل  المجاالت 

وهي على النحو التالي:
االبـــتـــدائـــيـــة:  الـــمـــرحـــلـــة   -١
«مــســابــقــة تــصــمــيــم مـــن أجــل 
وبنات-علمي  / بنين  التغيير» 

وإنسانيات/ .
اإلعـــــداديـــــة  الـــمـــرحـــلـــة    -٢
الوطنية  «المسابقة  والثانوية: 
 ٩ / واالبــتــكــار»  العلمي  للبحث 

فئات/ 
اإلجــــرائــــيــــة  األبــــــحــــــاث   -٣
البحث  «مسابقة  للتربويين: 
اإلجـــــرائـــــي لــجــمــيــع الـــمـــراحـــل 

التعليمية».
الــــــشــــــركــــــاء:  أبـــــــحـــــــاث   -٤

«مؤسسات بحثية مختلفة».
الـــمـــســـابـــقـــات  ـــــحـــــاث  أب  -٥

الدولية.
    وتشهد المسابقة الوطنية 
لــلــبــحــث الـــعـــلـــمـــي واالبــــتــــكــــار 
سنويًا زيــادة متنامية في عدد 
الــــمــــدارس الـــمـــشـــاركـــة، وعـــدد 
في  وتطوًرا  البحثية،  المشاريع 

نوعية األبحاث المقدمة.

شــارك  ـ [:   الــدوحــة 

 ١٢ فــي  يــدرســون  طالب   ١٠٠

في  قطر  في  ثانوية  مدرسة 

أول مؤتمر افتراضي لنموذج 

مــــحــــاكــــاة األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 

فــي جــامــعــة جــورجــتــاون في 

قـــطـــر، الـــجـــامـــعـــة الــشــريــكــة 

لــمــؤســســة قــطــر، حــيــث تــولــى 

مدار  على  الشباب  المندوبون 

دول  سفراء  أدوار  أيــام  ثالثة 

الــعــالــم لـــدى األمـــم الــمــتــحــدة 

القضايا  لــحــل  الــســعــي  بــهــدف 

العالمية، وحمل المؤتمر هذا 

العام عنوان «التنوع والتكامل 

الصراعات». تسوده  عالم  في 

ــتــفــشــي جــائــحــة  ــــظــــًرا ل  ون

كورونا، انتقل مؤتمر محاكاة 

هذا  لخريف  المتحدة  األمــم 

لضمان  اإلنــتــرنــت  إلـــى  الــعــام 

ـــــمـــــدارس  حــــصــــول طـــــــالب ال

الــــثــــانــــويــــة فــــــي قــــطــــر عــلــى 

من  مجموعة  لتطوير  فرصة 

المهارات األساسية من خالل 

الـــبـــرنـــامـــج، ولـــيـــكـــونـــوا أكــثــر 

اســتــعــداًدا لــمــواجــهــة الــتــحــدي 

في  المتمثل  الرئيسي  الدولي 

المتحدة  األمم  نموذج  مؤتمر 

لجامعة جورجتاون في قطر 

الذي يقام في الربيع.

و أوضــــح جــيــبــيــن كــوشــي، 

مــديــر اإلثـــــراء الــتــعــلــيــمــي في 

جـــــــورجـــــــتـــــــاون فـــــــي قــــطــــر، 

الستضافة  المنطقي  األســاس 
نــــــمــــــوذج األمــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
اإلضــــــــافــــــــي والــــمــــتــــخــــصــــص 
لــلــطــالب الــمــحــلــيــيــن، قــائــًال: 
«بــصــفــتــنــا مــؤســســة فــي قطر 
قطاع  تجربة  تحسين  تحاول 
تقديم  أردنا  الوطني،  التعليم 
الطالب  لمنح  إضافي  تدريب 
الــمــحــلــيــيــن مـــيـــزة تــنــافــســيــة. 
المزيد  يفوز  لــذلــك،  ونتيجة 
من الطالب المحليين بجوائز 
فــي مــؤتــمــرات نــمــاذج األمــم 
يعني  وهذا  الدولية،  المتحدة 
المزيد  أيــًضــا  يكتسبون  أنهم 
يمكنهم  الــتــي  الــمــهــارات  مــن 
أخـــذهـــا مــعــهــم إلـــى الــفــصــول 
ـــمـــواد الـــدراســـيـــة وفـــي أي  وال
في  أخــرى  مهنية  ممارسات 

حياتهم».
وأضـــــاف أنــــه عــلــى الــرغــم 

عــلــى  بـــــدأ  الـــمـــؤتـــمـــر  أن  مــــن 
ال  ذلــــــك  أن  إال  ــــت،  ــــرن ــــت اإلن
ــــه مـــحـــاكـــاة بــســيــطــة  يــعــنــي أن
عــلــى الـــويـــب: «فـــهـــذا الـــعـــام، 
ال يــمــكــن لــطــالبــنــا الــتــفــاوض 
كبير  جزء  وهو  لوجه،  وجًها 
مــن الــعــمــل الــدبــلــومــاســي في 
أروقــــة األمــــم الــمــتــحــدة. لــذا 
إنشاء  إعـــادة  على  عملنا  فقد 
لمجتمع  الشكلية  اإلجــــراءات 
العديد  باستخدام  دبلوماسي 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  أدوات  مــــــن 
لدينا.  الــمــتــوفــرة  المعلومات 
الـــطـــالب  بـــإمـــكـــان  ـــــزال  ي وال 
في  كفرق  والعمل  المشاركة 
غــــرف االســـتـــراحـــة وتــجــربــة 
نـــــــمـــــــوذج مــــــحــــــاكــــــاة األمـــــــم 
ـــحـــدة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن  ـــمـــت ال
الحياة،  مدى  صداقات  تخلق 
مهاراتهم  بصقل  لهم  وتسمح 

المشكالت  وحل  التواصل  في 
والبحث». 

وســمــح لــلــمــدارس بــإرســال 
طالب،   ٦ منهما  بكل  وفدين 
طــالــبًــا   ١٢ الــمــجــمــوع  لــيــصــبــح 
لـــكـــل مــــدرســــة. ومـــــن خـــالل 
الـــعـــمـــل فــــي لــــجــــان، نــاقــشــت 
وفــــــــــود الــــــطــــــالب الـــقـــضـــايـــا 
الــعــالــمــيــة وأجــــرت مـــداوالت 
لــلــمــشــكــالت الـــواقـــعـــيـــة الــتــي 
تــتــنــاولــهــا األمــــــم الــمــتــحــدة، 
االستقرار  عــدم  ذلــك  في  بما 
االقــــتــــصــــادي فــــي فـــنـــزويـــال، 
ـــــيـــــة الـــــشـــــركـــــات،  ومـــــســـــؤول
واالنــتــشــار الـــنـــووي، وحــقــوق 
اإلعــاقــة الــعــالــمــيــة، والــحــقــوق 
وأزمــة  كشمير،  فــي  المدنية 
ـــنـــجـــا، واالســــتــــقــــرار  ـــروهـــي ال
بــعــد  مـــا  دول  فـــي  الــســيــاســي 

العربي. الربيع 

١٠٠ طالب بمؤتمر جورجتاون لنموذج األمم المتحدة
يمثلون ١٢ مدرسة ثانوية
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الدوحة - قنا: أعلنت وزارة 

الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة أمــــــس عــن 

إصــابــة  حــــاالت   ٢٠٩ تــســجــيــل 

ــــدة مــــؤكــــدة بـــفـــيـــروس  جــــدي

كورونا (كوفيد-١٩) في األربع 

والــعــشــريــن ســاعــة األخـــيـــرة، 

محلية  إصابة   ١٦٨ بينها  من 

المجتمع  أفـــراد  بين  ُمسّجلة 

الــُمــســافــريــن  بــيــن  حــالــة  و٤١ 

الــعــائــديــن مــن الــخــارج الــذيــن 

يــخــضــعــون لــلــحــجــر الــصــحــي، 

حالة  تسجيل  إلـــى  بــاإلضــافــة 

وفاة جديدة. 

الصحة  وزارة  سّجلت  كما   

فيروس  من  حالة   ٢٥٢ شفاء 

ساعة   ٢٤ الـــ  في  (كوفيد-١٩) 

إجمالي  بذلك  ليصل  األخيرة 

المرض  مــن  الُمتعافين  عــدد 

في دولة قطر إلى ١٣٤٩٥٠.  

ـــــــوزارة بــيــانًــا   وأصــــــدرت ال

حـــــول ُمـــســـتـــجـــدات فـــيـــروس 

قـــطـــر  فـــــــي  (كوفيد-١٩) 

الوفاة  حالة  أن  فيه  أوضحت 

عــاًمــا)،   ٦٠) عمرها  الجديدة 

وكــــانــــت قــــد تــلــقــت الـــرعـــايـــة 

الطبية الالزمة، كما تم وضع 

في  الــجــديــدة  الــحــاالت  جميع 

الرعاية  يتلقون  وهــم  الــعــزل 

الــــصــــحــــيــــة الـــــــالزمـــــــة وفــــًقــــا 

لوضعهم الصحي.

(كوفيد-١٩)  وضــع  وحــول   

الــحــالــي، قــال الــبــيــان: نجحت 

جــــهــــود قـــطـــر فــــي الـــتـــصـــدي 

(كوفيد-١٩)  كورونا  لفيروس 

من  والحد  المنحنى  وتسطيح 

تفشي الفيروس، مع انخفاض 

عدد الحاالت اليومية، وكذلك 

ـــراجـــع عــــدد حـــــاالت دخـــول  ت

ـــا، كــمــا  الــمــســتــشــفــى أســـبـــوعـــًي

ســـاهـــم الــفــحــص االســتــبــاقــي 

الُمشتبه  لــلــحــاالت  والــُمــكــّثــف 

كورونا  بفيروس  إصابتها  في 

عدد  تحديد  في  (كوفيد-١٩) 

كــبــيــر مــــن حــــــاالت اإلصـــابـــة 

ــــمــــؤكــــدة بــــالــــفــــيــــروس فــي  ال

المجتمع.  

قــطــر  أن  الــــبــــيــــان  وأكـــــــد   

ــعــالــم  ال دول  أقـــــل  مــــن  ـــعـــد  تُ

فـــي مــعــدل وفـــيـــات فــيــروس 

وذلــك  (كوفيد-١٩)،  ــا  كــورون

لعدة أسباب منها، أن القطاع 

صحّية  رعــايــة  يُــقــدم  الصحي 

ــــجــــودة لــلــُمــصــابــيــن  عـــالـــيـــة ال

ــــا، كــمــا أن  بـــفـــيـــروس كــــورون

النسبة  تشّكل  الشباب  شريحة 

األكــــــبــــــر مــــــن ســـــكـــــان دولــــــة 

قــــطــــر، كــــذلــــك الـــفـــحـــوصـــات 

الــحــاالت  لتحديد  االستباقية 

المصابة ُمبكًرا، ورفع الطاقة 

للُمستشفيات،  االســتــيــعــابــيــة 

خــــــاصــــــًة وحـــــــــــدات الـــعـــنـــايـــة 

الــــُمــــركــــزة لـــضـــمـــان حــصــول 

الرعاية  على  المرضى  جميع 

حماية  على  والعمل  الــالزمــة، 

كـــــبـــــار الـــــســـــن والـــُمـــصـــابـــيـــن 

بــأمــراض ُمــزمــنــة مــن خطر 

اإلصابة بفيروس كورونا.  

ـــيـــان عـــلـــى أن  ـــب  وشــــــــّدد ال

تــخــفــيــف الـــقـــيـــود وانــخــفــاض 

عدد الحاالت اليومية ال يعني 

انتهت  قد  كورونا  جائحة  بأن 

فـــي دولـــــة قـــطـــر، حــيــث يتم 

المرضى  بعض  إدخــال  يومًيا 

يُعانون  ممن  المستشفى  إلــى 

كورونا  فيروس  أعــراض  من 

الـــُمـــتـــوســـطـــة  (كوفيد-١٩) 

علينا  يجب  كذلك  والشديدة، 

الوقائية  التدابير  جميع  اتــبــاع 

لــتــجــنــب مـــوجـــة جـــديـــدة من 

ـــــفـــــيـــــروس وزيـــــــــــــادة عــــدد  ال

مع  خاصة  الُمصابة،  الحاالت 

وجود ُمؤشرات لحدوث ذلك 
العالم،  دول  مــن  الــعــديــد  فــي 
أي  من  أكثر  اآلن  علينا  أيًضا 
وقت مضى أن نتوخى الحذر 
األفراد  حماية  على  ونحرص 
األكـــثـــر ُعـــرضـــة لــُمــضــاعــفــات 
فيروس كورونا (كوفيد-١٩). 

ــمــكــن  ــــــذي يُ  وحــــــول مــــا ال
الــــقــــيــــام بــــــه، قــــــال الـــبـــيـــان: 
إنــــه وبــيــنــمــا يــتــم رفــــع قــيــود 
قطر  دولـــة  فــي  (كوفيد-١٩) 
تدريجًيا، من المهم أن يقوم 
الجميع بدورهم في السيطرة 
بتجنب  وذلــك  الفيروس  على 
التقارب الجسدي مع اآلخرين 
الُمزدحمة  األمــاكــن  وتجنب 
وكــــــذلــــــك تـــجـــنـــب األمـــــاكـــــن 
الــُمــغــلــقــة الـــتـــي تــعــج بــالــنــاس 
االجتماعي  بالتباعد  وااللتزام 
وارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات وغــســل 
الــيــديــن بــانــتــظــام، أيـــًضـــا من 
حماية  فــي  نستمر  أن  المهم 
الذين  واألشخاص  السن  كبار 

يُعانون من أمراض ُمزمنة. 
ـــيـــان بــتــطــبــيــق  ـــب  ونــــصــــح ال
اإلجــــــــــــــــــراءات االحــــــتــــــرازيــــــة 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــخــاصــة 

(كوفيد-١٩)  كورونا  بفيروس 

عند الــتــواجــد فــي الــمــنــزل مع 

كبار السن وأصحاب األمراض 

الُمزمنة، ويشمل ذلك التباعد 

الـــجـــســـدي وارتــــــــداء الــكــمــامــة 

اليدين  غسل  على  والمداومة 

ـــمـــاء والــــصــــابــــون، كــذلــك  ـــال ب

يُعاني  شخص  أي  على  يجب 

(كوفيد-١٩)  أعـــــــراض  مــــن 

االتـــــصـــــال بـــخـــط الـــمـــســـاعـــدة 

التوجه  أو   ١٦٠٠٠ الرقم  على 

ُمـــبـــاشـــرة إلــــى أحــــد الــمــراكــز 

للخضوع  الــُمــحــّددة  الصحية 

لــلــفــحــوصــات الـــالزمـــة، وهــي 

روضــــة  أو  مـــعـــيـــذر  مــــراكــــز 

الخيل أو أم صالل أو الغرافة 

الــصــحــيــة، حــيــث إن اكــتــشــاف 

المرض في وقت مبكر يُسهم 

فــــي ســـهـــولـــة الـــحـــصـــول عــلــى 

العالج الالزم وسرعة التعافي 

ـــمـــرض.   ودعــــا الــبــيــان  مــن ال

اإللكتروني  الموقع  زيــارة  إلى 

ــــصــــحــــة الــــعــــامــــة  لــــــــــــــوزارة ال

آخر  على  للحصول  باستمرار 

المعلومات. 

١٣٤٩٥٠ إجمـــالي المــتعافيـــن من كـــورونا 
 أعلنت شفاء ٢٥٢ حالة أمس..الصحة:

الخــارج  مــن  لعائديــن  ــا  منه  ٤١ ــدة  جدي ــات  إصاب  ٢٠٩ ــة الالزمــة  تســجيل  ــة الطبي ــا تلقــت الرعاي ــدة عمرهــا ٦٠ عاًم ــاة جدي ــة وف حال

آخر مستجدات

فيروس كورونا في قطر

عدد الحاالت التي
دخلت العناية المركزة :

الحاالت الحادة التي 
دخلت المستشفى :

مجموع الحاالت
في العناية المركزة :

مجموع الحاالت
الحادة في المستشفى :

عدد األشخاص الذين تم فحصهمعدد األشخاص الذين تم فحصهم
في الـ في الـ ٢٤٢٤ ساعة : ساعة :

مجموع األشخاصمجموع األشخاص
 الذين تم فحصهم : الذين تم فحصهم :

حاالت الوفاة خاللحاالت الوفاة خالل
الـ الـ ٢٤٢٤ ساعة : ساعة :

مجموعمجموع
حاالت الوفاة :حاالت الوفاة :

مجموع اإلصابات :

حاالت الشفاء :حاالت الشفاء : الحاالت النشطة 
الخاضعة للعالج :

إجمالي عدد المتعافين :إجمالي عدد المتعافين :

٢٠٩
إصابة جديدة

األربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ 

٥٠٠

٤٥٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

األربعاء
٢٥ نوفمبر

٢٥٢ ٢٦٦٤

٢٣٧ ١

١٣٤٩٥٠

١٠٩٢٦٢٢ ٩٠٨٠

٢٣٦٣٠٢٦٨

١٣٧٨٥١

الخميس
١٩ نوفمبر

٢٠٨

الجمعة
٢٠ نوفمبر

٢٣٩

السبت
٢١ نوفمبر

١٧٤

األحد
٢٢ نوفمبر

١٦٧

األثنين
٢٣ نوفمبر

١٨٦

الثالثاء
٢٤ نوفمبر

٢٢٧

إنشاء مكتب برنامج األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب بالدوحة
بموجب اتفاقية وقعتها قطر والمنظمة الدولية لتعزيز التعاون بين الجانبين

ــــة ــــل ــــب ــــق ــــم ال الــــــــثــــــــالثــــــــة  األشــــــــــهــــــــــر  خـــــــــــــالل  ــــــب  ــــــمــــــكــــــت ال افــــــــتــــــــتــــــــاح  مــــــــحــــــــمــــــــود:  آل 

الشيخة علياء آل ثاني وفالديمير فورنكوف خالل حضورهما توقيع االتفاقيةرئيس مجلس الشورى أثناء التوقيع على االتفاقية

الدوحة - نشأت أمين :

-ممثلة  قــــطــــر  دولــــــــة  وقــــعــــت 
األمــم  ومنظمة  الشورى-  بمجلس 
األمــم  مكتب  فــي  -ممثلة  المتحدة 
على  اإلرهاب-  لمكافحة  المتحدة 
اتفاقية إلنشاء مكتب برنامج األمم 
الــذي  اإلرهـــاب  لمكافحة  المتحدة 
ــعــنــى بــالــمــشــاركــة الــبــرلــمــانــيــة في  يُ
مــنــع ومــكــافــحــة اإلرهــــــاب ويــكــون 
أنشطته  وتغطي  قطر  دولــة  مقره 

برلمانات دول العالم.
وقــــع االتــفــاقــيــة كـــل مـــن ســعــادة 
آل  زيد  بن  عبداهللا  بن  أحمد  السيد 
الــشــورى،  مجلس  رئــيــس  مــحــمــود، 
وكيل  فورنكوف  فالديمير  والسيد 
األمين العام لألمم المتحدة ورئيس 
لمكافحة  الــمــتــحــدة  األمــــم  مــكــتــب 
الشيخة  ســعــادة  بحضور  اإلرهــــاب، 
ثاني  آل  سيف  بن  أحمد  بنت  علياء 
الــمــنــدوب الــدائــم لــدولــة قطر لدى 
تقنية  عبر  وذلـــك  المتحدة،  األمـــم 

االتصال المرئي.
ووصــــــف ســــعــــادة الـــســـيـــد أحــمــد 
بـــن عـــبـــداهللا بـــن زيــــد آل مــحــمــود 
رئــيــس مجلس الــشــورى هـــذا الــيــوم 
المجلس  وقــــع  حــيــث  ــتــاريــخــي،  بــال
رســـائـــل مــتــبــادلــة بــيــن دولــــة قطر 
ممثلة  الــمــتــحــدة  األمــــم  ومــنــظــمــة 
بـــمـــكـــتـــبـــهـــا لـــمـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــاب 
برنامج  مكتب  إلنشاء   (UNOCT)
اإلرهــاب،  لمكافحة  المتحدة  األمم 
البرلمانية  بالمشاركة  يُعنى  الـــذي 
يكون  اإلرهــاب،  ومكافحة  منع  في 
مــــقــــره فــــي دولـــــــة قـــطـــر وتــغــطــي 
الــعــالــم،  دول  بــرلــمــانــات  أنــشــطــتــه 
اتفاقية  توقيع  إلى  باإلضافة  وذلــك 
مــســاهــمــة الـــطـــرفـــيـــن لـــقـــيـــام هـــذا 
المكتب. وأكد أن هذا الحدث الهام 
يحتفل  الــذي  الوقت  في  يأتي  الــذي 
ــالــذكــرى  فــيــه الــمــجــتــمــع الــــدولــــي ب
الــخــامــســة والــســبــعــيــن إلنــشــاء األمــم 
الــمــتــحــدة يــمــثــل لــبــنــة أخـــــرى في 
بــنــاء الــتــعــاون الــدائــم والــمــثــمــر بين 
األمم  منظمة  ومكتب  قطر،  دولــة 
كما  اإلرهــــاب،  لمكافحة  المتحدة 
األمــم  منظمة  مــن  تــقــديــًرا  يُــعــتــبــر 
الــمــتــحــدة ومــــن ورائــــهــــا الــمــجــتــمــع 
الــــدولــــي لــحــكــمــة حـــضـــرة صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 

«حفظه  المفدى  البالد  أمير   ثاني 
اهللا» وسياسته الرشيدة في ميدان 
مــكــافــحــة اإلرهـــــاب بــكــافــة أشــكــالــه 

والقضاء على أسبابه.
واعتبر أن إنشاء المكتب بالدوحة 
رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن 
كل  في  الصحيح  الطريق  على  قطر 
وأنها  اإلرهــاب  لمكافحة  مبادراتها 
مشاركة  لتعزيز  الجهود  كــل  تــبــذل 
العالم  أنحاء  جميع  من  البرلمانيين 
في مهامهم النبيلة إلنقاذ اإلنسانية 
من آفة اإلرهاب والعنف المؤدي له 
وإقامة مجتمع دولي آمن ومستقر 
فيه  ويعم  القانون  يسوده  ومزدهر 

التعاون.

نقلة نوعية

وأكد آل محمود أن قطر ستضع 
المكتب  لــيــقــوم  اإلمـــكـــانـــات  جــمــيــع 
مشيًرا  األكمل،  الوجه  على  بمهامه 
نقلة  الــمــكــتــب  هــــذا  إقـــامـــة  أن  إلــــى 
المجتمع  مساعي  في  مهمة  نوعية 
الــدولــي، وذلــك لــلــدور الكبير الــذي 

ثقلها  بــحــكــم  الـــبـــرلـــمـــانـــات  تــلــعــبــه 
واالجتماعي  والسياسي  التشريعي 
ولــتــأثــيــرهــا الــقــوي والــمــبــاشــر على 
مــجــمــل الــقــضــايــا الــتــي تــهــم شعوب 
العالم وبالخصوص قضية مكافحة 

اإلرهاب.
المكتب  هـــذا  مــهــام  أن  وأوضــــح 
تـــــتـــــركـــــز فـــــــي إجـــــــــــــراء الــــبــــحــــوث 
والـــتـــحـــلـــيـــالت والـــقـــيـــام بـــاألعـــمـــال 
الــمــعــيــاريــة لــدعــم مــنــع ومــكــافــحــة 
اإلرهاب والتطرف العنيف، بما في 
جديدة  تشريعات  ســن  رصــد  ذلــك 
والمساعدة  العالم  أرجــاء  جميع  في 
فــي صــيــاغــة تــشــريــعــات وســيــاســات 
لمكافحة  نموذجية  وإستراتيجيات 
اإلرهــــــــاب تـــقـــودهـــا الـــبـــرلـــمـــانـــات، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــقــديــم الــمــســاعــدة 
ــفــنــيــة والــــخــــدمــــات االســـتـــشـــاريـــة  ال
تنفيذ  لتيسير  للبرلمانات  القانونية 
إستراتيجية األمم المتحدة العالمية 
لــمــكــافــحــة اإلرهــــــــــاب، وقــــــــرارات 
مجلس األمن ذات الصلة باإلرهاب.

إدارة تنفيذية

ســيــعــمــل  الــمــكــتــب  أن  وأضـــــــاف 
األمــم  للجنة  التنفيذية  اإلدارة  مــع 
الــــمــــتــــحــــدة لـــمـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــاب 
لــتــحــديــد احـــتـــيـــاجـــات الــبــرلــمــانــات 
والــمــســاعــدة  الفنية  الــمــســاعــدة  مــن 
برلمانية  لــجــان  وإدارة  إنــشــاء  على 
العنيف،  والتطرف  اإلرهـــاب  تعالج 
البرلمانية  الــدبــلــومــاســيــة  وتــعــزيــز 
ــتــعــاون الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي؛ إلــى  وال
جــانــب دعـــم إنــشــاء وتــشــغــيــل شبكة 
وصيانة  وإنــشــاء  عالمية،  برلمانية 
منصة على الشبكة العالمية، وإنتاج 
الستخدام  الــوســائــط  متعددة  مــواد 

البرلمانيين. 
تتغلب  أن  فــي  أمله  عــن  وأعـــرب 
اإلنـــســـانـــيـــة عـــلـــى جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
الــعــالــم  يستعيد  وأن   «١٩ «كــوفــيــد 
دولــة  تقوم  وأن  االعــتــيــادي  نشاطه 
المتحدة  األمــم  مــع  بالتعاون  قطر 
بـــإطـــالق مــــبــــادرات مــثــمــرة تــكــون 
مكافحة  فــي  اإليــجــابــيــة  آثــارهــا  لها 

اإلرهاب والعنف المؤدي إليه.

إضافة مهمة

من جانبه أعرب السيد فالديمير 
فــــورنــــكــــوف وكـــيـــل األمــــيــــن الـــعـــام 
األمم  مكتب  رئيس  المتحدة  لألمم 
الــمــتــحــدة لــمــكــافــحــة اإلرهـــــاب عن 
الــشــورى  لمجلس  وتــقــديــره  شــكــره 
مكافحة  في  لدورها  قطر  ولدولة 
اإلرهاب، مشيًدا بإنشاء هذا المكتب 
للجهود  مــهــمــة  إضـــافـــة  يــعــد  ــــذي  ال
خاصة  اإلرهــاب،  لمكافحة  الدولية 
في  البرلمانية  بالمشاركة  يعنى  أنه 
المكتب  يــكــســب  مـــا  الـــمـــجـــال،  هــــذا 
ومؤثًرا  فعاًال  ودوًرا  خاصة  أهمية 

على الساحة الدولية.
األمم  مكتب  أنشطة  أن  وأضــاف 
المعني  قــطــر  دولــــة  فـــي  الــمــتــحــدة 
بــالــمــشــاركــة الــبــرلــمــانــيــة فـــي منع 
ومــكــافــحــة اإلرهـــــاب تــشــمــل جميع 
وتــتــركــز  الـــعـــالـــم،  دول  بــرلــمــانــات 
مـــهـــمـــتـــه فـــــي تـــعـــزيـــز الــمــســاهــمــة 
الــبــرلــمــانــيــة وتــدعــيــم قــدراتــهــا على 

الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي 
المبذولة  الدولية  الجهود  إطــار  في 
لـــمـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــاب والـــتـــطـــرف 
اإلرهــاب.  إلــى  يفضي  الــذي  العنيف 
وعـــقـــب تـــوقـــيـــع االتـــفـــاقـــيـــة، كــشــف 
بن  عبداهللا  بن  أحمد  السيد  سعادة 
زيـــد آل مــحــمــود، فـــي تــصــريــحــات 
صــحــفــيــة، عـــن أنــــه ســيــتــم افــتــتــاح 
الـــمـــكـــتـــب خــــــالل األشــــهــــر الـــثـــالثـــة 
اخــتــيــار  اآلن  يــتــم  حــيــث  الــمــقــبــلــة، 
المكان وتجهيزه ووضع خطة عمل 
باالتفاق  والتحديث  للتطوير  قابلة 

مع األمم المتحدة.

المكتب الوحيد

وأعــــــــرب ســــعــــادتــــه عــــن فــخــره 
المكتب  إلنشاء  قطر  دولــة  باختيار 
الـــوحـــيـــد فــــي الـــعـــالـــم الــــــذي يـــواجـــه 
البرلمانيين،  خـــالل  مــن  اإلرهــــاب 
دور  لــه  سيكون  المكتب  أن  مــؤكــًدا 
كبير فــي تــدريــب وتــأهــيــل الــكــوادر 
ــنــضــم لــلــعــمــل  الـــقـــطـــريـــة الــــتــــي ســت
العاملين  الــقــانــونــيــيــن  الــخــبــراء  مــع 

العالم.  دول  مختلف  من  بالمكتب 
ونـــــوه بـــأنـــه ســيــكــون لــلــمــكــتــب دور 
البرلمانات  رؤيـــة  توحيد  فــي  كبير 
والــبــرلــمــانــيــيــن مـــن مــخــتــلــف دول 
الـــعـــالـــم تــــجــــاه ظــــاهــــرة اإلرهـــــــاب 
وكــيــفــيــة مــكــافــحــتــه وحــشــد الــــرأي 

العام العالمي للتصدي له.
للمكتب،  الرئيسية  المهام  ومــن 
الــقــيــام بــمــبــادرات مــشــتــركــة لدعم 
الــتــنــفــيــذ الـــمـــتـــوازن لــلــركــائــز األربـــع 
إلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــألمــــم الــمــتــحــدة 
العالمية لمكافحة اإلرهاب وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة في مجال 
مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف 
الـــــمـــــؤدي إلـــــى اإلرهـــــــــاب وتــقــديــم 
الــــمــــســــاعــــدة الـــفـــنـــيـــة والــــخــــدمــــات 
للبرلمانات  الــقــانــونــيــة  االســتــشــاريــة 
لدعم دورها في تنفيذ استراتيجية 
اإلرهــاب  لمكافحة  المتحدة  األمــم 
والصكوك  األمــن  مجلس  وقـــرارات 
يقوم  كــمــا  ـــاإلرهـــاب.  ب الــصــلــة  ذات 
المكتب بإجراء البحوث والتحليالت 
لدعم  المعيارية  باألعمال  والقيام 
والتطرف  اإلرهــاب  ومكافحة  منع 
الــعــنــيــف بــمــا فـــي ذلــــك رصــــد سن 
أرجــاء  جميع  في  جديدة  تشريعات 
ـــمـــســـاعـــدة فــــي صــيــاغــة  الـــعـــالـــم وال
تشريعات وسياسات واستراتيجيات 
نموذجية لمكافحة اإلرهاب تقودها 

البرلمانات.

جبهة موحدة
برنامج  مكتب  إنــشــاء  ويــتــزامــن 
اإلرهــاب،  لمكافحة  المتحدة  األمم 
البرلمانية  بالمشاركة  يعنى  الـــذي 
فـــــي مـــنـــع ومـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــاب، 
مـــع االحــتــفــال بــالــذكــرى الــخــامــســة 
والسبعين إلنشاء األمم المتحدة، ما 
لخلق  الدولي  المجتمع  إرادة  يعكس 
جبهة مــوحــدة ضــد اإلرهـــاب يكون 
الــمــكــتــب أحــــد أدواتــــهــــا األســاســيــة، 
للبحوث  برلمانًيا  مــركــًزا  باعتباره 
مسخًرا  الــقــدرات،  وبناء  والمعارف 
االبتكارات والشراكات لتعزيز الدعم 
والبرلمانات  للبرلمانيين  الــمــقــدم 
ومنطلًقا  الــعــالــم،  أنــحــاء  جميع  فــي 
أساسًيا للجهود الدولية الرامية إلى 
تعزيز نهج مشاركة المجتمع بأسره 
فــي مــكــافــحــة اإلرهـــــاب والــتــطــرف 

العنيف.

ــة اإلرهــــــاب ــح ــاف ــك ـــة تـــقـــديـــر دولــــــي لـــجـــهـــود قـــطـــر فــــي م ـــدوح ـــال ــب ب ــت ــك ــم إنــــشــــاء ال

ــــــاب ـــاه ظــــاهــــرة اإلره ـــج ـــات والـــبـــرلـــمـــانـــيـــيـــن ت ـــمـــان ـــرل ـــب ــــــة ال ـــد رؤي ـــوح الــمــكــتــب ي

ــف ــن ــع ـــة مــــن ال ـــي ـــان ـــس ــــاذ اإلن ــــق ــــادرات قـــطـــر إلن ــــمــــب ــمــع الــــدولــــي ب ــمــجــت ــل ــــة ل رســــال

ــة اإلرهــــــاب ــح ــاف ــك ــم ـــة ل ـــي ـــدول ــة لــلــجــهــود ال ــم ــه فـــالديـــمـــيـــر فــــورنــــكــــوف: إضــــافــــة م
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كــــــّرم    :] ـ  الـــــــدوحـــــــة 
من  عدًدا  القطري  العلمي  النادي 
الــُمــبــتــكــريــن الــقــطــريــيــن الــشــبــاب 
متقدمة  مــراكــز  على  الحاصلين 
والشبابية  العلمية  المسابقات  في 
الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، وذلـــك 
وبحضور  الــنــادي  إدارة  بحضور 
كــــــل مــــــن األســــــــتــــــــاذة خـــديـــجـــة 
لجنة  رئـــيـــس  نـــائـــب  الــبــوحــلــيــقــة 
الشباب االستشارية لوزير الثقافة 
القطري  والــُمــخــتــرع  والــريــاضــة 
مــحــمــد الـــجـــفـــيـــري والـــُمـــخـــتـــرع 

القطري صالح سفران
 وجـــــــرى خــــــالل االحـــتـــفـــالـــيـــة 
تكريم كل من الُمبتكرة المهندسة 

ابتكارها  لحصول  الحمد،  إيمان 
المعلومات  لخصوصية  تطبيق 
باللغة العربية على المركز الثالث 
في مسابقة برنامج نجوم العلوم 
والُمبتكرة  األخــيــرة  نسخته  فــي 
لفوزها  الــشــمــري  خميس  حــنــان 
بــالــمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي جــائــزة 
والمسؤولية  االجتماعية  ابــتــكــار 
شبكة  تنظمها  الــتــي  الُمجتمعية 
الـــشـــرق األوســــــط لــلــُمــخــتــرعــات 
ــبــتــكــرات ومــقــرهــا الــكــويــت  ــُم وال
وذلك عن ابتكارها «دليل الجري 

للمكفوفين»
 كما تم تكريم الُمبتكر محمد 
القصابي، ُمشرف نظم المعلومات 
في النادي بمناسبة فوزه بالمركز 

أب»  «الـــســـتـــارت  فــئــة  فـــي  األول 
ضمن جائزة «الفكرة» الُمقدمة 
من بنك قطر للتنمية في أسبوع 
تم  وأيًضا  ٢٠٢٠م،  األعمال  رواد 
تــكــريــم الــُمــخــتــرع أيــــوب محمد 
التصنيع  معمل  ُمــشــرف  جناحي 
فريق  وعضو  العلمي  الــنــادي  فــي 
مـــشـــروع «أنــــــا أقـــــــدر» الــطــالبــي 
فــوزه  بمناسبة  قطر  جامعة  فــي 
والتي   ٢٠٢٠ «أخالقنا»  بمسابقة 
الشيخة  السمو  صاحبة  أطلقتها 
مـــوزا بــنــت نــاصــر رئــيــس مجلس 

إدارة مؤسسة قطر.  
 وصــــــــــّرح الــــمــــهــــنــــدس راشـــــد 
بأن  التنفيذي  الــمــديــر  الرحيمي 
الـــنـــادي الــعــلــمــي يـــحـــرص بشكل 

دائــــــم عـــلـــى تـــكـــريـــم الــُمــبــدعــيــن 
والُمتميزين من أبناء قطر وذلك 
لغيرهم  وتــحــفــيــًزا  لهم  تشجيًعا 
التكريم  هـــذا  يــعــد  الــشــبــاب.  مــن 
بادرة رمزية ال توفي الُمبتكرين 
الشباب  خــيــرة  مــن  فهم  حقهم، 
والـــشـــابـــات الــطــمــوحــيــن والـــذيـــن 
لديهم حس عال بمعنى الُمواطنة 
هذه  تأت  لم  وبالطبع  الحقيقية، 
اإلنـــجـــازات مــن فـــراغ بــل سبقها 
التميز  على  وإصــرار  وتعب  جهد 
التكريم  بــهــذا  ونــحــن  والــنــجــاح، 
في   ٢٠٣٠ قطر  رؤيــة  نمّثل  إنما 
والتي  والثانية،  األولـــى  ركــائــزهــا 
والتنمية  البشرية  بالتنمية  تُعنى 

االجتماعية. 

النـــــادي العـــلمي يُــكّرم الُمبـــتكريــن الشباب 
حصلوا على مراكز متقدمة في المسابقات المحلية واإلقليمية 

الدوحة - قنا: احتفلت مدرسة الحرس 
دورات   ٦ بــتــخــريــج  أمــــــس،  األمـــــيـــــري، 
األمــن  دورة  وهــي  ومتقدمة،  تأسيسية 
وحماية الشخصيات التأسيسية المشتركة، 
ودورة األمن والحماية المتقدمة، ودورة 
التدخل السريع، ودورة مكافحة اإلرهاب 
المتفجرات  ودورة  الُمشتركة،  التأسيسية 
وذلك  الدبابات،  قادة  ودورة  التأسيسية، 
 ،٢٠٢٠ للعام  التدريبي  الموسم  ختام  في 
اللواء  بحضور  «لحسنيه»  بمعسكر  وذلك 
الـــركـــن هــــزاع بـــن خــلــيــل الــشــهــوانــي قــائــد 

الحرس األميري.
ـــائـــب قــائــد   حـــضـــر حـــفـــل الــــتــــخــــرج، ن
ـــعـــام،  الــــحــــرس األمـــــيـــــري، والـــمـــفـــتـــش ال
وعدد  األميري،  الحرس  قائد  ومساعدو 
من قادة اإلدارات والمجموعات، وضباط 
ووزارة  القطرية،  المسلحة  الــقــوات  مــن 
العقيد  أكــد  المناسبة،  وبــهــذه  الــداخــلــيــة.  
الركن علي أرحمه المريخي قائد مدرسة 
الحرس األميري خالل كلمته التي ألقاها 
فـــي مــســتــهــل الـــحـــفـــل، أن إســتــراتــيــجــيــة 
مـــدرســـة الـــحـــرس األمــــيــــري تـــقـــوم على 
تطوير وتحديث أساليب العملية التدريبية 
بـــصـــورة ُمــســتــمــرة بــمــا يــتــواكــب مـــع آخــر 
الُمستجدات على الساحة العسكرية، وذلك 
األميري  الحرس  منسوبي  وصول  بهدف 
إلـــى أعــلــى درجــــات الــكــفــاءة والــجــاهــزيــة 

القتالية.
ظهر  الــذي  الُمتميز  بالمستوى  وأشــاد   
والجهات  األميري  الحرس  منسوبو  عليه 

العسكرية واألمنية الُمشاركين في فقرات 
ما  يعكس  ذلــك  أن  مــؤكــًدا  الــخــتــام،  حفل 
ومــهــارات  تدريبية  خــبــرات  مــن  اكتسبوه 
قتالية جديدة طوال فترة انعقاد الدورات، 

من  بذلوه  ما   - نفسه  الوقت  في   - ويُكلل 
جهود كبيرة خالل هذا الموسم التدريبي.  
 وحــول تخريج الـــدورات، أوضــح قائد 
المدرسة  أن  األمــيــري،  الــحــرس  مــدرســة 

تــحــرص فــي مــجــال تــدريــب االختصاص 
عــلــى تــعــزيــز ُمــخــرجــات تــدريــب دورات 
التأسيسية  الــشــخــصــيــات  وحــمــايــة  األمـــن 
والتعامل  الثقة  رمايات  إتقان  خالل  من 

الشخصيات،  وإخـــالء  الخطر  مصدر  مــع 
السريع  التدخل  فــرق  مــن  بإسناد  وذلـــك 
يتسم  وبـــأســـلـــوب  اإلرهـــــــاب،  وُمــكــافــحــة 
بـــاإلتـــقـــان وســـرعـــة رد الــفــعــل فـــي كــافــة 

الظروف واألمكنة.
 وعــقــب ذلـــك، قـــّدم الــُمــتــدّربــون عــدًدا 
الُمفترضة  والسيناريوهات  الفقرات  من 
لـــمـــا تــــدربــــوا عــلــيــه خـــــالل فـــتـــرة انــعــقــاد 
الــفــقــرات  تــلــك  تضّمنت  حــيــث  الـــــدورات، 
بتأمين  الــخــاصــة  الــتــدريــبــات  مــن  سلسلة 
وحـــمـــايـــة الــشــخــصــيــات بــمــا تــشــمــلــه من 
أســـالـــيـــب مـــتـــنـــوعـــة إلخـــــــالء الــشــخــصــيــة 
مــن خـــالل اإلنـــــزال الــجــوي مــن الــطــائــرة 
العمودية أو المركبات، إضافة إلى تطبيق 
سيناريوهات واقعية في مجال التكتيكات 
مكافحة  بــطــرق  الــصــلــة  ذات  الــعــســكــريــة 
اإلرهاب بما تشمله من اقتحامات وإنقاذ 

الرهائن. 
عــدًدا  أيــًضــا،  الحفل  فقرات  وتضّمنت   
مــــن الـــتـــمـــاريـــن والـــفـــرضـــيـــات الــخــاصــة 
بــالــتــدخــل الـــســـريـــع، وطـــــرق الـــدفـــاع عن 
النفس من خالل تنفيذ الحركات القتالية 
ومــهــارات  واألســلــحــة،  بــاأليــدي  الُمتنوعة 
الـــرمـــايـــة عــبــر إصـــابـــة األهــــــداف الــثــابــتــة 
الحواجز  فــوق  مــن  والقفز  والُمتحركة، 

والحلقات النارية.
 وعـــقـــب اســـتـــعـــراض الـــتـــقـــريـــر الـــعـــام 
لـــلـــدورات، كـــّرم قــائــد الــحــرس األمــيــري 
الــخــريــجــيــن، وحــثــهــم عــلــى بـــذل الــمــزيــد 
من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، ثم 

التقط معهم الصور التذكارية. 

الحرس األميري يحتفل بتخريج ٦ دورات تأسيسية ومتقدمة 
 اختتم الموسم التدريبي للعام الجاري بحضور اللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني 

ـــــن الــــجــــهــــد والــــعــــطــــاء   ــــد م ــــزي ــــم ـــن وحــــثــــهــــم عــــلــــى بـــــــذل ال ـــي ـــج ـــري ـــخ ــــــــّرم ال ــــــري ك ـــــحـــــرس األمــــــي ــــد ال ــــائ  ق

ـــجـــدات ـــســـت ـــم ــــخــــي: تــــطــــويــــر األســـــالـــــيـــــب الــــتــــدريــــبــــيــــة لــــمــــواكــــبــــة آخـــــــر ال ــــري ــــم ـــــن عــــلــــي ال ـــــرك ـــد ال ـــي ـــق ـــع ال

ـــن الــنــفــس ـــــرق الــــدفــــاع ع ــل الـــســـريـــع وط ــدخ ــت ــال ـــات خـــاصـــة ب ـــرضـــي  تـــمـــاريـــن وف

ــة جــديــدة   ــي ــال ــت ــــارات ق ــــه ـــرات تــدريــبــيــة وم ـــب ــــــــدورات اكــتــســبــوا خ ــو ال ــوب ــس ــن  م

ــحــة اإلرهــــــاب ــاف ــك ــم ــات الــعــســكــريــة ل ــك ــي ــت ــك ــت ـــة فــــي ال ـــعـــي  ســـيـــنـــاريـــوهـــات واق
ــات  ــي ــص ــخ ــش ــــرات خــــاصــــة بـــتـــأمـــيـــن وحـــمـــايـــة ال ــــق ــــوا ف ــــدم الــــمــــتــــدربــــون ق

ــة  ــســي ــي ــأس ــت ال الـــشـــخـــصـــيـــات  ـــة  ـــاي ـــم وح ــــــن  األم دورات  مــــخــــرجــــات    تـــعـــزيـــز 
ـــع مـــصـــدر الــخــطــر وإخــــــالء الــشــخــصــيــات  ـــان رمــــايــــات الــثــقــة والـــتـــعـــامـــل م ـــق  إت

القتالية   ــة  ــزي ــجــاه وال ــاءة  ــف ــك ال درجــــات  ــى  ــل ألع األمـــيـــري  الــحــرس  مــنــســوبــي  إيــصــال   
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فنون وثقافة

على  أمـــس  الــســتــار  أســــدل 

من  الثانية  النسخة  فعاليات 

«لــيــلــة األغــنــيــة الــقــطــريــة»، 

الـــتـــي نــظــمــهــا مـــركـــز شـــؤون 

ـــتـــابـــع لــــــوزارة  الـــمـــوســـيـــقـــى ال

الــــــثــــــقــــــافــــــة والــــــــريــــــــاضــــــــة، 

بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن نــجــوم 

والعربية،  القطرية  األغنية 

مميز،  جــمــاهــيــري  بــحــضــور 

ووســــط حــالــة مـــن االلـــتـــزام 

االحترازية. باإلجراءات 

فقراتها  الــلــيــلــة  واســتــهــلــت 

تحت  مــوســيــقــيــة  بــمــقــطــوعــة 

عــنــوان «مــحــتــار يــا بـــالدي»، 

للموسيقار  فنية  رؤيــة  وهــي 

الذي  حمدان  أحمد  الدكتور 

على  الموسيقية  الفرقة  قــاد 

فيما  الــفــعــالــيــة،  يــوَمــي  مـــدار 

ـــقـــت أولــــــــى الــــفــــقــــرات  انـــطـــل

أغنيتين  خــالل  مــن  الغنائية 

لــلــفــنــان ســعــود جــاســم الـــذي 

قدم بدوره أغنية «ضيعوك» 

مــن أشــعــار عــبــداهللا الــنــاصــر 

وأغنية  علي،  مطر  وألــحــان 

وألحان  أشعار  من  «تغيب» 

خـــالـــد زيـــنـــي، وأعـــقـــب ذلــك 

فـــقـــرة فــنــيــة لــلــفــنــان عــايــل، 

حــــيــــث قــــــدم أغــــنــــيــــة «يـــمـــر 

الــعــمــر» مــن ألــحــانــه وأشــعــار 

الفقرة  أمــا  الحجاجي،  علي 

نصيب  مـــن  فــكــانــت  الــثــالــثــة 

التي  ريــاض  رحمة  المطربة 

أرض  أغـــنـــيـــة «يــــــا  قــــدمــــت 

كلمات  مــن  والــحــب»  الــوفــاء 

الــكــواري  ومنى  الــســادة  كوثر 

ومــيــســاء الـــســـعـــدي، وألــحــان 
خـــالـــد الـــســـالـــم، وهــــو الــعــمــل 
ـــــم وضــــع  الــــغــــنــــائــــي الــــــــذي ت
تم  ثــم  اإلشـــارة  بلغة  فــكــرتــه 
تــحــويــلــه إلــــى نــــص شـــعـــري، 
الرابعة  الفقرة  شهدت  بينما 
تــــألــــق الـــفـــنـــان خــــالــــد ســالــم 
األولى  مشاركته  خالل  تركي 
فــي لــيــلــة األغــنــيــة الــقــطــريــة، 
«واهللا  ـــــي  أغـــــنـــــيـــــتَ فــــــقــــــدم 
كــبــيــرة» مـــن كــلــمــات حــمــود 
الــــشــــمــــري، وألـــــحـــــان أحــمــد 
عــبــدالــرحــيــم، و»هــجــرنــي» 
جمعان،  خليفة  كلمات  مــن 
وألحان سالم تركي، ثم قام 
بتقديم  حمد  سعد  المطرب 
ــتــي تعد  «ذكــــرى زمــــان» وال
آخـــر روائــــع مــوســيــقــار قطر 
الــكــبــيــر عـــبـــدالـــعـــزيـــز نــاصــر 
الـــتـــي أبـــدعـــهـــا قــبــل رحــيــلــه، 
األغنية  ليلة  انــفــردت  حــيــث 

الــــقــــطــــريــــة بـــتـــقـــديـــمـــهـــا فــي 
تلميذه،  حنجرة  عبر  الحفل 
ثـــم قــــام الــفــنــان ســعــد حمد 
فيها  «وش  أغــنــيــتــه  بــتــقــديــم 
يـــعـــنـــي»، وهــــي مـــن ألــحــانــه 
وكــلــمــات عــبــداهللا الـــكـــواري، 
التالية  الــفــقــرة  جـــاءت  فــيــمــا 
بــتــوقــيــع الـــمـــطـــرب مــنــصــور 
خاللها  قــدم  الــذي  المهندي 
ـــــو نـــلـــتـــقـــي» مــن  أغـــنـــيـــتـــي «ل
كـــــلـــــمـــــات حـــــمـــــد الـــــبـــــريـــــدي 
وألــحــان أنــور عــبــداهللا، و»يــا 
لــيــالــي الـــحـــب» مـــن كــلــمــات 
مــشــعــل الـــذايـــر وألـــحـــان فهد 
أحمد  الفنان  قدم  ثم  ناصر، 
عــلــي أغــنــيــة تــراثــيــة بــعــنــوان 
من  اجتمعنا»  العقيق  «على 
ذلك  وأعقب  وغنائه،  ألحانه 
فـــقـــرة الـــفـــنـــان صــقــر صــالــح 
«تفارقنا»  أغنية  قــدم  الــذي 
مـــن كـــلـــمـــات طــــالل الــســعــيــد 

وألــحــان عــبــدالــعــزيــز نــاصــر، 
فكانت  تلتها  التي  الفقرة  أما 
عـــــبـــــارة عـــــن ديـــــــو لـــعـــائـــشـــة 
الــــزيــــانــــي بـــمـــشـــاركـــة أحــمــد 
عـــبـــدالـــرحـــيـــم، حـــيـــث قــدمــا 
كلمات  من  لقا»  أغنية «ليلة 
وألـــحـــان فــهــد الــمــرســل، أمــا 
فقدم  الكبيسي  فهد  الــفــنــان 
«ياما  أغنيتَي  فقرته  خــالل 
الشاعر  كلمات  مــن  قلتلك» 
ثــانــي  آل  عـــبـــداهللا  بـــن  حــمــد 
وألـــحـــان عـــبـــداهللا الــمــنــاعــي، 
الوطنية  األغــنــيــة  جــانــب  إلـــى 
الــتــي  كــرامــتــنــا»  دون  «مــــن 
كروز،  بن  زايد  كلماتها  كتب 
ولــحــنــهــا عـــبـــداهللا الــمــنــاعــي، 
الفنان  فقرة  جــاءت  وأخــيــًرا 
عــيــســى الــكــبــيــســي الــــذي قــدم 
خاللها أغنيتَي «اهللا يسامح» 
موضي،  وكلمات  ألحانه  من 
كــلــمــات  مــــن  تـــفـــســـر»  و»ال 

فــهــد الــمــرســل وألـــحـــان فهد 
الحجاجي.

الثانية  الليلة  نجوم  وأبــدع 
تراثي  «مــيــدلــي»  تقديم  فــي 
قــــطــــري بـــــإشـــــراف الـــفـــنـــان 
ـــي الـــــــكـــــــواري، ثــم  مـــطـــر عـــل
تــم تــقــديــم أوبـــريـــت بــعــنــوان 
«الـــســـالم» مــن ألــحــان مطر 
عــلــي الــــكــــواري، وهـــو الــعــمــل 
العقل  يخاطب  الذي  اإلنساني 
والــــقــــلــــب، حـــيـــث قــــــدم مــن 
غانم  بن  صالح  كاتبه  خالله 
ضد  األطــفــال  لحماية  دعـــوة 
واستطاع  والتطرف،  العنف 
بكونه  تميز  الــذي  األوبــريــت 
ــــا قـــطـــريًـــا خـــالـــًصـــا أن  إبــــداًع
يــحــصــد إشــــــادة واســـعـــة مــن 
الــحــضــور وأمـــتـــع مـــن خــاللــه 
كـــــل مـــــن الـــمـــطـــربـــيـــن فــهــد 
الكبيسي  وعــيــســى  الــكــبــيــســي 
األمــاكــن  مــأل  الـــذي  الجمهور 

الــمــخــصــصــة بــقــاعــة الــحــفــل، 
النشيد  تقديم  ذلــك  وأعــقــب 
ــــقــــطــــري، حــيــث  الــــوطــــنــــي ال
تـــم غـــنـــاؤه وســـط حــالــة من 
الــحــمــاس الــتــي اتــســم بــهــا كل 
مـــن الــمــطــربــيــن والــجــمــهــور 

على حد سواء.
وفــــي الــخــتــام تـــم تــكــريــم 
رمــزيــن مــن رمــــوز األغــنــيــة 
الـــقـــطـــريـــة، وهــــمــــا الـــفـــنـــان 
وهو  بشير  مــرزوق  الدكتور 
شــــاعــــر وأكــــاديــــمــــي ســـاهـــم 
فـــي تــشــكــيــل هـــويـــة األغــنــيــة 
الــقــطــريــة الــحــديــثــة، وصــقــر 
جيل  مـــن  يــعــد  الــــذي  صــالــح 
ــــــــــرواد الـــــذيـــــن كــــــان لــهــم  ال
بــصــمــة فــي مــســيــرة األغــنــيــة 
تم  التكريم  وقبل  القطرية، 
تــقــديــم فــيــلــمــيــن مــصــوريــن 
عـــــن الــــمــــكــــرَمــــيــــن تـــــم مــن 
ـــــث عـــن  ـــــحـــــدي ــــهــــمــــا ال خــــالل

اإلبداعي. مشوارهما 
ومــن أبـــرز مــا تــمــيــزت به 
ليلة  مـــن  الـــعـــام  هــــذا  نــســخــة 
تقديمها  الــقــطــريــة  األغــنــيــة 
عــــلــــى مــــــــدار لـــيـــلـــتـــيـــن عــلــى 
مــــســــرح مــــركــــز الـــمـــعـــارض 
فرصة  لمنح  وذلـــك  الــدولــي 
إطار  وفــي  للجمهور،  كبرى 
تطبيق  عــلــي  الــــوزارة  حــرص 
الــالزمــة  الطبية  االحــتــرازات 
ولكون المسرح يتسع لـ ٢٢٠٠ 
كـــرســـي، هـــذا وقـــد تـــم الــبــث 
«مــــبــــاشــــر» عـــلـــى تــلــفــزيــون 
 ،٣٦٠ الدوحة  ومنصة  قطر 
مــدار  على  الحفل  ضــم  فيما 
بــقــيــادة  ــا،  مــطــربً  ٢١ لــيــلــتــيــه 
الدكتور  الكويتي  المايسترو 
أحــمــد حــمــدان، وحـــّل ضيف 
بو  لطفي  الفنان  االحتفالية 
شــنــاق الـــذي قـــدم مــشــاركــتــه 
وتــضــمــن  األول،  الـــيـــوم  فـــي 

أغنية   ١١ الــفــعــالــيــة  بــرنــامــج 
من  نخبة  بمشاركة  جــديــدة 
عن  أما  والملحنين.  الشعراء 
شـــعـــار احــتــفــالــيــة هــــذا الــعــام 
فـــهـــو مــســتــمــد مــــن األغـــنـــيـــة 
الــقــطــريــة «مــحــتــار يــا بــالدي 
شـــاغـــنـــيـــلـــج» وهـــــــي أغـــنـــيـــة 
لــلــشــاعــر الـــدكـــتـــور مـــــرزوق 
بـــشـــيـــر والـــمـــلـــحـــن الــــراحــــل 
والمطرب  ناصر  عبدالعزيز 
ـــســـاعـــي،  ـــــراحـــــل مـــحـــمـــد ال ال
ويــأتــي الــشــعــار كــمــحــاكــاة لما 
يــمــر بـــه وطــنــنــا الــغــالــي من 
ويعبر  تاريخية،  منعطفات 
عــمــا يــــدور حــولــه مـــن أمـــور 
ــنــاقــضــات، ومـــع كـــل ذلــك  وت
وقـــــف هـــــذا الــــوطــــن عـــزيـــًزا 
كريًما، ونقصد هنا أبناء هذا 
ومقيمين)  (مواطنين  الوطن 
وأثبت الجميع مدى الحرص 
المسؤولية  وتحّمل  واألمــانــة 
(الحصار  الظروف  وجه  في 
ــــــوبــــــاء)، وتــــقــــول كــلــمــات  وال
ـــيـــة مـــحـــتـــار يــــا بــــالدي  األغـــن
بالدي  يا  محتار  شأغنيلج؟.. 
شأهديلج؟.. كل الهدايا صغار 
وروحي  عمري  عيوني..  في 
كــّلــي لـــج، ومـــن فــيــض هــذه 
إحساس  عن  المعّبرة  الكلمة 
كــــل مــــن يـــعـــيـــش عـــلـــى هـــذه 
االلتزام  استلهام  تم  األرض، 
الــمــتــجــّدد بــحــب الــوطــن، في 
الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن «لــيــلــة 
األغـــنـــيـــة الـــقـــطـــريـــة» لــتــكــون 
انـــطـــالقـــة لــلــعــمــل واإلبــــــــداع 
والعطاء، ومحّفًزا للوفاء ألن 

هذا الوطن هو أصل الوفاء.

«ليلة األغنية القطرية».. التزام ُمتجدد بحب الوطن
أسدلت الستار على فعالياتها أمس بحضور جماهيري مميز

الدوحة - أشرف مصطفى:

تُـــجـــري   :]  - ــــدوحــــة  ال
ـــا عــمــلــيــة  ـــًي مـــتـــاحـــف قـــطـــر حـــال
تـــنـــظـــيـــف لــــتــــرمــــيــــم مـــنـــحـــوتـــة 
شرق»  غرب/  غرب- شرق- »
سيرا،  ريتشارد  العالمي  للفنان 
ضـــت لــلــتــشــويــه مــن  ـــعـــرَّ الـــتـــي ت
في  وذلــك  عليها.  الكتابة  خالل 
لحماية  الــرامــيــة  حملتها  إطـــار 
أعـــمـــال الـــفـــن الـــعـــام الــمــنــتــشــرة 
ـــحـــاء دولـــــة قــطــر  فـــي جــمــيــع أن
أفــراد  وتشجيع  الــتــخــريــب،  مــن 
بالفن  االعـــتـــزاز  عــلــى  الــمــجــتــمــع 
وسيقوم  عليه.  والحفاظ  العام، 
جميع  بــإزالــة  متخصص  فــريــق 
ـــعـــالمـــات مــــن عـــلـــى مــنــحــوتــة  ال

ســيــرا الــمــذهــلــة، الــتــي تــقــع في 
وتمتد  الطبيعية.  بروق  محمية 
كيلومتر  مسافة  على  المنحوتة 
ألواح  أربعة  من  وتتألف  واحــد، 
منها  كل  ارتفاع  يزيد  فوالذية، 
عـــلـــى أربــــعــــة عـــشـــر مــــتــــًرا، فــي 
تـــنـــاقـــض صـــــارخ مـــع تــضــاريــس 
في  الخالية  والــمــســاحــة  األرض 
حملة  وتــهــدف  الــصــحــراء.  قلب 
حــمــايــة أعــمــال الــفــن الــعــام من 
الـــتـــخـــريـــب، الـــتـــي أُطـــلـــقـــت فــي 
حماية  إلـــى  الــمــاضــي،  سبتمبر 
في  المنتشرة  العام  الفن  أعمال 
وحث  قطر،  دولــة  أنحاء  جميع 
الــمــجــتــمــع عــلــى الــمــشــاركــة فــي 

تــحــّمــل الــمــســؤولــيــة عــن #فــنــنــا_
العام. وفي إطار الحملة، قامت 
مــتــاحــف قـــطـــر، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
العامة «أشغال»،  األشغال  هيئة 
بــتــركــيــب الفـــتـــات فـــي زكــريــت 
ضـــــد تــــخــــريــــب الـــــفـــــن الـــــعـــــام، 
بمختلف  المجتمع  أفراد  لتوعية 
قد  التي  التخريبية  الممارسات 
تــطــال الــفــن الـــعـــام، عــلــى غـــرار 
أو  الــــطــــالء  أو  عــــالمــــات  وضـــــع 
من  آخـــر  عــمــل  أي  أو  الـــخـــدش 
بالعمل  الــضــرر  يُلحق  أن  شــأنــه 

يشّوهه. أو  الفني 
وتــعــلــيــًقــا عــلــى حــمــلــة حــمــايــة 
قال  التخريب،  مــن  الــعــام  الفن 

ـــرحـــمـــن آل  الـــمـــهـــنـــدس عـــبـــد ال
العام  الفن  إدارة  مدير  إسحاق، 
بالوكالة في متاحف قطر: الفن 
الوطنية  األصــول  أحــد  هو  العام 
ــــتــــي ُوجـــــــــدت لـــنـــســـتـــمـــتـــع بــهــا  ال
متاحف  وتقود  عليها.  ونحافظ 
على  المبادرات،  من  عدًدا  قطر 
المناطق  لتنشيط  الــعــام،  مـــدار 
خارج  إلى  الفن  ونقل  الحضرية 
وتابع: «بينما  المتاحف.  جدران 
ريتشارد  منحوتة  حــالــًيــا  نــرمــم 
ســيــرا الــمــذهــلــة، بــعــد تــعــّرضــهــا 
نناشد  فإننا  تخريبية،  ألعــمــال 
جميع أفراد المجتمع أن يقوموا 
في  الــعــام  الــفــن  أعــمــال  بحماية 

ـــســـاهـــم هـــــذه الــقــطــع  قـــطـــر. وتُ
العام  المشهد  ازدهار  في  الفنية 
تخريبها  ينبغي  وال  الــبــالد،  في 
وتلتزم  األشكال.  من  شكل  بأي 
مـــتـــاحـــف قـــطـــر بــــدعــــم مــشــهــد 
ــــمــــزدهــــر، مــن  ــــعــــام ال الــــفــــن ال
الذي  الوسم #فننا_العام،  خالل 
للمجتمع  الفني  التعبير  يُجّسد 
قطر،  متاحف  وتُدير  القطري. 
آرت»  «جــداري  مــبــادرة  حالًيا، 
مدته  برنامج  وهي  العام،  للفن 
فنانًا   ١٧ خــاللــه  سُيضفي  شهر 
ــا الــحــيــويــة عــلــى جــــدران  مــحــلــًي
الــجــداريــات  خــالل  مــن  المدينة 

الشارع. وفن  بعناية  المنسقة 

«متاحــف قــطــر» ترمــم منحــوتة ريتشـــارد سـيرا
كجزء من حملة حماية الفن العام

ـــت ـــري ــــي زك ـــــعـــــام» ف ــــن «عــــمــــل الــــفــــن ال ـــي ع ـــت ـــي ـــراف ـــغ ـــات وال ـــاب ـــت ـــك ــــــــة ال إزال

جانب من فقرة الفنان فهد الكبيسيعيسى الكبيسي خالل الحفل
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«مكتبة قطر» تواصل رسالتها في خدمة الثقافة والتراث
خالل افتتاح معرض «ملصقات السينما العربية».. د. الكواري:

افتتح   :]  - الــدوحــة 
ســـعـــادة الـــدكـــتـــور حــمــد بن 
وزير  الــكــواري،  العزيز  عبد 
ـــــيـــــس مــكــتــبــة  الــــــدولــــــة ورئ
قــطــر الـــوطـــنـــيـــة، الــمــعــرض 
«ملصقات  الجديد  الرقمي 
ذكــريــات  الــعــربــيــة:  السينما 
ـــــقـــــدم  وفــــــــنــــــــون» الـــــــــــذي يُ
مــجــمــوعــة مــنــتــقــاة بــعــنــايــة 
السينمائية  الملصقات  مــن 
المتميزة  األفــالم)  (أفيشات 
ـــمـــا  ـــن ـــســـي مـــــــن أرشـــــــيـــــــف ال
التراثية،  بالمكتبة  العربية 
لمدة  الــمــعــرض  وسيستمر 
خالل  كلمته  وفــي  أشــهــر.   ٦
افـــتـــتـــاح الــــمــــعــــرض، صـــرح 
الــكــواري قــائــًال: أتــشــرف أن 
أعـــلـــن عـــن افـــتـــتـــاح مــعــرض 
«الــمــلــصــقــات الــســيــنــمــائــيــة: 
لنكشف  وفـــنـــون»  ذكـــريـــات 
مـــن خــاللــه عـــن جــانــب من 
المميزة  المكتبة  هذه  كنوز 
افتتاحها  حــداثــة  رغـــم  الــتــي 
ـــيـــرة فــي  ـــهـــا نــــشــــأت كـــب فـــإن
وعمالقة  الفريد  تصميمها 
وفي  الثرية  محتوياتها  فــي 
رســـالـــتـــهـــا لـــخـــدمـــة الـــعـــلـــم 

والتراث. والثقافة 
وأضـــــــاف قـــــائـــــًال: يــســلــط 
هـــذا الــمــعــرض الــفــريــد من 
نـــوعـــه الــــضــــوء عـــلـــى جــانــب 
ـــتـــراث ربــمــا لـــم يجد  مـــن ال
حــقــه مـــن االهـــتـــمـــام، وهــو 
السينمائية،  الملصقات  فن 
ـــــــذي يــعــكــس  ذلــــــك الــــفــــن ال
وهوياتها  الــشــعــوب  ثــقــافــات 
وعــاداتــهــا وتــقــالــيــدهــا، وهــو 

تــاريــخ  تسجل  الــتــي  الـــذاكـــرة 
هــــذه الـــشـــعـــوب ومــالمــحــهــا 
وانــــتــــصــــاراتــــهــــا وهـــزائـــمـــهـــا 
االجتماعية  حــيــاتــهــا  وتــوثــق 
فــي فــرحــهــا وحــزنــهــا، وهــو 
فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف جـــزء 
اإلنساني  التراث  من  أساسي 
وصيانته  حفظه  علينا  يجب 
ككل جوانب التراث اإلنساني 
الــمــلــمــوس وغــيــر الــمــلــمــوس 

والمخطوطات  الكتب  مثل 
صور  من  وغيرها  والوثائق 

اإلبداع البشري.
وتابع قائالً: ما يجعل هذا 
الـــمـــعـــرض مـــمـــيـــًزا ومــتــاًحــا 
لــكــل إنــســان وفــي كــل مكان 
قطر  مكتبة  به  تتسم  ما  هو 
تتمثل  حــداثــة  مــن  الــوطــنــيــة 
بـــدخـــولـــهـــا الـــعـــالـــم الــرقــمــي 
وبـــأحـــدث الــمــعــدات وأرقـــى 

الــتــقــنــيــات، وهـــو تــوجــه نحو 
الــمــســتــقــبــل فــــي الـــمـــعـــارض 
حـــول كــنــوز هـــذه الــمــكــتــبــة، 
تـــتـــفـــاعـــل فـــيـــه مــــع روادهــــــا 
ومــتــابــعــيــهــا فـــي كـــل مــكــان 
منها  يجعل  مــا  الــعــالــم،  فــي 
بين  تبادلية  ثقافية  تجربة 

المتابع والمادة المعروضة.
وخــتــم الــدكــتــور الـــكـــواري 
كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة بــقــولــه: 

هــــذا الــمــعــرض الــفــريــد هو 
تنظمه  رقمي  معرض  ثاني 
ذلك  وليس  الوطنية  المكتبة 
لــمــســيــرة  بـــدايـــة  مـــجـــرد  إال 
طــويــلــة لــن تــتــوقــف ونــشــاط 
به  تقوم  ينقطع  لن  متواصل 
ألداء  الــوطــنــيــة  قــطــر  مكتبة 
رســالــتــهــا فـــي خــدمــة الــعــلــم 
ــقــافــة والـــبـــحـــث. أشــكــر  ــث وال
الــمــكــتــبــة الــتــراثــيــة وإدارتـــهـــا 

وكل فرد فيها على ما قاموا 
أجل  من  كبير  جهد  من  به 
البديع  المعرض  هــذا  إعـــداد 
استثنائية  ظـــروف  ظــل  فــي 
صــعــبــة نــعــيــشــهــا جــمــيــًعــا مع 

الكورونا. جائحة 
معرض  أن  بالذكر  جدير 
العربية»  السينما  «ملصقات 
رقـــمـــي  مــــعــــرض  أول  هـــــو 
تــنــظــمــه الــمــكــتــبــة الــتــراثــيــة، 

هي:  أقسام  سبعة  ويتضمن 
ـــدايـــات الــســيــنــمــا الــعــربــيــة،  ب
والسينما  واألدب،  السينما 
ــــمــــع، والـــســـيـــنـــمـــا  ــــمــــجــــت وال
العالمي،  واإلنتاج  التاريخية 
ــــة فــي  ــــي ــــوطــــن واألفــــــــــــــالم ال
والسينما  والــمــرأة  السينما، 
بــاإلضــافــة إلـــى قــســم خــاص 
يـــرصـــد تـــطـــور الــســيــنــمــا في 

العربي. الخليج 

انطـالق بطـولة جــمعــيـة القـناص ٢٠٢٠.. اليوم
تنطلق   :]  - الـــدوحـــة 
القناص  جمعية  بطولة  اليوم 
٢٠٢٠، في كل من منطقة أبا 
وصبخة  بــالــخــور  الــقــراريــص 
إلى  وتستمر  بسيلين،  مرمي 
ديسمبر  شــهــر  مـــن  الــخــامــس 
الـــمـــقـــبـــل. وشـــــهـــــدت عــمــلــيــة 
الـــتـــســـجـــيـــل بـــمـــقـــر الــجــمــعــيــة 
فـــي كـــتـــارا إقــــبــــاًال كـــبـــيـــًرا من 
الــــمــــشــــاركــــيــــن، بـــســـبـــب عـــدد 
الـــمـــســـابـــقـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا. 
المنظمة  الــلــجــنــة  قــامــت  كــمــا 
في  الــمــشــاركــيــن  عـــدد  بحصر 
كــل مــســابــقــة، وإعــــداد جــدول 
ـــكـــل مـــســـابـــقـــة عــلــى  زمــــنــــي ل
بالنسبة  القرعة  وإجراء  حدة، 

للمشاركين. 
وفي هذا السياق أشار خالد 
بــــن ســعــيــد الــســلــيــطــي رئــيــس 
العام،  هــذا  نسخة  أن  البطولة 
تنقسم إلى أربع مسابقات منها 
من  وتــتــكــون  الــدعــو،  مسابقة 

دعـــو فـــرخ حـــر، دعـــو قــرنــاس 
حــــر، دعــــو قـــرنـــاس شــاهــيــن، 
دعو  شاهين،  فــرخ  جير  دعــو 
جــيــر قـــرنـــاس شــاهــيــن، دعــو 
جــيــر فـــرخ حــر ثــم دعـــو جير 
قــــرنــــاس حـــــر، وتــــجــــرى فــي 
منطقة أبا القراريص بالخور. 
والمسابقة الثانية هي مسابقة 
هدد  مسابقة  والــثــالــثــة  الطلع 
الــســلــوقــي «ويـــتـــم إجــراؤهــمــا 
بسيلين»،  مرمي  صبخة  في 
الرابعة  المسابقة  أن  حين  في 
الصغير  الصقار  مسابقة  وهي 
والصقار الواعد، فستجرى في 
منطقة أبا القراريص بالخور، 
إلــــى جــانــب مــســابــقــات الــدعــو 

بكل فئاتها.
ـــيـــطـــي، أن  ـــســـل وأوضــــــــــح ال
بمسابقة  ســتــنــطــلــق  الــبــطــولــة 
ـــع فـــــي صـــبـــخـــة مـــرمـــي  الـــطـــل
الصباحية  الفترة  في  بسيلين 
الخامسة  الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداًء 

إلى   ١ من  للمجموعات  فجًرا 
٥، فيما ستجرى غًدا مسابقة 
إلى   ٦ من  للمجموعات  الطلع 

١٠ في الفترة الصباحية.
 بــيــنــمــا تـــخـــصـــص الـــفـــتـــرة 
الــمــســائــيــة فـــي مــنــطــقــة «أبـــا 

الـــقـــراريـــص» لــســبــاق الــصــقــار 
الــصــغــيــر والـــصـــقـــار الــــواعــــد، 
تنطلق  ذلـــــك،  مـــع  ـــمـــوازاة  ـــال ب
بــعــد صــــالة الــعــصــر مــبــاشــرة 
بسيلين  مـــرمـــي  صــبــخــة  فـــي 

تصفيات سباق السلوقي. 

السيد  أوضـــح  جــهــتــه،  مــن 
الكبيسي،  ســعــيــد  بــن  مــحــمــد 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــتـــجـــهـــيـــزات 
القطرية،  الــقــنــاص  بجمعية 
جهد،  بكل  عملت  اللجنة  أن 
مــــــن أجـــــــل تـــجـــهـــيـــز مـــكـــان 

ينطلق  ــــذي  ال الــطــلــع،  ســـبـــاق 
صــبــيــحــة الـــيـــوم فـــي صــبــخــة 
مكان  ســواء  بسيلين،  مرمي 
لجنة  أو  المتسابقين،  انطالق 
التصوير،  وأكــــواخ  التحكيم، 
ثـــم تــوفــيــر خــيــمــة مـــن أجــل 

المتسابقين. راحة 
وأشـــــار الــكــبــيــســي، إلـــى أنــه 
بـــخـــصـــوص ســـبـــاق الــســلــوقــي 
السباق  مضمار  تعبيد  تم  فإنه 
على  حديدي  بسياج  وإحاطته 
وهي  كيلومتر   ٢ مسافة  طول 
مــســافــة الـــســـبـــاق، وذلـــــك في 
ونــّوه  بسيلين.  مرمي  صبخة 
الــتــجــهــيــزات،  لــجــنــة  أن  ــــى  إل
حـــاضـــرة فـــي كـــل الــبــطــوالت، 
وهــــــي رهــــــن إشـــــــــارة جــمــيــع 

اللجان والمتسابقين.
مـــــن جــــهــــتــــه، أبـــــــــرز فــهــد 
لجنة  رئيس  الكبيسي،  حسين 
الــدعــو، أن كــل فئة مــن فئات 
منها  سيتأهل  الدعو،  مسابقة 
أفـــضـــل  حـــقـــقـــت  صــــقــــور   ١٠
تقدر  لمسافة  بقطعها  توقيت 

بــــــ ٤٠٠ متر.
بـــــــــــــدوره، أوضـــــــــح الـــســـيـــد 
رئيس  الــعــلــي،  مــبــارك  محمد 
لــجــنــة الــطــلــع، أنـــه تــم تقسيم 

مجموعة،   ٣٩ إلى  المشاركين 
بــــواقــــع ٥ مـــجـــمـــوعـــات خـــالل 
(الخميس)  األولــيــن  الــيــومــيــن 
مجموعات   ٦ ثم  و(الجمعة)، 
في اليوم خالل األيام المتبقية.

وبخصوص سباق السلوقي، 
قــــال الــســيــد أحـــمـــد ســلــطــان، 
نــــائــــب رئــــيــــس لـــجـــنـــة ســـبـــاق 
الـــتـــصـــفـــيـــات  إن  الــــســــلــــوقــــي، 
 ٦٦ حــوالــي  مــشــاركــة  ستعرف 
 ٥ إلـــى  تقسيمهم  تــم  مــشــارًكــا 
مــجــمــوعــات حــيــث يــتــأهــل ٣ 
من  مجموعة  كل  عن  سلقان 
الــمــجــمــوعــات الـــخـــمـــس، إلــى 
سيجرى  الذي  النهائي  السباق 
يوم الجمعة ٤ ديسمبر المقبل. 
وأشار سلطان، إلى أن مسافة 
السباق تبلغ كيلومترين، حيث 
آمنة،  بمسافة  السلقان  تتقدم 
وســــيــــارة مــعــلــق فــــي آخـــرهـــا 
ا ظبي، حتى ال  بشكل آمن جدًّ

يتعرض ألي أذى.

الكشف على شريحة الصقور

الدوحة- [: نظمت إدارة األنشطة الطالبية 
القطري  الملتقى  مــع  بالتعاون  قطر  جامعة  فــي 
سلسلة  والرياضة،  الثقافة  لــوزارة  التابع  للمؤلفين 
من الورش التدريبية في المجاالت اإلبداعية لطلبة 
الــورش،  تلك  آخــر  وكــان  قطر،  جامعة  وطــالــبــات 
ورشة «أسرار كتابة القصة القصيرة»، التي قدمها 
القاص والروائي القطري جمال فايز، وشارك فيها 
ميكروسوفت  منصة  عبر  وطالبة،  طالبا   ٣٠ نحو 
أساسيات  الورشة  تناولت  حيث  االفتراضية.  تيمز 
كتابة القصة القصيرة، والمهارات المطلوبة لكتابة 
القصة، كما ركَّزت الورشة على دور القراءة الواعية 
والــمــســتــمــرة لــلــتــجــارب الــقــصــصــيــة حـــول الــعــالــم، 
على  الورشة  واشتملت  والثقافة.  المعرفة  لزيادة 
القصيرة  القصص  إحـــدى  تــنــاول  تطبيقي،  مــســار 
للكاتب الروسي أنطون تشيخوف، حيث ُطلب من 
تم  الحًقا  ثم  قصة «الموظف»،  قراءة  المشاركين 

تحليلها من قبل المحاضر، بمشاركة المتدربين.
وخالل الورشة، ركَّز القاص جمال فايز على ٣ 
القصيرة،  القصة  لكتابة  ضرورية  أساسية  أركــان 

القصة  عناصر  مع  التفصيل  من  وبشيٍء  بدأ  حيث 
األساسية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني وهو 
خصائص القصة القصيرة، قبل أن ينتقل للحديث 
بها،  يمتاز  أن  يجب  التي  والــصــفــات  الــكــاتــب،  عــن 
وأسلوب الكتابة، وأشار أيًضا إلى وجود ركن رابع، 
القصة  كتابة  فنيات  في  المستحدثة  الظواهر  وهو 
بالمتقدمين،  خــاص  الركن  هــذا  أن  إال  القصيرة، 

فلم يقف معه مطوال خالل هذه الورشة. 
م المحاضر بعض النصائح لكتاب القصة،  كما قدَّ
فيها،  يقعون  قــد  التي  األخــطــاء  بعض  مــع  وتــوقــف 
إعطاء  عدم  بينها  ومن  المبتدئون،  الكتاب  السيما 
القصة وقتها كي تنضج، وعدم نضج الكاتب نفسه 
تراكمية. وخــبــرات  متواصلة،  قـــراءات  خــالل  مــن 

يُنصب  أن  الشائعة،  األخطاء  بين  من  كذلك  وذكر 
على  األحكام  ويصدر  قاضًيا،  نفسه  القصة  كاتب 
دور  ليس  هــذا  أن  إلــى  وأشـــار  مجتمعية،  قضايا 
الكاتب، أو من مهامه، وما يقوم به كاتب القصة 
هو عرض القضية وتحليلها، من خالل شخصيات 

القصة، التي قد تكون متباينة اآلراء والتوجهات.

ورشــة حـول أســـرار كـتابة القصـة القصــيرة
بالتعاون بين جامعة قطر و «ملتقى المؤلفين»

برنامج  استضاف   :]  - الــدوحــة 
إذاعة  أثير  على  يبث  الذي  تدلل»  «آمر 
صـــوت الــخــلــيــح الــفــنــان الــقــطــري خــالــد 
فقرة  فــي  هاتفية  مــداخــلــة  عبر  ســالــم، 

كــل  تـــبـــث  الــــتــــي   vip
ـــــحـــــدث  ثـــــــــالثـــــــــاء. وت
الـــفـــنـــان عـــن جـــديـــده 
عــــلــــى كــــــل الــــُصــــعــــد، 
فـــعـــن آخـــــر أغــنــيــاتــه 
أعــــــرب الـــفـــنـــان عــن 
ســــعــــادتــــه الــــغــــامــــرة 
بــنــجــاح «شــــي يــرجــع 
األيــــــــــــــام» الــــــتــــــي تـــم 
ــــام،  طـــرحـــهـــا قـــبـــل أي
وهـــي أغــنــيــة بــالــلــون 
يقدمه  الذي  العراقي 
والقـــت  مـــــرة،  ألول 
األغـــــــــنـــــــــيـــــــــة صــــــــدى 

كــبــيــًرا واســتــحــســان الــمــســتــمــعــيــن، وهــي 
مـــن كـــلـــمـــات رامـــــي الـــعـــبـــودي وألـــحـــان 
ليلة  عــن  وبالحديث  الــديــن.  عــالء  ميثم 
األغــنــيــة الــقــطــريــة قـــال «خـــالـــد ســالــم» 
في  األولــى  للمرة  بالمشاركة  سعيد  أنه 

على  بالوقوف  وفخور  المهرجان،  هــذا 
حضور  وجـــود  ظــل  فــي  الــمــيــاســة  مــســرح 
على  يــكــون  أن  وتــمــنــى  الــمــســتــوى،  عــالــي 
عمالً  سيقدم  إنه  وقال  المسؤولية،  قدر 
ــــــحــــــان والــــــــده  مــــــن أل
تركي»  «سالم  الراحل 
بــــعــــنــــوان «هـــجـــرنـــي» 
مـــــن كـــلـــمـــات خــلــيــفــة 
يـــر  ـــــــم  ل و  جـــــمـــــعـــــان 
اآلن،  حـــــتـــــى  الـــــــنـــــــور 
بــــــاإلضــــــافــــــة ألغـــنـــيـــة 
وفــي  كــبــيــرة».  «واهللا 
لبرنامج  حصري  خبر 
«آمـــــــر تــــدلــــل» صـــرح 
الــفــنــان خـــالـــد ســالــم» 
أنــــــه بــــصــــدد تــحــضــيــر 
بعنوان  جــديــدة  أغنية 
تــــخــــتــــار»  راح  «اش 
وهـــــي مــــزيــــج بـــيـــن الـــلـــونـــيـــن الـــعـــراقـــي 
والــخــلــيــجــي، وســيــتــم طــرحــهــا مــع بــدايــة 
الــعــام الــجــديــد. يــذكــر أن الــحــلــقــة كــانــت 
تنسيق  سلمان،  رجاء  وتقديم  إعداد  من 

عبيد. راشد  وتنفيذ  محمد  جاسم 

خــالد ســالم ضــيف «آمر تدلل»

القاص جمال فايز يتحدث للمشاركين عبر المنصات االفتراضية
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ـــنـــاول  ت  :] الـــــدوحـــــة 
حلقته  فــي  الحقيقة  بــرنــامــج 
ــيــفــزيــون قطر  أمــــس عــلــى تــل
تــــــطــــــورات الـــمـــشـــهـــد الــيــمــنــي 
وهـــجـــمـــات جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
واســـتـــهـــدافـــهـــا مــحــطــة تــوزيــع 
تابعة لشركة أرامكو في مدينة 
جدة السعودية.   وأشار تقرير 
أن «جــمــاعــة  إلـــــى  الـــبـــرنـــامـــج 
الــــحــــوثــــي أعـــلـــنـــت اســـتـــهـــداف 
لشركة  تــابــعــة  تـــوزيـــع  مــحــطــة 
أرامــــــكــــــو فـــــي مــــديــــنــــة جــــدة 
الــســعــوديــة بـــصـــاروخ ُمــجــّنــح، 
وقــــــال الـــمـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
للجماعة: إن القوة الصاروخية 

محطة  استهداف  من  تمّكنت 
توزيع أرامكو في جدة بصاروخ 

مجّنح نوع قدس ٢.
الحوثي  المتحدث  وأضـــاف 
وصــفــهــا  الــــتــــي  الـــعـــمـــلـــيـــة  أن 
على  «رًدا  تــأتــي  بـــ»الــنــوعــيــة» 
اســتــمــرار الــحــصــار والـــعـــدوان، 
وفــــــي ســــيــــاق مـــــا وعـــــــدت بــه 
عمليات  تنفيذ  مــن  الــجــمــاعــة 
السعودي».  العمق  فــي  واســعــة 

ـــــا الــــشــــركــــات األجــنــبــيــة  داعـــــًي
والــعــامــلــيــن فيها إلـــى االبــتــعــاد 
عن األماكن الحيوية.  وأقّرت 
وقت  فــي  السعودية  السلطات 
الحق بوقوع هجوم على محطة 
لتوزيع الُمنتجات البترولية في 
مدينة جــدة، وقــالــت أنــه أدى 
إلـــــى نـــشـــوب حـــريـــق فــــي أحــد 
الــخــّزانــات مــن دون إصــابــات.  
وقال الُمتحدث باسم التحالف 

الـــــســـــعـــــودي اإلمـــــــــاراتـــــــــي: إن 
الــهــجــوم «اســتــهــدف إمــــدادات 
وأمـــن الــطــاقــة الــعــالــمــي» وهو 
ــعــد امــــتــــداًدا لــلــهــجــمــات الــتــي  يُ
النفطية  الــُمــنــشــآت  استهدفت 
ـــشـــركـــة أرامـــــكـــــو فـــــي بــقــيــق  ل
المملكة)  (شـــرقـــي  وخـــريـــص 
وذكر    .٢٠١٩ سبتمبر   ١٤ في 
أخــرى  جهة  مــن  أنــه  التقرير 
أعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي 

ألغام  وتدمير  إزالــة  اإلمــاراتــي 
بحرية زرعتها جماعة الحوثي 
جــنــوب الــبــحــر األحــمــر، وقــال 
زّودت  إيـــــــران  إن  الـــتـــحـــالـــف 
مثل  نوعية  بأسلحة  الحوثيين 
(كـــروز)  الُمجنحة  الــصــواريــخ 
والطائرات الُمسّيرة الُمفخخة، 
وحذر من أن أنشطة الحوثيين 
ــــي تــــهــــّدد األمــــن  ــــران بـــدعـــم إي
الــــبــــحــــري فـــــي مـــضـــيـــق بـــاب 

المندب وجنوب البحر األحمر.
في  أنــه  إلــى  التقرير  ولفت   
المجلس  هـــّدد  صلة  ذي  شــأن 
وقف  بإنهاء  الجنوبي  االنتقالي 
إطـــــالق الـــنـــار مـــع الــحــكــومــة، 
ـــشـــن حـــرب  مـــتـــهـــًمـــا إيـــــاهـــــا ب
أكد  حين  في  ضــده،  استنزاف 
الجيش اليمني التزامه بالهدنة، 
ُمشدًدا على أن قواته ستتعامل 

بقوة مع أي خروقات. 

ـــحـــالـــف الـــــذي  ـــت  وأعـــــلـــــن ال
تــقــوده الــســعــوديــة نــهــايــة يوليو 
الــمــاضــي آلــيــة لــتــســريــع تنفيذ 
تخلي  تتضّمن  الرياض،  اتفاق 
اإلدارة  عن  االنتقالي  المجلس 
الذاتية بالمحافظات الجنوبية، 
وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة كــــفــــاءات 
ُمناصفة بين الجنوب والشمال. 
وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق 
العسكري واألمني من االتفاق 

أوًال، بينما يُصر المجلس على 
السياسي،  الــشــق  بتنفيذ  الــبــدء 
وتــــحــــديــــًدا تــشــكــيــل حــكــومــة 
الــُمــنــاصــفــة.  وخــتــم الــتــقــريــر 
بـــاإلشـــارة إلـــى أن الــُمــواجــهــات 
قــوات  بين  اشــتــدت  العسكرية 
االنتقالي  والمجلس  الحكومة 
خـــــالل األيــــــــام الـــمـــاضـــيـــة فــي 
محافظة أبين، في مؤشر على 
السعودية  الُمراقبة  لجنة  تعثر 
الُمستمر  االشــتــبــاك  فــض  فــي 
بينما  الــمــاضــي،  مــايــو   ١١ منذ 
تــتــبــادل الــحــكــومــة والــمــجــلــس 
االنـــتـــقـــالـــي االتــــهــــامــــات حـــول 

التصعيد. 

 هجمات جـديـدة للحوثيين في العمق السعــودي 
 في حلقة برنامج الحقيقة على تليفزيون قطر أمس: 

ـــــي مــــديــــنــــة جــــدة   ـــــع تــــابــــعــــة لــــشــــركــــة أرامــــــكــــــو ف ـــــوزي ـــحـــطـــة ت ــــي أعــــلــــنــــت اســـــتـــــهـــــداف م ــــحــــوث جــــمــــاعــــة ال

تناولت   :]  - الــدوحــة 
أمس  الحقيقة  برنامج  حلقة 
تـــــطـــــورات نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات 
مشيرة  األمــريــكــيــة،  الــرئــاســة 
إلــــى عــــودة الـــــدور األمــريــكــي 
الدولية  الساحة  إلــى  القيادي 
مـــع بــــدء الـــرئـــيـــس الــُمــنــتــخــب 
جــــو بــــايــــدن تــشــكــيــل أعـــضـــاء 
في  سياساته  وإعـــالن  فريقه 
الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة.   وأوضــح 
الرئيس  أن  الــبــرنــامــج  تقرير 
األمريكي الُمنتخب جو بايدن 
بـــدأ فـــي اإلعــــالن عـــن أعــضــاء 
فـــريـــقـــه والــــمــــالمــــح الـــعـــامـــة 
والداخلية  الخارجية  لسياسته 
أن  بعد  المقبلة  المرحلة  في 
تـــلـــقـــى الــــضــــوء األخــــضــــر مــن 
لبدء  الــعــامــة  الــخــدمــات  إدارة 

السلطة.  انتقال  إجراءات 
ذلك  أن  التقرير  وأضـــاف   
على  بايدن  حصول  بعد  يأتي 
الراجعة  عشر  الستة  األصــوات 
المجمع  في  ميشيغان  لوالية 
االنـــتـــخـــابـــي، وهــــو مـــا يــجــعــل 
عــــدد األصــــــوات الــتــي تــحــّصــل 
ــيــهــا فــــي كـــامـــل الــــواليــــات  عــل
لــتــرامــب   ٢٣٢ مـــقـــابـــل   ٣٠٦
المجمع  أصــوات  مجموع  مــن 

 ٥٣٨ عــددهــا  البالغ  االنتخابي 
في  تقدمه  عــن  فضًال  صــوتًــا، 
الــتــصــويــت الــشــعــبــي بـــفـــارق ٦ 
يناهز  مــا  أي  صــوت،  ماليين 
مليونًا   ٧٤ مــقــابــل  مــلــيــونـًـا   ٨٠

لمنافسه.
ترامب  دونــالــد  أعلن  وقــد   
أنـــه قــد أوصـــى بــالــشــروع في 
حماية  السلطة  نقل  إجـــراءات 
ذلك  ويــأتــي  الــبــالد.  لمصلحة 
اســـتـــجـــابـــة لـــضـــغـــوط ســّلــطــت 
عـــلـــيـــه مــــن قـــبـــل ُمـــشـــّرعـــيـــن 

ــــن جـــمـــهـــوريـــيـــن  ــــي ومــــســــؤول
موقفه  عــن  بالتخلي  طــالــبــوه 
بالهزيمة،  واإلقرار  الُمتصلب 
جــّل  استنفد  أن  بــعــد  سيما  ال 
الـــخـــيـــارات الـــقـــانـــونـــيـــة لــقــلــب 

لصالحه. النتائج 
 وأشار التقرير إلى أنه في 
قــال  لـــه  إعـــالمـــي  ظــهــور  أول 
بايدن: «إن الواليات المتحدة 
ــيــوم إلــى  األمــريــكــيــة عـــادت ال
ـــمـــســـرح الـــــدولـــــي وســـتـــقـــوم  ال
تحالفات»،  بناء  فــي  بــدورهــا 

قــرارات  سيتخذ  أنــه  قــال  كما 
ـــغـــيـــر  ـــت بـــــشـــــأن الـــــهـــــجـــــرة وال
الـــمـــنـــاخـــي خـــــالل الـــمـــئـــة يـــوم 
الــرئــاســة.  تسلمه  مــن  األولــــى 
وقــــال فـــي تــغــريــدة لــــه: «آن 
القيادة  ترميم  إلعــادة  األوان 
األمـــريـــكـــيـــة، وأنـــــا واثـــــق فــي 
لتحقيق  اخترته  الذي  الفريق 
أن  التقرير  وأضـــاف  ذلـــك».  
هــــذه الــتــصــريــحــات تــزامــنــت 
فريقه  أعــضــاء  عــن  كشفه  مــع 
القيام  سيتولون  التي  والمهام 

ــــالحــــظ الـــُمـــراقـــبـــون  بـــهـــا، ويُ
فـــي هــــذا الـــصـــدد أنــــه بــصــدد 
تـــهـــدئـــة الـــصـــخـــب الـــســـيـــاســـي 
فـــي واشـــنـــطـــن، ويــســعــى إلــى 
استعادة البالد دورها القيادي 
ولذلك  الدولية.  الساحة  على 
سياسيين  فريقه  ضمن  اختار 
ُمــتــمــّرســيــن عــكــس األســـلـــوب 
باختيار  ترامب  انتهجه  الــذي 
خارج  من  الشخصيات  بعض 
إلى  أدى  ما  السياسية  الدائرة 

تغييرها في وقت وجيز. 

بايدن يؤكد عودة أمريكا للمسرح العالمي 
أعلن فريق إدارته والمالمح العامة لسياسته الخارجية والداخلية 

ـــى لــرئــاســة بايدن ــوم األول ــالل الـمئة ي قــــرارات متوقعة بــشــأن الــهــجــرة والتغير المناخي خ

العالمي  الــطــاقــة  ـــن  وأم إمـــــدادات  اســتــهــدف  الــهــجــوم  ـــي:  ـــارات اإلم ــســعــودي  ال الــتــحــالــف  ُمــتــحــدث 

االنتقالي  والــمــجــلــس  الــحــكــومــة  ـــوات  ق بــيــن  ــبــاك  االشــت فــض  ــي  ف الــســعــوديــة  ــُمــراقــبــة  ال لجنة  تعثر 

تورطت بتعذيب وقتل مدنيين في ليبيا 

واشــنــطــن - وكـــــاالت: أعــلــنــت الــواليــات 

الكانيات  ميليشيا  إدراج   - أمس   - المتحدة 

الــلــيــبــيــة وزعــيــمــهــا فــي قــائــمــتــهــا الـــســـوداء، 

بــعــدمــا عــرقــلــت روســيــا األســبــوع الــمــاضــي 

الــدولــي  األمـــن  بمجلس  لجنة  فــي  تــحــّرًكــا 

انــتــهــاكــات  بــســبــب  عليها  عــقــوبــات  لــفــرض 

حـــقـــوق اإلنــــــســــــان.   وفــــرضــــت واشــنــطــن 

الميليشيا  عــلــى  الــجــانــب  أحــاديــة  عــقــوبــات 

الــعــالــمــي»  ماغنيتسكي  «قــانــون  بــمــوجــب 

استهداف  األمريكية  الحكومة  يُخول  الذي 

العالم،  أنحاء  في  اإلنسان  حقوق  ُمنتهكي 

من  األمــريــكــيــيــن  ومــنــع  األمــــوال  بتجميد 

الــتــعــامــل الـــتـــجـــاري مــعــهــم.  وقــــال وزيـــر 

الـــخـــزانـــة األمـــريـــكـــي ســتــيــفــن مــنــوتــشــيــن 

وميليشيا  الــكــانــي  «مــحــمــد  إن  بــيــان:  فــي 

حملة  أثناء  مدنيين  وقتلوا  عّذبوا  الكانيات 

سلطات  وعثرت  ليبيا».  في  وحشية  قمع 

الــُمــعــتــرف بها  حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة - 

مقابر  فــي  الــجــثــث  عــشــرات  عــلــى  دولًيا- 

جــمــاعــيــة بــمــديــنــة تــرهــونــة جــنــوب شــرق 

يونيو  فــي  اســتــعــادتــهــا  أن  مــنــذ  طــرابــلــس، 

الــُمــوالــيــة  الــكــانــيــات  ميليشيا  مــن  الــمــاضــي 

لـــقـــوات الــــلــــواء الــمــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر.  

وأصدرت النيابة الليبية في ُمنتصف يونيو 

اتهمتهم  شخًصا   ٢٠ على  بالقبض  أوامــر 

الجماعية،  المقابر  تلك  عن  بالمسؤولية 

وعبد  الكاني،  خليفة  محمد  رأسهم  وعلى 

الكاني.   وعمر  الكاني،  الرحيم 

القدس المحتلة - وكاالت: استشهد شاب 
بــإصــابــتــه  مــتــأثــًرا  أمــــس،  مــســاء  فلسطيني 
بـــرصـــاص االحــــتــــالل عــلــى حـــاجـــز شــرقــي 

القدس المحتلة. 
النار  اإلسرائيلي  االحتالل  جنود  وأطلق   
على شاب فلسطيني، داخل مركبته، بدعوى 

من  بالقرب  دهس،  عملية  تنفيذ  ُمحاولته 
حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

 وقالت مصادر محلية، إن جنود االحتالل 
على  مــروره  أثناء  شاب  صوب  النار  أطلقوا 
حاجز الزعّيم، ولم تسمح ألحد باالقتراب 

من المكان. 

واشنطن تضع ميليشيا الكانيات 
وزعيمها في القائمة السوداء 

استشهاد فلسطيني على حاجز 
لالحتالل شرق القدس 

أكـــد  وكـــــــــاالت:   - أنـــــقـــــرة 
مــــجــــلــــس األمــــــــــن الــــقــــومــــي 
الـــتـــركـــي، أنــــه ســيــتــم اتــخــاذ 
الـــخـــطـــوات الـــالزمـــة فـــي كــل 
الــــــمــــــجــــــاالت ضــــــد تـــفـــتـــيـــش 
الــســفــيــنــة الـــتـــركـــيـــة بــالــبــحــر 
عملية  إطـــار  فــي  الــمــتــوســط، 

«إيريني».
بــــيــــان  فـــــــي  ذلـــــــــك  جـــــــــاء   
ـــقـــومـــي،  لـــمـــجـــلـــس األمـــــــن ال
أمـــس عــقــب عــقــده اجــتــمــاًعــا 
بــالــعــاصــمــة أنـــقـــرة، بــحــضــور 

ـــــــيـــــــس رجــــــــــــب طــــيــــب  ـــــــرئ ال
أردوغــــــان. ووّجــــه الــمــجــلــس 
لقيام  اللهجة،  شديدة  إدانــة 
عـــنـــاصـــر فـــرقـــاطـــة ألــمــانــيــة 
بـــتـــفـــتـــيـــش ســـفـــيـــنـــة تـــجـــاريـــة 
تــركــيــة بــالــبــحــر الــمــتــوســط، 
بـــشـــكـــل ُمــــخــــالــــف لـــلـــقـــانـــون 

الـــــــدولـــــــي، والـــــعـــــالقـــــة بــيــن 
حليفين.

 وأفـــــاد الــبــيــان: «مــجــلــس 
التدخل  يُدين  القومي  األمن 
سفينة  ضد  الجانب  األحادي 
نطاق  في  بالمتوسط  تركية 
يتعارض  بما  إيريني،  عملية 

وعالقات  الدولي  القانون  مع 
الــتــحــالــف».  واعــتــبــر الــبــيــان 
مشكوك  إيريني  «عملية  أن 
ــــهــــا  ــــهــــا»، وأن ــــت فــــــي شــــرعــــي
عملية  إلى  الوقت  مع  تحّولت 
الحكومة  تستهدف  «حظر» 

الليبية. الشرعية 

التركية،  الدولة  وستواصل 
مع  الــوقــوف  الــبــيــان،  بحسب 
ليبيا. في  الشرعية  الحكومة 

كما ناقش المجلس مساعي 
الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة فــي 
ســــــوريــــــا، لــــالســــتــــفــــادة مــن 
على  تــطــرأ  الــتــي  الــتــغــيــيــرات 

ـــــيـــــة. وأكـــــد  ـــــدول ــــســــاحــــة ال ال
أبــــًدا  تــســمــح  تــركــيــا «لــــن  أن 
ـــشـــاء مـــمـــر إرهـــــابـــــي فــي  ـــإن ب
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــبــالد». 
ورّحــــب الــمــجــلــس بــاســتــعــادة 
أذربــــــيــــــجــــــان «الـــشـــقـــيـــقـــة» 
أراضــيــهــا بــعــد ربــع قــرن من 

لها. أرمينيا  احتالل 
ـــــى  إل الــــــبــــــيــــــان  وأشــــــــــــــار   
ـــاقـــشـــوا  ن الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــن  أن 
ــــاســــي  ــــوســــي ــــجــــي الــــــــوضــــــــع ال
عـــقـــب الــــتــــطــــورات األخـــيـــرة 
فــــي الــشــقــيــقــة أذربــــيــــجــــان، 
المحتلة  أراضيها  واســتــعــادة 

قرن. ربع  منذ 
ــــــــــــى أهـــــمـــــيـــــة  ولــــــــفــــــــت إل
توقيع  في  التركية  الُمساهمة 
اتــفــاقــيــة وقـــف إطــــالق الــنــار 
بــيــن أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا، 
وتــــأســــيــــس الـــــســـــالم الــــدائــــم 

القوقاز. جنوب 
المتوسط،  شــرق  وحــول    
لن  تــركــيــا  أن  الــبــيــان  أوضـــح 
تــحــيــد عــن مــبــدأ حــل األزمــة 
ــــيــــن الــــدولــــيــــة  ــــقــــوان وفـــــــق ال

العدل.  وتحقيق 

تركيا تهدد بإجراءات ضد تفتيش سفينتها بالمتوسط 
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باريس - قنا: شاركت دولة قطر، في 
الــوزاري  للمؤتمر   ٣٧ الـ  الــدورة  أعمال 
الذي  للفرنكوفونية،  الدولية  للمنظمة 
االتــصــال  تقنية  عــبــر  بــاريــس  فــي  عــقــد 
التونسية  الجمهورية  برئاسة  المرئي، 
لــلــدورة  المستضيفة  الــدولــة  بصفتها 
الــثــامــنــة عــشــرة لــقــمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة، 
جربة  مــديــنــة  فــي  تنظيمها  والــمــزمــع 
أعمال  في  قطر  دولة  مّثل   .٢٠٢١ عام 
جاسم  بن  علي  الشيخ  سعادة  المؤتمر، 
لـــدى  قـــطـــر  دولــــــة  ســـفـــيـــر  ثــــانــــي،  آل 
لدى  وممثلها  الفرنسية،  الجمهورية 

للفرنكوفونية. الدولية  المنظمة 
وتناقش الدورة الـ ٣٧ للمؤتمر، السبل 

بين  والتنسيق  التعاون  بتعزيز  الكفيلة 
مكافحة  بهدف  الفرنكوفونية  الــدول 
جــائــحــة كـــورونـــا، كــمــا تـــم بــحــث عــدد 
مــن الــمــبــادرات وأنــشــطــة الــتــعــاون في 
االستراتيجية  السيما  المنظمة،  إطــار 
لمرحلة  لــلــفــرنــكــوفــونــيــة  االقــتــصــاديــة 
أنــشــطــة  عـــــن  فــــضــــًال   ،٢٠٢٠-٢٠٢٥
مشاركة  وتؤكد  المرأة.  دعم  صندوق 
ثاني  آل  جاسم  بن  علي  الشيخ  سعادة 
الــــوزاري،  للمؤتمر   ٣٧ الـــ  الــــدورة  فــي 
في  المشاركة  على  قطر  دولــة  حــرص 
الــوزاريــة  والــمــؤتــمــرات  القمم  مختلف 
المنظمة  تعقدها  الــتــي  واالجــتــمــاعــات 
عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، الــتــزاًمــا منها 

الفرنكوفونية. بقيم 
وتــتــطــلــع دولـــة قــطــر إلـــى الــمــشــاركــة 
في  المقبلة  الفرنكوفونية  الــقــمــة  فــي 

تونس.
وعـــــرضـــــت ســـــعـــــادة الــــســــيــــدة لـــويـــز 
لمنظمة  الــعــامــة  األمــيــنــة  موشيكيوابو 
الــمــؤتــمــر،  مستهل  فــي  الــفــرنــكــوفــونــيــة 
والدبلوماسي  السياسي  الوضع  تطورات 
والمبادرات  الفرنكوفوني،  الفضاء  في 
الفرنكوفونية،  لتحديث  اتخذتها  التي 
أكدت  حيث  كورونا،  جائحة  ومواجهة 
الـــحـــاجـــة إلــــى الـــتـــضـــامـــن، والــتــعــدديــة 
القوية، كما عرضت مشروع قرار بشأن 
كوفيد-١٩  وباء  أثناء  المشترك  العيش 

وفـــي عــالــم مــا بــعــد كــوفــيــد، وأبــــرزت 
مديونية  لتخفيض  المتكررة  دعواتها 
القارة اإلفريقية، كما عرضت مشروع 
في  الجديدة  االقتصادية  االستراتيجية 
المنظمة  وجهود  الفرنكوفوني،  الفضاء 
الدولية،  الساحة  على  تأثيرها  لتعزيز 
الفرنسية  اللغة  مكانة  تعزيز  عن  فضًال 

الدولية. المنظمات  عمل  في 
وأكـــــــــــدت ســــــعــــــادة الـــــســـــيـــــدة لـــويـــز 
صندوق  مشروع  إطــالق  موشيكيوابو، 
ـــبـــهـــن»،  «الــــفــــرنــــكــــوفــــونــــيــــة إلــــــى جـــان
الـــذي يــهــدف إلــى دعــم الــنــســاء الــلــواتــي 
الفضاء  فــي  هــشــة  أوضـــاع  مــن  يعانين 

الفرنكوفوني.

قطر تشارك في الدورة «٣٧» للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية
االجتماع بحث سبل التعاون والتنسيق لمكافحة جائحة كورونا

ــة ــم ــظ ــن ــم ـــدهـــا ال ـــعـــق ــــي ت ــــت ــــات ال ــــاع ــــم ــــت ــــرات واالج ــــم ــــؤت ــــم ـــم وال ـــم ـــق ـــى الــــمــــشــــاركــــة فـــــي ال ـــل ــــطــــري ع حــــــرص ق

الشعب أوًال 

وأضـــــاف «مـــن وجــهــة نــظــري يوجد 
ثالث نقاط مضيئة، األولى: الشعب أوًال، 
حياة  تضع  دوًمـــا  القطرية  الحكومة  إن 
وصحة شعبها في المقام األول، واتخذت 
إجــــــراءات احــتــرازيــة صــارمــة ومــشــددة 
لـــمـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة، وقــــامــــت بــعــالج 
المصابين بالمجان، وحافظت على أقل 
معدل إصابات في العالم، هذا كله يعكس 
الحياة  لقيمة  واحترامهم  الشعب  قيمة 
والــروح اإلنسانية لدى قطر والتي يجب 

أن نحترمها ونقدرها جميًعا. 

استجابة فعالة

وتابع السفير الصيني، ثانًيا: االستجابة 

القطرية  الحكومة  قامت  فقد  الفعالة، 

 ٧٥ ضــخ  تشمل  اإلجــــــراءات  مــن  بسلسلة 

مليار ريال قطري لمساندة ودعم القطار 

الـــخـــاص، وزيــــــادة الــســيــولــة الــمــالــيــة في 

والفواتير،  اإليــجــارات  وتخفيض  السوق، 

بـــاإلضـــافـــة إلـــــى اإلعــــفــــاء مــــن الـــرســـوم 

الــجــمــركــيــة عــلــى األطـــعـــمـــة واألدويــــــــة. 

وساهمت صناعة القرار السريعة والعلمية 

في تحقيق إنجازات واضحة ومرئية في 

وقت قصير، واالستقرار االقتصادي، مع 

إعادة اإلنتاج والعودة إلى العمل تدريجًيا 

ويتوقع  الشديد،  إعجابي  أثار  الذي  األمر 

ــنــقــد الــــدولــــي أن االقــتــصــاد  صـــنـــدوق ال

دول  بين  أداًء  األفضل  سيكون  القطري 

مجلس التعاون الخليجي هذا العام. 

انتعاش قوي 

وقال: إن النقطة المضيئة الثالثة هي 

الحالي،  الوقت  وفي  قــوي.  انتعاش  زخم 

التحتية  البنية  مــن   ٪٩٠ تشييد  اكــتــمــل 

المتعلقة بكأس العالم ٢٠٢٢. وقد أسست 

قطر للبترول منصة تداول خاصة بهم، 

نجاًحا  الخارج  في  الغاز  استغالل  وشهد 

جيًدا، وأصبح أكبر أسطول للغاز الطبيعي 

المسال في العالم جاهًزا للشحن. وأعادت 

عملياتها  الــقــطــريــة  الــجــويــة  الــخــطــوط 

حول  وجهة   ١٤٥ من  أكثر  إلــى  بالكامل 

لدولة  التجاري  الفائض  وارتــفــع  العالم. 

قطر في الربع الثالث بنسبة ٢٦٫٤٪، كما 

مستويات  األجنبي  النقد  احتياطي  سجل 

الفعاليات  من  سلسلة  وأقيمت  قياسية. 

ويمكننا  قطر.  في  والرياضية  الثقافية 

ــــة قــطــر الــنــابــضــة  ــــة عــــودة دول اآلن رؤي

بــالــحــيــاة وأصـــبـــحـــت مـــن أبـــــرز مــعــالــم 

االنتعاش االقتصادي في المنطقة.

تعاون واعد 

بين  الثنائي  للتعاون  تطلعاته  وحـــول 

قال  المقبلة  المرحلة  في  والصين  قطر 

السفير الصيني إنه منذ بداية هذا العام، 

يمضي  وقطر  الصين  بين  التعاون  كــان 

قــدًمــا لــألمــام رغــم الــوبــاء، وحــقــق نتائج 

األولـــى  وفـــي األشــهــر التسعة  مــلــحــوظــة. 

مــن هــذا الــعــام، زادت صــــادرات الصين 

إلى قطر بنسبة ١٠٪ على أساس سنوي، 

وأصــبــحــت أكــبــر شــريــك تــجــاري لقطر. 

بقيمة ٣  عقًدا  وقطر  الصين  وقعت  كما 

طبيعي  غــاز  سفن  لبناء  دوالر  مليارات 

ناقلة  أكــبــر   Q-MAX وقـــامـــت  مـــســـال. 

للغاز الطبيعي المسال في العالم، برحلتها 

األولـــى إلــى تيانجين فــي الــصــيــن. وقبل 

التجارة  وزيــر  معالي  حضر  قليلة،  أيــام 

والــصــنــاعــة الـــدكـــتـــور الــــكــــواري مــعــرض 

وكما  لالستيراد.  الثالث  الــدولــي  الصين 

يقول المثل العربي (البحر الهادئ ال يصنع 

بــحــاًرا نــاجــًحــا). وفـــي الــمــرحــلــة التالية، 

جيدين  كبحارة  وقــطــر  الصين  ستعمل 

في البحار غير المستقرة، وستعمالن مًعا 

على تعزيز التعاون الثنائي بكامل قوتهما، 

واإلبحار نحو غد أفضل.

مكافحة كورونا 

وأكد سفير الصين لدى الدوحة قائًال: 

سنعمل على تعزيز سبل التعاون لمكافحة 

مشاركة  الصين  تــواصــل  وســـوف  الــوبــاء. 

خبراتها وتــجــاربــهــا مــع قــطــر، والــوقــايــة 

بــشــكــل مــشــتــرك مـــن مــخــاطــر انــتــعــاش 

الـــوبـــاء مـــجـــدًدا، والــســعــي إلطـــالق «قــنــاة 

سريعة» لتبادل األفراد و«قناة خضراء» 

لــتــخــلــيــص الــبــضــائــع فــــي وقـــــت مــبــكــر، 

لالنتعاش  صلبة  أرضــيــة  لتوفير  وذلـــك 

على  أيًضا  وسنعمل  للبلدين.  االقتصادي 

تعزيز وتقوية التعاون في إطار «التحالف 

 (GAVI) «والتحصين للقاحات  العالمي 

والقدرة  اللقاحات  إتاحة  في  للمساهمة 

النامية.  البلدان  في  تكاليفها  تحمل  على 

المشتركة  الــتــنــمــيــة  فـــي  مــًعــا  وســنــعــمــل 

أتم  على  الصين  إن  بالبلدين.  والنهوض 

االستعداد للعمل مع قطر لتعزيز المواءمة 

بين مبادرة «الحزام والطريق» و«رؤية 

نشارك  وســـوف   ،«٢٠٣٠ الوطنية  قطر 

سوقنا الضخمة وفرص تنميتنا مع قطر، 

مجاالت  في  التقليدي  التعاون  وتعميق 

الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، االســتــثــمــار، 

وكذلك  الفائقة،  التكنولوجيا  وصــنــاعــة 

الــصــنــاعــات والــقــطــاعــات الــجــديــدة مثل 

اإللكترونية.  والتجارة  الرقمي  االقتصاد 

سننشئ مًعا بيئة أعمال مفتوحة وعادلة 

يساهم  مــمــا  لكليهما،  تمييزية  وغــيــر 

بقوة دافعة ثابتة لبلدينا لتحقيق التنمية 

والتنشيط المشترك بين البلدين.

دعم التعددية 

أيًضا  سنعمل  الصيني:  السفير  وتابع 

كل  يشترك  التعددية.  عــن  الــدفــاع  على 

من الرئيس شي جينبينغ وصاحب السمو 

التعددية  حماية  حــول  هــام  إجــمــاع  فــي 

والعدالة الدولية. ويجب علينا أن ندافع 

بكل حزم عن النظام الدولي المتمركز 

بقوة  نتمسك  وأن  المتحدة،  األمم  حول 

بــالــقــواعــد األســاســيــة لــلــعــالقــات الــدولــيــة 

الــقــائــمــة عــلــى مــقــاصــد ومـــبـــادئ نــظــام 

تحسين  نــشــجــع  وأن  الــمــتــحــدة،  األمــــم 

أكثر  اتجاه  نحو  العالمي  الحوكمة  نظام 

بشدة  نعارض  وســوف  ومعقولية.  عــدالً 

الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 

التنمر  ســلــوكــيــات  ونـــعـــارض  األخـــــرى، 

الديمقراطي  والطابع  الطريق  تعيق  التي 

سياسات  ونمنع  الدولية،  العالقات  على 

الغاب.  قانون  إلــى  العالم  جر  من  القوة 

وســـتـــواصـــل الــصــيــن دعــمــهــا لــقــطــر في 

أراضيها،  وسالمة  سيادتها  عن  الــدفــاع 

السلمي  الحل  إيجاد  ضرورة  إلى  وتدعو 

وإجــــــراء الـــحـــوار الــمــتــبــادل بــيــن جميع 

األطراف إلنهاء أزمة الخليج.

إسهامات قطر 

عالًيا  تــقــدر  الــصــيــن  إن  السفير  وقـــال 

إســهــامــات قــطــر اإليــجــابــيــة فــي الــتــعــاون 

الدولي لمكافحة الجائحة، وتطوير حقوق 

وعلى  المناخ،  لتغير  والتصدي  اإلنــســان، 

إقامة  لتعزيز  قطر  مــع  للعمل  اســتــعــداد 

االقتصاد العالمي المنفتح، والحفاظ على 

المتمحورة  األطــــراف  المتعددة  الــتــجــارة 

باعتبارها  العالمية  التجارة  منظمة  حول 

حجر الزاوية، ورفض األحادية والحمائية، 

بــااللــتــزام بــمــفــهــوم االنــفــتــاح والــتــســامــح. 

وسنعمل على تدعيم تنفيذ «خطة األمم 

 ،«٢٠٣٠ الــمــســتــدامــة  للتنمية  الــمــتــحــدة 

لالقتصاد  األخــضــر»  وتعزيز «االنــتــعــاش 

العالمي في عصر ما بعد الجائحة، وحشد 

القوة الجسام لتحقيق التنمية المستدامة. 

ونـــحـــن عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــعــمــل مـــع قطر 

وغيرها من دول العالم على إضاءة طريق 

انتعاش االقتصاد العالمي بالثقة والتعاون.

ــحــة كــورونــا ــطــر تـــجـــاوز جــائ ــاد ق ــص ــت ــحــة كــورونــااق ــطــر تـــجـــاوز جــائ ــاد ق ــص ــت اق
وصفه باالنفتاح والتنوع والحيوية.. سفير الصين لدى الدولة:

ـــــصـــــادي ـــــت ــــــرار االق ــــــق ــــــت ــــــي تـــحـــقـــيـــق االس ــــت ف ــــم ــــاه ــــة س ــــمــــي ــــعــــل ــــة وال ــــع ــــري ــــس ـــــــرار ال ـــــــق ــــة ال ــــاع ــــن ص

ـــام ـــع ال ــــــذا  ه الـــخـــلـــيـــجـــي  ــــاون  ــــع ــــت ال مـــجـــلـــس  دول  ـــن  ـــي ب أداءً  األفـــــضـــــل  ـــون  ـــك ـــي س ــــقــــطــــري  ال ــــاد  ــــص ــــت االق

الدوحة - إبراهيم بدوي:

جمهورية  سفير  جيان  تشاو  السفير  سعادة  أشاد 
مع  قطر  دولة  بتعامل  الدوحة  لدى  الشعبية  الصين 
أن  مــؤكــًدا  كوفيد-١٩ «كـــورونـــا»  فــيــروس  جــائــحــة 
القرارات  بفضل  الجائحة  تجاوز  القطري  االقتصاد 

قطر.  اتخذتها  التي  والعلمية  السريعة 
صحفية  تصريحات  فــي  الصيني  السفير  وقـــال 

إن صــنــاعــة الـــقـــرار الــســريــعــة والــعــلــمــيــة ســاهــمــت 
وقــت  فــي  ومــرئــيــة  واضــحــة  إنـــجـــازات  تحقيق  فــي 
اإلنتاج  إعــادة  مــع  االقــتــصــادي،  واالســتــقــرار  قصير، 
ــعــمــل تـــدريـــجـــًيـــا األمـــــر الـــــذي أثـــار  والــــعــــودة إلــــى ال
إعــجــابــي الــشــديــد، ويــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
بين  أداًء  األفــضــل  ســيــكــون  الــقــطــري  االقــتــصــاد  أن 
وأوضــح  العام.  هــذا  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
الدوحة  إلي  قدومي  على  مضى  لقد  قائًال:  السفير 

حـــوالـــي عـــام ونــصــف الـــعـــام، وخــــالل هـــذه الــفــتــرة 
ومليء  متنوع  مفتوح،  القطري  االقتصاد  أن  رأيت 
كورونا  لجائحة  مواجهته  خالل  خصوًصا  بالحيوية 
القيادة  ظل  وفي  العام،  هذا  كوفيد-١٩»  «فيروس 
الرشيدة لسمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
الوباء  انتشار  لتجنب  عظيمة  إنجازات  قطر  حققت 

االقتصادية.  التنمية  في  والتحكم 

ـــطـــن - وكـــــــــاالت: أعــــلــــن ســفــيــر  واشـــن

الــــســــودان فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة «نـــور 

الــديــن ســاتــي أمـــس، أن رفـــع اســـم بــالده 

سيتم  لإلرهاب  الراعية  الدول  قائمة  من 

مغردون  وســأل  المقبل.  ديسمبر   ١١ في 

«ســـاتـــي»، عــبــر حــســابــه عــلــى تــويــتــر، هل 

«يوم ١١ ديسمبر موعد رفع السودان من 

الدبلوماسي  فــأجــاب  اإلرهــــاب؟»،  قائمة 

بــالده  أن  وأوضــــح  اهللا».  شـــاء  إن  «نــعــم 

الحصانة  على  الحصول  أجل  من  ستعمل 

ــيــة عــقــب قــــرار اإلزالـــــة مــن قائمة  الــدول

اإلرهاب. وأشار إلى وعود أمريكية بشأن 

صــــدور قـــــرارات فــي هـــذا الـــصـــدد، نــافــًيــا 

بالسودان،  روسية  عسكرية  قاعدة  إقامة 

تصدر  الدولية  والحصانة  تفاصيل.  دون 

مالحقة  تــتــم  ال  حــتــى  الــكــونــجــرس،  مــن 

األمريكية  المحاكم  في  قضائًيا  السودان 

لدفع أي تعويضات مستقبًال حول حوادث 

منذ  المتحدة،  الــواليــات  وتـــدرج  إرهـــاب . 

الــدول  على «قائمة  الــســودان   ،١٩٩٣ عــام 

آنــذاك  الستضافته  لـــإلرهـــاب»،  الــراعــيــة 

ـــقـــاعـــدة»  ــــراحــــل لــتــنــظــيــم «ال الـــزعـــيـــم ال

أكــتــوبــر   ٢٣ وفــــي  الدن».  بـــن  «أســــامــــة 

ـــوزراء  الــمــاضــي، الــمــاضــي، شكر رئــيــس ال

الرئيس  حــمــدوك»،  الــســودانــي «عــبــداهللا 

توقيعه  على  ترامب»،  األمريكي «دونالد 

األمــــــر الــتــنــفــيــذي بـــرفـــع اســـــم الــــســــودان 

مـــن قــائــمــة الــــــدول الـــراعـــيـــة لـــإلرهـــاب. 

التنسيق  اســتــمــرار  إلـــى  الـــســـودان  ويتطلع 

مــع الــكــونــجــرس األمــريــكــي، إلزالـــة اسمه 

مـــن الــقــائــمــة بــعــد أن أرســــل «تـــرامـــب» 

الكونجرس  إلــى  الــقــرار  واليــتــه،  المنتهية 

٤ مــايــو الــمــاضــي، أعلنت  إلقـــــراره. وفـــي 

وزارة الخارجية السودانية، تلقيها موافقة 

الواليات المتحدة على ترشيح «نور الدين 

ساتي»، سفيًرا للخرطوم لدى واشنطن.

ـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــريــكــي  وأعـــل

«مايك بومبيو»، أن واشنطن والخرطوم 

دام  انقطاع  بعد  السفراء  تبادل  تعتزمان 

٢٣ عاًما.

واشنطن سترفع اسم السودان من قائمة اإلرهاب في ١١ ديسمبر
تركيا: نواصل تدريب الجيش السفير نور الدين ساتي:

الليبي وفقًا لالتفاقية الثنائية
وزارة  أعــلــنــت  وكـــــــاالت:   - ـــقـــرة  أن
ـــتـــركـــيـــة، أمــــــس، مـــواصـــلـــة  الـــــدفـــــاع ال
المسلحة  للقوات  المقدمة  التدريبات 
الــلــيــبــيــة فـــي نــطــاق اتــفــاقــيــة الــتــدريــب 
ـــشـــارات الــعــســكــريــة  والـــتـــعـــاون واالســـت
تغريدة  وفــي  الــبــلــديــن.  بــيــن  الــمــوقــعــة 
نــشــرتــهــا، قــالــت الـــــوزارة عــلــى تــويــتــر: 
«نـــواصـــل تــقــديــم الــتــدريــبــات لــلــقــوات 
الــمــســلــحــة الــلــيــبــيــة فـــي إطــــار اتــفــاقــيــة 
ـــتـــدريـــب والــــتــــعــــاون واالســــتــــشــــارات  ال
الــعــســكــريــة». وأضـــافـــت «نـــهـــدف من 

للقوات  المقدم  التدريبي  الدعم  خالل 
بالجيش  االرتقاء  إلى  الليبية  المسلحة 

الدولية». المعايير  إلى  الليبي 
 وفــــي ٢٧ نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي، وقــع 
الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي 
فائز  الليبية  الحكومة  رئيس  مع  تفاهم 
األمني  بالتعاون  تتعلق  األولــى  الــســراج، 
مناطق  بتحديد  والــثــانــيــة  والــعــســكــري، 
الــصــالحــيــة الــبــحــريــة، بـــهـــدف حــمــايــة 
الــقــانــون  عــن  المنبثقة  الــبــلــديــن  حــقــوق 

الدولي.
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 اإلمارات توقف التأشيرات لـ ١٣ دولة عربية وإسالمية  
من بينها الجزائر والعراق وتونس وتركيا وباكستان

ــــــدون تـــأشـــيـــرات مــســبــقــة ـــــــــارات ب ـــاح لــإلســرائــيــلــيــيــن دخــــــول اإلم ـــم ـــس ـــد ال ـــع ــة وب ــع ــن ــق ـــاب غـــيـــر م ـــب ـــأس ــــرار تــــم ب ــــق  ال
كشفت  ووكــــاالت:  رويترز-   - أبــوظــبــي 
اإلمــاراتــيــة  الهجرة  دائـــرة  عممتها  وثيقة 
األعمال  مجمع  في  العاملة  الشركات  على 
تعليق إصدار تأشيرات جديدة لمواطني ١٣ 
شملت  وإسالمية،  عربية  معظمها  دولــة، 

إيران وسوريا والصومال ولبنان.
في  الهجرة  دائــرة  وثيقة  سريان  وبــدأ 

١٨ نوفمبر الجاري. 
الحصول  طلبات  بــأن  الوثيقة  وتقضي 
عــلــى تــأشــيــرات عــمــل وزيـــــارة جــديــدة تم 
تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج 
أفغانستان  ذلـــك  فــي  بــمــا  ــــة،  دول  ١٣ مــن 

وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر.
على  أيــًضــا  الــتــأشــيــرات  حــظــر  وينطبق 
مواطني الجزائر وكينيا والعراق وباكستان 
وتونس وتركيا، ويأتي قبل أيام من السماح 
لــإلســرائــيــلــيــيــن بـــدخـــول اإلمــــــــارات دون 

تأشيرة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك 

السلطات  فرضته  الذي  للحظر  استثناءات 
اإلماراتية دون سبب معلن.

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــال مــصــدر مطلع 
أوقفت  اإلمـــارات  إن  لرويترز  األمــر  على 
لمواطني  دخـــول  تــأشــيــرات  إصـــدار  مؤقتًا 
أخــرى  دول  وعـــدة  وباكستان  أفغانستان 
ــبــارات أمــنــيــة، ولـــم يــوضــح المصدر  العــت
إن  قال  لكنه  األمنية،  االعتبارات  هذه  ما 

الحظر لفترة محدودة.
تلك  طبيعة  عــن  الــمــصــدر  يكشف  ولـــم 
المخاوف، أو مداها الزمني، لكنه قال إن 
يستمر  أن  المتوقع  مــن  التأشيرات  حظر 

لفترة محدودة.
الــخــارجــيــة  وزارة  قـــالـــت  أن  وســـبـــق 
الباكستانية، األسبوع الماضي، إن اإلمارات 
لمواطنيها  الــجــديــدة  الــتــأشــيــرات  أوقــفــت 
وقالت  األخـــرى.  الـــدول  بعض  ومــواطــنــي 
الوزارة إنها تسعى للحصول على معلومات 
لكنها  التعليق  سبب  بــشــأن  اإلمــــارات  مــن 

تعتقد أنه مرتبط بوباء فيروس «كورونا» 
المستجد.

والمصدر  الباكستانية  الـــوزارة  وأشــارت 
إلى أن حاملي تأشيرات سارية المفعول لم 
يتأثروا بالقيود الجديدة، ويمكنهم دخول 

اإلمارات.
ويــــتــــزامــــن وقـــــف الـــتـــأشـــيـــرات لــتــلــك 
الــــــدول (مــعــظــمــهــا عــربــيــة وإســـالمـــيـــة) 
مــع قــــرار مــرتــقــب خـــالل أيــــام بــالــســمــاح 
لــإلســرائــيــلــيــيــن بــالــدخــول إلـــى األراضــــي 
وزيـــر  وكــــان  تــأشــيــرة.  دون  اإلمـــاراتـــيـــة 
الخارجية اإلسرائيلي «جابي أشكنازي»، 
للسفر  مؤقت  حل  بإيجاد  أبوظبي  طالب 
بــــدون تـــأشـــيـــرة، واتـــفـــق الــجــانــبــان على 
مـــنـــح شــــركــــات الـــطـــيـــران اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
تصاريح لدخول اإلمارات لجميع الركاب 
عملية  عبر  رحالتهم،  في  اإلسرائيليين 
أوف  «تــايــمــز  مــوقــع  بحسب  إلكترونية، 

إسرائيل».

اتهام اإلمارات بتسليم األسلحة لميليشيات متطرفة باليمن
تسليح أبوظبي لها ينذر بمزيد من إراقة الدماء

وكـــــــــــاالت:   - واشــــــنــــــطــــــن 
قـــال ســيــنــاتــور أمــريــكــي بــارز 
فــــي تــــغــــريــــدة لــــه فــــي وقـــت 
اإلدارة  عــلــى  إن  أمـــس  مــبــكــر 
توقف  أن  الجديدة  األمريكية 
في  الخطير  التسلح»  «سباق 

الشرق األوسط. 
وأوضـــــــــــــــــح الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الــديــمــقــراطــي كــريــس مــارفــي 
فــــي ســلــســلــة تــــغــــريــــدات لـــه، 
ــــى مـــســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــاســـة  عــــل
ـــكـــيـــة أن  األمـــري ـــخـــارجـــيـــة  ال
المرسلة  األمريكية  األسلحة 
بــأيــدي  تنتهي  اإلمـــــارات  إلـــى 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــتـــطـــرفـــة فــي 
الــقــنــابــل  إن  وقــــــال  الـــيـــمـــن. 
األمــريــكــيــة بــحــوزة اإلمــــارات 
انـــتـــهـــت بـــقـــتـــل األطـــــفـــــال فــي 

اليمن. 
ــــد  ــــال دون إدارة  وكـــــانـــــت   
تـــــــــرامـــــــــب، قــــــــد أخــــــطــــــرت 
ـــجـــرس رســـمـــًيـــا بــنــقــل  ـــكـــون ال
اإلمارات  إلى  لألسلحة  ضخم 
دوالر  مــــلــــيــــار   ٢٣ بـــقـــيـــمـــة 

على  النقل  يشتمل  أمــريــكــي. 
من  مقاتلة  حديثة  طائرة   ٥٠
طائرة  و١٨   ،«٣٥-F» طــراز 
 ،«Reaper  ٩-MQ» مسيرة 
وحــزمــة ذخــيــرة تــتــكــون من 
«مــــــــــارك٨٢»  ـــابـــل  قـــن آالف 
والــــــقــــــنــــــابــــــل والـــــــصـــــــواريـــــــخ 
الـــمـــوجـــهـــة. أثــــــارت الــصــفــقــة 
احــتــجــاجــات الــديــمــقــراطــيــيــن 
ـــكـــونـــجـــرس ونـــاشـــطـــي  فــــي ال
حــقــوق اإلنــســان والــعــديــد من 
حــلــفــاء الــــواليــــات الــمــتــحــدة، 
تــــؤدي  أن  يـــخـــشـــون  الــــذيــــن 
الــصــفــقــة غــيــر الــمــســبــوقــة إلــى 
ــــزاعــــات وإطــــالــــة  ــــن تـــفـــاقـــم ال
في  وليبيا،  اليمن  في  أمدها 
أيًضا  فيه  تشعل  الــذي  الوقت 
سباق تسلح جديد في منطقة 
ـــــشـــــرق األوســــــــــط وشــــمــــال  ال

إفريقيا.
الصفقة  تــوقــيــت  أثــــار  كــمــا 
انتهت  حيث  أيًضا،  المخاوف 
ـــــة الـــرئـــيـــس «تــــرامــــب»،  والي
إدارة «بــايــدن»  أشـــارت  وقــد 

نقل  تعارض  أنها  إلى  القادمة 

طـــائـــرات مــقــاتــلــة مـــن طـــراز 

إعـــطـــاء  وتــــعــــارض   «٣٥-F»

على  أسلحة  صفقات  شيكات 

بياض، واستمرار الحرب في 

اليمن.

واتــــــــــهــــــــــم الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 

الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي «روبــــــــــرت 

مــــيــــنــــيــــنــــديــــز» «تـــــــرامـــــــب» 

بــــاإلســــراع فـــي عــمــلــيــة الــبــيــع 

«قــبــل نــهــايــة فــتــرة واليــتــه»، 

كــــــمــــــا أشـــــــــــــار الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 

الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي «كـــــريـــــس 

ـــــــــى «صـــفـــقـــة  مــــــيــــــرفــــــي» إل

باعتبارها  الضخمة»  األسلحة 

إلدارة  تــمــاًمــا  مناسبة  «غــيــر 

مــتــعــثــرة» واصـــًفـــا ذلـــك بــأنــه 

الخيارات  لتضييق  «محاولة 

للرئيس  األوســـط  الــشــرق  فــي 

يتولى  عندما  بايدن  المنتخب 

مؤسسة  وشــبــهــت  مــنــصــبــه». 

البحثية  األطلسي»  «المجلس 

األرض  بــــ«تـــكـــتـــيـــكـــات  ـــــك  ذل

الــــمــــحــــروقــــة» الــــتــــي تـــهـــدف 

إدارة  آمـــال  على  الــقــضــاء  إلــى 

مجدًدا  الدخول  في  «بايدن» 

ــــــزع الــــســــالح  فـــــي اتــــفــــاقــــيــــة ن

تجديدها،  أو  اإليراني  النووي 

حـــيـــث يـــتـــصـــرف «تــــرامــــب» 

الخليج  في  حلفائه  عن  نيابة 

العربي.

ودعـــــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 

الـــدولـــيـــة الــــواليــــات الــمــتــحــدة 

لنقل  الــــفــــوري  إلــــى «الــــوقــــف 

جــمــيــع األســـلـــحـــة والـــمـــعـــدات 

والـــــمـــــســـــاعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 

إلــــــــى جــــمــــيــــع األطــــــــــــــراف»، 
الــصــفــقــة  أن  مــــن  وحـــــــذرت 
ســتــجــعــل الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
مــســؤولــة عـــن مــقــتــل الــمــزيــد 
مــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي الــيــمــن 
ولـــــيـــــبـــــيـــــا، وعــــــــــن جـــــرائـــــم 
وأعــربــت  المحتملة.  الــحــرب 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة عن 
قــلــقــهــا بــشــكــل خـــــاص بــشــأن 
بـــيـــع الــــطــــائــــرات األمـــريـــكـــيـــة 
«استخدمت  والتي  المسيرة، 
المدنية  الــمــنــازل  الســتــهــداف 
والــمــرافــق الــصــحــيــة، بــمــا في 
الميدانية  المستشفيات  ذلــك 
وســـــــيـــــــارات اإلســـــــعـــــــاف، مــا 
يــثــيــر قــلــًقــا بــشــكــل خـــاص ألن 
الــمــســعــفــيــن ووســــائــــل الــنــقــل 
الــطــبــيــة والـــمـــرافـــق الــطــبــيــة، 
ـــتـــي  بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك تــــلــــك ال
تــعــالــج الــمــقــاتــلــيــن الــجــرحــى 
بشكل  محمية  الــمــرضــى،  أو 
خـــــــاص بــــمــــوجــــب الــــقــــانــــون 

اإلنساني». الدولي 
ثــــم هـــنـــاك أيــــًضــــا حــقــيــقــة 

انــــتــــهــــاك اإلمـــــــــــارات عــالنــيــة 
تفرضه  الذي  األسلحة  لحظر 
األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا 
ـــصـــومـــال، والـــــذي وصــفــه  وال
خــبــيــر فــــي األمــــــم الــمــتــحــدة 
وفاضح  الــنــطــاق  بــأنــه «واســـع 
ويــتــجــاهــل تـــمـــاًمـــا إجــــــراءات 

العقوبات».
وقــــالــــت األســـــتـــــاذة بــكــلــيــة 
الـــــحـــــقـــــوق بــــجــــامــــعــــة يـــيـــل، 
ــــــــوزارة الـــدفـــاع  الـــمـــحـــامـــيـــة ب
«أونـــا  «أوبــــامــــا»،  إدارة  فـــي 
هـــــــــــــاثـــــــــــــاواي»، لـــصـــحـــيـــفـــة 
كنت  «لــو  تايمز»:  «نيويورك 
كنت  الــخــارجــيــة،  وزارة  فــي 
ســــأفــــزع بـــشـــأن مــســؤولــيــتــي 
أي  أن  أعـــتـــقـــد  الـــمـــحـــتـــمـــلـــة. 
شــــخــــص يـــــشـــــارك فـــــي هــــذا 
البرنامج يجب أن يجد لنفسه 
للغاية  خــطــر  هـــذا  مــحــامــًيــا، 
عــلــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة، مع 
استمرارها في تقديم الدعم، 
بــالــنــظــر إلـــى عـــدد الــمــدنــيــيــن 

قتلوا». الذين 

تعاون إماراتي إسرائيلي جديد 
لدعم التكنولوجيا المالية

إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  قــــال  وكــــــاالت:   - أبـــوظـــبـــي 
لـــصـــايـــغ، أمـــس  لـــعـــالـــمـــي» أحـــمـــد ا «ســـــوق أبـــوظـــبـــي ا
هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  ستوّقع  السوق  إن  األربعاء، 
«هــبــوعــلــيــم»  وبــنــك  ــيــة  ــل ــي اإلســرائ الــمــالــيــة  األوراق 
ضمن  الــخــطــوة  وتــأتــي  الــمــالــيــة.  لــتــكــنــولــوجــيــا  ا لــدعــم 
لتفعيل  المتسارعة  أبــيــب»  و«تــل  أبوظبي  تحركات 
ـــعـــتـــه مــنــتــصــف  لــــــذي وقَّ لــــعــــالقــــات ا تــــفــــاق إقــــامــــة ا ا
التنديد  رغــم  أمــريــكــيــة،  بــرعــايــة  الــمــاضــي،  سبتمبر 
لـــواســـع. وفـــي أكــتــوبــر  الــعــربــي واإلســـالمـــي الــشــعــبــي ا
المستثمرين  يــمــنــح  اتــفــاًقــا  الــجــانــبــان  ــع  وقَّ الــمــاضــي، 
لدى  لالستثمار  تحفيزية  عوامل  الطرفين  كال  من 

اآلخر. الطرف 
مجموعة  الــمــركــزي  اإلمـــارات  مــصــرف  وســيــصــدر 
قــواعــد تــنــظــيــمــيــة بــشــأن الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة خــالل 
عبد  الــمــصــرف،  مــحــافــظ  بــحــســب  الــمــقــبــلــة،  األشــهــر 
ذلــك  يــغــطــي  أن  الــمــقــرر  ومـــن  األحـــمـــدي.  الــحــمــيــد 
لمنشأة  واإلشراف  الترخيص  متطلبات  مثل  مسائل 

المخزنة. القيمة 
وقــــال األحــــمــــدي، فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك 
إطــار  وضــع  إلــى  أيــًضــا  يتطلع  الــبــنــك  إن  الــصــايــغ،  مــع 
تــنــظــيــمــي مـــشـــتـــرك لـــمـــوفـــري حـــلـــول الــتــكــنــولــوجــيــا 
واستخدامها.  الرقمية  العملة  توزيع  وتقييم  المالية 

األمم  دخلت  وكـــاالت:   - نيويورك 
الــمــتــحــدة عــلــى خـــط رفــــض ســلــوك 
االعتقاالت التي تقوم عليها السلطات 
الفتاح  عبد  الرئيس  داعية  المصرية، 
الــســيــســي إلـــــى «عــــــدم الـــقـــبـــض عــلــى 
بسبب  احـــتـــجـــازهـــم،  أو  األشـــخـــاص 
تــعــبــيــرهــم عــن آرائـــهـــم الــســيــاســيــة»، 
معربة عن «قلقها البالغ» إزاء اعتقال 
للحقوق  المصرية  «المبادرة  قيادات 

الشخصية».
جـــاء ذلـــك خـــالل مــؤتــمــر صحفي 
عقده «ستيفان دوجاريك» المتحدث 
الــرســمــي بــاســم األمــيــن الــعــام لألمم 
مع  تليفزيونية  دائــرة  عبر  المتحدة، 
الدولية  المنظمة  بمقر  الصحفيين، 

في نيويورك.
وأوقــــفــــت الـــســـلـــطـــات الــمــصــريــة، 
خــــالل األيــــــام الــمــاضــيــة، ثـــالثـــة من 
التنفيذي  المدير  وهــم  «الــمــبــادرة»، 
اإلداري  والمدير  الــرازق،  عبد  جاسر 
العدالة  وحــدة  ومدير  بشير،  محمد 
بيانات  وفــق  عــمــارة،  كريم  الجنائية 

حقوقية.

قلقون  دوجـــاريـــك: «نــحــن  وقـــال 

ــغــايــة بـــشـــأن الـــتـــقـــاريـــر الــمــتــعــلــقــة  ــل ل

المدافعين  هــؤالء  ومعاملة  بتوقيف 

عــــن حـــقـــوق اإلنـــــســـــان، بـــمـــن فــيــهــم 

أعضاء المبادرة المصرية».

بشأن  الصحفيين  أسئلة  على  ورًدا 

ينبغي  رســـالـــة  هـــنـــاك  كـــانـــت  إذا  مـــا 

توجيهها إلى السيسي بهذا الخصوص، 

أجــــاب دوجــــاريــــك: «الـــرســـالـــة الــتــي 

على  القبض  ينبغي  ال  أنه  هي  لدينا، 

بسبب  احـــتـــجـــازهـــم،  أو  األشـــخـــاص 

تــعــبــيــرهــم عـــن آرائـــهـــم الــســيــاســيــة». 

وأضاف: «نحن قلقون للغاية، بشأن 

ونحن  تجري،  التي  االعتقاالت  تلك 

التقارير  بــشــأن  للغاية  قــلــقــون  أيــًضــا 

المتعلقة بعالجهم».

البلدان،  من  بعدد  «هناك  وتــابــع: 

والفضاء  السياسي  الحيز  في  تقلُّص 

القبض  يــتــم  أن  ينبغي  وال  الــمــدنــي، 

األمين  قال  وكما  الناس،  هؤالء  على 

الــعــام (أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش) مــــراًرا، 

يــجــب أال يــكــون هــنــاك ســجــنــاء رأي 

أي  اعتقال  يــجــوز  وال  ــــ٢١،  ال بالقرن 

شخص إلبدائه رأيًا سياسًيا»..

 

شــخــصــيــة   ٣٣ أعـــلـــنـــت  ذلـــــك  إلـــــى   

مــــصــــريــــة مــــعــــارضــــة فـــــي الــــخــــارج 

حقوق  عــن  المدافعين  مــع  تضامنها 

اإلنـــســـان فـــي مــصــر، وعــلــى رأســهــم 

للحقوق  المصرية  المبادرة  مسؤولو 

السلطات  أحالتهم  الــذيــن  الشخصية 

الــمــصــريــة إلــــى الــتــحــقــيــق، وقــــررت 

على  يــوًمــا   ١٥ لــمــدة  حبسهم  النيابة 

ــتــحــقــيــقــات بــســبــب دورهـــــم  ذمـــــة ال

انتهاكات  ومواجهة  كشف  في  الكبير 

واستقبالهم  بمصر،  اإلنــســان  حقوق 

يـــوم ٣ نــوفــمــبــر الــمــاضــي عـــــدًدا من 

لتلك  الــرافــضــيــن  األجـــانـــب  الــســفــراء 

االنتهاكات.

بـ  إشادتهم  إلــى  الموقعون  وأشــار   

المطالبة  الــدولــيــة  االســتــفــاقــة  «هـــذه 

بــــــإطــــــالق ســـــــــراح هـــــــذه الــــقــــيــــادات 

الحقوقية وإدانة اعتقالهم»، معربين 

عــــن أمـــلـــهـــم فــــي أن «تــــطــــال هـــذه 

االستفاقة مئات، بل آالف المعتقلين 

اآلخـــريـــن فـــي الــســجــون الــمــصــريــة، 

ومنظمات  المستقل،  اإلعــالم  ودعــم 

مجال  فــي  العاملة  المدني  المجتمع 

حقوق اإلنسان في مصر عموًما، التي 

حاصرها نظام السيسي».

األمم المتحدة تطالب مصر باإلفراج عن الحقوقيين المعتقلين
٣٣ شخصية معارضة تتضامن معهم وترفض قوائم اإلرهاب

https://youtu.be/lq23Sygwri8
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أعــلــن  وكــــــاالت:   - أنـــقـــرة 
طيب  رجب  التركي  الرئيس 
المحلي  اللقاح  أن  أردوغـــان 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا وصــــل 
إلى  مشيًرا  متقدمة،  مرحلة 
للبشرية  ستقدمه  بــالده  أن 

جمعاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، 
الكتلة  اجــتــمــاع  أمـــام  أمـــس، 
«العدالة  لحزبه  البرلمانية 
والـــتـــنـــمـــيـــة» فــــي الــعــاصــمــة 

أنقرة.
وأفــاد أردوغــان بــأن لقاح 
مرحلة  بلغ  المحلي  كــورونــا 
مـــتـــقـــدمـــة، مـــشـــيـــًرا إلـــــى أن 
مــتــاًحــا  لجعله  تــهــدف  بـــالده 
ــــريــــل  لـــــالســـــتـــــخـــــدام فــــــي أب

تقدير. أبعد  على  المقبل 
التركي:  الرئيس  وأضــاف 
كــورونــا  لــقــاح  لتقديم  نسعى 
الـــذي طـــورنـــاه إلـــى الــبــشــريــة 

جمعاء.
تــتــابــع  تــركــيــا  أن  وأوضـــــح 
عـــن كــثــب جــمــيــع الــلــقــاحــات 
وروسيا  الصين  في  المطورة 
وأوروبا،  المتحدة  والواليات 
التي  المشاريع  إلى  إشارة  في 

التطبيق. مرحلة  وصلت 
جميع  فــي  نــدعــو  وأردف: 
نتحدث  التي  الدولية  المنابر 

فــيــهــا، إلــــى عــــدم الــتــضــحــيــة 

بــــدراســــات الــلــقــاح مـــن أجــل 

تجارية،  أو  سياسية  أطــمــاع 

مشتركة  ملكية  تــكــون  وأن 

جمعاء. للبشرية 

ولـــفـــت إلــــى أنــــه مـــن غير 

كــل  تـــحـــمـــي  أن  الـــمـــنـــطـــقـــي 

يتخلص  أن  قبل  نفسها  دولة 

الـــعـــالـــم بـــأســـره مـــن تــهــديــد 

الوباء.

وتـــــــابـــــــع: لــــــذلــــــك، نـــشـــدد 

الحاجة  على  وتــكــراًرا  مــراًرا 

غير  المؤسسات  إصــالح  إلــى 

الـــفـــعـــالـــة فـــي حـــل الــمــشــاكــل 

وضمان  للبشرية  المشتركة 

والعدالة،  واإلنصاف  الحقوق 

وفـــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا األمـــــــم 

المتحدة.

وشـــدد الــرئــيــس أردوغـــان 

عــلــى ضـــــرورة لــجــم وتــيــرة 

جــائــحــة كــورونــا اآلخــــذة في 

االرتــفــاع فــي تــركــيــا كــمــا في 

أجمع. العالم 

الـــحـــد  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 

ــــزام  ــــت مــــن الـــــوبـــــاء عـــبـــر االل

الـــصـــارم بـــإجـــراءات مــراعــاة 

وارتداء  االجتماعية  المسافة 

سيحول  والنظافة  الكمامات 

مــؤلــمــة  تــدابــيــر  اتـــخـــاذ  دون 

. مستقبًال

الشعب  أن  أردوغــان  وأكد 

الـــتـــركـــي بــنــى نـــظـــام حــكــمــه 

وفـــق مــبــدأ «أحــيــي اإلنــســان 

الدولة». لتحيا 

البشر  بـــأن  نــؤمــن  وتـــابـــع: 

أكـــــرم الـــمـــخـــلـــوقـــات وأنـــهـــم 

يــــســــتــــحــــقــــون االحـــــــــتـــــــــرام. 

يـــخـــدم  ال  الـــــــذي  ـــنـــظـــام  فـــال

الــســالم  يمنحهم  وال  الــنــاس 

ــتــقــديــر وال  والــطــمــأنــيــنــة وال

يــوفــر لــهــم الــعــدالــة واألمـــن، 

للنجاح. فرصة  له  ليس 

الـــهـــيـــكـــل  أن  إلـــــــى  ونـــــــــوه 

الراهن،  العالمي  االقتصادي 

والهيمنة  الطمع  على  القائم 

ـــــغـــــالل، ال  والــــظــــلــــم واالســـــت

يــمــكــنــه حـــمـــايـــة الـــبـــشـــر وال 

الطبيعة.

أردوغان: اللقاح التركي لـ «كورونا» وصل مرحلة متقدمة
سيكون متاًحا لالستخدام في أبريل المقبل مجلس األمن يفشل في إصدار قرار

أديـــس أبــابــا - أ ف ب: طلب رئــيــس الـــوزراء 
الدولي  المجتمع  من  أمس  أحمد  أبي  اإلثيوبي 
عـــدم الــتــدخــل فـــي نــــزاع تــيــجــراي، قــبــل بضع 
ســاعــات مــن انــتــهــاء مهلة حــددهــا لــقــادة هذه 
«بال  لهجوم  التعرض  أو  لالستسالم  المنطقة 

رحمة» على عاصمتهم.
رغم انقسامات بين دول إفريقية وأوروبية، 
أول  األول  أمـــس  الــدولــي  األمـــن  مجلس  عــقــد 
اجتماع حــول الــنــزاع، مــن دون إصـــدار إعــالن 
مشترك بعد انتهائه. ودعا األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش والواليات المتحدة 
واالتـــحـــاد األوروبـــــي إلـــى إنــهــاء الــمــعــارك التي 

اندلعت في الرابع من نوفمبر.
 ويتمسك الطرفان المتحاربان بموقفيهما: 
تحرير  «جبهة  وزعــيــم  تيجراي  رئــيــس  يــؤكــد 
شــعــب تـــيـــجـــراي» ديــبــريــتــســيــون جــبــريــمــايــكــل 
فيما  لــلــمــوت»  تــيــجــراي «مــســتــعــد  شــعــب  أن 
يـــرفـــض أبـــــي، بــشــكــل قـــاطـــع أي «تـــدخـــل في 
الــقــضــايــا الــداخــلــيــة» اإلثــيــوبــيــة. وقـــال أبـــي في 
الدولي  المجتمع  مــن  بــاحــتــرام  «نطالب  بيان 
وتدخل  به  مرّحب  غير  عمل  أي  عن  االمتناع 

لعدم  األساسية  المبادئ  واحترام  مشروع  غير 
وأضاف  الدولي».  القانون  في  الــواردة  التدخل 
رئيس الوزراء أن «إثيوبيا لها الحق كونها دولة 
ســيــاديــة، فــي ضــمــان وتــطــبــيــق قــوانــيــنــهــا على 
نفعله».  مــا  بالتحديد  وهـــذا  الــخــاصــة.  أرضــهــا 
ولــطــالــمــا وصـــف أبـــي الــهــجــوم الــعــســكــري بأنه 

«عملية لحفظ النظام».
وقالت وكالة أنباء في إقليم أمهرة اإلثيوبي 
إن الصراع الدائر في إقليم تيجراي الجبلي في 
شمال البالد منذ نحو ثالثة أسابيع «دمر» أكثر 

من عشرة آالف من قوات تيجراي.
ودعـــا الــمــســتــشــار األمــريــكــي الــمــقــبــل لألمن 
القومي جايك ساليفان، بعيد تعيينه من جانب 
إلى  المعسكرين  بايدن،  جو  المنتخب  الرئيس 
«بدء حوار فوًرا» مع وسطاء االتحاد اإلفريقي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد 
األوروبي إن القتال الدائر بين الجيش اإلثيوبي 
وقـــوات مــن إقليم تــيــجــراي الــواقــع فــي شمال 
ومنطقة  أفريقيا  شرق  استقرار  يزعزع  البالد 
إلى  مشيًرا  خطير،  نحو  على  األفريقي  القرن 

ضرورة وقف األعمال القتالية.

أبي أحمد يطالب المجتمع الدولي 
بعدم التدخل بأزمة تيجراي

بمشاركة ١٣ دولة وقيادة باحثين عالميين

تجربة  أكــبــر  انطلقت  وكــــاالت:   - لــنــدن 
أفريقيا  في  كورونا  مصابي  لعالج  سريرية 
بــاحــثــيــن  وبــــقــــيــــادة  دولــــــة   ١٣ بـــمـــشـــاركـــة 
«الـــجـــارديـــان»  لصحيفة  وفــًقــا  عــالــمــيــيــن، 
دراســة  ضمن  التجارب  وتأتي  البريطانية. 
«أنـــتـــيـــكـــوف» بــمــشــاركــة مــعــهــد أنــتــويــرب 
دولية،  بحثية  ومؤسسات  االستوائي  للطب 
وتـــهـــدف لــتــحــديــد الـــعـــالجـــات الـــتـــي يمكن 
والمتوسطة  الخفيفة  للحاالت  استخدامها 

من المصابين بكورونا.
ــــى الــكــشــف  ـــًضـــا إل ـــهـــدف الـــتـــجـــارب أي وت
عن  الضغط  وتخفيف  المرض  عن  المبكر 
الهشة  الــصــحــيــة  والـــمـــرافـــق  الــمــســتــشــفــيــات 

والمثقلة بالفعل في أفريقيا.
 ١٩ في  السريرية  التجارب  إجراء  وسيتم 
موقًعا في ١٣ دولة بقيادة أطباء من البلدان 
األفريقية، وتأتي التجارب استجابة لدعوات 
ــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه أنــظــمــة  مــكــافــحــة ال
من  تعاني  مــا  غالبًا  التي  الصحية  الــرعــايــة 

نقص في التمويل.

مدير  نكينغاسونغ  جــون  الــدكــتــور  وقـــال 
الـــمـــراكـــز األفــريــقــيــة لــمــكــافــحــة األمــــراض 
لتجارب  حــاجــة  هــنــاك  إن  منها  والــوقــايــة 
البحث  أسئلة  عن  لإلجابة  كبيرة  سريرية 

المتعلقة بكورونا.
استجابت  األفريقية  البلدان  أن  وأضــاف 
بــشــكــل جــيــد وقـــد حـــان الـــوقـــت لــالســتــعــداد 
لموجات مستقبلية من الفيروس، وسيساعد 
ذلك في معرفة قدرتنا على العالج في ظل 

محدودية مرافق العناية المركزة.
بــأعــراض  مصابين  الــتــجــارب  وستشمل 
فاسو  بــوركــيــنــا  فــي  مــتــوســطــة  إلـــى  خفيفة 
والـــكـــامـــيـــرون وســــاحــــل الــــعــــاج والــكــونــغــو 
وكينيا  وغانا  وإثيوبيا  وغينيا  الديمقراطية 

ومالي وموزمبيق والسودان وأوغندا.
وســتــســتــعــمــل فــــي الـــتـــجـــارب مـــضـــادات 
المالريا  عــالج  وعقار  ريتونافير  لوبينافير 
هيدروكسي كلوروكين الذي ال يزال معتمًدا 
فـــي رعـــايـــة مــصــابــي كــــورونــــا بـــعـــدة دول 

أفريقية.

إطالق أكبر تجربة سريرية لعالج 
مرضى كورونا في أفريقيا

حقـائق عـن نســــاء ورجــــال في إدارة بـايـــــدن
من أصول متنوعة عربية والتينية

واشنطن - وكاالت: أكد الرئيس 
األمـــريـــكـــي الــمــنــتــخــب، جـــو بــايــدن 
أســــمــــاء مـــرشـــحـــيـــن فــــي إدارتــــــــه، 
معي  سيعمل  من  قــال «إن  والـــذي 
لــــه خــــبــــرات وكـــــفـــــاءات عـــالـــيـــة»، 
عــادت،  أمريكا  أن  يعكس  وفريقه 
وعدم  العالم  لقيادة  جاهزة  وهــي 

االنسحاب منه.
هو  بــلــيــنــكــن،  أنـــتـــونـــي  أن  وزاد 
األكــــثــــر اســــتــــعــــداًدا لـــتـــولـــي حــقــيــبــة 
الخارجية بفضل خبراته المتعددة، 
وأن المرشح لوزارة األمن الداخلي، 
دوًرا  سيلعب  مايركاس  أليخاندرو 

أساسًيا في إصالح الوزارة.
وعــن ترشيح اســم جــون كيري، 
أوبــامــا،  عهد  فــي  الخارجية  وزيـــر 
ممثًال خــاًصــا لــشــؤون الــمــنــاخ، قال 
بلسان  سيتحدث  إن «كيري  بايدن 
أمـــريـــكـــا فــــي مــســاعــيــنــا لــلــتــصــدي 

لقضايا المناخ».
وحــــول تــســلــم الــنــســاء لــعــدد من 
الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة، قــــال بــايــدن 
«ســتــكــون لــديــنــا أول امـــــرأة تــقــود 
أفريل  وهــي  االســتــخــبــارات»  جهاز 
هــايــنــز، كــمــا ســيــكــون لــديــنــا ليندا 
تــعــتــبــر  الـــتـــي  توماس-غرينفيلد 

الواليات  لتمثل  كبير  بشكل  مؤهلة 
المتحدة في األمم المتحدة.

بايدن  عنها  أعلن  التي  األســمــاء   
وبــعــضــهــا أعــلــنــتــه وســـائـــل إعــــالم، 
بعضها يحتاج إلى موافقة الكونغرس 
بعد تنصيبه في يناير المقبل، تضم 
قائمة من السيدات واألشخاص من 
أصــول  ومــن  الــســوداء  البشرة  ذوي 

التينية وعربية.
 وســـتـــمـــثـــل قـــائـــمـــة الـــمـــنـــاصـــب 
إلى  عودة  بايدن  إدارة  في  القيادية 
على  يعتمد  تقليدية»  أكــثــر  «نــهــج 
«المخضرمين»،  السياسة  صانعي 
إدارة  ضـــمـــن  كــــانــــوا  وغــالــبــيــتــهــم 
الــرئــيــس األمــريــكــي الــســابــق، بــاراك 
أوباما، والتي يتوقع أن تتحول عن 
سياسات الرئيس األمريكي، دونالد 

ترامب.
وقــالــت وكــالــة فــرانــس بــرس إن 
سياسيين  اختيار  إلــى  عمد  بــايــدن 
الذي  النهج  عكس  على  متمرسين 
اعتمده الرئيس ترامب، الذي اختار 
غــالــبًــا شــخــصــيــات غــيــر مــتــمــرســة 
غير  أنها  الحًقا  تبين  السياسة  في 
فجأة  وخــرجــت  للمنصب  مناسبة 

من اإلدارة.

 جون كيرى
أحــد  عـــاًمـــا)  كـــيـــري (٧٦  يــعــتــبــر 
بصمة  لهم  كــان  الذين  السياسيين 
فــــي رســــــم الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
للواليات المتحدة في عهد الرئيس 
شغل  إذ  أوبــــامــــا،  بــــــاراك  الـــســـابـــق، 

مــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة، ولــكــن 
خاًصا  ممثًال  ليكون  بايدن  اختاره 

لشؤون المناخ.
أنتوني بلينكن.. وزيًرا للخارجية 
دبــلــومــاســي  عـــاًمـــا)   ٥٨) بلينكن 
أمـــريـــكـــي ســــابــــق، شـــغـــل مــنــصــب 

مــســاعــد مــســتــشــار األمـــــن الــقــومــي 
لــلــرئــيــس الـــســـابـــق، بـــــاراك أوبـــامـــا، 
وشـــغـــل بــعــدهــا مــنــصــب الــمــســاعــد 
األمريكي،  الخارجية  لوزير  األول 

جون كيري.
وزيــًرا  مــايــوركــاس..  أليخاندرو   

لألمن الداخلي
وهــو  ــــا)،  عــــاًم  ٦٠) مـــايـــوركـــاس 
مولود في هافانا، وفي حال تسلمه 
أمريكي  أول  سيكون  الـــوزارة  هــذه 
مـــن أصـــــول التــيــنــيــة يـــشـــرف على 

قضايا الهجرة.
للخزانة  وزيـــرة  يلين..  جانيت   

األمريكية
رئيسة  كــانــت  عـــاًمـــا)،   ٧٤) يلين 
لمجلس إدارة االحتياطي الفيدرالي، 
ووصفتها شبكة «سي إن إن» بأنها 
واحــــدة مــن بــيــن أقـــوى الــنــســاء في 

العالم.
ـــــرة  أفــــــــريــــــــل هـــــــايـــــــنـــــــز.. مـــــدي

لالستخبارات الوطنية
حـــال  فــــي  عـــــاًمـــــا)،   ٥١) هـــايـــنـــز 
تــســلــمــهــا كـــمـــديـــرة لــالســتــخــبــارات 
الوطنية، ستكون أول امرأة في هذا 

المنصب.
وهي حاصلة على شهادات علمية 
الفيزياء،  مــجــال  فــي  األولـــى كــانــت 

والثانية في مجال القانون.
 ليندا توماس-غرينفيلد.. سفيرة 

في األمم المتحدة
شغلت غرينفليد (٦٨ عاًما) وهي 
أمريكية من أصل إفريقي، منصب 

لشؤون  الخارجية  وزيـــر  مــســاعــدة 
أفريقيا، خالل إدارة أوباما.

درســـــــت الــــقــــانــــون فــــي جــامــعــة 
جــامــعــة  مــــن  واآلداب  لـــويـــزيـــانـــا، 

ويسكونسن ماديسون
جيك سوليفان.. مستشاًرا لألمن 

القومي
كـــان  عــــــاًمــــــا)،   ٤٣) ـــيـــفـــان  ســـول
مــســتــشــاًرا لــألمــن الــقــومــي لــبــايــدن 
في  وكــــــان  أوبـــــامـــــا،  إدارة  خـــــالل 
السياسي  التخطيط  رئيس  منصب 
األمــريــكــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي 

عندما تسلمتها هيالري كيلنتون.
ييل،  جامعة  فــي  الــقــانــون  درس 
وتــابــع دراســتــه بــعــدهــا فــي جامعة 
أكسفورد، وكان له دور بارز خالل 
عــمــلــه فـــي الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة 
خاصة فيما يتعلق باالتفاق النووي 

مع إيران.
ريما دودين.. نائبة مدير مكتب 
ــتــشــريــعــيــة فــــي الــبــيــت  الــــشــــؤون ال

األبيض
ودودين هي أمريكية من أصل 
جامعة  مــن  تــخــرجــت  فلسطيني، 
وجامعة  بيركلي،  فــي  كاليفورنيا 

إلينوي في أوربانا شامبين.  

االتحاد  أعلن  وكــاالت:   - بروكسل 
مواطني  أول  أن  أمـــس،  األوروبـــــي، 
تطعيمهم  يمكن  الــــ٢٧  التكتل  دول 
ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا بــحــلــول عيد 

الميالد أواخر العام الجاري.
ـــمـــفـــوضـــيـــة  وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة ال
األوروبــيــة أورســـوال فــون ديــر الين، 
إن «ثـــمـــة ضــــــوًءا أخــــيــــًرا فـــي نــهــايــة 
في  للمشرعين  وأضـــافـــت  الــنــفــق»، 
االتحاد األوروبي أن «أول المواطنين 
األوروبيين قد يتم تطعيمهم بالفعل 

قبل نهاية ديسمبر».
الــدول  على  أن  من  حــذرت  لكنها 
السرعة  وجــه  على  تعد  أن  األعــضــاء 
الــســالســل الــلــوجــســتــيــة لــنــشــر مــئــات 

الماليين من جرعات اللقاحات.
وقالت فون دير الين: «يجب أن 
نحن  اآلن.  األعـــضـــاء  ــــدول  ال تستعد 
نــتــحــدث عــن الــمــاليــيــن مــن الحقن. 
نتحدث عن سالسل التبريد. نتحدث 
عن تنظيم مراكز التطعيم. نتحدث 
عن الموظفين المدربين الموجودين 
هناك. سمها ما شئت»، محذرة من 

أن كل هذا يجب أن يكون جاهًزا.
ومـــــــع ذلــــــــك، حــــثــــت الـــمـــســـؤولـــة 
ــــــيــــــيــــــن عــلــى  الــــمــــواطــــنــــيــــن األوروب
مــواصــلــة احـــتـــرام الــقــيــود، حــتــى في 
الــوقــت الــــذي تــضــر فــيــه اإلجـــــراءات 
بـــالـــشـــركـــات، وتـــزيـــد مـــن اإلضـــــرار 
فيروس  دمــرهــا  التي  باالقتصادات 

مصاعب  فــي  الــنــاس  وتضع  كــورونــا، 
ما  «مــع  وقالت:  وعقلية.  اجتماعية 
كان  يومًيا،  وفاة  آالف   ٣ من  يقرب 
(كوفيد - ١٩) السبب األول للوفاة في 
االتحاد األوروبي األسبوع الماضي»، 
زالــت  مــا  «المستشفيات  وأضـــافـــت: 
المناطق  بعض  وفــي  الضغط  تحت 

مكتظة بوحدات العناية المركزة».
وحذرت من أنه «يجب أن نتعلم 
من الصيف وأال نكرر نفس األخطاء. 
مخاطرة  يمثل  المفرط  االسترخاء 
ــمــيــالد»،  لــمــوجــة ثــالــثــة بــعــد عــيــد ال
هـــذا  الـــمـــيـــالد  أن «عــــيــــد  مــضــيــفــة 
سيكون مختلًفا، ونعم، سيكون أكثر 

هدوًءا».

ولدى المفوضية، الذراع التنفيذية 
لــالتــحــاد األوروبــــــي، اتــفــاقــات مــع ٦ 
وتعمل  محتملين  لقاحات  مـــوردي 

على عقد سابع.
وتـــســـمـــح الـــصـــفـــقـــات لــلــمــفــوضــيــة 
جرعة،  مليون   ٨٠٠ من  أكثر  بشراء 
أي أكثر من سكان الكتلة، الذين يبلغ 

عددهم حوالي ٤٦٠ مليون شخص.
وقالت بروكسل، أمس األول، إنها 
ستوقع عقًدا لما يصل إلى ١٦٠ مليون 
ــا  ــقــاح فـــيـــروس كــورون جــرعــة مـــن ل
«موديرنا»،  طورته  الــذي  التجريبي 
يبدو  إنــه  األمريكية  الشركة  وتــقــول 
ــا  وفــًق بــالــمــئــة،   ٩٤٫٥ بــنــســبــة  فـــعـــاًال 

لبياناتها األولية.

أوروبا تنفذ حملة التطعيمات ضد الفيروس نهاية العام
جهزت مئات الماليين من جرعات اللقاح



المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط  وال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة

تدحرجت كرة التسوية السياسية بشكل 

العملية  وإطالق  الحرب  وقف  منذ  سريع 

الــســيــاســيــة بــمــســاراتــهــا الـــثـــالثـــة، األمــنــي 

في  تحقق  فما  والــســيــاســي.  واالقــتــصــادي 

بــوزنــيــقــة ثــم جنيف وغــدامــس كـــان غير 

قد  األزمــة  نهاية  أن  أمــًال  وأعطى  متوقع 

أزفــــت، وهـــو مــا حــرصــت رئــيــســة البعثة 

األممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، على 

تكراره بثقة في كل مناسبة تحدثت فيها 

إلى الليبيين منذ إطالق التفاوض.

غــيــر أن مــا وقـــع فــي تــونــس مــن تعثر 

قبل  من  كبيًرا  استعداًدا  هناك  بــأن  ينبئ 

بشرط  لكن  تسوية  إلى  للوصول  الجانبين 

أن تحقق المأمول لهم وفق مقاربة الغلبة 

واإلمــســاك بــزمــام األمـــور ولــيــس التوافق 

الــــعــــادل.. ويــتــضــح ذلـــك جــلــًيــا فـــي جبهة 

طبرق والرجمة.
النوايا الحسنة التي ظهرت في توافقات 
بــوزنــيــقــة وجــنــيــف وغـــدامـــس وحــتــى في 

األيـــــام األولـــــى مـــن مــلــتــقــى تــونــس ليست 
فحسب،  الوطن  سبيل  وفي  اهللا»  «لوجه 
قمة  إلــى  الــوصــول  مقاربة  تخدم  هــي  بــل 
هـــرم الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، ومـــا قــيــل عن 
الحصول  ضمان  على  الشرق  وفد  إصــرار 
عــلــى مــنــصــب رئــيــس الــمــجــلــس الــرئــاســي 
مقابل  في  المركزي  المصرف  ومحافظ 
التخلي عن منصب رئيس الحكومة يشير 

إلى التفسير الذي ذهبنا إليه.
جبهة طــبــرق والــرجــمــة تــراهــنــان على 
منصب رئــيــس الــمــجــلــس الــرئــاســي الــذي 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  بالتبع  هو 
فــــــاألول يــلــبــي طـــمـــوحـــات عــقــيــلــة صــالــح 
والــثــانــي يــرضــي تــطــلــعــات حفتر بــعــد أن 
تراجع حلمه لحكم ليبيا بعد الهزيمة في 

حرب طرابلس، ولو مؤقتًا.
أمـــا الــمــصــرف الــمــركــزي فــقــد أثبتت 

أداة  أنه  الماضية  الخمس  السنوات  تجربة 
التحكم في الموارد المالية وإدارتها، وأن 
المعتمد  إطار  في  مالًيا  تتحرك  الحكومة 
به  يسمح  مــا  حـــدود  وفــي  ميزانيات  مــن 

المصرف المركزي.
رئـــاســـة الــحــكــومــة الــتــي ســـتـــؤول وفــق 
المقاربة السابقة للغرب الليبي، ولمصراتة 
بصالحيات  إال  مقبولة  تكون  لن  تحديًدا، 
رئيس  يكون  أن  بمعنى  واســعــة،  تنفيذية 
الدولة  إدارة  فــي  كبير  نفوذ  ذا  الحكومة 
واالقتصادية  السياسية  الصعد  كافة  على 
واألمنية، بما في ذلك القرار المالي، وهو 
نظريًا يوازن ويكافئ حصول جبهة طبرق 
المجلس  رئــاســة  منصب  عــلــى  والــرجــمــة 

الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي.
بــيــن  مـــعـــدومـــة  تــــــزال  ال  الـــثـــقـــة  وألن 
في  الـــتـــفـــاوض  مــعــيــار  وألن  الــطــرفــيــن، 

مــســألــة الــمــنــاصــب الــتــنــفــيــذيــة الــعــلــيــا هو 
الغلبة والتحكم في القرار، فإن أي خالف 
بــعــد مــنــح الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة لــألجــســام 
قادة  سيدفع  الجدد  بمسؤوليها  الجديدة 
إلى  االنحياز  إلــى  والرجمة  طبرق  جبهة 
«الشرعية»  السلطة  وممارسة  مناطقهم 
بحرية في حالة شبيهة بما وقع بعد اتفاق 
معترف  رئاسي  مجلس  أي  الصخيرات، 
في  ويحكم  الــمــال  فــي  يتحكم  ــا  دولــًي بــه 
نطاق جغرافي محدود. وإن لم يكن ذلك 
من  طرابلس  جبهة  حرمان  من  أقل  فال 
(ديسمبر)  منذ  بــه  حظيت  الـــذي  التميز 
على  قائم  المتشائم  التأويل  هذا  ٢٠١٥م. 
قراءة ليست محل جدل للمتابع لما جرى 
خالل األعوام القليلة الماضية من أن نظرة 
لم  الشرق،  معسكر  في  المبرزين  الساسة 
نــظــراءهــم  أن  مــن  جــوهــرهــا،  فــي  تتغير 

في الغرب مسلوبو اإلرادة ويتحكم فيهم 
اإلخوان المسلمون والميليشيات المسلحة، 
وأنه من غير المنطقي ترك ثروات البالد 
الحرب  عبر  ذلك  في  فشلوا  وألنهم  لهم، 
مناصرين  كــانــوا  وكلهم  الــعــاصــمــة،  على 
عبر  ذلــك  تحقيق  في  ينجحون  فقد  لها، 
استعداد  ذلــك  في  ويساعدهم  التفاوض، 
الــمــفــاوض مـــن الـــغـــرب لــلــتــنــازل ورغــبــة 
أن  فــي  مــؤثــرة  وإقليمية  دولــيــة  أطـــراف 
ترجح كفة طبرق والرجمة على طرابلس.
أن  تونس  ملتقى  دهاليز  من  رشــح  ما 
كل المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي 
وبقي  سقطوا  قد  الشرقية  المنطقة  من 
خالف  وألن  منافس،  دون  صالح  عقيلة 
عقيلة صالح مع حفتر سينتهي إذا استقام 
لـــــألول األمـــــر ونـــجـــح حــفــتــر فـــي تخطي 
أزمته في الداخل والخارج، بالتالي يصبح 

العسكري  الـــقـــرار  فــي  الــتــحــكــم  ســيــنــاريــو 
لحفتر محتمًال جًدا.

وأعــــــود ألقـــــول بــــأن االتــــجــــاه لــلــتــســويــة 
السياسية يواجه تحديات من أبرزها:

١ ـ عدم النضج، بمعنى االفتقار لقناعة 
والــنــخــبــة  الــســاســة  لـــدى  خــاصــة  حقيقية 
الــفــكــريــة واألعــــيــــان وغـــيـــرهـــم لــلــحــاجــة 
ــتــوافــق الـــــذي مـــعـــيـــاره الـــحـــس الــوطــنــي  ــل ل
الـــخـــالـــص والــــعــــدالــــة والـــمـــوضـــوعـــيـــة فــي 

التعامل مع كافة ملفات النزاع.
لــصــالــح  الــمــحــلــيــة  اإلرادة  اســـتـــالب  ـ   ٢
الــخــارج الـــذي يتحكم فــي خــيــوط األزمــة 

واتجاه التسوية بشكل مقلق حًقا.
وعــادلــة  صحيحة  تــســويــة  أي  فـــإن  لـــذا 
الــوطــنــيــة  اإلرادة  بـــعـــودة  تــبــدأ  أن  يــنــبــغــي 
والــصــادقــة  الــواســعــة  والقناعة  المستقلة، 
غالب  ال  حيث  السلمي،  السياسي  بالحل 

وال مغلوب.

نقالً عن موقع «عربي ٢١»

أبرزنا في مقال سابق التباينات الكثيرة فيما بين ُمنطلقات وأهداف ووسائل 
سردنا  الحــق  مقال  في  ثم  العالم.  بلدان  ُمختلف  عبر  الديموقراطية  األنظمة 

التباينات الكثيرة في تعريفات الديموقراطية.
أنظمة  مــن  لالنتقال  نستعد  وإذ  الــعــرب  نحن  أنــنــا،  إظــهــار  هــو  الــهــدف  كــان   
االستبداد بأشكالها الُمختلفة وخلفياتها التاريخية الُمتعّددة، فإننا بأشد الحاجة 
لننخرط في وضع تصور لديموقراطية عربية ُمتفق عليها ومقبولة إلى حٍد كبير 

من قبل الجزء األكبر من ُمؤسسات وأفراد الُمجتمعات العربية.
 لكن من الضروري أن ُيدرك شباب وشابات األمة العربية، والذين سيعتمد 
ذلك االنتقال على جهودهم النضالية وتضحياتهم، أن ُيدركوا بأن االنتقال يتطلب 
توّفر ُمجتمع نجح في التخلص من أغلب معوقات الديموقراطية، ومن أغلب 
التشّوهات الُمجتمعية التي تتناقض جذريًا مع ُمنطلقات وأهداف وُممارسات 

أي نظام ديموقراطي.
مظهرية  لديموقراطية  العربي  االنــتــقــال  لتجّنب  الــشــروط  شــرط  هــو  هــذا   
العربي  التخّلف  من  الخروج  لجهود  وحيوية  زخــم  إلعطاء  قابلة  غير  مشّوهة 
الحضاري التاريخي. سيحتاج شباب وشابات األمة أن ُيقنعوا ويَدفعوا ُمجتمعاتهم 
يبدؤوا  أن  على  واألنظمة،  والسلوكيات  األفكار  من  الكثير  عن  لتتخلى  العربية 
المعوقات،  وقائمة  وشاق،  طويل  الطريق  إن  لغيرهم.  قدوة  ويكونوا  بأنفسهم، 
حتى في البلدان الُمتقدمة، طويلة وتزداد جيًال بعد جيل. بالطبع ما يعنينا في 
الدرجة األولى هو وجود العوائق التي يتميز بها الوطن العربي خصوًصا في حالته 

الكارثية الحالية.
جهادي  عنف  شكل  في  الُمتشابكة  الُمرّكبة  الصراعات  هو  اآلن  عائق  أهــم   
إرهابي مجنون فّجرته ورعته ومّولته جهات خارجية استعمارية واستخباراتية 
من جهة، وجهات داخلية عربية انتهازية نفعية من جهة أخــرى. لقد جمعت 
هذه الظاهرة تخلًفا دينًيا وفقهًيا وطائفًيا تراكم عبر القرون، ال يمت بصلة إلى 
طهارة وتسامح الدين الحنيف وال ألي نوع من العقالنية واألخالق القيمية وروح 
العصر، والذي بدوره سمح لتجّذر استباحة سياسية وأمنية وعسكرية خارجية 
لم ير الوطن العربي مثلها حتى في أحلك أيام استعماره. ولذلك فأي حديث 
عن االنتقال إلى أي نوع من الديموقراطية قبل إنهاء تلك الظاهرة واقتالعها من 
جذورها الدينية المريضة ووقف االستباحة الخارجية التي رافقت تلك الظاهرة، 

هو نوع من الهذر الذي لن ُيوصل إلى شيء.
 فإذا أضفنا إلى ذلك نجاح البعض في تحويل المشهد المذهبي الفقهي من 
اختالفات تاريخية في وجهات نظر فقهية وسياسية إلى صراعات وُمشاحنات 
أدركنا  تلك،  أو  الجهة  لهذه  السياسية  المطامع  خدمة  أجل  من  بغيضة  طائفية 
مدى وحجم وعمق وتشابك المشهد الديني في الحياة العربية الحالية، وكيف أنه 

ُيمثل أحد أهم العوائق في وجه االنتقال الديموقراطي العربي.
يعيش  أنــه  إذ  مــقــصــوًدا،  الجديد  الديني  المشهد  تفاصيل  فــي  دخولنا  كــان   
انعطافات خطرة عن المجرى التاريخي للخالفات المذهبية اإلسالمية، والذي 
عائق  أمــام  لسنا  نحن  التسامح.  وحتى  والتعايش  بالتساكن  عامة  بصفة  اتسم 
ُيهّدد  خطر  أمــام  أيًضا  نحن  وإنما  فقط،  العربية  الديموقراطية  إلــى  االنتقال 
األسس التي قامت عليها الدولة العربية الحديثة.  ومع ذلك فمطلوب من شباب 
الحقوق  مثل  من  األخــرى  الكالسيكية  العربية  العوائق  ُمواجهة  األمــة  وشابات 
الكاملة للمرأة العربية في الُمواطنة، وُمعارضة كل انتهاك في منظومة حقوق 
في  األوتوقراطيات  أنــواع  لكل  الخارجي  االستعماري  الدعم  وُمقاومة  اإلنسان، 
أرض العرب، والنضال ضد كل نوع من التشّوه االجتماعي من مثل الفقر واألمّية 
واالمتيازات غير الُمستحقة لهذه المجموعة أو تلك، وضد هيمنة المال ومؤسساته 
على الحياة السياسية، وضد التعدي على استقالل مؤسسة القضاء، وصد احتكار 
اإلعالم من ِقبل أصحاب الُسلطة والمال واالنتهازيين، وضد وباء الفساد المالي 
والسياسي الُمنتشر بشكل ُمريع. النضاالت تلك هي أحد أهم الطرق لبناء ثقافة 
سياسية ُمجتمعية عربية ترى في الديموقراطية هدًفا ال يمكن التنازل عنه قط، 
مهما كانت الذرائع لُمحاوالت تأجيله بسبب هذا الظرف أو ذاك، وهو ما فعلته 
جهات عديدة عبر قرن كامل من الحياة السياسية العربية الحديثة.  تبني النضال 
ومنطقًيا  حكًما  الباب،  سيفتح  العربية  الديموقراطية  إلى  االنتقال  عوائق  ضد 

وضرورة، للحديث عن أي ديموقراطية عربية ُيريدها الشعب العربي.

النضال ضد معّوقات 
االنتقال الديموقراطي

د. علي محمد فخرو

عنق الزجاجة في تسوية النزاع الليبي

السنوسي بسيكري

منتدى الرايةمنتدى الراية٢٠
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منحها  التي  واألدوات  الموهبة  أستخدم  لم 
لي اهللا في مآرب شخصية.. دائًما أستخدمها 
ألجل الناس الذين يُحبونني ويُتابعونني.. سألني 
زميل لي على شاشة قناة مكملين: حدثنا عما 
يــحــدث مــع شقيقك ريـــاض كــمــال الــديــن في 

المعتقل؟!.
كان ذلك يوم ٢٠ سبتمبر وُمظاهرات «ثورة 
الجالبية» تمأل شوارع بعض الُقرى الفقيرة في 
الريف.. قلت له: شقيقي معه اهللا، أحاول السعي 
مع الُمنظمات الدولية ألجله.. ال أريد استخدام 
فلنستخدمها  يخصني  لشيء  والــوقــت  الشاشة 
ألجل الشعب وهؤالء الذين خرجوا في الشوارع 

يحملون حلم التغيير ويحاولون تحقيقه. 
الحديث  أود  فأنا  اليوم،  لي  اسمحوا  لكني،   
عمره،  من  والسبعين  الخامسة  في  رجــل  عن 
يــســكــن قــريــة نــائــيــة مــن قـــرى صــعــيــد مصر، 
وســـيـــدة فـــي الــســابــعــة والــســتــيــن مـــن عــمــرهــا، 
يتوكآن على شاب لهما.. يحمل معهما هّمهما، 
النظام  قّرر  وأتراحهما..  أفراحهما  يُشاركهما 
أن يعتقله ويُخفيه قسريًا لمدة ٧٠ يوًما وحتى 

اآلن. 
 شاء حظ هذه الرجل العثر وهذه المرأة أن 

أكون ابنهما.! 
السورية  الدبلوماسية  زوجــتــي  والـــدة  كانت 
تــخــاف عــلــى ابنتها الــوحــيــدة مــن الـــــزواج من 
«مصري» تحن إلى وطنها سوريا الذي تركته 
منذ عشرات السنوات، وتريد أن تذهب وتعيش 
مع وحيدتها بقية عمرها هناك، تُزوجها من 

قريب لها.
أطمئن  وجعلني  قلبي  أراح  لــي: «مــا  قالت   

رأيته وتحّدثت  حين  الــذي  والــدك  على ابنتي، 
معه قال لي «أنا ربيت سامي وإخوته من عرق 
جبيني.. حرصت أال يأكل أوالدي من حرام».. 
وهذا ما جعلني اطمئن على اختيار ابنتي لك».

 هذا الرجل كمال الدين رياض ابن قبيلة من 
قبائل هــوارة في صعيد مصر، تعتز بكرامتها 
وأصلها وحسبها ونسبها، أُهــدرت كرامته من 
قبل النظام المصري.. تم االعتداء عليه وضربه 
وســحــلــه هـــو وأمـــــي لــرفــضــه تــصــويــر فــيــديــو 

يتحدث عني فيه بما يشين ويهين.
يتوقعه  ال  مــا  إلــى  التهديد  بهم  وصــل  ولــّمــا 
أكثر  وجــهــه  يغسل  جعلوه  الــرجــل..  بكى  بشر 
من مرة.. أجلسوه أمام الكاميرات، أملوا عليه 
«سكريبت» كتبه ضابط فاشل قال فيه: « نعم 
السيسي  للرئيس  خائن  لــي..  عــاق  سامي  ابني 

ولمصر». 
 أضاف والدي ما فضح الغباء السياسي الذي 
يتمتع به نظام السيسي، حيث كتبوا له ما قاله 
بأنه لم يتعّرض لتهديد، وأن كالم سامي أنني 

تحّدثت تحت التهديد غير صحيح. 
وبــالــفــعــل خـــبـــأوا هــــذا الــمــقــطــع حــتــى قلت 
ــــك، فـــأخـــرجـــوه.. بــــاهللا عــلــيــكــم هـــل هـــؤالء  ذل
ضباط ُمخابرات لديهم الكفاءة الكافية إلدارة 

والحافظ على األمن القومي لمصر؟!.
عرفت أن والدي بكى كثيًرا قبل وبعد وأثناء 
األطباء  من  لعدد  ذهب  وأنــه  الفيديو..  تصوير 

بعد ذلك، وما زال يُعالج حتى اآلن.
 أذاعوا الفيديو على كل الفضائيات المصرية.. 
كأنهم  به  طــاروا  الصحفية،  المنصات  كل  في 

حّرروا القدس.

كان رد فعلي الضحك وعّلقت بجملة واحدة 
«أبي صار أشهر مني.. الُمفترض السيسي يعمل 

له برنامج يُحلل فيه األخبار كل يوم».
ــلــّفــق لــي تُــهــمــة جــديــدة  ال يــمــر شــهــر إال وتُ
مــن نــظــام الــســيــســي.. تـــارة أنـــا النقيب أشــرف 
ظهر  الــذي  الحربية  الُمخابرات  نقيب  الخولي 
في تسريب النيويورك تايمز يتحدث مع يسرا 
وعفاف شعيب ومفيد فوزي، يُعطيهم األوامر 
ــــارة ســامــي كــمــال الــديــن هو  والــتــعــلــيــمــات، وت
هو  وثالثة  اإللكترونية،  اإلخــوان  كتائب  رئيس 
علي  محمد  للُمقاول  الفيديوهات  يكتب  الــذي 
ويُخطط معه إلسقاط النظام، بل وقالوا أنني 
بوك،  الفيس  على  ماميز»  الـــ»  جروبات  أديــر 
جاهل  وألنـــي  اإلخـــوانـــي،  الفكر  فيها  وأغـــرس 
بالماميز هذه، سألت خبيًرا، ما هي جروبات 
الــمــامــيــز يــا مـــوالنـــا؟، فــقــال لــي هــي جــروبــات 
في  أوالد  لديهن  اللواتي  األمــهــات  مــن  تتكون 
جروب  لها  مدرسة  كل  مصر..  في  الــمــدارس 

على الفيس بوك والـ « واتس آب».
فقلت: يا صــالة النبي أحــســن.. وصــل األمر 
أنني أسيطر على جروبات المدارس في مصر 

وأنا موجود في تركيا!.
 هــذا خــالف االتــهــامــات األخــالقــيــة األخــرى 
التي يخرج بها علينا نجوم التوك شو في مصر. 
 ولــّمــا وجــــدوا أنـــي لــن أكـــون ظــهــيــًرا للقوم 
ترقب  قــوائــم  على  اســمــي  وضــعــوا  الُمجرمين 
ويُهّددني  علّي  يتجّسس  من  وأرسلوا  الوصول، 
بخطف أوالدي.. ولّما لم يجعلني هذا أتراجع 
عن موقفي قاموا باعتقال شقيقي رياض كمال 
اإلعــالم  أو  السياسة  يُمارس  لم  ُمــزارع  الدين، 

من  عائلتي  من  كبير  وجــزء  هو  بل  قبل،  من 
االنتخابات  في  أصواتهم  السيسي  منحوا  الذين 
وقطعوا عالقتهم بي، لذا استهجن العديد من 
فهم  الــمــوقــف،  الصعيد  فــي  السيسي  ُمــؤيــدي 
يعرفون ريــاض، لم يكن أبــًدا ضد النظام في 
مصر، وبدًال من إيذائي باعتقاله آذوا شعبيتهم 

بين من يؤيدونهم!.
هل يشبع النظام .. هل يتوقف انتقامه مني؟.
ال.. هذا األسبوع تمّخض ذهن نظام السيسي 
عن فكرة ُمدهشة، حيث وضعني على قائمة 
اإلرهـــاب،  قائمة  أسماها  شخًصا،   ٢٨٥ فيها 
وُممتلكاتي  أمــوالــي  على  بالتحفظ  وقـــام  بــل 
إجـــراءات  لجنة  خــالل  مــن  والمنقولة  السائلة 
في  والــتــصــرف  واإلدارة  والــحــصــر  الــتــحــفــظ 
أموال الجماعات اإلرهابية واإلرهابيين، طبًقا 

للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨..
 الُمدهش مــا سبق بــه اســمــي، وعــرفــت به، 
أحد  أراد  إذا  فدائًما  لــي،  جديدة  وظيفة  كانت 
تعريفي يقول الصحافي أو اإلعالمي أو اسمي 
سامي  التنظيم  عضو  قــالــوا:  لكنهم  ُمـــجـــرًدا، 

كمال الدين!.
أصبحت  بأنني  حقيقة  بالفخامة  أحسست   
عضًوا في تنظيم اإلخــوان، الجماعة التي دائم 

االختالف مع توجهاتها السياسية..!
خاصة  مني  انتقامه  النظام  يُــوقــف  فمتى   
أنه يعلم أنني لن أصمت عن فساده واستبداده 
ــا.. ولو مّزق  إلى أن ألقى اهللا، ولو قّطعني إربً
وضمير  عقيدة  على  معه  معركتي  أشــالئــي.. 

ووطن، فليسترح مني حتى يستريح إذا أراد. 

فليسترح مني حتى يستريح إذا أراد  
samykamaleldeen@إعالمي مصريسامي كمال الدين 

ــــاب وتــحــّفــظ عــلــى أمــوالــي وممتلكاتي الــســائــلــة والمنقولة وضــعــنــي السيسي عــلــى  قــائــمــة اإلره

استالب اإلرادة المحلية لصالح الخارج الذي يتحكم في خيوط األزمة واتجاه التسوية أكبر معوقات التسوية في ليبيا 

نحن بأشد الحاجة لننخرط في وضع تصور لديموقراطية 
عربية ُمتفق عليها ومقبولة من الُمؤسسات واألفراد و الُمجتمعات  
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هل تستطيُع معرفَة الفوارق الثمانية بين هاتَين الصورتَين في أقلَّ من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٩٥
القوس: ٥
الزبانا: ٣

ا بــغــيــِر  ـــــزًّ ـــِغ ِع ـــبِ َمــــْن يَ
الـــذلَّ  اُهللا  ـــجـــِزِه  يُ  ، حــــقٍّ

جزاًء بغير ُظلم.

١٣٨٢:  السلطان برقوق 

بــن أنـــس يــتــوّلــى الحكم 

في مصر، وهو مؤسس 

دولة المماليك الثانية.

١٧٧٨: القبطان جيمس 

أّول  يـــــصـــــبـــــح  كــــــــــوك 

جزيرة  يـــزور  أوروبــــّي 

«مــــــــاوي»، ثـــانـــي أكــبــر 

جزر هاواي.

١٨٣٠:  القوات الفرنسّية 

تفشل في اقتحام مدينة 

البليدة الجزائرّية بسبب 

مقاومة السكان.

١٩٦٠:  الجمعّية العامة 

تمنح  الــمــتــحــدة  لــألمــم 

مــوريــتــانــيــا االســتــقــالل 

ُمطالبات  مــن  بــالــرغــم 

المغرب بضّمها.

الـــــــــواليـــــــــات   :١٩٨٨

ــــــحــــــدة تــــرفــــض  الــــــُمــــــّت

مــــنــــح يــــاســــر عــــرفــــات 

تــأشــيــرة دخــــول إللــقــاء 

األمم  مقّر  في  خطاب 

المتحدة.

«الـــكـــونـــكـــورد»   :٢٠٠٣

األخيرة  برحلتها  تحّلق 

في مدينة «برستل».

مختبر  إطـــالق    :٢٠١١

عربة  مع  المريخ  علوم 

«كيوريوسيتي روفر».

نــاســا  مـــســـبـــار    :٢٠١٨

الـــفـــضـــائـــّي «إنـــســـايـــت» 

يهبط بنجاح على سطح 

المريخ.

٢٦ نوفمبر

المتاهة  هذه  عبور  في  السيارة  سائق  مساعدَة  تستطيُع  هل 
حّتى يتمّكن من الوصول إلى منزله في أقلَّ من دقيقتَين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

الخميس 11 ربيع اآلخر 1442هـ - 26 نوفمبر 2020م - العدد (14082)  ٢١

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

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- والية اشترتها أمريكا من روسيا عام ١٨٦٧- نقود (معكوسة).
٢- يُساند (مبعثرة) - يستعمل لقياس القوة الكهربائية.

٣- أحد فراعنة األسرة المصرية الثامنة عشرة.
والن  سُهل   - (معكوسة)  مرصد  نصف   – (معكوسة)  بـَـّجــل   -٤

(معكوسة).
٥- مناضل جنوب إفريقّي راحل – للنداء (معكوسة).

٦- ثغر - وسيلة إعدام قديمة بأوروبا (معكوسة).
٧- عندي - نهاية.

٨- صاحب قصيدة ال تصالح – حرف يستخدم للزمان والمكان 
(معكوسة).

٩- نجم سينمائّي كوميدّي مصرّي راحل.
١٠- عدد أجنبي (معكوسة) – كدر (مبعثرة) - أرشدت.

١- ناٍد إيطالّي عالمّي معروف.
٢- كالم (معكوسة) - تصلب (معكوسة).

٣- ناٍد رياضّي إنجليزّي معروف.
٤- نبات ينتمي إلى الفصيلة البقولية (معكوسة) 

- سائل الحياة – َسَحَق.

شمال  فــي  واليـــة   - ألمريكا   ٣٥ ـــ  ال الرئيس   -٥
نيجيريا (معكوسة).

٦- َطَرف الغصِن الرطب - حاكى واقتدى.

٧- لــفــظــة ضــيــق (مــعــكــوســة) - األَنــــــاُة وضــبــُط 
النَّْفس.

٨- كسل (معكوسة) - منع – نصف قرود.
ولَــُد   - بمصر  الجيزة  ُمحافظة  أحــيــاء  مــن   -٩

البَقَرة.
مــغــربــّي  العــــب  لــقــب   - واشـــتـــّد  ـــَب  َصـــلُ  -١٠
 ١٩٨٥ ســـنـــة  الـــذهـــبـــّيـــة  ـــكـــرة  ال عـــلـــى  حـــصـــل 

. (معكوسة)

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

«مسلّة معدنّية» في صحراء 
أمريكا تشعل التكهنات

لوس انجليس - أ.ف.ب: ُعثر على «مسّلة معدنّية» 
غــامــضــة فــي صــحــراء غـــرب الـــواليـــات الــمــتــحــدة، ما 
أطلق العنان لمخّيلة هواة األجسام الطائرة المجهولة 
ومحّبي أفالم المخرج ستانلي كوبريك حول العالم. 
واكتشف مسؤولون محّليون كانوا يستطلعون المنطقة 
هذه  كبيرة  بدهشة  الــضــأن،  حــيــوانــات  أنـــواع  لــتـَـعــداد 
الكتلة الالمعة المثّلثة الشكل التي يتخّطى علوُّها ٣,٥ 
متر فــي جــنــوب واليـــة يــوتــا. وعــايــَن الــمــوّظــفــون في 
المعدنّية»  «المسّلة  هــذه  يوتا  في  العام  األمــن  إدارة 
ولم يجدوا «أي دليل واضح يدّل على من يمكن أن 
يكون قد وضعها هنا». وذّكرت الوكالة في بيان أنه 
إذن  دون  من  فنية  تحف  أو  منشآت  وضــع  «يحظر 
في األراضي التابعة للحكومة الفدرالّية، بغّض النظر 
عن الكوكب الذي تأتي منه». وامتنعت السلطاُت عن 
من  حشود  لتوافد  تفاديًا  المسّلة،  هذه  موقع  تحديد 

الفضوليين.

 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
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أفـــــراح آل ثــــانـــي

نجله  بــزواج  ثاني  آل  جاسم  بن  فهد  بن  ناصر  الشيخ  احتفل 

وعشاء  استقبال  حفَل  السعيدة  الُمناسبة  بهذه  وأقام  (محّمد)، 

واألصدقاء،  واألهل  والّشيوخ  والسعادة  المعالي  أصحاُب  حضره 

ُمبارًكا. سعيًدا  زواًجا  اهللا  جعله 

المعرس  إلــى  التهاني  بأجمل  تتقّدم   ] تحرير  وأســرة 

والّتوفيق،  والهناء  السعادة  ملُؤها  حياة  له  وتتمّنى  (محّمد)، 

ُمبارك. وألف 

تصوير : أنس خالدتصوير : أنس خالد



حالة الطقس في دولة قطرحالة الطقس في دولة قطر

 شرقّية- جنوبّية شرقّية ١٠-٢٠ عقدة، تصل إلى ٢٥ عقدة على 
بعض المناطق

البحر

التحذيرات
 رياح قوّية متوّقعة على بعض المناطق ظهًرا

 أغلبها جنوبّية شرقّية ٥-١٥ عقدة، تصل إلى ٢٠ عقدة على 
بعض المناطق ظهًرا

الرياح

الخور
Alkour

الدوحة
Doha

مسيعيد
Mesaieed

ابو سمرة
Abu Samra

الرويس
Ruwais

دخان
Dukhan

١٨ - ١٧٢٨ - ٢٧

٢٠ - ٢٨
٢٢ - ٢٨

٢١ - ٢٧

٢٢ - ٢٨

4:374:37الفجرالفجر
5:595:59الشروقالشروق
11:2111:21الظهرالظهر
2:232:23العصرالعصر
4:454:45المغربالمغرب
6:156:15العشاءالعشاء

مواقيت الصالةمواقيت الصالة
مواقيت المد والجزر

أعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٣ : ١٤ - ٠٠ : ٤٧٠٦ : ٢٢ - ٣٨ : ٠٩مسيعيد

٠٠ : ٠٠ - ١٧ : ٣٦١٣ : ٢١ - ٣٣ : ٠٨الوكرة

١٥ : ١٣ - ٠١ : ٠٤  ٢٧ : ٢١ - ١٩ : ٠٨الدوحة

٠٤ : ١١ - ٣٤ : ٥٦٠١ : ١٩ - ٢٧ : ٠٤الخور

٤٨ : ١٤ - ٥٢ : ١٠٠٢ : ٢١ - ٢٠ : ٠٩الرويس

٥٣ : ١٩ - ٣٢ : ٥١٠٧ : ١٣ - ٠٥ : ٠١دخان

٣٠ : ١٩ -  ٢٢ : ٣٩٠٧ : ١٢ - ٢٤ : ٠١أبوسمرة

٢٣ األخيرةاألخيرة
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اكــتــشــف  قــــنــــا:   - بـــكـــيـــن 

أثــريــون فــي الــصــيــن عشرة 

ــــيــــرة كـــانـــت  مــــحــــاجــــر كــــب

آالف   ٥ قــــبــــل  تــــســــتــــخــــدم 

عـــام فـــي تــقــطــيــع وصــنــاعــة 

أحد  األخــضــر  اليشم  حجر 

الشهيرة  الكريمة  األحــجــار 

فــــي قـــــــارة آســــيــــا. ونــقــلــت 

وكالة أنباء شينخوا الصينية 

لألنباء أمس نقًال عن السيد 

«مـــا جــيــون تـــســـاي» رئــيــس 

ــنــقــيــب الــتــابــع  ــت مــــشــــروع ال

لـــمـــعـــهـــد مـــقـــاطـــعـــة خـــنـــان 

(وســــــط) لــلــتــراث الــثــقــافــي 

قــــولــــه «إن  اآلثـــــــــار  وعــــلــــم 

هـــذا االكــتــشــاف يــوفــر مــواد 

الحضارة  لــدراســة  أساسية 

الــصــيــنــيــة فـــي هــــذا الــوقــت 

 ٥٠٠٠ حــوالــي  منذ  الــحــيــوي 

الرئيسية  المنطقة  في  عام 

لـــلـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافـــي شــمــال 

واليشم  الــصــيــن».  وجــنــوب 

مـــــن األحــــــجــــــار الـــكـــريـــمـــة 

ويـــتـــخـــذ لـــلـــزيـــنـــة، وعـــــــادًة 

ولكنه  أخــضــر  لــونــه  يــكــون 

يوجد بجميع األلوان ما عدا 

اســتــعــمــالــه  ويــكــثــر  األزرق 

إن  يقال  حيث  الصين،  في 

والحلي  والتمائم  األيقونات 

الـــمـــصـــنـــوعـــة مـــنـــه جــالــبــة 

لــلــحــظ والـــســـعـــادة، ويــوجــد 

أساسيان  نوعان  اليشم  من 

مختلفان من حيث التكوين 

وهما الجاديت والنفريت.

اكتشاف محاجر صينية عمرها
 ٥ آالف عام لتصنيع أحجار اليشم

قــامــت  ا:  ب  د   - نــيــودلــهــي 
الـــســـلـــطـــات الـــهـــنـــديـــة بـــإجـــالء 
وذلك  المواطنين،  من  اآلالف 
مــع تــحــرك إعــصــار قــوي فوق 
خــلــيــج الــبــنــغــال نــحــو الــســاحــل 
ـــبـــالد.  ـــل الــــجــــنــــوبــــي الـــــشـــــرق ل
الهندية  األرصــاد  إدارة  وقالت 
إنـــه مـــن الــمــتــوقــع أن يــضــرب 
منطقة  بين  مــا  نيفار  إعــصــار 
مــامــاالبــورام في واليــة تاميل 
نـــــادو ومــنــطــقــة بـــودوشـــيـــري 

بحلول 
وقت  في  أو  الليل  منتصف 
ـــيـــوم الــخــمــيــس.  مــبــكــر مـــن ال
وتقع منطقة ماماالبورام على 
مدينة  مــن  كيلومتًرا   ٥٨ بعد 
تاميل  واليــة  عاصمة  تشيناي 

نادو.
وقــــــــال مــــســــؤولــــو الــطــقــس 

إنـــه بــمــجــرد وصـــول اإلعــصــار 

يــؤدي  ســوف  للغاية»  «الــقــوي 

لهطول أمطار غزيرة وهبوب 

بين  مــا  سرعتها  تــتــراوح  ريــاح 

فــي  كـــيـــلـــومـــتـــًرا  و١٣٠   ١٢٠

سرعتها  تصل  وزوابع  الساعة، 

إلى ١٤٥ كيلومتًرا في الساعة. 

المحلية  اإلدارات  وضـــع  وتـــم 

فـــــي حــــالــــة تـــــأهـــــب، وجـــــرى 

تحذير الصيادين من العمل. 

الهندي  الوزراء  رئيس  وقال 

نـــاريـــنـــدرا مــــودي لــلــحــكــومــات 

اإلقليمية، التي أعلنت أن اليوم 

تقديم  يتم  ســوف  إنــه  عطلة، 

كل الدعم الممكن.

الهند تجلي آالف السكان مع اقتراب إعصار نيفار
ويلينغتون - أ ف ب: نفق حوالي مئة حوت طيار عند 
أعلنت  ما  على  نيوزيلندا،  جنوب  في  النائية  تشاتام  جزر 

السلطات المكلفة حفظ التنوع الحيوي أمس.
الفائت  األسبوع  نهاية  الحيتان  هــذه  أكثرية  وجنحت   
 ٥٠٠ حوالي  بُعد  على  الــواقــع  األرخبيل  هــذا  شواطئ  على 
عمليات  عّقد  ما  الجنوبية،  الجزيرة  شــرق  إلــى  كيلومتر 
ويلش  جيما  وقالت  الحيوي.  التنوع  وزارة  وفــق  اإلنــقــاذ، 
التي تعمل للوزارة إن ٦٩ حوتًا كانت قد نفقت لدى وصول 
السلطات المكلفة حماية الحيوانات البرية. وأوضحت أن 
طياًرا  حوتًا   ٢٨ حق  في  الرحيم  القتل  مارست  السلطات 
السلطات  أن  إلــى  ويلش  وأشـــارت  أخــرى.  حيتان  وثالثة 
القوية  الموج  حركة  بسبب  الــقــرار  هــذا  التخاذ  اضطرت 
ستستقطب  هــذه  الجنوح  حادثة  بــأن  التام  شبه  واليقين 
ماوري  شعب  أفــراد  ونظم  كبيرة.  بيضاء  قرش  أسماك 
جيفها  تتحلل  فــيــمــا  الــنــافــقــة  لــلــحــيــتــان  تــكــريــم  مــراســم 
حادثة  أكبر  تشاتام  جــزر  وشهدت  ويلش.  وفــق  طبيعًيا، 
حوالي  وطاولت   ١٩١٨ سنة  نيوزيلندا  في  جماعي  جنوح 
ألف حوت. ويصل طول الحيتان الطيارة إلى ستة أمتار، 

وهي تنتشر على نطاق واسع في مياه نيوزيلندا.

نفوق مئة حوت طيار جنحت في نيوزيلندا

اآلن  يمكن  رويــتــرز:   - طوكيو 
أليـــقـــونـــات الــمــوضــة فـــي الــيــابــان 
ـــفـــس مـــــن فـــيـــروس  ـــن ـــة ال حـــمـــاي
والترف،  البذخ  من  بنوع  كورونا 
بـــكـــمـــامـــات مـــرصـــعـــة بـــاأللـــمـــاس 
منها  الــواحــدة  ثمن  يبلغ  والــآللــئ 
فقد  دوالر).   ٩٦٠٠) يــن  مــلــيــون 
التابعة  ماسك.كوم  سلسلة  بــدأت 
لــشــركــة كــوكــس فــي بــيــع األقــنــعــة 
المصنوعة يدويًا األسبوع الماضي 
بــــهــــدف إدخـــــــــال الـــبـــهـــجـــة عــلــى 
في  المبيعات  وتحفيز  اليابانيين 
صناعة األزياء التي أصابها الكساد 
«كوفيد-١٩».  جـــائـــحـــة  بــســبــب 
بألماسة  األلماس  كمامة  وتُرصع 
٠٫٧ قيراط وأكثر من ٣٠٠ قطعة 
مــــن كـــريـــســـتـــال ســـواروفـــســـكـــي، 
بحوالي  اللؤلؤ  قناع  يــزدان  بينما 
الــيــابــانــيــة.  ٣٣٠ مـــن آللــــئ أكـــويـــا 
وقـــالـــت أزوســــــا كــاجــيــتــاكــا الــتــي 

بالقرب  الشركة  متجر  في  تعمل 
مــــن مــحــطــة طـــوكـــيـــو لـــرويـــتـــرز 
الجميع  «معنويات  األربعاء  أمس 
ومــن  كـــورونـــا،  بسبب  منخفضة 
من  بـــقـــدر  يــشــعــروا  أن  الــجــمــيــل 
البهجة عند رؤية واحد من هذه 

األقـــنـــعـــة الــمــتــأللــئــة». وأضـــافـــت 
والنسيج  الــمــجــوهــرات  «صــنــاعــة 
أيــــًضــــا فــــي حــــالــــة ركـــــــود بــســبــب 
على  أقدمنا  لذا  كورونا،  فيروس 
هــذه الــخــطــوة فــي إطـــار مشروع 

للمساعدة في إنعاش اليابان».

ب:  ف  أ   - آبـــــــاد  إســـــــالم 

وهو  «كـــافـــان»،  محّبو  أقـــام 

معاملة  لــســوء  تـــعـــّرض  فــيــل 

طـــــوال ســـنـــوات فـــي حــديــقــة 

إســــالم آبـــــاد، حــفــلــة وداعــيــة 

لــمــحــبــوبــهــم قــبــل نــقــلــه إلــى 

جهود  بفضل  قريبًا  كمبوديا 

مــدافــعــيــن عـــن الــحــيــوانــات. 

وقــــد كــشــف مــــآل «كـــافـــان» 

الــــــذي وصـــــل إلـــــى بــاكــســتــان 

بعيد والدته في ١٩٨٥ وبات 

ــا ُقـــّيـــد بــالــســالســل  فــيــًال بــديــنً

طــــوال ســـنـــوات، الــنــقــاب عن 

حديقة  في  البائسة  األوضــاع 

الــــحــــيــــوانــــات فــــي الــعــاصــمــة 

في  طلب  قاضًيا  أن  لــدرجــة 

ـــو نـــقـــل كـــــّل الـــحـــيـــوانـــات  مـــاي

مـــنـــهـــا. ومـــــن الـــمـــرتـــقـــب أن 

يسافر «كافان» األحد القادم 

عـــلـــى مـــتـــن طـــــائـــــرة شــحــن 

في  لــلــحــيــوانــات  محمية  إلـــى 

كــمــبــوديــا، بــحــســب مــا كشف 

ســلــيــم شـــيـــخ الـــنـــاطـــق بــاســم 

للتغير  الــبــاكــســتــانــيــة  الـــــوزارة 

الــمــنــاخــي. وقــبــل مــغــادرتــه، 

نّظمت مجموعة من النشطاء 

بالحيوانات  بالرفق  المعنيين 

حــفــلــة وداعـــيـــة صــغــيــرة في 

موسيقية  فــرق  مع  الحديقة 

وشــرائــط  وبــالــونــات  محلية 

زينة. وقالت ماريون لومبار، 

«فور  منظمة  في  المسؤولة 

أطلقت  الــتــي  الــدولــيــة  بــــوز» 

حملة إنقاذ «كافان»، «أردنا 

تقاعدية  حياة  لــه  نتمّنى  أن 

هانئة».

اليابان تحــارب «كــورونا» بكمــامـــات 
مــــن األلمـــاس واللـــؤلــــؤ

حـفلـة وداعــية لفــيل في حــديقة 
حــيوان بـ «إســـالم آبـاد»

أيل ينتزع بندقية صياد 
تشيكي ويهرب بها

براغ - أ ف ب: أعلنت الشرطة التشيكية 
ــهــا تــبــحــث عـــن بــنــدقــيــة «غــيــر مــحــشــوة  أن
لــحــســن الـــحـــظ» انــتــزعــهــا أيـــل مـــن صــيــاد 
انتزع  قد  الحيوان  وكان  الماضي.  األسبوع 
الــبــنــدقــيــة مـــن كــتــف الــصــيــاد وهــــرب بها 
مدينة  قرب  صيد  رحلة  خالل  الغابة  في 
هـــورنـــي بـــالنـــا فـــي جـــنـــوب غــــرب الـــبـــالد. 
موقعها  عبر  المحلية  الشرطة  وأوضحت 
فهّب  بكلب  فوجئ  «األيــل  أن  اإللكتروني 
واندفع نحو الصياد ثم تقدمه ومّزق الكّم 
األيــســر مــن ســتــرتــه». وأضــافــت الــشــرطــة 
«انـــزلـــقـــت الــبــنــدقــيــة الــمــعــلــقــة عــلــى كتف 
الــصــيــاد الــيــســرى وغــيــر الــمــحــشــوة لحسن 
الـــحـــظ، عــلــى قــــرون األيــــل واخــتــفــت مع 
صياد  رأى  الحــق،  وقــت  وفــي  الــحــيــوان». 
قرونه  على  معلقة  البندقية  مع  األيل  آخر 
على بُعد حوالى كيلومتر من المكان الذي 
سرقها فيه من الصياد. ولم تؤت عمليات 
الغابة  في  الصيادون  يجريها  التي  البحث 

بعد. ثمارها 
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قطـــر وتركــيا شراكـــة إستــراتيجــية نموذجـية

ــــــــــدورة الــــســــادســــة لــلــجــنــة  تــكــتــســب ال
التركية،  الــقــطــريــة  العليا  اإلســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي تــعــقــد الــــيــــوم فــــي أنــــقــــرة بــرئــاســة 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، وأخيه 
أردوغــــان،  طيب  رجــب  الــرئــيــس  فخامة 
القطرية  الــعــالقــات  أهمية  مــن  أهميتها 
الـــتـــركـــيـــة، وأهـــمـــيـــة الـــمـــوضـــوعـــات الــتــي 
ستتناولها، المتعلقة بسبل توطيد الشراكة 
في  الشقيقين  البلدين  بين  اإلستراتيجية 
مختلف المجاالت وتبادل وجهات النظر 
ذات  والــدولــيــة  اإلقليمية  الــقــضــايــا  حـــول 

االهتمام المشترك، كما أن أهمية الدورة 
ــفــاقــيــات ومـــذكـــرات  تــنــبــع أيـــًضـــا مـــن االت
هامش  على  توقيعها  سيتم  التي  التفاهم 

اجتماعاتها. 
ومــــن هــنــا فــــإن نــتــائــج اجـــتـــمـــاع هــذه 
الـــــــدورة ســتــســهــم فـــي تــعــزيــز الـــروابـــط 
األخوية الوطيدة والعالقات اإلستراتيجية 
عقود  مــدى  على  وتــجــّذرت  تنامت  الــتــي 
طويلة من الزمن، بين البلدين والشعبين 
الــشــقــيــقــيــن مـــن أجــــل تــرســيــخ الــشــراكــة 
األمنية  المجاالت،  مختلف  في  التكاملية 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة واالقــتــصــاديــة 

واالستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها 
للبلدين  الــمــشــتــركــة  الــمــصــالــح  لــتــحــقــيــق 

وللشعبين..
 لقد أكدت قطر في أكثر من مناسبة 
حــرصــهــا وعــزمــهــا عــلــى تــعــزيــز وتطوير 
آلــيــات الــتــعــاون المثمر واســتــشــراف آفــاق 
التعاون  عالقات  وتوسيع  وتنمية  جديدة 
اإلستراتيجي مع تركيا، في ظل االتفاقيات 
بينهما  الــمــوقــعــة  الــتــفــاهــم  ومــــذكــــرات 
االقتصادية  الــشــراكــة  اتفاقية  بينها  مــن 
والتجارية التي تم التوقيع عليها باألحرف 
األولى، باإلضافة إلى ما سيتم توقيعه من 

اتفاقيات ومذكرات تفاهم خالل اجتماع 
الــيــوم،  الــمــقــرر  العليا  المشتركة  اللجنة 
التي تزيد عن ثماني اتفاقيات ومذكرات 

تفاهم.
 عالقات التعاون بين قطر وتركيا ظلت 
تشهد نمًوا متواصًال في مختلف المجاالت، 
بفضل  واالقتصادية،  التجارية  خصوًصا 
على  البلدين  لقيادتي  المشترك  الحرص 
التعاون  عالقات  وتحويل  التعاون،  تعزيز 
الثنائي إلى شراكة ثنائية شاملة، لذلك فإن 
للجنة  السادسة  الـــدورة  اجتماعات  نتائج 
في  مــهــم  بــــدور  ستسهم  اإلســتــراتــيــجــيــة 

ترسيخ هذه العالقات الوطيدة، والتنسيق 
في المجاالت المختلفة من بينها التعاون 
التبادل  أن  خاصة  والتجاري،  االقتصادي 
التجاري، بين البلدين قد نما بنسبة ١٣٦٪ 
خالل األعوام الثالثة الماضية محقًقا ٢٫٢ 
الــعــام ٢٠١٩،  فــي  أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــار 
مقابل ٩٠٨ ماليين دوالر في العام ٢٠١٦، 
كما حقق نمًوا كبيًرا في النصف األول من 
العام الجاري ٢٠٢٠ بقيمة بلغت ١٫٢ مليار 
دوالر.  يأتي اجتماع الدورة السادسة للجنة 
اإلستراتيجية العليا القطرية التركية اليوم 
المشتركة  الكبيرة  للرغبة  تأكيًدا  بأنقرة 

وإن  واقــتــصــادي  سياسي  تكامل  لتحقيق 
هذه الرغبة، تنبع من أن البلدين يتمتعان 
بقدرات وثروات مهمة من شأنها تحقيق 
لها  ســتــكــون  وإن نــتــائــجــهــا  الـــهـــدف  هــــذا 
مـــدلـــوالت وأهــمــيــة خــاصــة بــالــنــظــر إلــى 
التنسيق  و  الــتــركــيــة،  القطرية  الــعــالقــات 
المستمر بين قيادتي البلدين حول قضايا 
المنطقة. خاصة أن الشراكة اإلستراتيجية 
بين البلدين قد تحولت إلى نموذج متكامل 
واألشقاء  الشركاء  بين  والتنسيق  للتعاون 
في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية 

والثقافية والعسكرية.

رأيرأي

واالقتصادي السياسي  التكامل  تحّقق  العليا   اإلستراتيجية  للجنة  السادسة  المجاالتالدورة  مختلف  في  متواصًال  نمًوا  تشهد  التركية  القطرية  العالقات 

إنفلونزا الطيور تجبر اليابان 
على إعدام ٩٤ ألف دجاجة

طوكيو- (د ب أ): أعلنت الحكومُة اليابانية أمس أنَّ السلطات 
في  دواجــن  مزرعة  في  دجاجة  ألــَف   ٩٤ نحو  ذبــح  في  بــدأت 
جــزيــرة كــيــوشــو جــنــوبــيَّ الــبــالد بــعــد اكــتــشــاف تــفــّشــي إنفلونزا 
الطيور. وطلب حاكم فوكوكا، هيروشي أوجاوا، إرسال جنود 
في  موناكاتا  بمدينة  الُمتضّررة  المزرعة  في  اإلعــدام  لعملّية 
كيوشو. وقال أوجاوا في اجتماع للحكومة المحلية صباح أمس: 
لتفّشي  والشامل  الفورّي  االحتواء  هي  اآلن  القصوى  «األولوية 
األسماك  ومصايد  والغابات  الزراعة  وزارُة  وأّكــدت  المرض». 
على الحالة التاسعة في البالد من إنفلونزا الطيور هذا الموسم. 

ووجد العمال في المزرعة أن نحو ٤٠ دجاجة نفقت أمس.

أطــلــقــت  قـــنـــا:  واشنطن- 
ـــوجـــيـــات  ـــول ـــكـــن مـــــؤســـــســـــُة ت
استكشاف الفضاء األمريكّية 
قـــمـــًرا   ٦٠ إكـــــس»  «ســـبـــيـــس 
ــا صــغــيــًرا مــن طــراز  صــنــاعــًيّ
«ســـــتـــــارلـــــيـــــنـــــك». وقــــالــــت 
فالكون  صــاروخ  إّن  الشركُة 
٩ أطـــلـــق الــمــجــمــوعــة الـــــ١٦ 
الــلــيــلــة قــبــل الــمــاضــيــة، من 
ـــافـــيـــرال  قـــــاعـــــدة كـــيـــب كـــان
بـــواليـــة فـــلـــوريـــدا. يُـــذكـــر أّن 
مجموعة ستارلينك لألقمار 
لتغطية  تُخصص  الصناعّية 
بشبكة  كلها  األرضــيــة  الكرة 
اإلنـــتـــرنـــت الـــســـريـــع، وذلـــك 
بفضل نشر َكمّية كبيرة من 
مدار  في  الصناعّية  األقــمــار 
وزن  أّن  العلم  مــع  األرض، 

كل قمر صناعّي ال يزيد على 
وستضمن  كــيــلــوجــرام.   ٥٠٠
الصناعّية  األقمار  مجموعة 
هذه دخول اإلنترنت بسرعة 
ما  الثانية،  في  جيجابايت   ١
ــنــاســب مــعــيــار ٥ جـــي، في  يُ

فيها  بما  العالم،  مناطق  كل 
أن  ويجب  النائية.  المناطُق 
الصناعية  األقــمــار  عــدد  يبلغ 
بعد  إكس»  لـ»سبيس  التابعة 
إنجاز المشروع ١١ ألَف قمر 

صناعّي.

«سبيس إكس» تطلق ٦٠ قمًرا 
صناعيًا لتغطية األرض باإلنترنت

https://youtu.be/ibPirZLgZ0A
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