
تفاصيل ص ٢و٣و٤و٦و٧ ورأي 

صاحب السمو: توطيد الشراكة القطرية التركية
سموه والرئيس التركي شهدا توقيع ١٠ اتفاقيات ومذكرات تفاهم

والطاقة والدفاع  واالستثمار  واالقتصاد  السياسة  في  التعاون  بحثا  الزعيمان 

سموه وأردوغان ناقشا مستجدات األوضاع في فلسطين وليبيا وسوريا

تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الراهنة على الساحتين اإلقليمية والدولية

ــــــزوران مــكــتــبــة األمـــة  ــو والـــرئـــيـــس الــتــركــي ي ــم ــس صــاحــب ال

الـــمـــيـــزان  حـــقـــق   :]  - الـــــدوحـــــة 
 ٧ مقداره  فائًضا  للدولة  السلعي  التجاري 
مليارات ريال خالل شهر أكتوبر الماضي، 
مليار   ٠٫٦ مــقــداره  ارتــفــاًعــا  بذلك  مسجًال 
الشهر  مــع  مــقــارنــًة   ٪٩٫٥ نسبته  مــا  ريـــال 
مليار   ٤٫٦ قـــدره  وانــخــفــاًضــا  لـــه،  الــســابــق 
بالشهر  مقارنة   ٪٣٩٫٦ نسبته  ما  أي  ريال 

وبحسب   .٢٠١٩ السابق  العام  من  المماثل 
أمس،  واإلحــصــاء،  التخطيط  لجهاز  بيان 
ــــصــــادرات  فـــقـــد بــلــغــت قــيــمــة إجـــمـــالـــي ال
أي  ــا  تــقــريــبً ريــــال  مــلــيــار   ١٥٫٣ الــقــطــريــة 
بشهر  مــقــارنــة   ٪٢٣٫٥ نــســبــتــه  بــانــخــفــاض 

 .٢٠١٩ أكتوبر عام 

الدائمة  اللجنة  كشفت   :] الدوحة- 
التجارة  ـــوزارة  ب المركزية  األســـواق  إلدارة 
والصناعة، بالتعاون مع شركة أسواق إلدارة 
مستثمًرا   ٤٠ فــوز  عــن  الــغــذائــيــة،  المنشآت 
الثانية  بالمرحلة  تجارية  محالت  بتأجير 
صالل،  بــأم  لألسماك  المركزي  السوق  في 

بعد إجراء القرعة العلنية أمس. 
نشاًطا   ١٣ يمارسون  الفائزين  إن  وقالت 
الفائزين  مع  التواصل  إلى  مشيرة  متنوًعا، 
بالقرعة وإطالعهم على الالئحة التنظيمية 

لعمل السوق وتوقيع العقود.

٩٫٥٪ ارتفاع فائضنا التجاري

٤٠ فائًزا في القرعة العلنية 
لتأجير محالت سوق أم صالل

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

يومية سياسية مستقلة

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم
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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٢٨
Tawfeeq Travelرياالن

مليار ريال حجم تداول العقـارات «الثقافة» تستعرض 
منعطفات التاريخ الوطني

انطالق منافسات بطولة الطلع بسيلين

القطرية : ٣ رحالت أسبوعيًا إلى كييف

عقود  في  العقارات  تــداول  حجم  بلغ  قنا:   - الدوحة 
بـــوزارة  الــعــقــاري  التسجيل  إدارة  لــدى  المسجلة  البيع 
الجاري،  نوفمبر   ١٩ إلى   ١٥ من  الفترة  خالل  العدل، 

ملياًرا و٢١ مليونًا و١٤١ ألًفا و٤٤٢ رياًال.
أن  الــعــقــاري  للتسجيل  األســبــوعــيــُة  الــنــشــرُة  وذكـــرت 
قــائــمــة الـــعـــقـــارات، شــمــلــت أراضــــي فــضــاء، ومــســاكــن، 

وعمارات سكنية، وبرًجا سكنًيا ومجمًعا سكنًيا.

والرياضة  الثقافة  وزارة  تُنظم   :]  - الــدوحــة 
بعد غد الجلسة الثانية من سلسلة «األحداث التاريخية 
عنوان  تحت  وذلك  واستجابات»،  تحديات  قطر..  في 
«١٨٥١ ما قبل وما بعد»، والتي سيقدم ورقتها العلمية 
السيد غانم بن سعد الحميدي، ويديرها الزميل األستاذ 
عــبــداهللا بــن غــانــم الــمــهــنــدي، رئــيــس تــحــريــر جــريــدة 
على  مــســاًء  السابعة  الــســاعــة  تــمــام  فــي  وذلـــك   ،]

مسرح قطر الوطني.

أمس  انطلقت   :]  - الــدوحــة 
 ،«٢٠٢٠ الــقــنــاص  بــطــولــة «جــمــعــيــة 
في  الطلع  مسابقة  تصفيات  بــأولــى 
صــبــخــة مـــرمـــي بــســيــلــيــن بــمــشــاركــة 
خـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات. حـــيـــث تــمــكــن 
جابر  حمد  والــصــقــار  بـــرزان،  فريق 
األول  اليوم  في  التأهل  من  البريدي 
اليوم  تتواصل  فيما  المنافسات.  من 
في صبخة مرمي بسيلين، منافسات 
الــطــلــع لــلــمــجــمــوعــات مــن ٦ إلـــى ١٠ 
خالل الفترة الصباحية. بينما يدخل 
أبــطــال الــمــســتــقــبــل، وحــامــلــو مشعل 
الصقارة، ظهر اليوم، غمار المنافسة 
فــــي مــســابــقــة «الـــصـــقـــار الــصــغــيــر» 
أبــا  منطقة  فــي  الـــواعـــد»  و«الــصــقــار 

القراريص بالخور.

الدوحة - [: أعلنت الخطوط الجوية القطرية 
تسيير ٣ رحالت أسبوعًيا إلى مدينة كييف اعتباًرا من 
١٨ ديسمبر المقبل في إطار سعيها المتواصل إلى تعزيز 
الطيران  قطاع  تعافي  وقيادة  العالمية  وجهاتها  شبكة 
العالمي.  وقالت القطرية إنها تسير حالًيا أكثر من ٧٠٠ 

رحلة أسبوعًيا إلى ما يزيد على ١٠٠ وجهة عالميًا.

١٦

١١

١٧
١١

التملق الوظيفي اقرأ في
ُخلُـق مذمـوم

١٠

شــراء حصـــة مــن بورصـة 
إســطـنبول ومـــن مجــمع 
«اســتنيا بــــارك» التجــاري

توقــيع اإلعـــالن المشــترك 
إلنشــاء اللجــنة االقتصـادية 
والتجــــاريــة المشـــتركــة

مذكــرة للتعــاون فـي إدارة 
المـياه وخـطاب نوايـا لتعزيز 
التعــاون االقتصادي والمالي

شـــراء مــيناء «أورتــادوغـــو 
ــا».. واالســتــثــمــار  ــي ــال ــط أن
بمشــروع «غــولدن هورن»

إعــــــــالن نـــــوايـــــا بـــشـــأن
تبــادل الدبلــومــاسيين بيــــن 
وزارتــي خــارجــيـة البـلــدين

ــــان  صــاحــب الــســمــو وأردوغ
ـــات  ـــالق ـــع ـــرضـــا ال ـــع ـــت اس
اإلستراتيجية والقضايا اإلقليمية

السفير سالم آل شافي: العالقات القطرية التركية استثنائيةالسفير مصطفى كوكصو: قطر وتركيا حليفان إستراتيجيان

١٧

١٥

الحكومي  االتــصــال  مكتب  أعــلــن  قــنــا:   - الــدوحــة 
دولــة  إلــى  والــعــودة  السفر  سياسة  فــي  تعديل  إجـــراء 
قــطــر اســـتـــمـــراًرا فـــي إجـــــــراءات الـــرفـــع الــتــدريــجــي 
كــورونــا  فــيــروس  جائحة  جـــراء  الــمــفــروضــة  للقيود 
تــقــرر  حــيــث  «األحــــــد»،  مـــن  اعـــتـــبـــاًرا  «كوفيد-١٩» 

إضـــافـــة خـــدمـــة الـــحـــصـــول عــلــى تــصــريــح الـــدخـــول 
المتواجدين  للمقيمين  بالنسبة  االستثنائي «تلقائًيا» 
مرة  والــعــودة  السفر  في  والراغبين  قطر  في  حالًيا 
أخرى، بحيث سيتمكن أصحاب العالقة (المستقدم 
االستثنائي»  الدخول  طباعة «تصريح  من  والمقيم) 

سفر  حال  وقــت،  أي  في  الداخلية  وزارة  موقع  من 
المقيم لخارج البالد دون الحاجة لتقديم طلب بذلك 
فور  قطر»  «بــوابــة  لـ  اإللكتروني  الموقع  خــالل  من 

تسجيل حركة خروج المقيم.

الدوحة - عبدالحميد غانم:

أكـــــد الـــســـيـــُد مــحــمــد حــســن الــعــبــيــدلــي 
وكـــيـــُل الــــــوزارة الــمــســاعــد لـــشـــؤون العمل 
والشؤون  والعمل  اإلداريــة  التنمية  بــوزارة 
العمل  قــانــون  تــعــديــالت  أن  االجــتــمــاعــيــة 

تواكب إستراتيجية التنمية البشرية لرؤية 
برنامج  مع  لقاء  في  وقـــال،   .٢٠٣٠ قطر 
«حياتنا» على تليفزيون قطر، إن تعديالت 
تحفظ  العمالة  بانتقال  المتعلقة  القانون 
حــقــوق صــاحــب الــعــمــل والـــعـــامـــل، حيث 
عقد  إنهاء  العمل  صاحب  حق  من  أصبح 

بسداد  مطالبته  دون  المدة  محدد  العمل 
المتبقية.  الفترة  عــن  العامل  مستحقات 
ألصحاب  الــــوزارة  رســائــل  أن  إلــى  مشيًرا 
العمل عند تقديم العامل طلبًا لالنتقال إلى 

جهة عمل أخرى ال تعني الموافقة.

الحصول على تصريح الدخول االستثنائي تلقائيًا

تعديالت القانون تحفظ حقوق صاحب العمل والعامل

للمقيمين حاليًا بالبالد واعتبارًا من األحد.. مكتب االتصال الحكومي:

رسائل طلبات االنتقال ال تعني الموافقة.. محمد العبيدلي:

٨

٨

التركية التجـارة  ووزارة  الحـرة  المناطـق  هـيئة  بين  التعـاون  االجتمـاعيةتعـزيز  والخدمات  والمرأة  األسرة  شؤون  مجاالت  في  للتعاون  تفـاهم  مذكـرة  توقـيع 

https://youtu.be/tnOsFkIEUQs
https://youtu.be/0vNTEqFqNK8


محلياتمحليات٢
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أنــقــرة - قــنــا: بــحــث حــضــرة صــاحــب 
الّسمّو الّشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
الرئيس  فخامة  وأخــوه  الــُمــفــّدى،  البالد 
الجمهورية  رئيس  أردوغان  طيب  رجب 
ــتــعــاون  الـــتـــركـــّيـــة الــشــقــيــقــة، عـــالقـــات ال
الشقيَقين  الــبــلــَديــن  بــيــن  اإلســتــراتــيــجــيــة 
السياسية  الســيــمــا  الــمــجــاالت  شــّتــى  فــي 
واالقــتــصــاديــة واالســتــثــمــارّيــة والـــدفـــاع 

والرياضة. والنقل  والتعليم  والطاقة 
للجنة  الــســادســُة  الــــدورُة  تــنــاولــت  كما 
التركية،   - القطرية  العليا  اإلستراتيجية 
بمدينة  الرئاسي  القصر  في  ُعقدت  التي 
أنــقــرة أمـــس، اســتــعــراَض نــتــائــج أعــمــال 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــمــشــتــركــة فـــي أعــوامــهــا 
عملها  وتطوير  تعزيز  وأوجــه  الماضية 
الـــوثـــيـــق بـــمـــا يـــحـــّقـــق مـــصـــالـــح الــبــلــَديــن 

الشقيَقين. والشعبَين 
القضايا  أبـــرز  مــنــاقــشــُة  أيــًضــا  وجـــرى 
الـــراهـــنـــة عـــلـــى الـــســـاحـــتَـــيـــن اإلقــلــيــمــيــة 
حيالها،  النظر  وجهات  وتبادل  والدولية 
وبــــاألخــــص مـــســـتـــجـــدات األوضــــــــاع فــي 

وسوريا. وليبيا  فلسطين 
البالد  أمــيــر  ســمــّو  شهد  ذلــك،  وعــقــب 
الُمفّدى، وأخوه فخامة الرئيس التركي، 
الــتــوقــيــَع عــلــى مــذكــرة شـــراء حــصــة من 
ومذكرة  التجاري،  بــارك  استنيا  مجمع 
تـــفـــاهـــم بـــيـــن جـــهـــاز قـــطـــر لــالســتــثــمــار 
باالستثمار  تتعّلق  التون  هاليك  وشركة 
غولدن  مشروع  في  المحتمل  المشترك 
هــــــــورن، ومـــــذكـــــرة شـــــــراء حـــصـــة مــن 
وشراء  بيع  واتفاقية  إسطنبول،  بورصة 
لــمــيــنــاء اورتـــادوغـــو أنــطــالــيــا بــيــن شركة 
كيوتيرمينلز،  وشــركــة  لــيــمــان  غــلــوبــال 
ومـــذكـــرة تــفــاهــم بــيــن هــيــئــة الــمــنــاطــق 
حــول  الــتــركــيــة  الــتــجــارة  ووزارة  الــحــرة 
في  الُمشترك  والترويج  التعاون  نشاط 

الحرة. المناطق  مجال 
ــــر وفـــخـــامـــة  كـــمـــا شـــهـــد ســــمــــّو األمــــي
المشترك  اإلعالن  على  التوقيَع  الرئيس، 
ـــــشـــــاء الـــلـــجـــنـــة االقــــتــــصــــاديــــة  بـــــشـــــأن إن
التجارة  وزارة  بين  المشتركة  والتجارية 
الــتــركــيــة،  الــتــجــارة  ووزارة  والــصــنــاعــة 
ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة 
المالية  وزارة  بين  نوايا  وخطاب  المياه، 
يهدف  التركية  والمالية  الخزانة  ووزارة 
والمالي،  االقتصادي  التعاون  تعزيز  إلى 
مجاالت  فــي  للتعاون  تفاهم  ومــذكــرة 
شـــــؤون األســــــرة والــــمــــرأة والـــخـــدمـــات 
تبادل  بشأن  نــوايــا  وإعـــالن  االجتماعية، 
الدبلوماسي  المعهد  بين  الدبلوماسيين 
بـــــــــــــوزارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة واألكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
التركية،  الخارجية  بوزارة  الدبلوماسية 
ــــســــادس لــلــجــنــة  ومـــحـــضـــر االجـــتـــمـــاع ال
القطرّية  الُمشتركة  الُعليا  اإلستراتيجية 

التركية.
حـــضـــر مـــــراســـــَم الـــتـــوقـــيـــع أصــــحــــاُب 

المرافق  الرسمي  الوفد  أعضاء  السعادة 
لــســمــّو األمـــيـــر، وحــضــرهــا مـــن الــجــانــب 
الـــتـــركـــي عـــــدٌد مــــن أصــــحــــاب الـــســـعـــادة 

ــــوزراء وكــبــار الــمــســؤولــيــن. وكــانــت قد  ال
جرت لسمّو األمير الُمفّدى لدى وصوله 
القصر الرئاسّي مراسم استقبال رسمي.

وحضر صاحب الّسمّو الّشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد الُمفّدى، مأدبة 
الرئيس  فخامة  أخوه  أقامها  التي  الغداء 

الجمهورية  رئيس  أردوغان  طيب  رجب 
والوفد  لسموه  تكريًما  الشقيقة،  التركية 
الدورة  اجتماع  انعقاد  بُمناسبة  المرافق 

الــســادســة لــلــجــنــة اإلســتــراتــيــجــّيــة الــعــلــيــا 
الرئاسّي  القصر  في  التركية   - القطرية 

أمس. أنقرة  بمدينة 

قطر وتركيا تعززان العالقات اإلستراتيجية بـ ١٠ اتفاقيات
صاحب السمو والرئيس التركي استعرضا القضايا اإلقليمية والدولية

ـــــاد واالســــتــــثــــمــــار والـــــــدفـــــــاع والــــطــــاقــــة ـــــص ـــــت ـــــي الــــســــيــــاســــة واالق ـــا الـــــتـــــعـــــاون ف ـــث ـــح ســــمــــوه وأردوغـــــــــــــــان ب

ــــــد الــــمــــرافــــق ــــــوف ــــس أردوغـــــــــــــان تــــكــــريــــًمــــا لــــســــمــــوه وال ــــي ــــرئ ــــا ال ــــه ــــام ســـــمـــــوه حــــضــــر مـــــأدبـــــة غـــــــــداء أق

تـــــوقـــــيـــــع مـــــــذكـــــــرة شـــــــــــراء حـــــصـــــة مـــــــن مــــجــــمــــع «اســـــتـــــنـــــيـــــا بـــــــــــــارك» الـــــتـــــجـــــاري

ــــدن هـــــورن» ــــول ـــمـــشـــروع «غ ــــون» لــالســتــثــمــار ب ــــت ـــك ال ـــي ـــال ـــر لـــالســـتـــثـــمـــار» و«ه ـــط مــــذكــــرة بـــيـــن «ق

ـــــا» وحـــــصـــــة مــــــن بــــــورصــــــة إســـطـــنـــبـــول ـــــي ـــــطـــــال شــــــــــراء مــــيــــنــــاء «أورتـــــــــــادوغـــــــــــو أن

ـــة ـــي ـــرك ـــت ال ـــــجـــــارة  ـــــت ال ووزارة  الــــــحــــــرة  ــــاطــــق  ــــمــــن ال ـــة  ـــئ ـــي ه ــــن  ــــي ب ـــــاون  ـــــع ـــــت ال ــــز  ــــعــــزي ت

مذكرة للتعاون في إدارة المياه وخطاب نوايا لتعزيز التعاون االقتصادي والمالي
تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الراهنة على الساحتَين اإلقليمية والدولية

البلَدين في  الخارجّية  وزارتَي  بين  الدبلوماسيين  تبادل  بشأن  نوايا  إعالن 
وســوريا ــا  وليبي فلســطين  فــي  األوضــاع  مســتجدات  ناقشــا  الزعيمــان 

ــــة الــمــشــتــركــة ــــجــــاري ــــت ـــة االقــــتــــصــــادّيــــة وال ـــجـــن ـــل ـــرك إلنـــــشـــــاء ال ـــت ـــش ـــم ـــــــــالن ال ـــع اإلع ـــي ـــوق ت

ــة ــّي ــاع ــم ـــات االجــت ـــخـــدم ــــمــــرأة وال ـــجـــاالت شـــــؤون األســــــرة وال ـــي م ــاون ف ــع ــت ــل ــم ل ــاه ــف ـــرة ت ـــذك ــع م ــي ــوق ت

ــتــركــيــة ــة ال ــري ــط ــق ــة ال ــرك ــت ــش ــم ــا ال ــي ــل ــع ــة ال ــي ــج ــي ــرات ــت ــلــجــنــة اإلس ــع مــحــضــر االجـــتـــمـــاع الــــســــادس ل ــي ــوق ت

https://youtu.be/tnOsFkIEUQs
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أنـــقـــرة - قـــنـــا: قــــام حـــضـــرة صــاحــب 
الّسمّو الّشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
الرئيس  فخامة  وأخــوه  الُمفّدى،  البالد 
رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية 
الــتــركــّيــة الــشــقــيــقــة، بــزيــارة إلـــى مكتبة 

األمة بالمجمع الرئاسّي في أنقرة مساء 
أمس.

وخــــالل الــــزيــــارة، اّطــلــعــا عــلــى بعض 
ودوريـــات  كتب  مــن  المكتبة  تحويه  مــا 
إضافة  جامعية،  وأطروحات  وحوليات 

اإللكترونية،  الكتب  بيانات  قاعدة  إلــى 
إلى  الرئيس  وفخامة  سمّوه  استمع  كما 
شــرح مــوجــز عــن طــرق االســتــفــادة من 
بحثية  خدمات  من  توّفره  وما  المكتبة 

لرّوادها. وعلمية 

صاحب السمو والرئيس التركي يزوران مكتبة األمة
بالمجمع الرئاسي التركّي

ــة ــب ــمــكــت ـــات وخـــــدمـــــات ال ـــوي ـــى مـــحـــت ـــا عـــل ـــع ـــل ـــــــــــان اّط ســــمــــوه وأردوغ

أجريت مع الرئيس أردوغان جولة ناجحة من المباحثات.. صاحب السمو:

الدوحة -[: أّكد حضرة صاحب 
الــســمــّو الــّشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي 
أخيه  مع  اتفق  أّنــه  الُمفّدى  البالد  أمير 
أردوغـــان  طيب  رجــب  الــرئــيــس  فخامة 
على  الشقيقة  التركية  الجمهورية  رئيس 
تــوظــيــف الــمــزيــد مـــن إمــكــانــيــات قطر 
وتــركــيــا لــتــوطــيــد الــشــراكــة الــتــي تــتــطــّور 
بــيــن الــبــلــَديــن بــاســتــمــرار لــمــا فــيــه خير 

شعبَينا. ومصلحة 
حساب  عبر  تغريدة  في  سمّوه،  وقال 

ــتــواصــل  ســـمـــّوه الـــرســـمـــي عــلــى مـــوقـــع ال
أخي  مع  «أجريت  «تويتر»:  االجتماعي 
أنــقــرة  فـــي    @RTErdogan الــرئــيــس 
جـــولـــة نـــاجـــحـــة مــــن الـــمـــبـــاحـــثـــات حـــول 
الـــشـــراكـــة الــقــطــريــة الــتــركــيــة، واتــفــقــنــا 
عــلــى تــوظــيــف الـــمـــزيـــد مـــن إمــكــانــيــات 
تتطّور  التي  الشراكة  هذه  لتوطيد  بلدينا 
باستمرار لما فيه خير ومصلحة شعبينا، 
القضايا  من  عدد  في  الــرأي  تبادلنا  كما 

والعالمية». اإلقليمية  والتطورات 

توظيف المزيد من اإلمكانيات 
لتوطيد الشراكة القطرية التركية

فـــخـــامـــة  أّكــــــــد   :]- الــــــدوحــــــة 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـــــان رئيس 
أّن  الــشــقــيــقــة  ـــة  ـــتـــركـــّي ال الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــبــاحــثــاتــه مـــع حــضــرة صــاحــب الــّســمــّو 
ــانــي أمــيــر  الــّشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ث

الــبــالد الــُمــفــّدى كانت بــّنــاءة. وقــال، في 
تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع 
أجرينا  «تويتر»:»  االجتماعّي  التواصل 
لــقــاء بــّنــاء مــع أخـــي الــعــزيــز أمــيــر قطر 
 @  TamimBinHamad تميم  الشيخ 

والــوفــد الــمــرافــق لــه ووقــعــنــا عـــدًدا من 
تضامننا  تعزيز  وسنواصل  االتفاقيات. 
القطري  الشعب  مع  المجاالت  كافة  في 
ودية  عالقات  به  تربطنا  الــذي  الشقيق 

متينة».

عالقات ودية متينة تربطنا مع الشعب القطري
الرئيس التركي :
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الّشيخ  الــّســمــّو  صاحب  حضرة  غــادر  قنا:   - الــدوحــة   - أنــقــرة 

تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد الــُمــفــّدى، مــديــنــة أنــقــرة 

مــســاء أمـــس، بــعــد أن تـــرأس مــع أخــيــه فــخــامــة الــرئــيــس رجــب 

اإلستراتيجية  للجنة  السادسة  الدورة  اجتماَع  أردوغان،  طيب 

التركية.  - القطرية  العليا 

ُمـــغـــادرتـــه  لــــدى  الـــمـــرافـــق  والــــوفــــد  ســـمـــوه  وداع  فـــي  وكـــــان 

المالية  وزير  الــوان  لطفي  السيد  سعادُة  الدولّي،  أنقرة  مطار 

الرسمي  المتحدث  كالين  إبراهيم  السيد  وســعــادُة  والــخــزانــة، 

آل  شافي  مبارك  سالم  السيد  وسعادُة  التركية،  الرئاسة  باسم 

محمد  الدكتور  وسعادُة  تركيا،  لدى  قطر  دولــة  سفير  شافي 

ـــة، والـــســـادُة  ـــدول مــصــطــفــى كــوكــصــو، الــســفــيــر الـــتـــركـــّي لـــدى ال

أعــضــاء الــســفــارة الــقــطــريــة.  وبــعــث ســمــّو أمــيــر الــبــالد الــُمــفــّدى، 

رئيس  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  فخامة  أخيه  إلى  ببرقية 

وتقديره  شكره  عن  فيها  أعرب  الشقيقة،  التركية  الجمهورية 

ـــوفـــد الـــمـــرافـــق مـــن حـــفـــاوة وتــكــريــم خــالل  لــمــا ُقـــوبـــل بـــه وال

للجنة  السادسة  الدورة  اجتماع  في  للمشاركة  الرسمية  الزيارة 

المباحثات  أّكدت  والتي  التركية،   - القطرية  العليا  اإلستراتيجية 

على  الــمــشــتــرك  وعــزمــهــمــا  الـــراســـخ  الــجــانــبَــيــن  حـــرص  خــاللــهــا 

مــواصــلــة دعــم وتــعــزيــز الــعــالقــات األخــويــة الــوطــيــدة والــشــراكــة 

خير  فيه  لما  الــمــجــاالت  شتى  فــي  البلَدين  بين  اإلستراتيجية 

لفخامة  تمنياته  أطيب  سمّوه  ضمنها  كما  الشعبَين،  ومصلحة 

وللشعب  الــتــوفــيــق  ودوام  والــعــافــيــة  الــصــحــة  بــمــوفــور  الــرئــيــس 

والرخاء. التقدم  من  المزيد  الشقيق  التركّي 

ثاني  آل  حــمــد  بــن  تميم  الــّشــيــخ  الــّســمــّو  صــاحــب  حــضــرة  كــان 

أمــيــر الــبــالد الــُمــفــّدى، وصــل إلــى مــديــنــة أنــقــرة، ظــهــر أمــس، 

مع  ليترأس  الشقيقة،  التركّية  للجمهورّية  رسمية  زيــارة  في 

الــدورة  اجتماَع  أردوغـــان،  طيب  رجــب  الرئيس  فخامة  أخيه 

وكان  التركية.  القطرية  العليا  اإلستراتيجية  للجنة  السادسة 

أنقرة  بمطار  المرافق  والوفد  وصوله  لدى  سمّوه  استقبال  في 

والــخــزانــة،  المالية  وزيــر  ألــوان  لطفي  السيد  ســعــادُة  الــدولــي، 

وســعــادُة الــســيــد ســالــم مــبــارك شــافــي آل شــافــي ســفــيــر الــدولــة 

السفير  كوكصو  مصطفى  محمد  الدكتور  وسعادُة  تركيا،  لدى 

كان  القطرّية.  السفارة  أعــضــاء  والــســادة  الــدولــة،  لــدى  التركي 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الّشيخ  الّسمّو  صاحب  حضرة 

اهللا  بحفظ  متوجًها،  أمس،  صباح  الوطن  أرض  غادر  الُمفّدى، 

ـــارة رســمــّيــة لــلــجــمــهــوريــة  ورعــايــتــه، إلـــى مــديــنــة أنــقــرة فــي زي

الــتــركــيــة الــشــقــيــقــة، لــيــتــرأس مــع أخــيــه فــخــامــة الــرئــيــس رجــب 

اإلستراتيجية  للجنة  السادسة  الــدورة  اجتماَع  أردوغــان  طيب 

. رسميٌّ وفٌد  األمير  سمّو  رافق  التركية.  القطرية  العليا 

صـــاحـب السمــو يشــكـــر الرئــيــس الـتــركــي
على ما ُقوبل به سموه من حفاوة وتكريم خالل الزيارة الرسمية
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أكد أنها استثنائية تحكمها مرجعية قِيَمية وأخالقية .. السفير آل شافي:

أشاد بالتطور المتنامي في العالقات بين البلدين .. مصطفى كوكصو:

آفــاق جـديـدة للعــالقــات القطــريـة التـركـيـة 

ــيــفــان اســتــراتــيــجــيــان  ــا حــل ــي ــرك ــطــر وت ق
كوكصو سفير  مصطفى  الــســيــد  ســعــادة  أكـــد  -  قنا:   الــدوحــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة الــشــقــيــقــة لـــــدى الــــدولــــة عـــلـــى الــتــطــور 
حليفين  التركية، ليصبح البلدان  القطرية  للعالقات  المتنامي 
في  عالقاتهما  تشهدها  كبيرة  طــفــرة  ظــل  فــي  استراتيجيين، 

مختلف مجاالت التعاون المشترك. 
األنــبــاء  لوكالة  تصريح  فــي  التركي  السفير  ســعــادة  وقـــال 

للجنة  السادسة  الــدورة  اجتماع  انعقاد  بمناسبة  / قنا/   القطرية 
صاحب  حضرة  برئاسة  التركية  القطرية  العليا  االستراتيجية 
وأخيه  البالد المفدى  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية 
في أنقرة أمس، إن العالقات الثنائية بين البلدين شهدت تقدًما 
ليصبحان  المجاالت،  جميع  في  األخيرة  السنوات  في  ملحوًظا 

على  القضايا  من  العديد  في  يتعاونان  استراتيجيين  شريكين 
المستويات الثنائية واإلقليمية والدولية. 

العليا  االستراتيجية  للجنة  المنتظم  االنــعــقــاد  «إن  وأضـــاف 
القطرية التركية على أعلى مستوى كل عام، مؤشر على متانة 
هـــذه الــعــالقــات، ودلــيــل قـــوي عــلــى الــتــزام الــبــلــديــن، كحليفين 
استراتيجيين، في تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجاالت». 

ـــن الـــبـــلـــديـــن ـــي ـــة ب ـــرك ـــشـــت ـــم ـــوى الـــــقـــــادة والــــشــــعــــب والـــــقـــــواســـــم ال ـــت ـــس ـــى م ـــل ـــر ع ـــي تـــــقـــــارب كـــب

ــــــاالت  ــــــج ــــــم ــــــن بــــمــــخــــتــــلــــف ال ــــــدي ــــــل ــــــب ـــــــــات ال ـــــــــي عـــــــــالق ــــــرة ف ــــــي ــــــب طــــــــفــــــــرة ك

ــة واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  ــي ــائ ــن ــث ـــن الــقــضــايــا ال ـــي الـــعـــديـــد م ـــاون بــيــن الــبــلــديــن ف ـــع ت

ـــن الـــبـــلـــديـــننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ـــي ة ب

أك - قنا:   الــدوحــة
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركــ
للعالقات  المتنامي 

ظ فــي  استراتيجيين، 
مختلف مجاالت
ســعــادة وقـــال 

ــــ طــــــــفــــــــرة ك

ـــ ت

وتــــابــــع ســــعــــادة الـــســـيـــد ســالــم 

قـــائـــال «فـــي  شـــافـــي  آل  مـــبـــارك 

وّقــع   ،٢٠١٤ الــعــام  مــن  ديسمبر 

كــل مــن حــضــرة صــاحــب الــســمــو 

أمـــيـــر الـــبـــالد الـــمـــفـــدى «حــفــظــه 

الجمهورية  رئيس  وفخامة  اهللا» 

الـــتـــركـــيـــة، عــلــى اتــفــاقــيــة إنــشــاء 

(الــلــجــنــة االســتــراتــيــجــيــة الــعــلــيــا) 

بــيــن الـــبـــلـــديـــن، وبـــمـــوجـــب هــذه 

ـــخـــرط عــــدد كــبــيــر  االتـــفـــاقـــيـــة ان

ــــــــــــوزارات والــــمــــؤســــســــات  مـــــن ال

البلدين  في  والخاصة  الحكومية 

بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى الــــقــــطــــاعــــات 

ـــــة فــــــــي مــــــحــــــادثــــــات  ـــــّي ـــــمـــــعـــــن ال

ومذكرات  التفاقيات  للتحضير 

تــفــاهــم وبــــروتــــوكــــوالت تــعــاون 

ثـــنـــائـــيـــة، كـــمـــا عـــمـــلـــت الـــلـــجـــنـــة 

ـــيـــجـــيـــة الـــعـــلـــيـــا كـــآلـــيـــة  ـــرات االســـت

الثنائية  العالقات  لتعزيز  هامة 

المجاالت». كافة  في 

تـــــلـــــك  أن  إلـــــــــــــــى  ولــــــــــفــــــــــت 

االجـــــتـــــمـــــاعـــــات أســــــفــــــرت عـــن 

فــتــح آفــــاق تـــعـــاون جـــديـــدة بــيــن 
تعزيز  في  أسهمت  كما  البلدين، 
على  والتعاون  التجاري  التبادل 
والمالية  االقتصادية  المستويات 
والزراعية  والتعليمية  والتجارية 
فضًال  والدفاعية،  والتكنولوجية 
عــــن الـــتـــســـهـــيـــالت الـــتـــي رافـــقـــت 
ــتــيــن  ذلــــك كــلــه لــمــواطــنــي الــدول
على  الــقــيــود  تخفيف  غــرار  عــلــى 
االزدواج  ومـــنـــع  ـــثـــمـــارات  االســـت
الــضــريــبــي واإلعــــفــــاء الــمــشــتــرك 
مــن تــأشــيــرات الــســفــر بــيــن دولــة 

قـــطـــر والـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة 
من  الــعــاديــة  الــجــوازات  لــحــامــلــي 

البلدين. مواطني 
تضفي  الزيارة  هذه  بأن  ونوه 
على  والــديــمــومــة  االنــتــظــام  طــابــع 
االستراتيجية  اللجنة  اجتماعات 
ـــــهـــــا ســـتـــســـهـــم  الــــعــــلــــيــــا، كــــمــــا أن
ـــشـــراكـــة  ـــعـــزيـــز أواصــــــــر ال فــــي ت
ــــة والـــــعـــــالقـــــات  ــــجــــي ــــي ــــرات االســــت

البلدين. بين  االستثنائية 
ودالالت  أهـــــمـــــيـــــة  وحـــــــــــول 
ــــارة، أوضـــح  ــــزي تــوقــيــت هــــذه ال

ســعــادة الــســيــد ســالــم مــبــارك آل 
شــافــي ســفــيــر دولــــة قــطــر لــدى 
هــذه  أن  الــتــركــيــة،  الــجــمــهــوريــة 
الـــزيـــارة تــأتــي فــي الــوقــت الــذي 
استقطاب  من  العالم  فيه  يعاني 
حــــاد، وتـــحـــديـــات جـــمـــة، فــضــًال 
عـــــن تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
ــبــيــة الــتــي  ــــــار الــســل كــــورونــــا واآلث
هــذه  أن  مــــؤكــــًدا  ذلـــــك،  خــلــفــهــا 
الــــزيــــارة تــعــكــس ثـــبـــات ورســــوخ 
في  الــشــقــيــقــيــن،  الــبــلــديــن  عــالقــة 
عــــالــــم مـــضـــطـــرب تـــتـــغـــيـــر فــيــه 

الــــتــــحــــالــــفــــات واالصــــطــــفــــافــــات 
الوقت. طوال 

الــزيــارة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشــــار 
ــــعــــديــــد مــن  ســـتـــشـــهـــد تــــوقــــيــــع ال
االتــفــاقــيــات فــي عـــدة مــجــاالت، 
التجاري  الــتــبــادل  بحجم  منوًها 
بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن الــــــــذي تــخــطــى 
 ،٢٠١٩ لــــعــــام  دوالر  مـــلـــيـــاري 
الشركات  حظيت  «لقد  وأضــاف 
الــــتــــركــــيــــة بــــتــــعــــاقــــدات ضــخــمــة 
التحتية  الــبــنــيــة  مــشــاريــع  لتنفيذ 
الــمــخــصــصــة لــلــتــحــضــيــرات الــتــي 

ـــــة  يــــتــــم اإلعـــــــــــداد لــــهــــا فـــــي دول
قــطــر الســتــضــافــة بــطــولــة كــأس 
الــــعــــام لــــكــــرة الــــقــــدم فــــي عـــام 
االســتــثــمــارات  عــن  فــضــًال   ،٢٠٢٢
تنشط  كــمــا  الــتــركــيــة،  الــمــتــنــوعــة 
االســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــقــــطــــريــــة فــي 
والمقاوالت  العقارات  قطاعات 
والــســيــاحــة والــتــصــنــيــع واإلعـــالم، 
فـــــضـــــًال عــــــن الـــــمـــــشـــــاريـــــع الـــتـــي 
يــمــولــهــا رأســـمـــال مــشــتــرك بــيــن 

نبين». لجا ا
وحـــول انــعــكــاس هــذه الــزيــارة 

ـــــعـــــاون الـــــقـــــائـــــم بـــيـــن  ـــــت عــــلــــى ال

المجاالت،  مختلف  في  البلدين 

لدى  الــدولــة  سفير  سعادة  أشــار 

ـــارة  ـــزي ال هــــذه  أن  إلــــى  أنــــقــــرة، 

ومـــا ســيــنــجــم عــنــهــا مــن لــقــاءات 

بالغ  أثــر  لها  سيكون  واتفاقيات 

فــي تــرســيــخ وتــثــبــيــت الــمــكــاســب 

وتنظيم  وتقنين  تحققت،  التي 

ووضع  المختلفة  التعاون  أوجــه 

األطــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــنــفــيــذيــة 

أخرى  تعاون  آفاق  وإيجاد  لها، 

التسهيالت،  من  المزيد  وتقديم 

لتبادل  فرصة  ستكون  أنها  كما 

الــــرؤى ووجـــهـــات الــنــظــر حــيــال 

الــعــديــد مــن الــمــلــفــات اإلقــلــيــمــيــة 

والـــــدولـــــيـــــة. مـــتـــمـــنـــًيـــا ســـعـــادتـــه 

تـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مــــن االزدهـــــــار 

والــــــتــــــطــــــور لــــــهــــــذه الـــــعـــــالقـــــات 

والـــوصـــول بــهــا إلـــى مــا هــو أبــعــد 

ومنفعة  خير  فيه  لما  ذلك،  من 

الــجــمــيــع، وبــمــا يــضــمــن اســتــمــرار 

وتطورها. العالقات  هذه  تميز 

مصطفى  السفير  ســعــادة  ونــبــه 
كــوكــصــو إلــــى أن اجــتــمــاع الــــدورة 
الـــســـادســـة لــلــجــنــة االســتــراتــيــجــيــة 
في  ينعقد  التركية،  القطرية  العليا 
واقتصادية  سياسية  تحديات  ظل 
على  يحتم  مما  ودولــيــة،  إقليمية 
وتبادل  والتنسيق  التشاور  البلدين 
اآلراء إزاءها بما يساهم في تحقيق 
يعزز  وبما  المشتركة،  مصالحهما 
والسلم  األمــن  تعزيز  في  دورهما 

في المنطقة والعالم. 
ـــــات الـــتـــي  ـــــفـــــاقـــــي ــــــشــــــأن االت وب
ســيــتــم تــوقــيــعــهــا خـــالل االجــتــمــاع، 
مصطفى  الــســفــيــر  ســعــادة  أوضــــح 
كوكصو، أنه سيتم توقيع عدد من 
االتفاقيات الجديدة بين الجانبين، 
تضاف إلى ٥٢ اتفاقية تم توقيعها 
ســابــًقــا.. وقــــال: بــعــد الــتــوقــيــع على 
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون الــجــديــدة، من 
المتوقع أن يتجاوز عدد االتفاقيات 
بين البلدين نحو ٦٠ اتفاقية تشمل 
مــجــاالت عــديــدة ومــتــنــوعــة، منها 
والثقافية  والصناعية  االقتصادية 

مجال  وفــي  اإلسالمية،  والــشــؤون 
األســـرة، وكــذلــك الــتــجــارة الدولية 

والموارد المائية. 
سعادة  أشــار  السياق،  هــذا  وفــي 
العالقات  أن  إلــى  الــتــركــي  السفير 
الــقــطــريــة الــتــركــيــة تــتــمــيــز بــتــنــوع 
التعاون في مجاالت حيوية عديدة 
مثل الطاقة والتصنيع والتكنولوجيا 

والــمــصــارف والــســيــاحــة والــزراعــة 
والـــعـــقـــارات والـــثـــقـــافـــة والـــشـــؤون 
الــديــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة واألمــنــيــة 
أن «الــلــجــنــة  مــضــيــًفــا  وغـــيـــرهـــا.. 
العالقات  وضعت  المشتركة  العليا 
الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن عــلــى مسار 
تحصين  لــهــا  يــضــمــن  مــؤســســاتــي 
آفاقها  ويــوّســع  السابقة  المنجزات 

لــتــتــجــاوز الــتــمــّيــز عــلــى الــمــســتــوى 
مماثل  تمّيز  تحقيق  إلــى  السياسي 
المختلفة  األخـــرى  الــمــجــاالت  فــي 
الســيــمــا االقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
واألمنّية  والثقافّية  واالستثمارية 

أيًضا». 
ـــتـــجـــاريـــة  وحــــــــول الـــــجـــــوانـــــب ال
واالســتــثــمــاريــة، أفـــاد ســعــادتــه في 

بين  العالقات  بأن  لـ/ قنا/   تصريحه 
البلدين انعكست إيجابًا على المجال 
إن  وقــال  واالستثماري..  التجاري 
وتركيا  قطر  بين  التجاري  التبادل 
السنوات  خــالل  مهًما  تــطــوًرا  شهد 
الــمــاضــيــة، وقــــد ســجــل فـــي الــعــام 

الماضي نمًوا بحوالي ٦ بالمئة. 
الـــشـــركـــات  أن  إلـــــى  لـــفـــت  كـــمـــا 

الـــــقـــــطـــــريـــــة تـــــعـــــد ثــــــالــــــث أكــــبــــر 
المقاوالت  مجال  في  المستثمرين 
بــالــســوق الـــتـــركـــي.. وقـــــال «تــعــمــل 
في  قطرية  شركة   ١٧٩ مــن  أكثر 
االستثمارات  حجم  ووصــل  تركيا 
الــقــطــريــة إلــــى مـــا يـــزيـــد عــلــى ٢٢ 
الــشــركــات  وعــــن  دوالر».   مــلــيــار 
الــتــركــيــة فــي قــطــر، قـــال «تنشط 

في قطر ما يزيد على ٥٠٠ شركة 
حيوية،  مجاالت  في  تعمل  تركية 
وتساهم بفعالية في مشاريع البنية 
ــا فــي هــذا السياق  الــتــحــتــيــة».. الفــتً
إلى أن عدًدا من الشركات التركية 
 ١٫٢ بقيمة  تعاقدات  على  حصلت 

مليار دوالر في العام الماضي». 
وفـــي مــجــال الــســيــاحــة، أوضـــح 
سعادة السفير التركي لدى الدولة، 
المواطنين  مــن  الــزائــريــن  عــدد  أن 
آالف   ١١٠ بــلــغ  لتركيا  القطريين 
زائـــر فــي الــعــام الــمــاضــي، مرتفعا 

من ٣٠ ألًفا في العام ٢٠١٦.
مصطفى  التركي  السفير  وأكــد 
الــتــركــيــة  الـــعـــالقـــات  أن  كـــوكـــصـــو 
الـــقـــطـــريـــة اخـــــتـُــــبـِــــرت أكــــثــــر مــن 
مــــــــــرة وفــــــــــي مــــــــواقــــــــف صـــعـــبـــة 
وأثـــبـــتـــت مــصــداقــيــتــهــا ومــتــانــتــهــا 
وصالبتها.. مضيًفا «نرى أن النهج 
الـــتـــركـــي الـــقـــطـــري فـــي الــعــالقــات 
ونعتبره  وأمـــل،  إلــهــام  مصدر  هــو 
نـــمـــوذًجـــا يُــحــتــذى فـــي الــشــراكــات 

المختلفة».

ــديــن  ــل ــب ــن ال ــي ــة ب ــي ــائ ــن ــث ــت ـــات االس ـــالق ـــع ــة وال ــي ــج ــي ــرات ــت ـــشـــراكـــة االس ــز أواصــــــر ال ــزي ــع  ت

االنعقاد المنتظم للجنة االستراتيجية العليا مؤشر على التزام البلدين كحليفين استراتيجيين بتعزيز الشراكة 

ـــاضـــي  ـــم ـــــام ال ـــــع ـــــي الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن ال ٦٪ نـــــــمـــــــًوا ف

واألســـرة  اإلســالمــيــة  والــشــؤون  والثقافية  والصناعية  االقــتــصــاديــة  الــعــالقــات  تــعــزز  ٦٠ اتــفــاقــيــة 

ـــا   ـــي ـــرك ت ــــــي  ف ــــة  ــــري ــــط ــــق ال االســــــتــــــثــــــمــــــارات  ــــم  ــــج ح دوالر  ٢٢ مــــــلــــــيــــــار 

واإلعــالم  ــع  والتصني والســياحة  ــاوالت  والمق ــارات  العق قطاعــات  فــي  تَنَشــط  ــة  القطري االســتثمارات 

ــال   للموندي ــة  التحتي ــة  البني مشــروعات  ــذ  لتنفي ضخمــة  بتعاقــدات  حظيــت  ــة  التركي الشــركات 

ــم ــال ــع وال الــمــنــطــقــة  فـــي  ــم  ــل ــس وال ــــن  األم ــز  ــعــزي ت فـــي  ــا  ــي ــرك وت ــطــر  ق دور  ــخ  ــرس ي االجــتــمــاع 

التركي بالسوق  المقاوالت  مجال  في  المستثمرين  أكبر  ثالث  وتعد  تركيا  في  تعمل  قطرية  شركة   ١٧٩

ــة والــدولــيــة ــي ــم ــي ــل ــات اإلق ــف ــل ــم ــر حـــيـــال الــعــديــد مـــن ال ــظ ــن ـــادل الـــــرؤى ووجـــهـــات ال ـــب ت

سالم  الــســيــد  ســعــادة  أكـــد  -  قنا:  الــدوحــة 
قــطــر  دولــــــــة  ســـفـــيـــر  شــــافــــي  آل  مـــــبـــــارك 
لــــدى الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة الــشــقــيــقــة، أن 
الـــعـــالقـــات الــقــطــريــة الــتــركــيــة اســتــثــنــائــيــة 
العالقة  تلك  أن  على  مــشــدًدا  تميزها،  فــي 
وقــد  وقــيــمــيــة،  أخــالقــيــة  مرجعية  تحكمها 
مرحلة  بلوغ  قبل  عــديــدة  بتحديات  مــرت 

الشاملة. والشراكة  اإلستراتيجية  العالقات 

وأوضح سعادة السفير في تصريح خاص 
عــزز  مــا  أن  / قنا/   الــقــطــريــة  األنــبــاء  لــوكــالــة 
الكبير  الــتــقــارب  الــعــالقــة،  تــلــك  مــكــانــة  مــن 
ــقــواســم  عــلــى مــســتــوى الـــقـــادة والــشــعــب وال
الـــمـــشـــتـــركـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، والـــتـــضـــامـــن 
الـــالمـــحـــدود فـــي وقــــت األزمــــــات، بــجــانــب 
ــــرؤى الــســيــاســيــة الــمــتــقــاربــة والــمــتــنــاغــمــة  ال
فــي كــثــيــر مــن الــمــلــفــات والــقــضــايــا، فــضــًال 

والمستمرة  المبذولة  الصادقة  الجهود  عن 
المستوى  هــذا  على  للحفاظ  الطرفين  من 

العالقات. من  المميز 
وأكـــــد ســـعـــادة الــســفــيــر عــلــى أن الـــزيـــارة 
الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو 
البالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 
التركية  للجمهورية  اهللا»،  «حفظه  المفدى 
مع  خــاللــهــا  ســمــوه  وتــــرأس  أمـــس،  الشقيقة 

أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، 
اجتماع الدورة السادسة للجنة االستراتيجية 
من  عنها  سينتج  وما  التركية  القطرية  العليا 
ستضفي  واتــفــاقــيــات،  ومــبــاحــثــات  لـــقـــاءات 
وستؤدي  الثنائية  العالقات  على  كبيًرا  زخًما 
إلــــى اســـتـــشـــراف آفـــــاق جــــديــــدة، كـــمـــا أنــهــا 

آليات  وتطوير  تعزيز  فــي  ستسهم 
القائمة. التعاون 
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حظيت   :]  - الــدوحــة 
ـــجـــديـــدة الــتــي  االتـــفـــاقـــيـــات ال
وقــعــتــهــا قــطــر وتــركــيــا خــالل 
االجــــتــــمــــاع الـــــســـــادس لــلــجــنــة 
المشتركة  العليا  اإلستراتيجية 
بــيــن الــبــلــديــن الــــذي عــقــد في 
وتغطية  باهتمام  أمس  أنقرة 
إعــالمــيــة واســـعـــة مـــن جــانــب 
اإلخبارية  والــمــواقــع  الصحف 
ـــــوات الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــيـــة  ـــــقـــــن وال

التركية. 
من  عدًدا  ورصدت [ 
هـــذه الــتــغــطــيــات الــتــي ركــزت 
صاحب  حــضــرة  حــضــور  على 
حمد  بــن  تميم  الــشــيــخ  الــســمــو 
المفدى  الــبــالد  أمير  ثاني  آل 
طيب  رجب  الرئيس  وفخامة 
الجمهورية  رئــيــس  أردوغــــان 
الـــتـــركـــيـــة الــشــقــيــقــة مـــراســـم 
اتــفــاقــيــات   ١٠ عــلــى  ــتــوقــيــع  ال
الوثيق  التعاون  تعزز  جــديــدة 
بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن في 

مجاالت مختلفة.
كـــــمـــــا ركــــــــــــزت الــــصــــحــــف 
ـــــوات الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــيـــة  ـــــقـــــن وال
جهاز  اســتــحــواذ  على  التركية 
في   ١٠ على  لالستثمار  قطر 
إسطنبول  بــورصــة  مــن  المئة 
باعتباره خطوة تعزز عالقات 
البلدين في قطاع االستثمار. 

١٠ اتفاقيات 
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة ديـــلـــي 
صــبــاح الــتــركــيــة تــحــت عــنــوان 
«تـــــركـــــيـــــا وقـــــطـــــر تــــوقــــعــــان 
بـــمـــجـــاالت  اتـــــفـــــاقـــــيـــــات   ١٠
وقــطــر  تــركــيــا  إن  مـــتـــعـــددة» 
اتفاقيات   ١٠ أمـــس،  أبــرمــتــا، 
فـــي مـــجـــاالت مــخــتــلــفــة، في 
مـــــراســـــم حـــضـــرهـــا فــخــامــة 
الرئيس رجب طيب أردوغان 
وحضرة صاحب السمو الشيخ 
أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 
البالد المفدى. وإن الزعيمين 
عــقــدا فــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة 
وآخــر  ثنائًيا  اجتماًعا  أنــقــرة، 
الــوفــود،  مستوى  على  موسًعا 
ثــم شــاركــا فــي مــراســم توقيع 

االتفاقيات العشر.
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى 
الجانبين  مــن  مــســؤولــيــن  أن 
وقعوا االتفاقيات في مجاالت 
االستثمار  أبـــرزهـــا:  مختلفة 
المشترك في مشروع «القرن 
إسطنبول،  بمدينة  الــذهــبــي» 
الترويج  وأنشطة  والبورصة، 
المشترك في المناطق الحرة. 
وتــضــمــنــت االتــفــاقــيــات إنــشــاء 
لــجــنــة اقـــتـــصـــاديـــة وتـــجـــاريـــة 

مشتركة، والتعاون في مجال 
التعاون  وتعزيز  المياه،  إدارة 
االقتصادي والمالي، والتعاون 
والمرأة  األســرة  مجاالت  في 

االجتماعية. والخدمات 
وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
ـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي  وزي
مــولــود تــشــاووش أوغــلــو، وقع 
بن  محمد  الشيخ  ســعــادة  مــع 
نائب  ثــانــي،  آل  الرحمن  عبد 
وزيــر  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
الختامي  الــبــيــان  الــخــارجــيــة، 
الجـــتـــمـــاع الـــــــدورة الـــســـادســـة 
العليا  اإلســتــراتــيــجــيــة  لــلــجــنــة 

بين البلدين.
وتـــابـــعـــت: إنــــه فـــي الــســيــاق 
ذاتــــــه، بــحــث صـــاحـــب الــســمــو 
والــرئــيــس أردوغـــــان عــالقــات 
بين  اإلســتــراتــيــجــيــة  ــتــعــاون  ال
ــــديــــن، فـــــي الــــمــــجــــاالت  ــــبــــل ال
الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة 
واالســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة والــــــدفــــــاع 
ــتــعــلــيــم والــنــقــل  والـــطـــاقـــة وال

والرياضة.
ونـــــــــــّوهـــــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة 
بــاالســتــقــبــال الـــرســـمـــي الـــذي 
فور  السمو  صاحب  بــه  حظي 
وصـــــــول ســــمــــوه ظـــهـــر أمـــس 
أنقرة،  التركية  العاصمة  إلــى 
الدورة  اجتماع  في  للمشاركة 
اإلستراتيجية  للجنة  السادسة 
العليا، مشيرة إلى أن الرئيس 
في  سموه  استقبل  أردوغـــان، 
بالعاصمة  الــرئــاســي  المجمع 
أنقرة، وسط مراسم رسمية. 

إستراتيجيان  شريكان 
من جانبها سلطت صحيفة 
ياني شفق التركية الضوء على 
مؤكدة  الجديدة،  االتفاقيات 
شــريــكــان  وتـــركـــيـــا  قـــطـــر  أن 
إســتــراتــيــجــيــان يــتــعــاونــان في 
الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا عــلــى 
المستويات الثنائية واإلقليمية 
العالقات  وشهدت  والدولية، 
في  مــلــحــوًظــا  تــقــدًمــا  الثنائية 

ــــوات األخـــــيـــــرة بــكــافــة  ــــســــن ال
المجاالت. 

إن  الــــصــــحــــيــــفــــة  وقــــــالــــــت 
الــــــزيــــــارة تــــأتــــي فــــي ظــــل مــا 
تـــشـــهـــده الـــعـــالقـــات الــتــركــيــة 
الــقــطــريــة مـــن تـــطـــور مــتــنــاٍم 
وتــــــــعــــــــاون مـــــتـــــواصـــــل عـــلـــى 
وجــود  مــع  األصــعــدة،  مختلف 
تـــنـــاغـــم ســـيـــاســـي كـــبـــيـــر بــيــن 
الــبــلــديــن واتــفــاق فــي وجــهــات 
القضايا  من  كثير  تجاه  النظر 
سيما  ال  والــدولــيــة،  اإلقليمية 

بمنطقة الشرق األوسط.
الــلــجــنــة  أن  إلــــى  وأشـــــــارت 
المشتركة  العليا  اإلستراتيجية 
بين قطر وتركيا تأسست عام 
الــدوحــة  واســتــضــافــت   ،٢٠١٤
ديسمبر  فــي  األولــــى  دورتـــهـــا 
ــتــالــي. وانــعــقــدت  مــن الــعــام ال
خمس دورات للجنة منذ عام 
البلدين،  بين  بالتبادل   ٢٠١٥
طــرابــزون  فــي  الثانية  عقدت 
ـــثـــة  ـــال ـــث وال  ،٢٠١٦ ـــا  ـــركـــي ـــت ب
في  والرابعة   ،٢٠١٧ بالدوحة 
والخامسة   ،٢٠١٨ إسطنبول 
في الدوحة ٢٠١٩. كما نوهت 
بـــأن جــهــاز قــطــر لــالســتــثــمــار 
يستعد لالستحواذ على ١٠ في 
إسطنبول  بــورصــة  مــن  المئة 
ـــمـــذكـــرة تـــفـــاهـــم تــم  وفــــًقــــا ل
صندوق  بين  أمس،  توقيعها، 
ــــســــيــــادي الـــتـــركـــي  ـــــروة ال ـــــث ال

وجهاز قطر لالستثمار.
متبادلة  ثقة 

أر  تي  قناة  ركــزت  بدورها 
مع  الــتــعــاون  على  التركية  تــي 
تحت  لالستثمار  قطر  جــهــاز 
عـــنـــوان «الـــســـيـــادي الــتــركــي» 
يــــوقــــع مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم مــع 
موضحة  لالستثمار»  «قــطــر 
السيادي  الــثــروة  صــنــدوق  أن 
توقيع  أمـــس،  أعــلــن،  الــتــركــي 
مذكرة تفاهم مع جهاز قطر 
لالستثمار. وبموجب المذكرة 
يــنــقــل «الــــســــيــــادي الـــتـــركـــي» 

فــي  حــصــتــه  مـــن  بــالــمــئــة   ١٠
«قطر  إلى  إسطنبول  بورصة 

لالستثمار».
مذكرة  أنه «وقع  وأضافت 
ــتــفــاهــم الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي  ال
لـــصـــنـــدوق الــــثــــروة الـــســـيـــادي 
الـــــتـــــركـــــي ظــــفــــر ســــونــــمــــاز، 
ونــــظــــيــــره مـــــن جــــهــــاز قــطــر 
لــــالســــتــــثــــمــــار مـــــنـــــصـــــور بـــن 
حفل  في  المحمود،  إبراهيم 
ـــرئـــاســـي  أقــــيــــم بـــالـــمـــجـــمـــع ال
بالعاصمة أنقرة، بحسب بيان 
صادر عن «السيادي التركي». 
مذكرة  أن  إلــى  البيان  وأشــار 
الــــتــــفــــاهــــم تـــشـــمـــل الــــتــــعــــاون 
المؤسستين  بــيــن  المستقبلي 
أجل  مــن  والــقــطــريــة  التركية 

حوكمة بورصة إسطنبول.
صـــنـــدوق  أن  وأوضـــــحـــــت 
الثروة السيادي التركي حالًيا، 
يعتبر صاحب أكبر حصة في 
 ٩٠٫٦ بواقع  إسطنبول  بورصة 
إلى  تنخفض  أن  قبل  بالمئة، 
إلى  بالمئة   ١٠ نقل  بعد   ،٨٠٫٦
وتبرز  لالستثمار.  قطر  جهاز 
الــصــفــقــة لـــكـــال الــصــنــدوقــيــن 
المشتركة  الثقة  على  مــؤشــًرا 
بورصة  ومستقبل  بإمكانات 

إسطنبول.
الشراكة  توطيد 

مــــن جـــهـــة أخــــــرى ركــــزت 
اتفاق  على  تــرك)  إن  إن  (سي 
الزعيمين على توطيد الشراكة 
اإلســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــدوحــة 
وأنــقــرة وركـــزت عــلــى إعــالن 
صاحب السمو، عن اتفاقه مع 
توطيد  على  أردوغان  الرئيس 

الشراكة بين البلدين. 
وسلطت (سي إن إن ترك) 
الــضــوء عــلــى تــغــريــدة صاحب 
على  سموه  حساب  عبر  السمو 
تـــويـــتـــر: «أجــــريــــت مــــع أخـــي 
أنقرة  فــي  أردوغــــان  الرئيس 
المباحثات  من  ناجحة  جولة 
حـــــــول الـــــشـــــراكـــــة الـــقـــطـــريـــة 

توظيف  على  واتفقنا  التركية، 
بلدينا  إمــكــانــات  مــن  الــمــزيــد 
لــتــوطــيــد هــــذه الـــشـــراكـــة الــتــي 
تـــتـــطـــور بـــاســـتـــمـــرار لـــمـــا فــيــه 

كما  شعبينا،  ومصلحة  خير 
تــبــادلــنــا الـــــرأي فـــي عـــدد من 
اإلقليمية  والتطورات  القضايا 
والعالمية». ونقلت سي إن إن 

عــن وكــالــة أنــبــاء «األنــاضــول» 
والتليفزيون  اإلذاعــــة  وهــيــئــة 
السمو  صــاحــب  بـــأن  الــتــركــيــة 
والــــرئــــيــــس أردوغــــــــــان عــقــدا 

موسًعا  وآخــر  ثنائًيا  اجتماًعا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــوفــــــود، ثــم 
 ١٠ شــاركــا فــي مــراســم توقيع 

اتفاقيات بين البلدين.

اهتمام إعالمي واسع باالتفاقيات 
الجديدة بين قطر وتركيا 

رصدته                    في صحف ووكاالت أنباء وقنوات تليفزيونية تركية

وأنــقــرة  ــدوحــة  ال بين  الــتــعــاون  تــعــزز  جــديــدة  دفــعــة  صــبــاح:  ديــلــي 

متعددة  بمجاالت  يتعاونان  إستراتيجيان  شريكان  وتركيا  قطر  شفق:  ياني 
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إسطنبول  بورصة  في  متبادلة  ثقة  تعكس  االستثمار  جهاز  اتفاقية  تي:  أر  تي 

البلدين بين  اإلستراتيجية  الشراكة  توطيد  على  تركي  قطري  توافق  ترك:  إن  إن  سي 
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الــدوحــة - قــنــا: اجــتــمــع ســعــادة الــدكــتــور 
خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، 
مــع الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جـــون بــاراســو، 

الذي يزور البالد حالًيا.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 
إلى  إضافة  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.
الضباط  كبار  من  عــدٌد  االجتماع  حضر 

في القوات المسلحة.

السيد  سعادة  تسلم  قنا:   - آيرس  بيونس 
نيكوالس موكنبارغ سفير جمهورية تشيلي 
لـــدى جــمــهــوريــة األرجــنــتــيــن، نــســخــة من 
معجب  بــتــال  السيد  ســعــادة  اعتماد  أوراق 
الدوسري سفيًرا فوق العادة مفوًضا لدولة 

قطر غير مقيم لدى جمهورية تشيلي.
وتمنى سعادة السيد نيكوالس موكنبارغ، 
عمله،  مهام  فــي  التوفيق  السفير  لسعادة 
وللعالقات الثنائية بين البلدين المزيد من 

التطور والنماء.

العامة  الــقــيــادة  أعــلــنــت  قنا:    - الــدوحــة 
للقوات المسلحة، أن قيادة القوات الخاصة 
مظلي +  قفز  تدريبات  ستنفذ  المشتركة، 
حتى  تستمر  / سيلين/ ،  بمنطقة  باراموتور 
الــســابــع عــشــر مـــن ديــســمــبــر الــمــقــبــل، من 
الساعة السادسة صباًحا وحتى الثانية عشرة 

مــنــتــصــف الــلــيــل، وذلــــك بــارتــفــاع ١٢٥٠٠ 
قــــدم، ونــصــف قــطــر قــــدره مــيــالن، وفــق 
.(E٠٥١٢٩٧٥) و   (N٢٤٥٣٢٨) اإلحداثيات 
وأهـــابـــت الــقــيــادة الــعــامــة بــمــرتــادي تلك 
الــمــنــطــقــة أخـــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر، وذلــك 

لضمان سالمتهم.

الدوحة  -قنا: أحالت الجهات المختصة، 
تقيدهم  لعدم  العامة  للنيابة  شخًصا   ٩٧
تتطلب  التي  األماكن  في  الكمامة  بــارتــداء 
لــقــرار  اســتــنــاًدا  اإلجــــراء  ويأتي هذا  ذلـــك. 
مــجــلــس الــــــوزراء الــمــوقــر وإلــــى الــمــرســوم 
لسنة ١٩٩٠ بشأن   (١٧) رقـــــم  بـــقـــانـــون 
الوقائية  واإلجــــراءات  المعدية،  األمـــراض 

للحد  الدولة  في  بها  المعمول  واالحترازية 
من انتشار فيروس كورونا / كوفيد - ١٩/ .

الجمهور  المختصة  الجهات  ونــاشــدت   
الــكــريــم بــااللــتــزام بــالــقــرارات االحــتــرازيــة 
والـــوقـــائـــيـــة الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا حـــفـــاًظـــا عــلــى 
انتشار  مــن  اآلخــريــن  وســالمــة  سالمتهم 

فيروس كورونا في المجتمع.

 .. ويجتمع مع سيناتور أمريكي

سفيرنا لدى تشيلي يسلم
نسخة من أوراق اعتماده

القوات الخاصة المشتركة تنفذ تدريبات 
قفز مظلي وباراموتور في سيلين

إحالة ٩٧ شخًصا للنيابة العامة 
لعدم تقيدهم بارتداء الكمامة

الدوحة - قنا: أعلن مكتب االتصال 
الحكومي، فــي بــيــان لــه أمـــس، إجــراء 
إلى  والعودة  السفر  سياسة  في  تعديل 
ــــة قــطــر خـــالل الـــرفـــع الــتــدريــجــي  دول
لــلــقــيــود الـــمـــفـــروضـــة جــــــراء جــائــحــة 

فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وأوضـــــح الــبــيــان أنـــه اســـتـــمـــراًرا في 
إجــــــــراءات الـــرفـــع الــتــدريــجــي لــلــقــيــود 
الـــمـــفـــروضـــة فــــي دولــــــة قـــطـــر جــــراء 
(كوفيد-١٩)،  كورونا  فيروس  جائحة 
العامة  الوبائية  المؤشرات  على  وبناء 
بسياسة  العمل  وضمن  ودولًيا،  محلًيا 
المعلن  قطر  دولة  إلى  والعودة  السفر 
عنها سابًقا، فقد تقرر اعتباًرا من يوم 
نوفمبر   ٢٩ الــمــوافــق  المقبل  «األحــــد» 

الجاري العمل بما يلي:
على  الحصول  خدمة  إضــافــة  أوًال: 

«تلقائًيا»  االستثنائي  الدخول  تصريح 
بــالــنــســبــة لــلــمــقــيــمــيــن الـــمـــتـــواجـــديـــن 
في  والــراغــبــيــن  قطر  دولـــة  فــي  حالًيا 
الــســفــر والـــعـــودة مـــرة أخــــرى، بحيث 
(المستقدم  العالقة  أصحاب  سيتمكن 
والمقيم) من طباعة «تصريح الدخول 
االستثنائي» من موقع وزارة الداخلية 
في أي وقت، حال سفر المقيم لخارج 
البالد دون الحاجة لتقديم طلب بذلك 
من خالل الموقع اإللكتروني لـ «بوابة 
قـــطـــر» فــــور تــســجــيــل حـــركـــة خـــروج 

المقيم.
وأشار البيان إلى أن خدمة الحصول 
عـــلـــى تـــصـــريـــح الــــدخــــول االســتــثــنــائــي 
التلقائي ال تشمل المقيمين المتواجدين 
ـــــة قـــطـــر، حــيــث ال  حـــالـــًيـــا خـــــارج دول
يـــــزال يــتــطــلــب مــنــهــم الــحــصــول على 

تصريح العودة االستثنائي عبر الموقع 
حال  فــي  قطر»  لـــ «بــوابــة  اإللكتروني 

رغبتهم بالعودة إلى دولة قطر.
الصحي  الحجر  نظام  تطبيق  ثانيًا: 
العودة  بعد  فقط  واحــد  أســبــوع  لمدة 
مـــن الــســفــر بــغــض الــنــظــر عـــن جهة 
الحجر  نظام  يطبق  أن  على  الــقــدوم، 
المنزلي للقادمين من الدول المدرجة 
الصحة  لـــوزارة  الخضراء  القائمة  في 
الـــعـــامـــة، بــيــنــمــا يــكــون نــظــام الــحــجــر 
الدول  من  للقادمين  إلزامًيا  الفندقي 
الخضراء،  القائمة  في  المدرجة  غير 
األشخاص  أن  االعتبار  فــي  األخــذ  مــع 
في  الصحي  للحجر  يخضعون  الذين 
كما  ستكون  المشتركة  الحجر  مرافق 
هي لمدة أسبوعين، ويأتي هذا القرار 
الوطنية  الوبائية  لإلحصائيات  استناًدا 

وفًقا  سيتم  أنه  البيان  وأّكــد  والدولية. 
لهذه اإلجراءات الجديدة إجراء مسحة 
(كوفيد-١٩)  كــورونــا  فــيــروس  فحص 
للعائدين من السفر فور وصولهم البالد 
في اليوم األول من الوصول (وذلك في 
حال عدم إجــراء الفحص في المراكز 
العامة  الصحة  وزارة  لــدى  المعتمدة 
دولة  إلــى  السفر  قبل  ساعة   ٤٨ خــالل 
قطر)، ثم إجــراء فحص ثــاٍن لهم في 
مع  الوصول،  تاريخ  من  السادس  اليوم 
تطبيق  على  الصحية  الحالة  أن  العلم 
احــتــراز ستكون بــالــلــون األصــفــر حتى 

نهاية اليوم السابع من تاريخ الوصول.
ولــــلــــحــــصــــول عــــلــــى الـــــمـــــزيـــــد مــن 
المعلومات يمكن زيارة صفحة وزارة 
لفيروس  المخصصة  الــعــامــة  الصحة 

كورونا (كوفيد-١٩).

الدوحة - عبدالحميد غانم:

أّكــــــد الـــســـيـــد مــحــمــد حــســن 
ـــي، وكــــيــــل الـــــــــوزارة  ـــيـــدل ـــعـــب ال
بوزارة  العمل  لشؤون  المساعد 
الـــتـــنـــمـــيـــة اإلداريــــــــــــة والـــعـــمـــل 
أّن  االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  والـــــشـــــؤون 
تواكب  العمل  قــانــون  تعديالت 
البشرية  التنمية  إستراتيجية 
وكــذلــك   ،٢٠٣٠ قــطــر  لـــرؤيـــة 
إستراتيجية الوزارة للمحافظة 
عــلــى الــعــمــالــة الــمــاهــرة داخــل 
ـــــة لــــجــــذب االســـتـــثـــمـــار  ـــــدول ال
الـــــخـــــارجـــــي مـــــن خـــــــالل ســن 
التشريعات والقوانين المشجعة 

لالستثمارات.
وقــــال الــعــبــيــدلــي، فـــي لــقــاء 
«حياتنا»  بــرنــامــج  مــع  خـــاص 
الـــُمـــذاع عــلــى تــلــفــزيــون قطر، 
المتعلقة  القانون  تعديالت  إن 
مميزات  لها  العمالة  بانتقال 
صاحب  حــقــوق  تحفظ  كثيرة 
الــعــمــل والــعــامــل، حــيــث أصبح 
مــن حــق صــاحــب الــعــمــل إنــهــاء 
دون  المدة  محدد  العمل  عقد 
مستحقات  بـــســـداد  مــطــالــبــتــه 
المتبقية،  الــفــتــرة  عــن  الــعــامــل 
ال  أنــه  على  الــقــانــون  ينص  كما 
إال  للبالد  الــعــودة  للعامل  يحق 
المغادرة  على  سنة  مرور  بعد 
حـــــال خـــالـــف عـــقـــد الـــعـــمـــل أو 
يتعلق  وفيما  الــقــانــون.  أحــكــام 
بــضــوابــط انــتــقــال الــعــمــالــة بين 
جـــهـــة وأخـــــــرى وآلــــيــــة قــبــول 
حدوث  أّكــد  الطلبات،  ورفــض 
لــبــس فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــرســائــل 
الــــوزارة  ترسلها  الــتــي  النصية 
يقدم  عندما  العمل  ألصــحــاب 
العامل طلبًا لالنتقال إلى جهة 
عــمــل أخــــرى، مــشــيــًرا إلـــى أن 
هذه الرسائل ال تعني الموافقة 
عــامــًال  هــنــاك  أن  تعني  ولــكــن 
ـــتـــقـــال وهــــذا  تـــقـــدم بــطــلــب ان
قبل  مــن  الــدراســة  قيد  الطلب 

الوزارة.

ولفت إلى أن الوزارة أعادت 
صياغة الرسالة النصية لتكون 
واضـــــحـــــة ألصـــــحـــــاب الـــعـــمـــل 
مضمونها  ويــصــبــح  والـــعـــامـــل 
أن هــنــاك عــامــًال تــقــدم بطلب 
ويتم  أخرى  شركة  إلى  انتقال 
ذكــــر اســــم الــشــركــة الــجــديــدة 
وفي نفس الوقت يتلقى العامل 
رســـالـــة مــفــادهــا أن طــلــبــه ما 
البقاء  وعليه  الدراسة  قيد  زال 
بــالــشــركــة حــتــى يــتــم االنــتــهــاء 
مـــن دراســـــة الــطــلــب مـــن قبل 
الـــــــــوزارة، ومــــن حـــق صــاحــب 
الطلب  عــن  االســتــفــســار  العمل 
الـــذي تــقــدم بــه الــعــامــل ليبدي 
من  واســتــفــســاراتــه  مالحظاته 
خـــالل الــبــريــد اإللــكــتــرونــي أو 

الخط الساخن.
ضـــوابـــط  مــــن  أن  وأضـــــــاف 
وشـــــروط االنـــتـــقـــال أن يــكــون 
لــــدى الــشــركــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تأشيرة  العامل  إليها  سينتقل 
مـــوافـــقـــة عـــمـــالـــيـــة مــــن نــفــس 
الشركة  تــكــون  وأن  الجنسية، 
العمل،  قانون  بأحكام  ملتزمة 
بالفعل  قــائــمــة  شــركــة  وتــكــون 
ولديها  وهمية  شركة  وليست 
يُشترط  كما  وأعمال،  مشاريع 
طلب  تقديم  قبل  العامل  على 
التي  االستقالة  إرفــاق  االنتقال 
تــــقــــدم بـــهـــا لـــصـــاحـــب الــعــمــل 

وموافقة الشركة الجديدة على 
انــتــقــالــه، ومــن ثــم يتم دراســة 
الطلب من قبل الــوزارة والبت 
فــيــه، وفــي حــالــة قــبــول انتقال 
الـــعـــامـــل يـــتـــم إرســـــــال رســـالـــة 
العمل  صاحب  إلخطار  أخــرى 
لشركة  انتقل  العامل  هــذا  بــأن 
العامل  يلتزم  أن  على  أخــرى، 
فترة  خالل  الشركة  في  بعمله 

اإلخطار.
المقدمة  الضمانات  وحــول 
ألصحاب العمل في ظل حرية 
انتقال العمال، أوضح أن حرية 
االنــتــقــال مــقــيــدة بــعــدة أمـــور، 
ـــــه مــــن حــــق صــاحــب  مــنــهــا أن
انتقال  حــال  االعــتــراض  العمل 
الــعــامــل إلـــى شــركــة مــنــافــســة، 
العمل  صاحب  حق  من  وأيًضا 
الجديد  العمل  صاحب  مطالبة 
تكبدها  تكاليف  أو  رســوم  بأي 
فــي تــدريــب وتــأهــيــل الــعــامــل، 

رسوم  المثال  سبيل  على  منها 
اســـتـــخـــراج رخـــصـــة الـــســـواقـــة، 
يكون  أن  يجب  األمـــور  وهـــذه 
منصوًصا عليها في عقد العمل 
لــضــمــان حـــق صــاحــب الــعــمــل، 
وهـــنـــاك كــذلــك فــتــرة إخــطــار 
يجب مراعاتها من قبل العامل 
الضمانات  ومن  االنتقال،  قبل 
كــذلــك فــي تــعــديــالت الــقــانــون 
مخالفته  حالة  في  العامل  أن 
بـــنـــود عــقــد الــعــمــل أو أحــكــام 
يحق  وال  البالد  يغادر  القانون 
عام  مـــرور  بعد  إال  الــعــودة  لــه 

من مغادرته.
ملزم  العمل  عقد  أن  وأّكـــد 
لــــصــــاحــــب الــــعــــمــــل ولـــلـــعـــامـــل 
وهــنــاك آثــــار قــانــونــيــة ملزمة 
لـــلـــطـــرفـــيـــن، كــــمــــا لـــصـــاحـــب 
أيًضا  وواجــبــات  حــقــوق  العمل 
يجب  وواجبات  حقوق  للعامل 

مراعاتها وااللتزام بها.
وأشـــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه ســيــتــم 
مـــراعـــاة الــشــركــات الــصــغــيــرة 
التعاون  ظل  في  والمتوسطة، 
الـــقـــائـــم بـــيـــن الــــــــوزارة وهــــذه 
الـــشـــركـــات ومــــن خــــالل بنك 
قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة، وفـــــي حــالــة 
تعويض  سيتم  انتقال  حــدوث 
هذه الشركات بشرائح عمالية 
حتى  اإلخطار  فترة  تمديد  أو 
تــتــمــكــن هــــذه الـــشـــركـــات من 

إلــى  المنتقل  الــعــامــل  تــعــويــض 
أصحاب  وحث  أخــرى.  شركة 
حقوقهم  ضمان  على  األعمال 
بإدراج  العمل  عقود  خالل  من 
بــنــود تــتــضــمــن أحــقــيــتــهــم في 
أو  رسوم  من  أنفقوه  ما  طلب 
العمال  لتأهيل  مادية  تكاليف 
عمل  جهة  إلــى  االنــتــقــال  حــال 
استئناف  بقرار  ونــّوه  جــديــدة. 
اســتــقــبــال طــلــبــات االســتــقــدام 
وفق ضوابط محددة.. موضًحا 
مشاريع  على  مقبلة  قطر  أن 
كبيرة وكان ال بد من استئناف 
االستقدام بعد الرفع التدريجي 
العالم  مــســتــوى  عــلــى  لــإلغــالق 
وأكــد  كـــورونـــا.  جــائــحــة  بسبب 
والقطاعات  الجهات  جميع  أن 
ستستفيد  والخاصة  الحكومية 
دراسة  إلى  مشيًرا  القرار،  من 
طـــلـــبـــات الــــشــــركــــات لــمــعــرفــة 
حـــاجـــتـــهـــا الـــفـــعـــلـــيـــة لــلــعــمــالــة 
والــتــأكــد مــن الــتــزامــهــا بقانون 
حماية  نــظــام  خــاصــة  الــعــمــل، 
األجور والسكن المالئم للعمال 
الـــمـــراد اســتــقــدامــهــم. وأوضـــح 
من  الــمــســتــهــدفــة  الـــفـــئـــات  أن 
االستقدام هي العمالة الماهرة 
الــمــتــخــصــصــة. ودعــــا أصــحــاب 
األعــــــمــــــال والــــــشــــــركــــــات إلــــى 
الــوزارة  مع  بالتواصل  المبادرة 
أو  استفسارات  أي  وجــود  حــال 
فريق  أن  مــؤكــًدا  مــالحــظــات.. 
عمل الوزارة على أتم االستعداد 
صعوبات  أي  وتذليل  للتعاون 
قد تواجه أصحاب العمل، كما 
ترحب الوزارة دائًما باالستماع 
أصــحــاب  نــظــر  ووجـــهـــة  آلراء 
ـــعـــمـــل وهــــــــذا مـــــا يـــجـــب أن  ال
سواء  بيننا  التعاون  عليه  يسير 
فمن  العمل،  وأصحاب  العمال 
الــمــهــم جــــًدا أن يــكــون هــنــاك 
العمل،  لتطوير  ونــقــاش  حـــوار 
تخدم  والتشريعات  فالقوانين 
ســــوق الــعــمــل وتـــعـــزز اإلنـــتـــاج 

والتنافس.

الحصول على تصريح الدخول االستثنائي تلقائيًا للمقيمين

تعديالت القانون تحفظ حقوق صاحب العمل والعامل

اعتبارًا من األحد المقبل.. مكتب االتصال الحكومي:

أكد أنها تواكب رؤية قطر الوطنية.. محمد العبيدلي:

قطــر ــة  بواب ــى  عل طلــب  ــم  لتقدي الحاجــة  دون  ــة  الداخلي موقــع  مــن  التصريــح  طباعــة 

ــقــة عــلــى طــلــبــات االنــتــقــال ــمــواف ــاب الــعــمــل ال تــعــنــي ال ــح ــل الــمــرســلــة ألص ــائ ــرس ال

ــدوم ــق ــظــر عـــن جــهــة ال ــن ـــودة بــغــض ال ـــع ــعــد ال ــدة أســـبـــوع ب ــم حــجــر صــحــي ل

ـــة لــطــرفــي الــعــمــل ـــح ـــة اإلخــــطــــار لــتــكــون واض ـــال ـــص رس ــــــادة صــيــاغــة ن إع

ــر الــمــدرجــة فـــي الــقــائــمــة ــلــقــادمــيــن مـــن الـــــدول غــي ـــزامـــي ل ــدقــي إل ــن حــجــر ف

قطر خــــارج  ــا  ــيً ــال ح ــن  ــواجــدي ــت ــم ال الــمــقــيــمــيــن  تــشــمــل  ال  ــدة  ــدي ــج ال ــة  ــخــدم ال

تــدرســه والــــــوزارة  انــتــقــال  بطلب  ــقــدم  ت ــًال  ــام ع بـــأن  اإلخــطــار  ــو  ه ــل  ــرســائ ال هـــدف 

الــخــضــراء بالقائمة  ــمــدرجــة  ال الــــدول  ــن  م للقادمين  الــمــنــزلــي  الــحــجــر  تطبيق 

محمد العبيدلي

على العامل البقاء بالشركة حتى يتم االنتهاء من دراسة طلب االنتقال
التزام العامل بمهام عمله في الشركة خالل فترة اإلخطار

لصاحب العمل االستفسار عن طلب العامل إلبداء مالحظاته واستفساراته
يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد المحدد دون سداد مستحقات العامل عن الفترة المتبقية
العقد خالف  حال  المغادرة  على  سنة  مرور  بعد  إال  للبالد  العودة  للعامل  يحق  ال 
على العامل إرفاق االستقالة الُمقدمة للشركة بالطلب وموافقة الشركة الجديدة

الــدوحــة - قــنــا: اجــتــمــع ســعــادة الــدكــتــور 
خـــالـــد بـــن مــحــمــد الــعــطــيــة نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الــــدولــــة لــشــؤون 
الدفاع، أمس، مع سعادة السيد كريستوفر 
مــيــلــر وزيــــر الـــدفـــاع األمــريــكــي بــاإلنــابــة، 
ــا. جـــرى خــالل  ــًي والــــذي يــــزور الــبــالد حــال

العسكرية  الــعــالقــات  اســتــعــراض  االجــتــمــاع 
تعزيزها،  وسبل  الصديقين  البلدين  بين 
إضـــافـــة إلــــى اســـتـــعـــراض آخــــر الــتــطــورات 
من  عدٌد  اللقاء  حضر  واإلقليمية.  الدولية 
والوفد  المسلحة،  القوات  في  الضباط  كبار 

المرافق لسعادة الوزير األمريكي.

د. العطية ووزير الدفاع األمريكي 
باإلنابة يستعرضان العالقات العسكرية

بحضور ممثلين عن المالية وأشغال

الــشــؤون  لــجــنــة  عــقــدت  قنا:     - الـــدوحـــة 
الــشــورى،  بمجلس  واالقــتــصــاديــة  الــمــالــيــة 
الموازنة  مــشــروع  لــدراســة  اجتماًعا  أمـــس، 
العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١، ومشروع 

قانون اعتمادها.
وناقشت اللجنة مشروع الموازنة برئاسة 
مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف 
المسند المهندي، وبحضور كل من: السيد 
عــبــدالــرحــمــن فـــــؤاد الــمــضــاحــكــة مــســاعــد 
الــوكــيــل لــشــؤون الــخــزانــة بـــــوزارة الــمــالــيــة، 
مساعد  جولو  محمد  عبدالرحمن  والسيد 
بـــوزارة  المالية  الــســيــاســات  لــشــؤون  الــوكــيــل 

محمود  آل  محمد  سلمان  والسيد  المالية، 
مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، 
إدارة  مدير  الكواري  مبارك  يوسف  والسيد 
المالية،  بــوزارة  العامة  المشروعات  تنظيم 
والسيد مشعل سلطان الهتمي مدير شؤون 
الخدمات المشتركة بهيئة األشغال العامة، 
إدارة  مــديــر  الفهيد  صــالــح  نـــوف  والــســيــدة 
األشــغــال  بهيئة  واإلداريـــــة  المالية  الــشــؤون 
الـــعـــامـــة. وقـــــررت الــلــجــنــة رفــــع تــقــريــرهــا 
بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 
اعتمادها،  قانون  ومشروع   ،٢٠٢١ المالية 

إلى مجلس الشورى.

مالية واقتصادية الشــورى 
تدرس مشروع الموازنة العامة

https://youtu.be/0vNTEqFqNK8
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نائب  ســعــادة  رعــايــة  تــحــت  ـ [:  الــدوحــة 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الــدفــاع وبــحــضــور ســعــادة الــفــريــق الــركــن طــيــار 
غــانــم بــن شــاهــيــن الــغــانــم رئــيــس أركـــان الــقــوات 
ــعــلــوم  الــمــســلــحــة، تـــم تـــخـــريـــج دفـــعـــة دبـــلـــوم ال
 ،«١ الــعــســكــريــة لــــ «الــمــرشــحــيــن ضـــبـــاط رقــــم 

الصف. ضباط  تدريب  بمعهد 
حــيــث قــــام ســـعـــادة رئـــيـــس األركــــــان بــتــكــريــم 
الــمــتــفــوقــيــن وتــســلــيــم الـــشـــهـــادات لــلــخــريــجــيــن، 
الوطن. خدمة  في  والسداد  التوفيق  لهم  متمنًيا 

أحمد  بــن  حمد  الــركــن  الــلــواء  التخريج  حضر 
والتدريب  للتعليم  األركان  رئيس  نائب  النعيمي 
الهاجري  ناصر  بن  راشــد  الركن  اللواء  وسعادة 
عنتر  طالب  الركن  والعميد  التعليم  هيئة  رئيس 
وعدد  الصف  ضباط  تدريب  معهد  قائد  المري 

المسلحة. القوات  في  الضباط  القادة  كبار  من 

تخريج دفعة دبلوم العلوم العسكرية لـ «المرشحين ضباط رقم ١»
بحضور رئيس أركان القوات المسلحة

إدارة  نــظــمــت   :] ـ  الـــدوحـــة 
إدارة  مع  بالتعاون  األحــداث  شرطة 
ــــوزارة الــداخــلــيــة  الــعــالقــات الــعــامــة ب
تقنية  عــبــر  إلــكــتــرونــيــة  نـــدوة  أمـــس 
منصة  خــالل  من  المرئي،  االتصال 
واختصاصات  مــهــام  حــول  (زووم) 
وكــيــفــيــة  األحــــــــداث  شـــرطـــة  إدارة 
لطلبة  الخاطئة  للسلوكيات  التصدي 

فيها. والعاملين  الجاليات  مدارس 
النقيب  رحـــب  الــنــدوة  بــدايــة  فــي 

شــاهــيــن راشـــد الــعــتــيــق رئــيــس قسم 
ــــــإدارة شــرطــة  ــتــوعــيــة واإلعــــــالم ب ال
األحــــــــداث بـــالـــمـــشـــاركـــيـــن بـــالـــنـــدوة 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــتــواصــل 
مــن  األحـــــــــداث  شــــرطــــة  إدارة  مــــع 
خــالل الــتــوعــيــة وتــقــديــم اإلرشــــادات 
في  كبير  أثــر  مــن  لها  لما  التوعوية 
الـــحـــد مـــن االنــــحــــرافــــات الــســلــوكــيــة 
تأتي  الندوة  أن  أكد  حيث  الخاطئة. 
التوعوية  الخطة  استكمال  إطار  في 

وبــهــدف  ٢٠٢٠م  لــعــام  واإلعــالمــيــة 
الــمــتــعــامــلــيــن  دور  مـــحـــور  تــفــعــيــل 
مـــع الـــحـــدث، كــمــا تـــم الــتــأكــيــد على 
حالة  في  والتنسيق  التعاون  ضرورة 
مالحظة أي بوادر انحرافية سلوكية 
لحلها  والسعي  الطالب  لدى  خاطئة 
إدارة  مع  بالتعاون  المدرسة  داخــل 

شرطة األحداث. 
علي  مــتــعــب  أول  الــمــالزم  وقـــدم 
الــقــحــطــانــي ضـــابـــط قــســم الــتــوعــيــة 

واإلعــــــــالم تـــعـــريـــًفـــا شــــامــــًال لــمــهــام 
المختلفة  واخــتــصــاصــاتــهــا  اإلدارة 
القطري  األحداث  بقانون  والتعريف 
عـــدًدا  اســتــعــرض  كــمــا   ،١٩٩٤ لــســنــة 
حسن  منها  الهامة  الموضوعات  من 
اخــتــيــار األصـــدقـــاء وعــــدم مــرافــقــة 
أصـــدقـــاء الــســوء وطــاعــة ولـــي األمــر 
وعـــــــدم الــــتــــواصــــل مـــــع األشــــخــــاص 
مــجــهــولــي الـــُهـــويـــة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، 
وأوضح أن احترام المعلم والتعاون 

ــــمــــدرســــة أمــــــر فــي  مـــعـــه داخـــــــل ال
غــايــة األهــمــيــة، داعــًيــا الــطــالب إلــى 
واالبتعاد  الفاضلة  باألخالق  التحلي 
عــــن الـــســـلـــوكـــيـــات الـــخـــاطـــئـــة داخــــل 
على  والمحافظة  المدرسي  الــحــرم 
السلوكيات اإليجابية خارج المدرسة 
االلتزام  مع  مفيد  هو  بما  واالنشغال 
بـــاحـــتـــرام الــقــوانــيــن واألنـــظـــمـــة في 
المنتزهات  أو  التجارية  المجمعات 

وغيرها من األماكن العامة.

شرطة األحداث تنظم ندوة حول السلوكيات الخاطئة
عبر تقنية االتصال المرئي واستهدفت مدارس الجاليات

١٣٥١٩٨  إجمـــالي عــدد المتعافين من كــورونا
أعلنت شفاء ٢٤٨ حالة أمس .. الصحة:

الخارج من  لعائدين   ٤٤ بينها  جديدة  إصابة  حالة   ٢١٥ الــعــالجتسجيل  لتلقي  الــعــزل  فــي  ــدة  ــدي ــج ال الـــحـــاالت  جــمــيــع  وضـــع 
أعــلــنــت  قــــنــــا:    - الـــــدوحـــــة 
الــــعــــامــــة،  الــــصــــحــــة  وزارة 
 ٢١٥ تـــســـجـــيـــل  عـــــن  أمـــــــس، 
مؤكدة  جديدة  إصابة  حالة 
 - « كوفيد  كــورونــا  بفيروس 
والــعــشــريــن  األربــــع  فــي    «١٩
بينها  مـــن  األخـــيـــرة،  ســاعــة 
مسجلة  محلية  إصــابــة   ١٧١
و٤٤  الــمــجــتــمــع  أفـــــراد  بــيــن 
حـــــالـــــة بــــيــــن الـــمـــســـافـــريـــن 
الذين  الخارج  من  العائدين 
الصحي.  للحجر  يخضعون 
الــصــحــة  وزارة  ســجــلــت  كــمــا 
شفاء ٢٤٨ حالة من فيروس 
 ٢٤ الـــــ  فـــي    «١٩  - « كوفيد 
بذلك  ليصل  األخــيــرة  ساعة 
من  المتعافين  عدد  إجمالي 
إلى  قطر  دولــة  في  المرض 

  .١٣٥١٩٨
ــــــوزارة بــيــانًــا  وأصــــــدرت ال
حــــول مـــســـتـــجـــدات فـــيـــروس 
دولــــة  فــــي    «١٩  - « كوفيد 
قــطــر تــضــمــن اإلعـــالن أمــس 
حـــالـــة   ٢١٥ تـــســـجـــيـــل  عــــــن 
إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة مــــؤكــــدة 
 - « كوفيد  كــورونــا  بفيروس 
بين  مــنــهــا  حــالــة   ١٧١  ، «١٩
حــالــة  و٤٤  الــمــجــتــمــع  أفــــراد 
مـــن الــمــســافــريــن الــعــائــديــن 
 ٢٤٨ مـــن الـــخـــارج. وتــعــافــي 
خالل  الفيروس  من  شخًصا 
ـــمـــاضـــيـــة،  ال ســــاعــــة   ٢٤ الـــــــ 
اإلجمالي  العدد  بذلك  ليصل 
ـــة  ـــحـــاالت الـــشـــفـــاء فـــي دول ل
وأشـــار   .١٣٥١٩٨ قــطــر  إلـــى 

ـــيـــان إلـــــى أنـــــه تــــم وضـــع  ـــب ال
في  الجديدة  الحاالت  جميع 
الرعاية  يتلقون  وهم  العزل 
ـــصـــحـــيـــة الــــــالزمــــــة وفــــًقــــا  ال

الصحي. لوضعهم 
« كوفيد- وضــــع  وحـــــول   
الــبــيــان  قــــال  الـــحـــالـــي،    «١٩
نـــجـــحـــت جــــهــــود قــــطــــر فــي 
ــا  الــتــصــدي لــفــيــروس كــورون
وتـــســـطـــيـــح  « كوفيد-١٩»  
تفشي  مــن  والــحــد  المنحنى 
الفيروس، مع انخفاض عدد 
الـــحـــاالت الــيــومــيــة، وكــذلــك 
تـــراجـــع عـــدد حــــاالت دخـــول 
الــمــســتــشــفــى أســـبـــوعـــًيـــا، كــمــا 
ســاهــم الــفــحــص االســتــبــاقــي 
المشتبه  للحاالت  والمكثف 
ــــهــــا بــــفــــيــــروس  ــــت فــــــي إصــــاب
فــي  « كوفيد-١٩»   كــــورونــــا 
ــــحــــديــــد عــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن  ت
حــــــاالت اإلصــــابــــة الـــمـــؤكـــدة 

المجتمع.  في  بالفيروس 
قــطــر  أن  الــــبــــيــــان  وأكـــــــد 
العالم  دول  أقــل  مــن  تعتبر 
فــي مــعــدل وفــيــات فــيــروس 
« كوفيد-١٩» ،  كــــــورونــــــا 
وذلـــــك لـــعـــدة أســـبـــاب مــنــهــا 
يــقــدم  الــصــحــي  الـــقـــطـــاع  أن 
الجودة  عالية  صحية  رعاية 
كورونا،  بفيروس  للمصابين 
الـــشـــبـــاب  شـــريـــحـــة  أن  كـــمـــا 
تــشــكــل الــنــســبــة الــكــبــرى من 
ســـكـــان دولـــــة قـــطـــر، أيـــًضـــا 
الــــفــــحــــوصــــات االســـتـــبـــاقـــيـــة 
لــتــحــديــد الـــحـــاالت الــمــصــابــة 

الطاقة  رفــع  كــذلــك  مــبــكــًرا، 
للمستشفيات،  االســتــيــعــابــيــة 
خـــــاصـــــًة وحـــــــــدات الـــعـــنـــايـــة 

الـــمـــركـــزة لـــضـــمـــان حــصــول 
الرعاية  على  المرضى  جميع 
حماية  على  والعمل  الالزمة، 

ــــســــن والـــمـــصـــابـــيـــن  ــــار ال كــــب
خطر  من  مزمنة  بــأمــراض 

كورونا.  بفيروس  اإلصابة 

وشـــــــدد الـــبـــيـــان عـــلـــى أن 
تــخــفــيــف الــقــيــود وانــخــفــاض 
عـــــدد الــــحــــاالت الـــيـــومـــيـــة ال 

قد  كورونا  جائحة  بأن  يعني 
حيث  قطر،  دولة  في  انتهت 
ـــا إدخـــــــال بــعــض  ـــومـــًي يـــتـــم ي
الـــمـــرضـــى إلـــــى الــمــســتــشــفــى 
مــمــن يــعــانــون مـــن أعـــراض 
« كوفيد- كـــورونـــا  فـــيـــروس 
والــشــديــدة،  المتوسطة    «١٩
جميع  اتباع  علينا  يجب  كما 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة لــتــجــنــب 
الفيروس  من  جديدة  موجة 
وزيــــــــــــــادة عــــــــدد الـــــحـــــاالت 
وجــود  مــع  خــاصــة  المصابة، 
مــؤشــرات لــحــدوث ذلــك في 
الـــعـــالـــم،  دول  مــــن  الـــعـــديـــد 
أكثر  اآلن  علينا  يجب  أيــًضــا 
أن  مــــضــــى  وقـــــــت  أي  مـــــن 
نـــتـــوخـــى الــــحــــذر، ونـــحـــرص 
عــلــى حــمــايــة األفــــراد األكــثــر 
فيروس  لمضاعفات  عرضة 

« كوفيد-١٩» .  كورونا 
ــــــذي يــمــكــن  وحــــــول مــــا ال
الــــقــــيــــام بــــــه، قــــــال الـــبـــيـــان 
ـــه وبــيــنــمــا يــتــم رفـــع قــيــود  إن
دولـــــة  فـــــي  « كوفيد-١٩»  
ـــــــا، مـــن  قــــــطــــــر تـــــــدريـــــــجـــــــًي
الــجــمــيــع  يــــقــــوم  أن  الـــمـــهـــم 
على  السيطرة  في  بــدورهــم 
الــــفــــيــــروس وذلــــــك بــتــجــنــب 
ـــــجـــــســـــدي مـــع  الــــــتــــــقــــــارب ال
اآلخـــريـــن وتــجــنــب األمــاكــن 
تجنب  وكـــذلـــك  الــمــزدحــمــة 
ـــتـــي  األمـــــــاكـــــــن الـــمـــغـــلـــقـــة ال
ـــعـــج بــــالــــنــــاس، وااللـــــتـــــزام  ت
وارتداء  االجتماعي  بالتباعد 
الـــكـــمـــامـــات وغـــســـل الــيــديــن 

بــانــتــظــام، أيــًضــا مــن الــمــهــم 
كبار  حــمــايــة  فــي  نستمر  أن 
الــــســــن واألشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
مزمنة.  أمراض  من  يعانون 
ـــيـــان بــتــطــبــيــق  ـــب ونـــصـــح ال
اإلجـــــــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة 
الخاصة  الوقائية  والتدابير 
« كوفيد- ــا  كــورون بــفــيــروس 
١٩»  عند التواجد في المنزل 
مــــع كـــبـــار الـــســـن وأصـــحـــاب 
ويشمل  المزمنة،  األمــراض 
ذلـــــــك الــــتــــبــــاعــــد الــــجــــســــدي 
والمداومة  الكمامة  وارتــداء 
عـــلـــى غـــســـل الـــيـــديـــن بــالــمــاء 
والـــــــصـــــــابـــــــون، كــــمــــا يـــجـــب 
يـــعـــانـــي  شــــخــــص  أي  ــــى  عــــل
« كوفيد-١٩»   أعــــراض  مــن 
االتــــصــــال بـــخـــط الــمــســاعــدة 
أو   ١٦٠٠٠ الــــــرقــــــم  عــــلــــى 
الـــتـــوجـــه مـــبـــاشـــرة إلــــى أحــد 
الــمــحــددة  الصحية  الــمــراكــز 
لـــــلـــــخـــــضـــــوع لــــلــــفــــحــــوصــــات 
الالزمة، وهي مركز معيذر 
أم  أو  الــــخــــيــــل  روضــــــــة  أو 
الصحية،  الــغــرافــة  أو  صــالل 
الــمــرض  اكــتــشــاف  إن  حــيــث 
فـــي وقـــت مــبــكــر يــســهــم في 
العالج  على  الحصول  سهولة 
من  التعافي  وسرعة  الــالزم 

المرض. 
ودعــــا الـــبـــيـــان إلــــى زيــــارة 
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لـــوزارة 
الــصــحــة الـــعـــامـــة بــاســتــمــرار 
لــــــلــــــحــــــصــــــول عـــــــلـــــــى آخـــــــر 

المعلومات.
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التملق  الوظـــيفي ُخلُـــق مذمــوم 
نبهوا إلى تداعيات المبالغة في اإلطراء والمديح.. دعاة لـ  :

ــه حرام ــره ليتغاضــى عــن تقصيره فــي عمــل أو يعطيه مــا ليس من حق ــق الموظــف لمدي تمل
ــكــفــاءة    ــار ال ـــى مــعــي ــه واالحـــتـــكـــام إل ــي ــرؤوس ــيــن م ــدل ب ــع ــال ــب ب ــال ــط ــؤول ُم ــس ــم ال

يــنــافــقــوه وأال  لـــه  يــنــصــحــوا  أن  عــلــى  مــرؤوســيــه  يــشــجــع  أن  الــمــســؤول  واجــــب   

 :- وسلم  عليه  اهللا  صلى   - اهللا  رســول  قــال 
من  ينتزعه  انــتــزاًعــا  العلم  يقبض  ال  اهللا  «إن 
العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى 

جهاالً،  رؤوًســـا  الــنــاس  اتَّــخــذ  عالًما  ــْبــِق  يُ لــم  إذا 
فُسئِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا» متفق 

عليه.

ما الفرق بين «تحت» 
و«أسفل» في القرآن الكريم 

جزاءُ التكذيب بآيات اهللا

١٠
الجمعة 12 ربيع اآلخر 1442هـ - 27 نوفمبر 2020م - العدد (14083)

-  ما حكم الغسل يوم الُجُمعة؟ 

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

وااله.
ُسّنة  الجمعة  يــوم  غسل  فــإن  وبــعــد: 
مؤكدة على الراجح، وهو قوُل جماهير 
ناًسا  أن  الصحيَحين؛  ففي  العلم،  أهل 
النبي  فقال  أعمالهم  من  الجمعة  أتــوا 
هذا)،  ليومكم  تطهرتم  أنكم  لهم: (لو 
يفيد  وهــذا  اغتسلتم)،  روايــة (لــو  وفــي 

أنه ليس واجبًا وإال ألمرهم باالغتسال 
بدل أن يحضهم عليه.

وُسئل ابن عباس: «أترى الغسل يوم 
أطهر،  ولكنه  ال،  قال:  واجبًا؟  الجمعة 
وخــيــر لــمــن اغــتــســل، ومـــن لــم يغتسل 
داود  أبـــو  رواه  بـــواجـــب»،  عليه  فليس 

وحسنه األلباني.
واجب  الجمعة  (غسل  حديث:  وأمــا 
يمس  وأن  والــســواك،  محتلم،  كل  على 
من الطيب ما يقدر عليه) متفق عليه، 

يــأتــي  أن  أحـــدكـــم  أراد  (إذا  وحـــديـــث: 
الجمعة فليغتسل) رواه مسلم، فالمراد 
وقد  السيما  فــقــط،  التأكيد  بــالــوجــوب 
عــطــف عــلــيــه الـــســـواك والــطــيــب وليسا 
الــوجــوب  تستعمل  والــعــرب  بــواجــبَــيــن، 
بمعنى التأكيد، وقوله: (فليغتسل) يفيد 
إذا  الجنابة  غسل  عنه  ويــنــوب  الــنــدب، 
نوى سنة الُجُمعة معه، ووقته يبدأ بعد 
واهللا  الــصــالة.  حين  إلــى  الفجر  طــلــوع 

أعلم

حكـم الغسـل يـوم الجمعـة 

الشيخ جاسم بن محمد الجابر 
رئيس لجنة البحوث والفتوى 

باالتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
- فرع قطر

ــعــبــيــر عــن  ــت ــســتــعــمــل فــــي ال  تـــحـــت: تُ
المنفصل أو ما يمكن انفصاله. أما أسفل: 
بعضه  المتصل  عن  التعبير  في  فتُستعمل 

ببعض.
لــفــظ  فــيــهــا  ورد  الـــتـــي  اآليـــــــات  ومـــــن 
تعالى:»  قوله  الكريم  القرآن  في  (تحت) 
أَْرُجلِِهْم»  تَْحِت  َوِمــْن  َفْوِقِهْم  ِمْن  َألََكلُوا 

٦٦ المائدة.
اْألَْرِض  ِفي  َوَمــا  َماَواِت  السَّ ِفي  َما  «لـَـُه 
طه.   ٦ ــَرى»،  ــثَّ ال تَــْحــَت  َوَمـــا  بَْينَُهَما  َوَمـــا 

وقوله «يَْوَم يَْغَشاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َفْوِقِهْم 
َوِمْن تَْحِت أَْرُجلِِهْم»، ٥٥ العنكبوت.

لــفــظ  فـــيـــهـــا  ورد  الــــتــــي  اآليــــــــات  أمـــــا 
«أسفل» في القرآن الكريم، فمنها قوله 
ْكُب  َوالرَّ اْلُقْصَوى  بِاْلُعْدَوِة  تعالى:»َوُهْم 
تعالي  وقوله  األنفال.   ٤٢ ِمْنُكْم»  أَْســَفــَل 
ــْن َفــْوِقــُكــْم َوِمـــْن أَْســَفــَل  «إِْذ َجــاُءوُكــْم ِم
ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اْألَْبَصاُر»، ١٠ األحزاب. 
وقوله تعالى «ثُمَّ َرَدْدنَاُه أَْسَفَل َساِفلِيَن» 

٥ التين.

َخلَْقُت  َوَمـــْن  تــعــالــى:»َذْرنِــي  اهللا  قــال 
َوبَنِيَن  َمْمُدوًدا،  َماًال  لَُه  َوَجَعْلُت  َوِحيًدا، 
ْدُت لَُه تَْمِهيًدا، ثُمَّ يَْطَمُع أَْن  ُشُهوًدا، َوَمهَّ
أَِزيَد، َكالَّ إِنَُّه َكاَن آليَاتِنَا َعنِيًدا، َسأُْرِهُقُه 

َصُعوًدا ...»، المدثر : ١١-١٧. 
نـــزلـــْت هــــذه اآليــــــات فـــي اْلـــَولِـــيـــد ْبــن 
النَّاس  َكـــاَن  َوإِْن  ــَمــْخــُزوِمــّي،  اْل اْلــُمــِغــيــَرة 
ْكــِر  ــا ُخــصَّ بِــالــذِّ ــَم ُخــلـِـُقــوا ِمــْثــل َخْلقه. َوإِنَّ
ُسول  الْختَِصاِصِه بُِكْفِر النِّْعَمة، َوإِيَذاء الرَّ
ى - أي:  صلى اُهللا عليه وسّلم، َوَكاَن يَُسمَّ
يَُقول:  فَكاَن  َقْومه.  ِفي  اْلَوِحيد   - الوليد 
أَنَا اْلَوِحيُد ْبن اْلَوِحيد، لَْيَس لِي ِفي اْلَعَرب 
نَِظير، َوال ألبِي اْلُمِغيَرة نَِظير»، ومعنى 

د أَْمَر الَِّذي َخلَْقته ِفي  اآليات: َدْع يَا ُمَحمَّ
بَْطن أُّمــه َوِحــيــًدا -ال َمــال وال َولَــد - إِلـَـيَّ 
أََقــاَم  َحــتَّــى  العيش  فــي  لــه  بََسطُت  فقد   ،
ُكّله  ا  َهــذَ بَْعَد  ويَْطَمع  ًها،  ُمتََرفِّ ُمَطْمئِنًّا 
اْلَولِيد  َوَكــاَن  َواْلَولَد.  اْلَمال  ِفي  أَِزيــَدُه  أَْن 
ٌد َصاِدًقا َفَما ُخلَِقْت  يَُقول: «إِْن َكاَن ُمَحمَّ
َعلَْيِه  ا  َردًّ تََعالَى  اهللاَّ  َفَقاَل  لِي،  إِال  اْلَجنَّة 
» أَْي: لَْسُت أَِزيدُه، َفلَْم  َوتَْكِذيبًا لَُه: «َكالَّ
يََزْل يََرى النُّْقَصان ِفي َماله َوَولَده َحتَّى 
بآيات  كــفــره  بسبب  إال  ذاك  ومــا  ــلَــَك،  َه
عليه   - لرسوله  وتكذيبه   ، تعالى-   - اهللا 
الــصــالة والــســالم - وهـــذا جــــزاُء كـــلِّ َمــن 

َجحَد وكفر.

  

الدوحة - نشأت أمين:

ـــــد عـــــدٌد مـــن الــــدعــــاة أّن  أّك

يعتمدها  اجتماعية  آفة  التملق 

البعض سبيًال يتلمسون به سبل 

أجل  مــن  إلــيــه  المتملق  إرضـــاء 

أنه  يعتقدون  مــا  إلــى  الــوصــول 

أنه  إلــى  مشيرين  حقهم،  مــن 

خلق مذموم.

تملق  إّن   ] لــــ  ـــوا  وقـــال

يتغاضى  لكي  لمديره  الموظف 

عـــن تــقــصــيــره فـــي عــمــلــه، أو 

يعطيه ما ليس من حّقه حرام، 

جهة  من  لألمانة  خيانة  ويُعد 

الـــمـــديـــر والــــمــــوظــــف، الفــتــيــن 

على  الــمــوظــف  زاد  إذا  أنـــه  إلـــى 

ذلـــك بـــاإلســـاءة إلـــى غــيــره من 

والتقليل  حق،  بغير  الموظفين 

زاد  العمل،  فــي  جهودهم  مــن 

إثمه، وعظم ذنبه.

وشددوا على أنه يتعّين على 

اإلنـــســـان أن يــعــطــي الــمــســؤول 

والتقدير،  االحــتــرام  مــن  حقه 

لـــكـــن مــــن الــــواجــــب عــلــيــه في 

يــنــصــحــه  أن  نـــفـــســـه  ـــــوقـــــت  ال

وتعالى  تــبــارك  بـــاهللا  ويــذكــره 

والثناء  اإلطــــراء  فــي  يبالغ  وأال 

عــلــيــه مــهــمــا كـــان الـــدافـــع لــهــذا 

اإلطــــراء والــثــنــاء، وأشــــاروا إلى 

أن المسؤول ُمطالب أيًضا بأن 

يعدل بين مرؤوسيه وأال يتيح 

يتقرب  أن  يريد  لمن  الفرصة 

ــــــا كـــانـــت أســــبــــاب هـــذا  ـــيـــه أيً إل

يساوي  أن  عليه  وأن  الــتــقــرب 

ألعمالهم  تبًعا  مرؤوسيه  بين 

حسب  على  وليس  وإنجازاتهم 

قربهم أو إطرائهم عليه.

االحترام والتقدير 

أحــمــد  د.  ــلــة  فــضــي وقـــــــال   

الــفــرجــابــي الــخــبــيــر الــشــرعــي: 

بأن  ُمطالب  المسلم  أن  الشــك 

بالطريقة  الــنــاس  مــع  يــتــعــامــل 

التي ترضي اهللا تبارك وتعالى 

يــعــطــي  أن  اإلنــــــســــــان  وعــــلــــى 

الــمــســؤول حــقــه مــن االحــتــرام 

والتقدير، لكن في نفس الوقت 

ينصحه  أن  عليه  الــواجــب  مــن 

أيــًضــا وأن يــذكــره بــاهللا تبارك 

اإلطــراء  فــي  يبالغ  وأال  وتعالى 

الدافع  كــان  مهما  عليه  والثناء 

لــهــذا اإلطــــراء والــثــنــاء، كــمــا أن 

إيـــاه  بنصحه  يــقــصــد  أن  عــلــيــه 

وجـــه اهللا تــبــارك وتــعــالــى وأال 

يجامل في ذلك.

الــــمــــســــؤول  أن  وأوضــــــــــــح 

هــذا  مــع  يتعامل  عــنــدمــا  أيــًضــا 

ــًضــا  ــــمــــرؤوس فـــإنـــه عــلــيــه أي ال

أن  على  مــرؤوســيــه  يشجع  أن 

وأن  ينافقوه  وأال  لــه  ينصحوا 

النصح  ألن  الــحــقــائــق  يــخــبــروه 

واجب عليهم، كما أن المسؤول 

بينهم  يعدل  بأن  أيًضا  ُمطالب 

وأال يتيح فرصة لمن يريد أن 

أسباب  كــانــت  ـــا  أيً إلــيــه  يتقرب 

يساوي  أن  وعليه  التقرب  هــذا 

بــيــن مـــرؤوســـيـــه عــلــى حسب 

وليس  وأعــمــالــهــم  إنــجــازاتــهــم 

أو  لــه  مجاملتهم  حــســب  عــلــى 

إطرائهم عليه. 

حكم التملق

التملق  بحكم  يتعلق  وفيما 

قال د. أحمد الفرجابي: اإلنسان 

فهذا  الحق  بغير  يخبر  كان  إذا 

ال يجوز من الناحية الشرعية، 

وقـــد قـــال ربــنــا تــبــارك وتعالى 

في محكم كتابه «يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

بِاْلِقْسِط  اِمــيــَن  َقــَوّ ــوا  ُكــونُ ــوا  آَمــنُ

ِ َولَْو على أَنُفِسُكْم أَِو  ُشَهَداَء ِهللاَّ

اْلَوالَِدْيِن َواْألَْقَربِيَن».

يجب  اإلنسان  أن  إلى  ولفت 

مع  تعامله  فــي  يكون  أن  عليه 

الناس قائًما بالقسط فال يقول 

ما  إال  يـــقـــول  وال  الـــحـــق  غـــيـــر 

يرضي اهللا تبارك وتعالى.

وعندما يتكلم بالكلمة ينبغي 

تعالى  اهللا  وجــه  بها  يقصد  أن 

المداهنة  أو  المجاملة  ولــيــس 

والنفاق لهذا المسؤول من أجل 

منصبه أو مكانته.

وأشـــار إلــى أن الــنــبــي، صلى 

يعامل  كـــان  وســلــم،  عليه  اهللا 

الــصــحــابــة ســواســيــة، كــمــا أنهم 

كانوا  عليهم  تعالى  اهللا  رضوان 

يحرصون على أن يتعاملوا مع 

الرسول الكريم وفًقا للضوابط 

الشرعية. 

ـــــد أن الــتــمــلــق يــعــنــي أن  وأّك

الحقيقة،   بغير  اإلنــســان  يخبر 

والذي هو حرام شراًعا، السيما 

ــلــحــق من  ـــو كــــان يـــريـــد أن يُ ل

خـــالل هـــذه الــعــالقــة اإلضــــرار 

باآلخرين.

 قول الحق

 من جانبه أوضح د. محمود 

التملق  أن  يــوســف  عــبــدالــعــزيــز 

خــلــق مـــذمـــوم وقــــد ذكــــر اهللا 

المتملقين  ــعــالــى  وت ســبــحــانــه 

فـــي الــــقــــرآن الـــكـــريـــم وفــضــح 

تـــعـــالـــى:»َوإَِذا  بقوله  أالعيبهم 

َوإَِذا  آَمنَّا  َقالُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  لَُقوا 

إِنَّــا  َقــالُــوا  َشَياِطينِِهْم  إِلَـــٰى  َخــلـَـْوا 

ُمْستَْهِزُئوَن،  نَْحُن  إِنََّما  َمَعُكْم 

ُهــْم  ــُمــدُّ ــِهــْم َويَ ــْهــِزُئ بِ ــتَ  يَــسْ
ُ اهللاَّ

أُولَٰئَِك  يَْعَمُهوَن،  ُطْغَيانِِهْم  ِفي 

بِاْلُهَدٰى  َاللََة  الضَّ اْشتََرُوا  الَِّذيَن 

َكانُوا  َوَما  تَِجاَرتُُهْم  َربَِحْت  َفَما 

ُمْهتَِديَن».

وأضـــــــــــــــاف: الــــتــــمــــلــــق آفـــــة 

المتملق  يــعــتــمــدهــا  اجــتــمــاعــيــة 

المتملق  عند  غــايــة  إلــى  سبيًال 

إلـــيـــه، يــتــلــمــس ســبــل إرضـــائـــه 

حًقا  يكون  قد  ما  إلــى  للوصول 

له، وإلى ما قد يكون ليس من 

حقه، وهو في الحالتين يدرك 

جيًدا أن المطالب بالحق يكفي 

أن يستند إلى قيم عادلة.

والجرأة،  الصراحة،  وتابع: 

ــيــة  ــــحــــق هـــــي الــعــمــل وقــــــــول ال

الجاذبة والمضادة للتملق، ألن 

طبيعة التملق سلوكية انهزامية 

القول  ويمكن  الحقيقة  تخفي 

بــأنــهــا تــغــلــف الــحــقــيــقــة الــمــرة 

ـــا وقــد  بـــغـــالف زائـــــف جـــوهـــريً

يـــتـــراءى لــلــمــشــاهــد أنـــه غــالف 

الحقيقة  ولـــكـــن  بــــــراق،  المــــع 

المديح  هو  والتََملُق:  ذلك  غير 

الزائف المبالغ فيه الذي يهدف 

ألن يحقق لمن يقوله مكاسب 

على  المحافظة  أو  مصالح  أو 

مكانة أو التقدم في عمل وقد 

وِجـــــد الــمــتــمــلــقــون فـــي جميع 

العصور  َمـــر  عــلــى  الــحــضــارات 

ـــوا يــوجــدون إلــى يومنا  ومــا زال

هـــــــذا، خــــاصــــة فــــي حـــاشـــيـــات 

الشخصيات ذات الجاه والنفوذ. 

الــمــوظــف  تــمــلــق  أن  وأّكـــــــد 

لمديره ليتغاضى عن تقصيره 

فـــي عــمــلــه، ويــعــطــيــه مـــا ليس 

ــعــد  مــــن حـــّقـــه حـــــــرام، وهـــــو يُ

خيانة لألمانة من جهة المدير 

الــمــوظــف  زاد  وإذا  والــمــوظــف 

على ذلك اإلساءة بغير حق إلى 

غيره من الموظفين، والتقليل 

زاد  العمل،  فــي  جهودهم  مــن 

إثمه، وعظم ذنبه.

أربع آفات

 وأشــار إلــى ما ذكــره اإلمــام 

الغزالي في الجانب السلبي في 

بالرذيلة  وصــفــه  حــيــن  الــمــدح 

أربع  الرذيلة  لهذه  إن   » قائًال: 
آفــات فــي حــق الــمــادح واثنتين 
فــي حــق الــمــمــدوح، أمــا آفاتها 
فــي حــق الــمــادح فــهــي: أنـــه قد 
يـــفـــرط فــيــنــتــهــي بـــه اإلفـــــراط 
إلــى الــكــذب، كذلك قــد يدخله 
ــالــمــدح مظهر  الــــريــــاء، فــإنــه ب
مضمًرا  يــكــون  ال  وقـــد  للحب 
له وال معتقًدا لجميع ما يقوله 
فيصير به مرائًيا منافًقا ، كما 
أنه قد يقول ما ال يتحققه وال 
يــطــلــع عــلــيــه كــقــولــك إنــــه متق 
وورع وخيِّر وزاهد، كذلك قد 
يــفــرح الــمــمــدوح وهــو ظــالــم أو 

فاسق وهذا غير جائز.
في  آفـــاتـــهـــا  أن  إلــــى  ولـــفـــت 
المدح  أن  هـــي:  الــمــمــدوح  حــق 
وإعجابًا  كــبــًرا  فيه  يُــحــِدث  قــد 
إذا  أنه  وكذلك  مهلكان،  وهما 
أثني عليه بالخير فرح به وفتر 

ورضي عن نفسه فقل جده.

المديح بالكالم

ـــبـــه قــــــال فــضــيــلــة  مـــــن جـــان
النعيمي  يحيى  الشيخ  الــداعــيــة 
بـــاب  فــــي  يــــدخــــل  الـــتـــمـــلـــق  إن 
األمــر  يقتصر  ال  وقـــد  الــكــذب 
بل  فقط  بالكالم  المديح  على 
قــد يفتح الــبــاب أمـــام اإلنــســان 
ـــهـــدايـــا  أيـــــًضـــــا نـــحـــو تـــقـــديـــم ال
والــــدخــــول فـــي أشـــيـــاء عــديــدة 
مـــحـــذورة شـــرًعـــا، مــضــيــًفــا أن 
رئيسه  على  يخلع  قــد  اإلنــســان 
فيه  ليست  صــفــات  الــعــمــل  فــي 
مــن األســــاس وهــــذه الــظــاهــرة 
ــــــى عـــــالج.  ـــاج بـــالـــفـــعـــل إل ـــحـــت ت
وأضـــــاف: قــد يــكــون الشخص 
إنــســان  التملق  إلـــى  يلجأ  الـــذي 
غــيــر كـــفء وأقـــل مــســتــوى من 
زمــالئــه ومــن ثــم فــإنــه يحاول 
بتملق  النقص  هــذا  يــعــوض  أن 
أو  بترقية  يحظى  لكي  رئيسه 
مكافأة أو ما شابه ذلك. وشدد 
المسؤول  على  يتعّين  أنــه  على 
أيًضا أن يكون يقًظا، بحيث إذا 
ما أتاه مرؤوسه بثياب المديح 
أو  بالمكافآت  عليه  يــغــدق  أال 
الترقيات وإنما يجب أن تكون 
المحك  هي  العمل  في  الكفاءة 
والــحــصــول  للترقية  والــمــعــيــار 
عــلــى الــمــكــافــآت ولــيــس كــثــرة 
التملق.  ونصح من يلجؤون إلى 
بالتوقف  األســالــيــب  هـــذه  مــثــل 
عنها والعمل بدًال من ذلك على 
تــطــويــر مــهــاراتــهــم واالســتــنــاد 
مواقعهم،  في  البقاء  في  إليها 
ألن مـــن يــمــدحــه الـــيـــوم قـــد ال 
يكون موجوًدا في المنصب غًدا.

د. أحمد الفرجابي الشيخ يحيى النعيمي



افتتح   :]  - الـــدوحـــة 
ســـــعـــــادة الـــســـيـــد صــــــالح بــن 
غــانــم الــعــلــي، وزيـــر الــثــقــافــة 
والـــــريـــــاضـــــة، مــــســــاء أمــــس، 
فــعــالــيــات مــهــرجــان الــفــيــلــم 
 european األوروبـــــــــــــــــي 
وذلـــــك   ،drive-in film
بــحــضــور عــــدد مـــن الــســفــراء 
األوروبيين،  والدبلوماسيين 
ــــواصــــل فـــعـــالـــيـــات  ــــت فـــيـــمـــا ت
الـــمـــهـــرجـــان حـــتـــى يـــــوم غــد 
الــســبــت فـــي ســـاحـــة مــواقــف 
الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة لــكــبــار 
الـــشـــخـــصـــيـــات فــــي «دوحــــــة 
فستيفال سيتي». من جانبه، 
أنــدرس  السيد  ســعــادة  رحــب 
مملكة  ســفــيــر  بــيــنــجــتــســيــن، 
بجميع  الــدوحــة،  فــي  السويد 
الضيوف قائًال: تلعب الثقافة 
الــعــالقــات  فــي  أســاســًيــا  دوًرا 
فهي  والــــدول،  الــشــعــوب  بين 
وتربط  التواصل  جسور  تبني 
الــمــجــتــمــعــات لــدعــم االنــفــتــاح 

المتبادل. والتفاهم 
وافــــــتــــــتــــــح الـــــمـــــهـــــرجـــــان 
بــمــســاهــمــة  األول  ــالــعــرض  ب
مـــن دولــــة الــســويــد، بــعــنــوان 
«الـــرجـــل الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
خــارج  تسلق  الــذي  عــام   ١٠٠
الـــنـــافـــذة واخــــتــــفــــى»، وهـــو 

فــــيــــلــــم درامـــــــــــي كــــومــــيــــدي 
عـــــــن رجــــــــــل كــــــــــان يـــتـــمـــتـــع 
بــحــيــاة غــنــيــة، ولــــم يــرغــب 
بــاالحــتــفــال بــعــيــد مــيــالده الـــ 
أيام  ثالثة  مدار  وعلى   .١٠٠
ســيــتــمــكــن عـــشـــاق الــســيــنــمــا 
خــــالل الـــعـــرض الــســيــنــمــائــي 

لــلــســيــارات، مـــن االســتــمــتــاع 
ـــنـــوعـــة مــن  بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــت
األفــــــــــــالم الــــحــــصــــريــــة مـــن 
بما  مــخــتــلــفــة،  بــلــدان  تــســعــة 
فـــي ذلــــك الـــســـويـــد والــنــمــســا 
والبرتغال  وإيطاليا  وبلجيكا 
وهولندا  وسويسرا  وألمانيا 

وجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك. مــع 
االلـــتـــزام بــكــافــة اإلجـــــراءات 
ـــــة  ـــــرازي والـــــتـــــدابـــــيـــــر االحـــــت
والسالمة.  بالصحة  المتعلقة 
السينمائي  الــعــرض  ويــعــد 
ــــمــــهــــرجــــان  لــــــلــــــســــــيــــــارات ل
أكبر  أحد  األوروبية  األفالم 
وأكثرها  الثقافية  المشاريع 
ــا فـــي الـــعـــالـــم، حــيــث  ــًق تــشــوي
الثقافات  مــن  العديد  يجمع 
والـــــمـــــواهـــــب الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة. 
جهاد  أكــد  السياق  هــذا  وفــي 
لبوابة  العام  المدير  زرقوط 
ـــمـــالـــك لـــلـــدوحـــة  ـــشـــمـــال ال ال
قطر  تتميز  سيتى:  فستيفال 
بـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــات والـــلـــغـــات 
من  تحتضنها  التي  والفنون 
فمن  الــعــالــم.  أنـــحـــاء  جــمــيــع 
خـــــالل الـــمـــهـــرجـــان يــمــكــنــنــا 
جديدة  ثقافة  على  التعرف 
في كل يوم في هذه الدولة، 
وهـــــــذا مــــا يــجــعــلــهــا وجـــهـــة 

نوعها. من  فريدة 

وزير الثقافة يفتتح مهرجان الفيلم األوروبي
بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين

إثــــــارة وتشـــــويق فـي منــــافسـات «الطـلـــع»
ضمن فعاليات بطولة «جمعية القناص ٢٠٢٠»

أمــس  انــطــلــقــت   :]  - الـــدوحـــة 
 ،«٢٠٢٠ الـــقـــنـــاص  «جــمــعــيــة  بــطــولــة 
بـــأولـــى تــصــفــيــات مــســابــقــة الــطــلــع في 
صــبــخــة مـــرمـــي بــســيــلــيــن بــمــشــاركــة 
خـــمـــس مــــجــــمــــوعــــات. حـــيـــث تــمــكــن 
فــريــق بـــــرزان، والــصــقــار حــمــد جــابــر 
من  األول  اليوم  عن  بالتأهل  البريدي 
في  الــيــوم  تــتــواصــل  فيما  الــمــنــافــســات. 

صــبــخــة مـــرمـــي بــســيــلــيــن، مــنــافــســات 
الطلع للمجموعات من ٦ إلى ١٠ خالل 
أبطال  يدخل  بينما  الصباحية.  الفترة 
الصقارة،  مشعل  وحاملو  المستقبل، 
ظـــهـــر الــــيــــوم، غـــمـــار الـــمـــنـــافـــســـة فــي 
و»الصقار  الصغير»  «الصقار  مسابقة 
ـــا الــقــراريــص  ـــواعـــد» فـــي مــنــطــقــة أب ال
على  المسائية،  الفترة  وخالل  بالخور. 

المنافسة  تعود  عصًرا،  الثالثة  الساعة 
السلوقي  سباق  مع  والتشويق،  واإلثارة 
مجموعات   ٥ بمشاركة  التصفيات  في 
فـــي صــبــخــة مـــرمـــي بــســيــلــيــن، حــيــث 
يـــتـــأهـــل عـــن كـــل مــجــمــوعــة الـــمـــراكـــز 
الــذي  الــنــهــائــي  للسباق  األولــــى  الــثــالثــة 
سيجرى يوم الجمعة المقبل. وفي هذا 
العلي،  مبارك  بن  محمد  قال  السياق 

األول  الــيــوم  إن  الــطــلــع،  لــجــنــة  رئــيــس 
عــــرف مــشــاركــة خــمــس مــجــمــوعــات، 
مع  بدأ  االنطالق  إعطاء  أن  إلى  مشيًرا 
اتــضــاح الــرؤيــة. وأشـــاد الــعــلــي بــالــتــزام 
الصحية  بــاالشــتــراطــات  الــمــشــاركــيــن 
الــضــروريــة الــتــي تــوصــي بــهــا الــجــهــات 
الـــمـــخـــتـــصـــة، وتـــعـــاونـــهـــم مــــع لـــجـــان 
المشاركون  تــقــّدم  بــدورهــم  البطولة. 

القطرية  القناص  لجمعية  بشكرهم 
الـــتـــي أتـــاحـــت لــهــم الـــمـــشـــاركـــة فــيــهــا، 
واهــتــمــامــهــا بــالــصــقــاريــن. وفــــي هــذا 
الـــصـــدد، قـــال الــمــتــســابــق صــالــح عبيد 
الـــمـــري، عــضــو فــريــق الــشــقــب: الــيــوم 
األول شاركنا بأربعة صقور. وفي بداية 
الموسم، هي في أول جاهزيتها، ولها 
للفريق  تــكــون  أن  مــتــمــنــًيــا  إنـــجـــازات. 

المواسم  مثل  الموسم  هذا  في  بصمة 
أمر  فهذا  فزنا  إن  وأضــاف:  السابقة. 
فإننا  آخر  صقار  أي  فاز  وإن  يفرحنا، 
الصقار  قال  بدوره  له.  ونبارك  نحييه 
البريدي: «الحمد  جابر  حمد  المتأهل 
هللا، هذا أول صقر أشارك به وحققت 
اهللا  ونــســأل  المقبلة،  لــــألدوار  الــتــأهــل 

للجميع». التوفيق 

اإلعـــالمـــيـــة  تـــحـــل   :]  - الـــــدوحـــــة 
برنامج «مرآة  مذيعة  فرج  الحاج  صبرين 
الــصــحــافــة» ضــيــفــة عــلــى بــرنــامــج «نــصــف 
ســاعــة مـــع» الـــذي تــقــدمــه ســمــاء الصعبي، 
الفيسبوك  منصة  على  األحــد  مساء  وذلــك 
والتحقت  لإلعالم.  الجزيرة  لمعهد  التابعة 
عــام  اإلعــالمــيــة  الــجــزيــرة  بشبكة  صــبــريــن 
«مـــرآة  لــبــرنــامــج  ومــذيــعــة  صحفية   ٢٠١٢
الصحافة»، وكانت قد عملت مذيعة أخبار 
إلــى  انتقلت  ثــم  الثقافية  تــونــس  إذاعــــة  فــي 
تلفزيون الحوار اللندني قدمت فيه برنامج 
ساعة بالتونسي وهو برنامج حواري سياسي 
اجــتــمــاعــي. تــخــرجــت صــبــريــن فـــي معهد 
الصحافة وعلوم األخبار بتونس. وستتناول 
المهنية  صــبــريــن  مــحــطــات  أبــــرز  الــحــلــقــة 
ـــتـــدريـــب لـــإلعـــالمـــي ومـــحـــاور  وأهـــمـــيـــة ال
والنصف  الثامنة  في  البرنامج  يبث  أخرى. 
محطات  على  الضوء  ليلقي  أحــد  كل  مساء 

مــخــتــلــفــة مــــن حـــيـــاة الـــضـــيـــف ومــســيــرتــه 
المهنية. وسبق أن استضاف البرنامج عدًدا 
من نجوم الجزيرة ومدربي المعهد منهم 
خديجة  كريشان،  محمد  حجاوي،  عــارف 
بن قنة، ليلى الشيخلي، غادة عويس، فادي 

مطر، وجالل شهدا وآخرون.

صبرين الحاج في «نصف ساعة مع»

١١ فنون وثقافة
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تواصل فعاليات مبادرة  «المنصة الثقافية»
اســــتــــضــــاف   :]  - الـــــــدوحـــــــة 
الــمــلــتــقــى الــقــطــري لــلــمــؤلــفــيــن ضمن 
الكاتب  الــثــقــافــيــة»  مــبــادرة «الــمــنــصــة 
ــــــارة الـــــذي  ــــــزي واإلعــــــالمــــــي خــــالــــد ال
اســـتـــعـــرض مــســيــرتــه فــــي الــصــحــافــة 
وتــجــربــتــه فـــي الــثــقــافــة فـــي مــداخــلــة 
حيث  والــثــقــافــة».  «الصحافة  بــعــنــوان 
أكـــد الـــزيـــارة أن الــثــقــافــة والــصــحــافــة 

وجـــهـــان لــعــمــلــة واحــــــدة، فــمــن وجــد 
شغفه في الصحافة فال بد أن يكون له 
أن  يمكن  وال  الثقافة،  في  اهتمامات 
أن  يمكن  ال  فالثقافة  بينهما،  يفصل 
مرآتها،  فهي  الصحافة  عــن  تستغني 
كــمــا اســتــضــافــت الــمــنــصــة الــبــاحــث في 
حميدان  فضل  األســتــاذ  واألدب  اللغة 
«العربية  بعنوان  محاضرة  قدم  الذي 

المحاضرة  افتتح  حيث  ربيعها»،  هذا 
بمقولة لمصطفى صادق الرافعي «ما 
اعتبر  حيث  أهلها»،  ذل  إال  لغة  ذلــت 
في  ولــدت  العربية  اللغة  أن  حميدان 
اللغة  فبقيت  شابة  زالــت  ومــا  ربيعها 
المعاصرة الصامدة في وجه التغيرات 
بينه  حـــــواًرا  واســـتـــذكـــر  والـــتـــحـــديـــات، 
وبــيــن صــديــقــه اإلنــجــلــيــزي الـــذي كــان 

عمره  إنجليزي  نــص  بــقــراءة  يتفاخر 
ابنه  أن  فــأجــابــه  ســنــة   ١٠٠ مــن  أكــثــر 
قراءة  بإمكانه  سنوات  عشر  يبلغ  الذي 
سنة   ٢٠٠٠ عمره  العربية  باللغة  نص 
وهو ما جعل اإلنجليزي يستغرب من 
المحافظة  على  العربية  اللغة  قـــدرة 
مر  على  وبنائها  وتراكيبها  قوتها  على 

السنين. آالف 

عضو فريق برزان المتأهل في مسابقة الطلعمن الصقارين المشاركين في البطولةأحد الصقور المتأهلة في بطولة الطلع 

في تواصل لجلسات «األحداث التاريخية في قطر»

الــثــقــافــة  وزارة  ــنــظــم  تُ  :]  - الـــدوحـــة 
سلسلة  من  الثانية  الجلسة  غد  بعد  والرياضة 
«األحـــــــداث الــتــاريــخــيــة فـــي قـــطـــر.. تــحــديــات 
ما  عــنــوان «١٨٥١  تحت  وذلــك  واســتــجــابــات»، 
العلمية  ورقتها  سيقدم  والتي  بعد»،  وما  قبل 
الــســيــد غــانــم بـــن ســعــد الــحــمــيــدي، ويــديــرهــا 
الــزمــيــل األســتــاذ عــبــداهللا بــن غــانــم المهندي، 
تمام  في  وذلك  جريدة [  تحرير  رئيس 
الساعة السابعة مساًء على مسرح قطر الوطني، 
وتــســتــهــدف الــــــــوزارة مـــن ســلــســلــة الــجــلــســات 
التاريخ  ُمنعطفات  على  الضوء  تسليط  الفكرية 
الوطني، فتعّرف بها وتعّمق النظر فيها برؤية 
الجيل  لهذا  تكشف  تحليلية  وبــأدوات  ُمعاصرة 
وشــروط  هويته  ُمقومات  القادمة  ولألجيال 

تقدم المجتمع.
التأسيس  ملحمة  مــنــذ  الــقــطــريــون  وواجــــه 
كشفت  كثيرة،  تحديات  جيل  إلــى  جيل  ومــن 

في الماضي، كما هو في الحاضر، وعًيا عميًقا 
لكل  االستجابة  على  القطري  اإلنــســان  بــقــدرة 
مــا يــطــرأ أمــامــه مــن مــحــن الــطــبــيــعــة وآفـــات 
وطيلة  وأهــدافــهــا.  ألوانها  بمختلف  الُمعتدين 
التي  الكبرى  التاريخية  األحــداث  شّكلت  عقود 
خــــاض فــيــهــا الــقــطــريــون الـــبـــطـــوالت وقـــّدمـــوا 
للمجتمع  فــارقــة  عــالمــات  الــتــضــحــيــات،  فيها 
ارتكاز  نقاط  الــوقــائــع  تلك  وصـــارت  الــقــطــري، 
للشخصية القطرية، ال يفتأ القطريون يعودون 
وفهم  العبر  ألخــذ  فيها  والتفكر  دراستها  إلــى 
كانت  بما  قياًسا  الــراهــن،  تحديات  تتطلبه  ما 
الكفاءة  إظهار  من  الماضي  تحديات  تفرضه 
وتقام  جديد.  تحٍد  ألي  التصدي  في  واالقتدار 
تسبق  الــتــي  الــفــتــرة  فــي  هــذه  الجلسات  سلسلة 
االحتفال باليوم الوطني للدولة، تفاعًال مع هذا 
الحدث الوطني الذي يقام في ١٨ ديسمبر من 

كل عام ويفتخر به القطريون.

استعراض بطوالت وتضحيات األولين

ــــــــــة ــــــــــي ــــات ٩ دول أوروب ــــاف ــــق ــــوعــــة تـــحـــتـــفـــي بــــث ــــن ــــــــــالم مــــت أف
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الــــدوحــــة - قـــنـــا: شـــاركـــت دولـــة 
قــطــر فــي أعــمــال الــــدورة الــســادســة 
الــعــدل  وزراء  لــمــجــلــس  ــثــالثــيــن  وال
عبر  أمــس،  انــعــقــدت،  التي  الــعــرب، 

المرئي. االتصال  تقنية 
مــّثــل دولـــة قــطــر فــي االجــتــمــاع، 
ســـعـــادة الـــدكـــتـــور عــيــســى بـــن ســعــد 

ــنــعــيــمــي وزيــــــر الـــعـــدل  الـــجـــفـــالـــي ال
والــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال وزيــــــر الـــدولـــة 

الوزراء. مجلس  لشؤون 
وتـــــــنـــــــاول االجــــــتــــــمــــــاع، تـــعـــزيـــز 
مجال  في  والدولي  العربي  التعاون 
مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، وبـــحـــث عــدد 
القوانين  ومشاريع  االتفاقيات  من 

االتفاقية  بينها  من  االسترشادية، 
وآلية  اإلرهـــاب  لمكافحة  العربية 
تـــنـــفـــيـــذهـــا، واالتـــفـــاقـــيـــة الــعــربــيــة 
لــمــكــافــحــة غــســل األمــــــوال وتــمــويــل 

اإلرهاب.
كــمــا نــاقــش االجــتــمــاع االتــفــاقــيــة 
تقنية  جـــرائـــم  لــمــكــافــحــة  الــعــربــيــة 

الــمــعــلــومــات، واســتــعــرض مــشــروع 
قــــانــــون عـــربـــي اســــتــــرشــــادي لــمــنــع 
خـــــطـــــاب الـــــكـــــراهـــــيـــــة، ومـــــشـــــروع 
بأوضاع  الخاصة  العربية  االتفاقية 
ـــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  الـــالجـــئـــيـــن فــــي ال
إلـــــى جـــانـــب مــــشــــروع بـــروتـــوكـــول 
عـــربـــي لــلــحــد مــــن االنــــتــــشــــار غــيــر 

المنطقة  فـــي  لــألســلــحــة  الــمــشــروع 
العربية  لالتفاقية  المكمل  العربية 
عبر  المنظمة  الجريمة  لمكافحة 

الوطنية. الحدود 
واســتــعــرض االجــتــمــاع عـــدًدا من 
بالعمل  الصلة  ذات  والوثائق  البنود 

المشترك. العربي 

قطر تشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
ناقش تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة اإلرهاب

رحبت  قــنــا:  تيرانا-  موسكو- 
بمجلس  الــدولــيــة  الــشــؤون  لجنة 
ــبــرلــمــان»،  الـــدومـــا الـــروســـي «ال
بـــإعـــالن حــضــرة صــاحــب الــســمــو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمـــيـــر الـــبـــالد الـــمـــفـــدى «حــفــظــه 
انـــتـــخـــابـــات  إجــــــــراء  عــــن  اهللا»، 
أكتوبر  شهر  في  الشورى  مجلس 
من العام المقبل. وقالت اللجنة، 
خــطــوة  ســتــكــون  االنــتــخــابــات  إن 
األسس  تثبيت  طريق  على  مهمة 

وتحسين  الــبــالد،  في  البرلمانية 
اإلطــــــــــــار الـــــقـــــانـــــونـــــي وتـــعـــمـــيـــق 
العملية  في  المواطنين  مشاركة 

التشريعية.

وأضـــــــافـــــــت: «فـــــــي الــــــواقــــــع، 
لقطر  األخـــيـــرة  ــــجــــازات  اإلن إن 
مـــثـــيـــرة لـــإلعـــجـــاب ســـــواء كــانــت 
مـــــجـــــاالت  فـــــــي  أو  ــــة  ــــاســــي ســــي

وحماية  واالســتــثــمــار،  االقــتــصــاد 
المعلومات  وتكنولوجيا  البيئة، 

واالتصاالت».
دور  ـــــى  إل الـــلـــجـــنـــة  وأشـــــــــارت 

ـــة قــطــر الــمــهــم فــي الــشــؤون  دول
اإلقــــلــــيــــمــــيــــة، وقـــــالـــــت «بـــــــدون 
أي  حــل  الــيــوم  يمكن  ال  الــدوحــة 
ــتــعــلــق بــضــمــان  قــضــيــة مــهــمــة ت

االســـتـــقـــرار واألمـــــن فـــي الــشــرق 
األدنـــــــى واألوســــــــط، فـــضـــًال عــن 

المحلية». األزمات  تسوية 
وفـــــي تــــيــــرانــــا، أشــــــاد ســـعـــادة 

الــســيــد غـــرامـــوز روتـــشـــي رئــيــس 
ـــإعـــالن  الــــبــــرلــــمــــان األلـــــبـــــانـــــي، ب
حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو أمــيــر 
البالد المفدى»حفظه اهللا»، عن 
الشورى  مجلس  انتخابات  إجــراء 
ـــعـــام  فـــــي شـــهـــر أكــــتــــوبــــر مـــــن ال
البرلمان  رئــيــس  وقـــال  الــمــقــبــل. 
المهم  التقدم  هذا  «إن  األلباني: 
يأتي لضمان تعزيز الديمقراطية 
والــتــنــمــيــة واالزدهــــــار فــي دولــة 

قطر».

ترحيب برلماني روسي ألباني بإعالن صاحب  السمو عن إجراء انتخابات مجلس الشورى
وصفا الخطوة بالمهمة لتثبيت األسس البرلمانية في البالد

ـــجـــاب ـــإلع ـــر مــــثــــيــــرة ل ـــط ـــق ــــــرة ل ـــس الـــــــدومـــــــا: اإلنــــــــجــــــــازات األخــــــي ـــجـــل م

واألمن االستقرار  بضمان  تتعلق  مهمة  قضية  أي  حل  يمكن  ال  قطر  بدون  بالدوما:  الدولية  الشؤون  لجنة 

قطــر فــي  واالزدهــار  ــة  والتنمي ــة  الديمقراطي ــز  تعزي تضمــن  الخطــوة  األلبانــي:  البرلمــان  رئيــس 

بعد انتهاء مهلة مدتها ٧٢ ساعة أُعطيت لسلطات اإلقليم

الــخــرطــوم - قــنــا: تــوفــي الــســيــد الــصــادق 
األسبق،  الــســودانــي  الـــوزراء  رئيس  المهدي 
عن  السوداني،  القومي  األمة  حزب  وزعيم 

عاًما.   ٨٥ يناهز  عمر 
ــبــاء، بــأن  وأفـــــادت وكــالــة الـــســـودان لــألن
ــا،  حـــزب األمــــة الــقــومــي قـــد أعــلــن رســمــًي
ويعتبر  الحزب.  زعيم  وفــاة  أمــس،  صباح 
الـــصـــادق الــمــهــدي مــن أعـــرق الــســيــاســيــيــن 
ــيــيــن، حــيــث تــقــلــد مــنــصــب رئــيــس  الــســودان
إلــى   ١٩٦٦ مــن  األولــــى  لــفــتــرتــيــن  الـــــوزراء 
 ،١٩٨٩ إلــــى   ١٩٨٦ مـــن  والـــثـــانـــيـــة   ١٩٦٧
 ٣٠ فــي  عسكري  بانقالب  بحكمه  وأطــيــح 
سوداني  ومفكر  سياسي  وهو   ،١٩٨٩ يونيو 
القومي  األمــة  حــزب  رئــيــس  منصب  تقلد 
أكـــســـفـــورد  بـــجـــامـــعـــة  االقــــتــــصــــاد  ودرس 

جنوب  عن  مؤلفات  عــدة  ولــه  ببريطانيا، 
الـــســـودان واالســـتـــقـــالل والـــثـــورة الــمــهــديــة 

والديمقراطية. اإلسالمية  والدراسات 

أديــــــــس أبـــــابـــــا - وكــــــــــاالت: أمــــــر رئـــيـــس 
الــــوزراء اإلثــيــوبــي آبــي أحــمــد، أمـــس، الجيش 
بــشــن هــجــوم نــهــائــي ضــد ســلــطــات تــيــجــراي 
«الـــمـــتـــمـــردة» فـــي مــيــكــيــلــي عــاصــمــة هــذه 
آبــي  وقـــال  إثــيــوبــيــا.  مــن  الشمالية  المنطقة 
الجيش  إن  فيسبوك  على  حسابه  فــي  أحمد 
من  األخيرة»  بتنفيذ «المرحلة  أوامر  تلقى 
نوفمبر  مــن  الــرابــع  فــي  بـــدأت  الــتــي  العملية 
تيجراي،  تحرير  جبهة  قـــادة  ضــد  الــجــاري 
واعــــًدا بـــ»بــذل كــل الــجــهــود حتى ال تتعرض 
مدينة ميكيلي ألضرار جسيمة»، وبـ»حماية 
اإلثيوبي  الـــوزراء  رئيس  وأوضــح  المدنيين». 
للمجلس  األخــيــر  السلمي  الــخــروج  أن «بــاب 
العسكري لجبهة تحرير شعب تيجراي أغلق 
مهلة  انتهاء  بعد  المجلس»  غطرسة  بسبب 
تيجراي  لسلطات  أُعطيت  ساعة   ٧٢ مدتها 

وأفراد قواتها لالستسالم.

وقــــال «لـــو اخـــتـــارت الــعــصــابــة اإلجــرامــيــة 
لكانت  االستسالم  تيجراي  تحرير  جبهة  في 
من  قـــدر  بــأقــل  انــتــهــت  الحملة (الــعــســكــريــة) 
األضرار»، مشيًرا إلى أنه منح قادة تيجراي 
«فرًصا عديدة لالستسالم بسالم في األسابيع 

األخيرة».
ودعا آبي أحمد سكان ميكيلي ومحيطها 
إلــى «إلــقــاء الــســالح، واالبــتــعــاد عــن األهـــداف 
الـــعـــســـكـــريـــة، واتــــخــــاذ كـــافـــة االحـــتـــيـــاطـــات 
الالزمة». وقال «سيتم فعل كل شيء لتجنب 
اســتــهــداف الــمــواقــع األثــريــة وأمــاكــن العبادة 
والــمــؤســســات الــعــامــة واإلنــمــائــيــة والــمــنــازل 

الخاصة».
حتفهم،  لقوا  األشخاص  آالف  أن  ويُعتقد 
وحــــدث دمــــار واســــع جــــراء الــقــصــف الــجــوي 
شخص  ألف   ٤٢ حوالي  وفر  البري،  والقتال 

عبر الحدود إلى السودان.

وفاة الصادق المهدي زعيم حزب األمة السوداني

إثيوبيا: هجوم نهائي على تيجراي

(أ ف ب) الصادق المهدي  

واشنطن- وكاالت: في كلمة ألقاها 
بمناسبة  ويــلــمــيــنــغــتــون  مــديــنــتــه  فـــي 
األمريكي  الــرئــيــس  دعــا  الــشــكــر،  عيد 
الــمــنــتــخــب، جــو بـــايـــدن، إلـــى احــتــرام 
نــتــيــجــة االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، في 
وقت جدد الرئيس األمريكي، دونالد 
تزوير  جرى  بأنه  االتهامات  ترامب، 
النتائج ُمعتبًرا، في كلمة عبر الهاتف، 

أنه يجب «قلب االنتخابات».
وقـــــال بــــايــــدن: «لـــقـــد تـــم اخــتــبــار 
تعلمناه  وما  العام..  هذا  ديمقراطيتنا 
هـــو الـــتـــالـــي، الـــنـــاس فـــي هــــذه األمـــة 
أمريكا  فــي  لدينا  المهمة.  قــدر  على 
وحــرة،  وعــادلــة  متكاملة  انــتــخــابــات 
بــعــدهــا نــحــتــرم الــنــتــائــج»، وفــًقــا لما 

من  تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  نقلته 
ترامب،  تحدث  جهته،  من  خطابه. 
بجلسة  أجــراهــا  هاتفية  مداخلة  فــي 
اســـتـــمـــاع لــألغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة في 
مجلس الشيوخ، األربعاء، عن «قلب» 

نتائج االنتخابات األمريكية. 
وقال ترامب: إن نتائج االنتخابات 
كانت في صالحه يوم االنتخابات، إال 
تغييرها  فــي  ساهم  «تــزويــرهــا»  أن 
الحــــًقــــا. وأضــــــاف «لـــقـــد تــمــكــنــا من 
ضــبــطــهــم مــتــلــبــســيــن بــالــشــكــل ذاتــــه 
حملتي  على  تجسسهم  ضبطنا  الــذي 
االنتخابية.. علينا أن نقلب النتائج ألنه 
ال يوجد أدنى شك، لدينا كل األدلة».

وأشـــار تــرامــب إلــى وجـــود «أدلـــة» 

عـــلـــى تــســجــيــل أشــــخــــاص مــتــوفــيــن 
لــالقــتــراع وأن «مـــا نــحــتــاجــه هــو أن 
مناسب  بشكل  قاض  (لألدلة)  يستمع 
أو  سياسي  رأي  بــأي  االستعانة  دون 

أي مشكلة أخرى».
من جهته ذكر رودي جولياني، من 
حضر  الــذي  القانوني،  تــرامــب  فريق 
جــلــســة االســتــمــاع، وجــــود «مــشــاكــل» 
ومخالفات» في عملية فرز األصوات 

االنتخابية. 
معركة  وســط  التصريحات  وأتــت 
الطعن  ترامب  فيها  يحاول  قضائية 

في نتيجة االنتخابات الرئاسية.
توجيًها  أصــــدر  قــد  تــرامــب  وكــــان 
 ،«GSA» الــعــامــة  الــخــدمــات  إلدارة 

بالبدء في منح فريق بايدن االنتقالي 
ـــــــالزم لــنــقــل  ـــفـــيـــدرالـــي ال الـــتـــمـــويـــل ال
في  يصب  قـــراره  إن  وقـــال  السلطة، 

«مصلحة البالد».
وجـــــاء إعـــــالن الــــقــــرار فـــي رســالــة 
إيــمــيــلــي   «GSA» مـــديـــرة  وجــهــتــهــا 
مورفي، إلى الرئيس المنتخب، ليعتبر 
السلطة،  نقل  على  «رسمًيا»  مــؤشــًرا 
وميشيغان  جــورجــيــا  أعــلــنــت  أن  بــعــد 
نتائج  تــصــديــق  ونــيــفــادا  وبــنــســلــفــانــيــا 
االنتخابات لصالح بايدن، لتنضم إلى 
واليتي بنسلفانيا ونيفادا في التصديق 
بينما  الديمقراطي،  المرشح  لصالح 
صـــدقـــت نـــــورث كـــارواليـــنـــا نــتــائــجــهــا 

لصالح ترامب.

ترامب يتحدث عن التزوير ويطالب بقلب نتيجة االنتخابات
بايدن يدعو الحترام النتائج ويصفها بالنزيهة

الجامعة تدين
انتهاكات االحتالل

ضد المرأة الفلسطينية
القاهرة - قنا: أدانت جامعة الدول العربية، انتهاكات 
وعنفه  الفلسطينية،  المرأة  ضد  اإلسرائيلي  االحتالل 
الممنهج وواسع النطاق بحقها، في ظل انتشار جائحة 
العام  األمين  علي  أبو  سعيد  ودعا   .١٩ كوفيد-  كورونا 
العربية  واألراضـــي  فلسطين  قطاع  ورئــيــس  المساعد 
المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح أمس بمناسبة 
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، المؤسسات 
تعنى  التي  تلك  وخاصة  واإلنسانية  الحقوقية  الدولية 
بقضايا المرأة للتدخل من أجل وقف هذه الممارسات 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــات، خــاصــة األســـيـــرات مــنــهــن في 
حد  وضع  ضرورة  وأكد  اإلسرائيلي.  االحتالل  سجون 
لمعاناة الفلسطينيات المستمرة، من خالل العمل على 
الفلسطيني،  للشعب  الحماية  وتوفير  سراحهن  إطالق 
مــشــيــًرا إلـــى تــصــاعــد هـــذه الــمــمــارســات واالنــتــهــاكــات 
الــيــوم  «إن  وقــــال  الفلسطينية.  الـــمـــرأة  ضــد  مـــؤخـــًرا 
يمر  العام  لهذا  النساء  ضد  العنف  لمناهضة  العالمي 
سلطات  قبل  من  تُعّنف  الفلسطينية  المرأة  تــزال  وال 
االحتالل، وتتعرض لكافة أشكال االضطهاد والتنكيل 
والحرمان  اإلداري  واالعــتــقــال  واألســـر  العمد  والقتل 
الصحية  الــمــرافــق  إلــى  بــالــوصــول  حقوقها  أبــســط  مــن 
جائحة  خــالل  والــعــالجــيــة  الــوقــائــيــة  الــخــدمــات  لتلقي 
كورونا، بسبب الحواجز العسكرية المقامة على األرض 
المستوطنين  جرائم  عن  ناهيك  المحتلة،  الفلسطينية 
وقــرارات  الدولي،  القانون  أحكام  يخالف  بما  بحقها، 

األمم المتحدة ذات الصلة».  

شن حملة اعتقاالت في الضفة

قــنــا   - الـــمـــحـــتـــلـــة  الـــــقـــــدس 
السلطات  أفــرجــت  ووكــــاالت: 
ـــــة أمـــــــــس عـــن  ـــــي ـــــل ـــــي اإلســـــرائ
الــفــلــســطــيــنــي مــاهــر األخـــرس 
إضــرابــاً  نفذ  الـــذي  عــامــاً)   ٤٩)
أيــام   ١٠٣ استمر  الطعام  عــن 
في  اإلداري  العــتــقــالــه  رفــضــاً 
ســـجـــن إســـرائـــيـــلـــي، وفـــــق مــا 
الفلسطيني.  األسير  نادي  أفاد 
ونــقــل األخــــرس فـــور اإلفــــراج 
عــنــه إلــــى مــســتــشــفــى الــنــجــاح 
نابلس  مــديــنــة  فـــي  الــجــامــعــي 
فـــي شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
الــمــحــتــلــة. واعــتــقــل األخــــرس 
في  منزله  مــن  يوليو   ٢٧ فــي 
سيلة الظهر في قضاء مدينة 
معسكر  فـــي  ووضـــــع  جــنــيــن، 
حـــــوارة بــالــقــرب مـــن نــابــلــس. 
وأضـــــــرب عــــن الـــطـــعـــام مــنــذ 
بمجرد  العتقاله  األول  اليوم 
إداري  اعــتــقــال  أمـــر  صـــدر  أن 
بــحــقــه لـــمـــدة أربــــعــــة أشـــهـــر. 
وأنــهــى إضـــرابـــه فــي الــســادس 
من نوفمبر بعد اتفاق على أن 
يتم اإلفــــراج عــنــه. واالعــتــقــال 
االنتداب  من  موروث  اإلداري 
خــاللــه  يــتــم  وال  الــبــريــطــانــي 
توجيه تهم للمعتقل، إذ يستند 

وقد  سرية»،  «معلومات  إلى 
يـــتـــم تـــجـــديـــده مــــــرات عــــدة، 
يــطــول  أن  يــمــكــن  وبـــالـــتـــالـــي 
لسنوات. ونقل األخرس خالل 
ــقــالــه بــيــن ســـجـــون عـــدة،  اعــت
كابالن  مستشفى  إلــى  آخــرهــا 
فـــــي رحـــــوفـــــوت فـــــي جـــنـــوب 
ـــاســـع مــن  ـــت تــــل أبـــيـــب مـــنـــذ ال
وضعه  تــــردي  بــعــد  سبتمبر، 
عن  اإلضـــراب  بسبب  الصحي 
الطعام. وقالت اللجنة الدولية 
أكتوبر  فــي  األحــمــر  للصليب 
ــــا».  كـــــان «حــــرًج وضـــعـــه  إن 
وقال المدير الطبي لمستشفى 
الكريم  عــبــد  الــدكــتــور  الــنــجــاح 
الــــبــــرقــــاوي فــــي تــصــريــحــات 

في  المستشفى  بـــأن  صحفية 
انــتــظــار «الــتــقــيــيــم الــطــبــي عن 
المشرف  الطبيب  من  وضعه 
إن  سيقرر  ذلــك  وبــعــد  عليه، 
كان سيبقى في المستشفى أم 
يغادره إلى منزله». من جهة 
ثــانــيــة، شــنــت قـــوات االحــتــالل 
ــــي، أمــــــس حــمــلــة  ــــل ــــي اإلســــرائ
اعــتــقــاالت واســـعـــة طــالــت ١٥ 
فلسطينًيا من الضفة الغربية. 
قــوات  اعتقلت  اهللا،  رام  ففي 
االحـــــــتـــــــالل اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي ٧ 
كوبر،  بــلــدة  مــن  فلسطينيين 
وفــلــســطــيــنــيــيــن اثـــنـــيـــن مــن 
بلدة  من  وآخــر  المغير،  بلدة 

بيرزيت. 

االحتالل يطلق األسير ماهر األخرس 

األسير ماهر األخرس      (أ ف ب)



عــواصــم - وكـــاالت: تخطت 
إصـــــابـــــات فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد حاجز النصف مليون 
إصـــــابـــــة خــــــالل الــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 
األخيرة، وهي الحصيلة األعلى 
نحو  قبل  الجائحة  تفشي  منذ 
عــام. وذكــرت منظمة الصحة 
حـــــاالت  عــــــدد  أن  الـــعـــالـــمـــيـــة 
اإلصــــابــــة الـــمـــؤكـــدة بــفــيــروس 
كـــورونـــا الــمــســتــجــد فـــي الــعــالــم 
تــجــاوز الــــــ٥٩٫٤ مــلــيــون حــالــة، 
 ٥٢٧ مـــن  بــأكــثــر  زاد  أن  بــعــد 
ألــــف حــالــة خــــالل ٢٤ ســاعــة، 
الــنــســبــة الـــكـــبـــرى فــيــهــا كــانــت 
مــن نصيب الــقــارة األوروبــيــة. 
الصحة  منظمة  بيانات  ووفــق 
ارتفع  فقد  األخــيــرة،  العالمية 
آالف،   ١٠ بنحو  الوفيات  عــدد 

متجاوًزا الـ١٫٤ مليون شخص.
من   ٪٤١ من  أكثر  وتتركز 

ـــغ عــنــهــا في  اإلصــــابــــات الـــُمـــبـــلَّ
ــــــع والــعــشــريــن  الـــســـاعـــات األرب
الـــــمـــــاضـــــيـــــة فـــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
تليها   ،(٢١٦,٤٦٤) األوروبـــيـــة 
والجنوبية  الــشــمــالــيــة  أمــريــكــا 

(٢٠٨,٢٢٧) وجنوب شرق آسيا 
(٥٤,٨٣٤). وتم تسجيل معظم 
حـــاالت اإلصــابــة الــمــؤكــدة في 
الواليات المتحدة، تليها الهند، 
فالبرازيل، ثم روسيا ففرنسا، 

وبريطانيا،  إسبانيا  ذلك  وبعد 
ــــيــــن،  ــــت وإيـــــطـــــالـــــيـــــا، واألرجــــن

وكولومبيا، والمكسيك.
ــــســــارعــــت فـــيـــهـــا وتـــيـــرة  وت
ـــجـــديـــدة  حــــــــاالت اإلصـــــابـــــة ال

وبـــــــدأت الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
تــســجــل أعـــــــــداًدا قــيــاســيــة من 
إلى  يحتاجون  الذين  المرضى 
بسبب  الــمــســتــشــفــيــات  دخـــــول 
كــورونــا. وحــث مــســؤولــون في 
دول  أكثر  المتحدة،  الــواليــات 
الـــعـــالـــم تــــضــــرًرا بــالــجــائــحــة، 
الــمــواطــنــيــن عــلــى الـــبـــقـــاء في 
مــنــازلــهــم خــــالل عــطــلــة عيد 
أعــداد  زيـــادة  تسببت  إذ  الشكر 
اإلصـــابـــة بـــكـــورونـــا فـــي زيــــادة 
الــضــغــوط عــلــى الــعــامــلــيــن في 
لبيانات  ووفًقا  الطبي.  القطاع 
الواليات  سجلت  فقد  رويترز، 
الـــمـــتـــحـــدة أكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
إصـــابـــة جـــديـــدة فـــي أقــــل من 
أسبوع ما رفع اإلصابات لديها 
ـــــــ١٢٫٥ مليون  إلـــى مـــا يــفــوق ال
الــــ٢٦٠  الــوفــيــات  تخطت  بينما 

ألًفا.

١٣ عربي ودوليعربي ودولي
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نيويورك - قنا: دعت دولة قطر إلى إدانة 
الشرعية  غير  األحــاديــة  القسرية  التدابير 
إلى  ولفتت  الحصار،  دول  فرضتها  التي 
التي  األحادية  القسرية  التدابير  تطبيق  أن 
اتضاح  من  الرغم  على  يتواصل  تستهدفها 
الصلة  ذات  واألحــكــام  مشروعيتها  عــدم 
المختصة  الدولية  الهيئات  عن  الــصــادرة 

كمحكمة العدل الدولية.
جـــاء ذلـــك فــي بــيــان أدلـــت بــه ســعــادة 
الـــســـفـــيـــرة الـــشـــيـــخـــة عـــلـــيـــاء أحــــمــــد بــن 
لدولة  الــدائــم  الــمــنــدوب  ثــانــي،  آل  سيف 
قــطــر لـــدى األمـــم الــمــتــحــدة، فــي جلسة 
الدولي  األمن  مجلس  عقدها  افتراضية 
اآلن  حد  حول «وضع  (آريا)  صيغة  وفق 
دعت  التي  األحادية»،  القسرية  للتدابير 
إلـــى عــقــدهــا روســـيـــا والــصــيــن وجــنــوب 
ــــت فــنــســنــت  إفـــريـــقـــيـــا والـــنـــيـــجـــر وســــان

وغرينادين.
وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر تواجه 
غير  تدابير  ســنــوات  ثــالث  مــن  أكــثــر  منذ 
جانب  من  عليها  فرض  وحصاًرا  قانونية 

واحد وبدون مبرر وال أساس قانوني.

السيادة  تقويض  محاولة  «إن  وقالت: 

مرفوض  أمــر  هــو  السياسي  واالســتــقــالل 

وغير مشروع»، وأكدت أن هذه المحاولة 

وااللتزامات  الدولي  القانون  مع  تتناقض 

وتقوض  المتحدة،  األمــم  ميثاق  بموجب 

أطر األمن الجماعي وبالتالي تهدد السلم 

واألمن اإلقليميين والدوليين في منطقة 

مجلس  قبل  مــن  خــاص  باهتمام  تحظى 

األمن.

وأضــــافــــت: «تـــلـــك الــتــدابــيــر الــقــســريــة 

وآخرها  العامة  الجمعية  قـــرارات  تخرق 

اإلنسان  «حقوق  المعنون   ٧٤/ ١٥٤ القرار 

والتدابير القسرية االنفرادية» الذي يحث 

جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ 

القانون  مــع  تتفق  ال  انــفــراديــة  تــدابــيــر  أي 

الدولي والميثاق».

ولفتت إلى أن تلك اإلجراءات األحادية 

ضد دولة قطر نجم عنها - وال زال ينجم 

وإنسانية  اجتماعية  وتــبــعــات  آثـــار  عنها- 

تمس المواطنين والمقيمين بدولة قطر، 

وتـــرتـــب عــلــيــهــا الــعــديــد مـــن االنــتــهــاكــات 

لحقوق اإلنسان.

وفي هذا السياق، أشارت سعادتها، إلى 

النتائج  وآخــرهــا  المتحدة،  األمــم  تقارير 

األولــيــة الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا الــســيــدة ألينا 

المتحدة  لألمم  الخاصة  المقررة  دوهــان 

المعنية بالتدابير القسرية أحادية الجانب 

وحــقــوق اإلنـــســـان، عــلــى إثـــر زيــارتــهــا إلــى 

دولة قطر مؤخًرا.

واستعرضت سعادتها، أبرز ما ورد من 

انتهاكات في تقرير المقررة الخاصة، من 

بالحقوق  للتمتع  عــديــدة  انــتــهــاكــات  بينها 

والــحــريــات األســاســيــة بما فيها الــحــق في 

والعالج  والعمل  والتعليم  األسرية  الحياة 

والــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة ومـــمـــارســـة الـــديـــن 

والوصول إلى العدالة.

وأشـــــــارت إلــــى أن الـــمـــقـــررة الــخــاصــة 

دول  تــطــبــيــق  إزاء  الـــقـــلـــق  عــــن  أعــــربــــت 

التجاري  الحظر  أشكال  لمختلف  الحصار 

األحادي ضد دولة قطر بما يقيد التجارة 

ــالــســلــع والــــخــــدمــــات وحــــقــــوق الــمــلــكــيــة  ب

إلى  ويــؤدي  بالتجارة،  المرتبطة  الفكرية 

التنمية  ألهـــداف  الكامل  التحقيق  إعــاقــة 

الــمــســتــدامــة.. كــمــا نــوهــت بقلق الــمــقــررة 

وســائــل  بـــإغـــالق  الــمــطــالــبــة  إزاء  الــخــاصــة 

اإلعـــــــالم الـــقـــطـــريـــة مـــمـــا يـــقـــوض حــريــة 

التعبير.

وفي ختام بيانها، لفتت سعادة السفيرة 

الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى 

التي  األحادية  القسرية  التدابير  تطبيق  أن 

الرغم  على  يتواصل  قطر  دولــة  تستهدف 

واألحــكــام  مشروعيتها  عـــدم  اتــضــاح  مــن 

الدولية  الهيئات  عن  الصادرة  الصلة  ذات 

المختصة كمحكمة العدل الدولية.

وقـــالـــت: «إن هـــذا مــا يــســتــوجــب إدانـــة 

التدابير األحادية غير المشروعة، ورفض 

هذا األسلوب الذي يعرقل تحقيق التنمية 

ويعيق  الكاملة  واالقتصادية  االجتماعية 

االزدهار والتمتع بحقوق اإلنسان األساسية 

للشعوب الواقعة تحت تأثيرها».

قطر تطالب بإدانة أممية للتدابير القسرية لرباعي الحصار 
في بيان أدلت به الشيخة علياء آل ثاني خالل جلسة لمجلس األمن بصيغة (آريا)

ــر مــشــروع   ــي ـــر مــرفــوض وغ ــادة واالســتــقــالل الــســيــاســي هــو أم ــي ــس ــة تــقــويــض ال ــحــاول م

دوليًا مشروعيتها  عــدم  اتــضــاح  رغــم  قطر  ضــد  األحــاديــة  القسرية  التدابير  تطبيق  تــواصــل   

  اإلجراءات األحادية ضد قطر نجم عنها آثار وتبعات اجتماعية وإنسانية تمس المواطنين والمقيمين  

مبرر   وبدون  واحد  جانب  من  وحصارًا  قانونية  غير  تدابير  سنوات  ثالث  من  أكثر  منذ  تواجه  قطر    

الدوحة - قنا: شارك مجلس الشورى، 
أمــــس فـــي اجـــتـــمـــاع بــرلــمــانــي بــعــنــوان 
(االجــتــمــاع الــعــالــمــي لــتــبــادل الــخــبــرات 
مــــع الـــبـــرلـــمـــانـــيـــيـــن حـــــول الـــســـيـــاســـات 
األسرية)  للزراعة  العامة  والتشريعات 

عـــقـــده الــــصــــنــــدوق الـــــدولـــــي لــلــتــنــمــيــة 
ـــفـــاد) ومــنــظــمــة األغــذيــة  الـــزراعـــيـــة (إي
ـــفـــاو)،  والــــزراعــــة لـــألمـــم الــمــتــحــدة (ال
وذلــــك عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي. 
االجتماع،  خالل  المناقشات،  وتركزت 

على تــبــادل الــمــعــارف والــخــبــرات بين 
الــبــرلــمــانــيــيــن مـــن مــخــتــلــف الــمــنــاطــق 
بشأن عمليات صنع السياسات والحلول 
الــخــاصــة بــالــزراعــة األســريــة، وتحديد 
العملية  فــي  والــتــحــديــات  االحــتــيــاجــات 

والسياسات  القوانين  لدعم  التشريعية 
الشاملة للزراعة األسرية.

االجتماع،  في  الشورى  مجلس  مّثل 
سعادة السيد إبراهيم بن خليفة النصر 

عضو المجلس.

مجلس الشورى يشارك في اجتماع برلماني 
عالمي حول تشريعات الزراعة األسرية

بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاءنظمه اإليفاد بالتعاون مع الفاو

األمـــم  مــنــظــمــة  أكــــدت  قــنــا:  نيويورك- 
المتحدة حاجة ثالثة ماليين الجئ سوري 
إلـــى مــســاعــدات إغــاثــيــة عــاجــلــة بــالــتــزامــن 
مــع اقــتــراب فصل الــشــتــاء، مشيرة إلــى أن 
األمـــطـــار األخـــيـــرة الــتــي شــهــدهــا الــشــمــال 
اإلضــــرار  أو  تــدمــيــر  فــي  تتسبب  الـــســـوري 
بــمــئــات الـــخـــيـــام فـــي مـــواقـــع الــــنــــزوح في 
رامــش  وأوضـــح  وحــلــب.  إدلـــب  محافظتي 
في  اإلغـــاثـــة  منسق  نــائــب  راجــاســيــنــغــهــام، 
حــــاالت الــــطــــوارئ بـــاألمـــم الــمــتــحــدة، في 
إحــاطــة أمــام مجلس األمــن الــدولــي بشأن 
النازحين  عدد  ثلث  أن  سوريا،  في  الوضع 
مليون   ٦٫٧ بـــ  عــددهــم  المقدر  السوريين، 
نــــازح، يــفــتــقــرون إلـــى الـــمـــأوى الــمــنــاســب، 
واألســاســيــات الــتــي تقيهم مــن الــبــرد مثل 
وقــــــود الـــتـــدفـــئـــة واألغـــطـــيـــة والـــمـــالبـــس، 
مضيًفا أن أكثر من ٣ ماليين شخص في 
النوع  هــذا  إلــى  بحاجة  سوريا  أنحاء  جميع 
تدهورت  أن  بعد  السيما  المساعدة،  مــن 
األوضـــــــاع فـــي مـــواقـــع الــــنــــزوح فـــي إدلـــب 
وغــربــي حــلــب. ولــفــت الــمــســؤول األمــمــي 
إلـــى أن مــا يــصــل إلـــى ٩٫٣ مــلــيــون شخص 

األمن  انعدام  من  حالًيا  يعانون  سوريا  في 
شخص  مــلــيــون   ١٫٤ بــزيــادة  أي  الــغــذائــي، 
عن العام الماضي مع توقعات بازدياد هذا 
العدد، مؤكًدا أنه سجل على مدار الشهرين 
من  ستة  عن  يقل  ال  ما  مقتل  الماضيين، 
الــعــامــلــيــن فــي الــمــجــال اإلنــســانــي وإصــابــة 
ستة آخرين في شمال غربي سوريا. ومن 
المبعوث  نائبة  مطر،  خولة  أبلغت  جهتها، 
إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص 
يجري  بأنه  الدولي،  األمن  مجلس  سوريا، 
وضع الخطط النهائية لعقد الجلسة الرابعة 
المقرر  الدستورية  للجنة  المصغرة  للهيئة 
عقدها في الفترة من ٣٠ نوفمبر الجاري 
جنيف  بــمــديــنــة  الــمــقــبــل  ديــســمــبــر   ٤ إلــــى 
المفوضية  أن  بالذكر  جدير  السويسرية. 
الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
تقدر عدد الالجئين السوريين الفارين من 
الحرب المستمرة في بالدهم منذ ٢٠١١، 
بأكثر من ٦٫٧ مليون شخص، حيث يقيم 
واألردن  (تــركــيــا  الــجــوار  بـــدول  غالبيتهم 
ولــبــنــان)، فيما تــتــواجــد أعـــداد أخـــرى في 

شمالي البالد على الحدود مع تركيا.

تقرير أممي: ٣ ماليين الجئ سوري 
يحتاجون لمساعدات إغاثية

كورونا يسجل نصف مليون إصابة في ٢٤ ساعة
مركزها أوروبا وأمريكا

ماليين من الالجئين السوريين بحاجة لمساعدات إغاثية (أ ف ب)

موسكو - وكاالت: انطلقت في روسيا 
أمـــس الــمــرحــلــة الــثــالــثــة واألخـــيـــرة من 
ضد  لــقــاح  لثاني  السريرية  االخــتــبــارات 
فيروس كورونا المستجد تم تسجيله في 
البالد. وأعلنت الهيئة الفيدرالية المعنية 
بحماية حقوق المستهلك (روس بوتريب 
موقعها  على  منشور  بيان  في  نـــادزور) 
ما  مرحلة  اخــتــبــارات  بــدء  عــن  الرسمي 
اســم  يحمل  الـــذي  لــلــقــاح  التسجيل  بــعــد 
«إيـــبـــي فــــاك كــــورونــــا» وطــــــوره مــركــز 
الفيروسات  لعلم  الحكومي  «فيكتور» 
من  يتخذ  الــذي  الحيوية  والتكنولوجيا 

مدينة نوفوسيبيرسك مقًرا له.
الـــكـــمـــيـــات  أن  الـــهـــيـــئـــة  وأوضـــــحـــــت 

المطلوبة إلجراء االختبارات سلمت إلى 
مؤسسات طبية في موسكو ومقاطعتها 
ومــقــاطــعــتــي تــيــومــيــن وكــالــيــنــيــنــجــراد 
وجــمــهــوريــة تــتــارســتــان، فــيــمــا شرعت 
الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــــتـــــي ســتــســتــضــيــف 
المتطوعين  تــســجــيــل  فـــي  االخـــتـــبـــارات 

الراغبين في المشاركة بها.
إجـــمـــاال  ـــجـــري  ي أن  الـــمـــقـــرر  ومـــــن 
سن  فــوق  متطوع  آالف  أربــعــة  تسجيل 
١٨ عاًما سيتم اختيار ثالثة آالف منهم 
تقييم  بغية  االختبارات،  في  للمشاركة 
مدى المناعة التي تظهر لدى الشخص 

نتيجة لتطعيمه باللقاح الجديد.
لــقــاح  أن  إلـــــى  وأشــــــــارت «الـــهـــيـــئـــة» 

بالسالمة  يتميز  كــورونــا»  فــاك  «إيــبــي 
لتخزينه  الــبــســيــطــة  والـــشـــروط  الــتــامــة 
درجــة  تــكــون  أن  يتعين  حــيــث  ونــقــلــه، 
اثنتين  بين  لتخزينه  الــالزمــة  الــحــرارة 
وثماني درجات مئوية.  وافتتح الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين أمس الخميس 
مصنع أدوية في سيبيريا سيصنع أدوية 
لعالج مرض كوفيد-١٩ في الوقت الذي 
سجلت فيه روسيا أرقاًما قياسية عالية 
بفيروس  الجديدة  والوفيات  لإلصابات 
كـــورونـــا. وشــهــدت روســيــا ارتــفــاًعــا في 
ــلــول،  عـــدد اإلصـــابـــات مــنــذ ســبــتــمــبــر أي
اإلغــالق  فــرض  قــاومــت  السلطات  لكن 
إجــراءات  على  ذلك  من  بــدًال  واعتمدت 

محددة في مناطق معينة.
عبر  االفــتــتــاح  حفل  فــي  حديثه  وفــي 
المصنع  إن  بوتين  قــال  الفيديو،  رابــط 
وكـــذلـــك  كوفيد-١٩،  أدويـــــــة  ســيــنــتــج 
األدويــــــــــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة لــــعــــالج الــســل 
والـــســـكـــري والـــتـــهـــاب الــكــبــد وأمـــــراض 
أخـــرى. وقــال «الــنــاس فــي حاجة لهذه 
األدويــــــة.. يــحــتــاجــون إلــيــهــا حــرفــًيــا كل 
قياسًيا  ارتفاًعا  روسيا  وسجلت  يــوم». 
بــفــيــروس  جـــديـــدة  إصـــابـــة   ٢٥٤٨٧ بــلــغ 
في  وفـــــاة  حـــالـــة  و٥٢٤  أمــــس  كــــورونــــا 
الماضية،  والــعــشــريــن  األربــــع  الــســاعــات 
بداية  منذ  تسجلها  أرقـــام  أعلى  وهــذه 

التفشي.

روسيا تطلق  المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح  مركز فيكتور
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دبي-   - الــمــحــتــلــة  الـــقـــدس 
وكـــــاالت: فـــي مـــؤشـــٍر واضـــٍح 
على  اإلمـــــارات  تصميم  عــلــى 
ـــعـــالقـــات بــمــخــتــلــف  تـــقـــويـــة ال
الــمــجــاالت مــع إســرائــيــل بعد 
اتفاق إقامة العالقات، أطلقت 
دبي»  «فالي  الطيران  شركة 
ــــــى رحــالتــهــا  ــــيــــة أول اإلمــــارات
بعد  إســرائــيــل،  إلــى  المباشرة 
العالقات  إقامة  من  شهرين 
بـــيـــن اإلمـــــــــــارات وتــــــل أبــيــب 

برعاية الواليات المتحدة.
مطار  باسم  متحدث  وأّكد 
الـــطـــائـــرة  أن  الـــــدولـــــي  ـــــي  دب
ـــعـــت، صـــبـــاح أمــــــس، فــي  أقـــل
رحــلــتــهــا الـــتـــي تــســتــغــرق نحو 

أربع ساعات.
ـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  وقــــــــــال رئ
نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
الــمــنــتــشــي بــتــطــورات اخــتــراق 
أبوظبي،  عبر  العربي  العالم 
إن الــمــنــطــقــة تــشــهــد انــفــتــاًحــا 
ــا أوســط  هــائــًال وتــشــكــل شــرًق

جديًدا بمالمح مختلفة».
وجاءت تصريحات نتنياهو 

رحلة  أول  وصول  أعقاب  في 
طـــيـــران تــجــاريــة مـــن إمــــارة 
بن  مطار  إلى  الخليجية  دبي 
غــوريــن فــي تــل أبــيــب، حيث 
كـــــان نــتــنــيــاهــو فــــي مــقــدمــة 
مستقبلي طائرة «فالي دبي» 

التي وصفها بـ «التاريخية».
بــالده  إن  نتنياهو:»  وقـــال 
الــرحــالت  تسهيل  على  تعمل 
الـــجـــويـــة مــــن إســــرائــــيــــل إلـــى 

أبوظبي ودبي والمنامة».
وعــلــق «نــتــنــيــاهــو»، خــالل 
رحلة  أول  اســتــقــبــال  مــراســم 
لشركة «فــالي دبــي» إلــى تل 
في  اآلن  «نحن  قائًال:  أبيب، 

مرحلة صناعة التاريخ».
وأضــــــاف: «هــــذه الــرحــلــة 
هي  األولــى  التجارية  الجوية 
عــبــارة عــن رحــلــة تــاريــخــيــة، 
العشرات  اآلن  تــدّشــن  كونها 
مـــن الـــرحـــالت الــجــويــة الــتــي 
ـــــــى اإلمـــــــــــارات  ســـتـــنـــطـــلـــق إل
ــــن، نــــاهــــيــــك عــن  ــــحــــري ــــب وال
الــشــرق األقــصــى أســبــوعــًيــا»، 
ـــــــضـــــــاف إلــــى  ـــــــــا: «يُ ُمـــــــــردًف

ذلــــك اإلعــــفــــاء مـــن تــأشــيــرة 
الدخول».

وقــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو: «نــشــهــد 
الحركة  عــلــى  هــائــًال  انــفــتــاًحــا 
ــــة  ــــصــــادي ــــة واالقــــت ــــجــــاري ــــت ال
شرًقا  يشكل  مما  والسياحية، 
جديدة  بمالمح  يتسم  أوســط 

ومــخــتــلــفــة حـــًقـــا، حــيــث إنــه 
وكذلك  الشعوب  تالقي  يتيح 
الصراع  نفتت  نحن  الزعماء. 
لنجعله  الــعــربــي  اإلســرائــيــلــي 
تـــعـــاونًـــا إســـرائـــيـــلـــًيـــا عـــربـــًيـــا، 
ومستقبل  حــاضــر  صنع  بغية 

جديد».

ورجـــــــح نـــتـــنـــيـــاهـــو إقـــامـــة 
دول  مع  دبلوماسية  عالقات 
اإلمـــارات  بعد  أخـــرى  عربية 
مشيًرا  والــســودان،  والبحرين 
إلى أن دائرة التطبيع تتوسع».
وتــــابــــع: «أتــــوقــــع انــضــمــام 
مــزيــد مـــن الـــــدول إلــــى هــذه 

بـــآخـــر،  أو  بــشــكــل  الـــــدائـــــرة، 
وعـــلـــى مــســتــويــات مــتــبــايــنــة، 
خالل األشهر القليلة المقبلة، 
وقفها  يستحيل  العملية  فهذه 

وال يمكننا الرجوع عنها».
بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت شــركــة 
وقت  خالل  للطيران  االتحاد 

سابق من الشهر الجاري، أنها 
أبيب  تل  إلى  رحــالت  ستسير 

بدًءا من مارس المقبل.
لحساب  تــغــريــدة  وذكــــرت 
التابع  الخليج»  في  «إسرائيل 
لوزارة الخارجية اإلسرائيلية: 
لــفــالي  تــجــاريــة  رحــلــة  «أول 
«اليوم»،  أبيب  تل  تصل  دبي 
 FZ١١٦٣ رقــــــــم  الـــــرحـــــلـــــة 
ستهبط في إسرائيل «اليوم»، 
فيما سيكون الحدث الرسمي 
بين  المنتظمة  الرحالت  لبدء 

إسرائيل واإلمارات».
وفــــي ٨ نــوفــمــبــر الـــجـــاري 
تــابــعــة  طــــائــــرة  أول  حـــّطـــت 
لــــــشــــــركــــــة «فـــــــــــــالي دبــــــــي» 
اإلمــــاراتــــيــــة، فـــي مـــطـــار بــن 
تل  بمدينة  الــدولــي،  غــوريــون 

أبيب.
وكانت «فالي دبي» أعلنت 
أنها ستبدأ رحالتها المنتظمة 
بــيــن دبـــي وتـــل أبــيــب اعــتــبــاًرا 
الــــجــــاري،  نــوفــمــبــر   ٢٦ مــــن 
ــتــيــن يــومــًيــا،  وســتــشــغــل رحــل
األسبوع،  في  رحلة   ١٤ بواقع 

بــيــن مـــطـــاري دبــــي الـــدولـــي 
وبـــن غــوريــون فــي تــل أبــيــب، 
على  الرحالت  حجز  وأتاحت 
وسبق  اإللــكــتــرونــي.  موقعها 
للطيران  «االتـــحـــاد»  لــشــركــة 
اإلمــــاراتــــيــــة الـــنـــاقـــل الــوطــنــي 
لــــدولــــة اإلمــــــــــارات، إعــالنــهــا 
على  منتظمة  رحالت  إطالق 

مدار العام إلى تل أبيب.
أول  وكــــانــــت «االتــــــحــــــاد» 
تُسير  خليجية  طيران  شركة 
رحـــلـــة ركــــــاب تـــجـــاريـــة إلـــى 
أقلت  عندما  أبيب،  تل  ومــن 
أكتوبر  في  طائراتها،  إحــدى 
ــا زار  ــًي الــمــاضــي، وفــــًدا إمــارات
«إســرائــيــل»، فــي أول زيــارة 
بــيــن  وزاري  مـــســـتـــوى  عـــلـــى 

الجانبين.
على  الخطوات  هذه  وتأتي 
صــعــيــد الــطــيــران فــي أعــقــاب 
إقـــامـــة عـــالقـــات دبــلــومــاســيــة 
و»إســرائــيــل»،  اإلمـــارات  بين 
بينهما  للسالم  اتفاق  وتوقيع 
فــــي واشــــنــــطــــن بــــتــــاريــــخ ١٥ 

سبتمبر الماضي.

اإلمـارات تطلق أول رحلة تجارية بين دبي وإسرائيل
نتنياهو يستقبل طائرة «فالي دبي» ويصفها بالتاريخية

لرغبتها في أن تشمل الرحلة أبوظبي

على  تعليق  أول  في  ا:  ب  د   - أبوظبي 
إقامة العالقات بين اإلمارات وإسرائيل، 
نهيان  آل  زايـــد  بــن  خليفة  الــشــيــخ  قـــال، 
االتـــفـــاق  إن:  أمـــــس،  اإلمــــــــارات،  رئـــيـــس 
من  رافًدا  يُعد  إسرائيل  «اإلبراهيمي»مع 
روافــــد الــســالم يــدعــم طــمــوحــات شعوب 
على  والتقدم،  الرخاء  لتحقيق  المنطقة 

تعبيره. حد 
وام   ) اإلمــاراتــيــة  األنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
كلمة  في  قوله  خليفة  الشيخ  عن  أمس   (
االنــعــقــاد  دور  افــتــتــاح  بــمــنــاســبــة  وجــهــهــا 

الــثــانــي لــلــفــصــل الــتــشــريــعــي الــســابــع عشر 
للمجلس الوطني االتحادي، إن «األهمية 
أمنها  جــعــلــت  لمنطقتنا  اإلســتــراتــيــجــيــة 
واستقرارها جزًءا من األمن واالستقرار 

الدوليين».
وتـــابـــع: «كـــان عــلــيــنــا أن نــكــّيــف دائــًمــا 
ســيــاســتــنــا مــع مــا يــدعــم مــرتــكــزات أمــن 
ـــا ومـــنـــطـــقـــتـــنـــا، عــلــى  ـــن ـــت واســــتــــقــــرار دول
الدولي،  القانون  بمبادئ  االلتزام  قاعدة 
ـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي وحـــــل الـــخـــالفـــات  ـــت وال

بالحوار».

القدس المحتلة - وكاالت: تأجلت زيارة 
رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين 
مقررة  كانت  التي  البحرين،  إلــى  نتنياهو 
األســــبــــوع الــمــقــبــل بــطــلــب مـــن األخـــيـــرة. 
أحــرونــوت»  صحيفة «يــديــعــوت  وذكـــرت 
مكتب  مــن  طلبت  الــبــحــريــن  أن  الــعــبــريــة 
أن  فــي  لرغبتها  الــزيــارة؛  تأجيل  نتنياهو 
الرحلة  خالل  أيًضا  اإلمارات  األخير  يزور 
إلى  نتنياهو  زيـــارة  أن  وأوضــحــت  ذاتــهــا. 
اإلمــارات تتزامن مع يومها الوطني للبالد 
تأجيل  تــقــرر  لــذلــك  المقبل؛  األســبــوع  فــي 
الـــزيـــارة. وكـــان مــوقــع «واال» الــعــبــري قد 
ذكر أن نتنياهو يعتزم زيارة البحرين في 
األول من ديسمبر المقبل، ثم اإلمارات في 
تأجيل  بسبب  أنــه  إلــى  وأشــار  التالي.  اليوم 
زيـــــارة نــتــنــيــاهــو لــلــبــحــريــن، ألــغــيــت أيــضــاً 
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية اإلسرائيلي 
غابي أشكنازي إلى المنامة في ٣ ديسمبر 
ـــمـــر الـــخـــطـــاب  الـــمـــقـــبـــل، لـــحـــضـــور «مـــؤت
رسمي  تصريح  أي  يــصــدر  ولــم  األمــنــي». 
إلغاء  حــول  البحرينية  السلطات  قبل  مــن 
رسمية  دعـــوة  قبل  الـــذي  نتنياهو،  زيـــارة 
وجهها ولي العهد ورئيس وزراء البحرين، 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

إلــــى ذلــــك اجــتــمــع فـــي الــمــنــامــة أمــس 
الخميس أعضاء أول وفد تجاري إسرائيلي 
والصناعة  التجارة  وزير  مع  البحرين  إلى 
الزياني،  زيــاد  الشيخ  البحريني  والسياحة 
كبار  ومــصــارف  أعمال  رجــال  إلــى  إضافة 
اإلســرائــيــلــي  الــوفــد  وتــــرأس  المملكة.  فــي 
رئيس اتحاد أرباب الصناعة الدكتور رون 
األعمال  رجــال  كبار  فيه  ويشارك  تومير، 

والمصرفيين اإلسرائيليين.
وتهدف زيارة الوفد إلى دفع العالقات 
خاصة  البلدين،  بين  واألخرى  التجارية 
البحرين  بأن  علًما  المصارف،  حقل  في 
ـــنـــشـــاطـــات الـــمـــالـــيـــة  ـــل تـــشـــكـــل مــــــركــــــًزا ل
ــمــنــطــقــة، بــحــســب وســـائـــل إعـــالم  فـــي ال

إسرائيلية.
الوزير  مكتب  عن  صدر  بيان  في  وجاء 
الــبــحــريــنــي الـــزيـــانـــي، أنــــه رحــــب بــالــوفــد 
اإلسرائيلي، مشيًرا إلى أن «إنشاء العالقات 
االقــتــصــاديــة بــيــن الــبــلــديــن يــشــكــل خطوة 
هـــامـــة نــحــو تــرســيــخ اتــفــاقــيــات الـــســـالم» 
هناك  أن  تعتبران  الدولتين  أن  وأضـــاف 
مجاًال واسًعا للتعاون والتعامل بينهما على 
الساحات  إلى  إضافة  االقتصادية،  الساحة 

األخرى.

الشيخ خليفة بن زايد: االتفاق مع إسرائيل 
يدعم طموحات شعوب المنطقة

البحرين تؤجل زيارة نتنياهو إلى المنامة

عبرت  وكـــاالت:   - عربية  عــواصــم 

أوســـــــاط رســـمـــيـــة وشــعــبــيــة عــربــيــة 

وإســالمــيــة عــن الــغــضــب الـــواســـع من 

قـــــــرار اإلمـــــــــــارات وقــــــف تـــأشـــيـــرات 

وإسالمية  عربية  دولــة   ١٣ مواطني 

فـــي وقـــت تــفــتــح فــيــه أبـــــواب الــدولــة 

لإلسرائيليين من دون تأشيرة.

وأوقفت اإلمارات إصدار تأشيرات 

عربية،  معظمها  دولة،   ١٣ لمواطني 

وتونس  والعراق  ولبنان  سوريا  وهي 

والجزائر وليبيا واليمن والصومال.

وأثار القرار اإلماراتي جدًال واسًعا 

فــي مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي في 

التعليق  قــرار  من  المستهدفة  الــدول 

لــلــتــأشــيــرات فــي ظــل صــمــت أبوظبي 

حول أسباب الخطوة.

الــحــصــول  أن  الـــمـــراقـــبـــون  ويـــبـــرز 

للدول  يسمح  المسبقة  التأشيرة  على 

بالتحري عن الزوار وهو أمر رفضته 

النظام  مــع  مباحثاتها  فــي  إســرائــيــل 

على  بالموافقة  أذعن  الذي  اإلماراتي 

اإلعفاء من التأشيرة.

وســـــيـــــعـــــزز هــــــــذا االتـــــــفـــــــاق مــن 

قاعدة  إلــى  اإلمــــارات  تحويل  فــرص 

اســتــخــبــاريــة إلســرائــيــل، كــمــا بشرت 

بــذلــك صــحــيــفــة ”يــســرائــيــل هــيــوم“ 

إن  بحيث  أسابيع،  عــدة  قبل  العبرية 

إسرائيل ستحاول الحصول أكثر مما 

يتيحه التعاون القائم.

وعبر عضو لجنة الشؤون الخارجية 

والمغتربين البرلمانية، بلبنان النائب 

قــاســم هــاشــم عـــن أســفــه إزاء قـــرار 
السفر  تأشيرات  منح  تعليق  اإلمارات 
لمواطني بالده، مؤكًدا أن أبوظبي لم 

توضح أسباب ذلك.
تقدر  اللبنانية  «الجالية  أن  وأّكـــد 
بنحو ٨٠ ألــًفــا تــتــواجــد فــي اإلمـــارات 
وتعيش  الــيــوم،  حــتــى  تأسيسها  مــنــذ 
وتواصل  اجتماعية  عــالقــات  ظــل  فــي 
دائـــم». وفــي السياق عــبــرت أوســاط 
سياسية وإعالمية في تونس من حالة 
غضب واسع من دولة اإلمــارات بعد 
المواطنين  دخــول  منع  أبوظبي  قــرار 

التونسيين إلى أراضيها.
الخارجية  الــشــؤون  وزيـــر  وصـــرح 

والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان 
الــخــارجــيــة  وزارة  أن  الــــجــــرنــــدي، 
ســتــقــوم بـــاالتـــصـــاالت الــدبــلــومــاســيــة 
الــــــــالزمــــــــة مـــــــع دولـــــــــــة اإلمـــــــــــــارات 
لــالســتــيــضــاح بــخــصــوص رفـــض منح 
تــأشــيــرات دخـــول الــتــونــســيــيــن. وقــال 
النواب  تساؤالت  على  رًدا  الجرندي، 
مــوازنــة  مــنــاقــشــة  حــضــوره  بمناسبة 
وزارة الخارجية، إنه أعطى تعليمات 
لــلــمــســؤولــيــن فــي وزارتـــــه الســتــجــالء 
التي  اإلماراتية،  السلطات  من  األمــر 
لم تصدر إلى حد اليوم قراًرا رسمًيا 
يقضي بمنع منح التأشيرات لفئة من 

المواطنين التونسيين.

شعبية  عريضة  تونس  فــي  وأطــلــق 
في تونس تدعو إلى قطع العالقات مع 
اإلمارات ومنع مسؤوليها من دخول 
مــؤامــرات  خلفية  على  مطلًقا  الــبــالد 
تونس  واستقرار  وحــدة  ضد  أبوظبي 
وقــــرارهــــا بــمــنــع دخـــــول الــتــونــســيــيــن 

أراضيها.
ودعا رئيس تيار العريضة الشعبية 
وصاحب  والتنمية  والعدالة  للحرية 
قـــنـــاة الــمــســتــقــلــة الـــتـــي تـــصـــدر مــن 
لـــنـــدن مــحــمــد الــهــاشــمــي الــحــامــدي 
السلطات التونسية إلى قطع العالقات 
الدبلوماسية مع اإلمــارات فوًرا ومنع 

مسؤوليها من دخول البالد ُمطلًقا.

دمشق - وكاالت: كشفت مصادر 
ســــوريــــة، أن طـــائـــرة وصـــلـــت إلــى 
مطار المّزة العسكري في العاصمة 
وعلى  اإلمــارات  من  قادمة  دمشق 
متنها شحنة كبيرة من الدوالرات.

أونــاليــن»  مــوقــع «الخليج  ونــقــل 
عـــــن مــــصــــدر ســــــــوري قـــــولـــــه، إن 
«توبليف»  نوع  من  وهي  الطائرة، 
للطيران،  السورية  للشركة  التابعة 
من  كبيرة  بكميات  محملة  كانت 
العملة الصعبة التي أرسلتها شقيقة 
بشار األسد المقيمة في دبي؛ لدعم 

محاوالت وقف نزيف الليرة أمام 
الدوالر، بالتنسيق مع السلطات في 

أبوظبي.
رئيس  نــائــب  أن  الــمــصــدر  وأكـــد 
الــشــرطــة واألمـــــن الـــعـــام فـــي دبــي 
ضــاحــي خــلــفــان هـــو الــــذي أشـــرف 
عــلــى نــقــل األمــــــوال الـــتـــي أرســلــتــهــا 
حاكم  تسلمها  والتي  األســد،  بشرى 
مــصــرف ســوريــا الــمــركــزي، حــازم 
قــــرفــــول، مــشــيــرة إلــــى أنــــه جــرى 
نــقــل هــــذه األمـــــــوال مـــبـــاشـــرة من 
الــمــطــار إلـــى الــمــصــرف الــمــركــزي 

في ساحة «السبع بحرات» بدمشق 
الجمهوري  الــحــرس  إشـــراف  تحت 

والمخابرات الجوية.
الــنــظــام  مــالــيــة  وزارة  وبــــــدأت 
اعتيادية،  غير  تــحــركــات  الــســوري 
ـــمـــاضـــي؛ لــمــواجــهــة  مـــنـــذ األحــــــد ال
التراجع الكبير في سعر الليرة أمام 

الدوالر.
المالية  وزيــر  إن  المصدر  وقــال 
من  كميات  بضخ  وّجه  ياغي  كنان 
الــعــمــلــة األمــريــكــيــة لـــوقـــف نــزيــف 
إلــى  هبطت  الــتــي  المحلية  العملة 

الواحد،  الــدوالر  مقابل  ليرة   ٢٩٧٠
أمس الثالثاء.

وتـــســـتـــهـــدف الـــتـــوجـــيـــهـــات الــتــي 
صـــــــدرت إلــــــى حــــاكــــم الـــمـــصـــرف 
االنخفاض  عملية  وقــف  المركزي 
الــمــتــســارعــة والــســيــطــرة عــلــى سعر 

الليرة مع بداية ديسمبر المقبل.
كبيرة  اتهامات  أبوظبي  وتواجه   
والعسكري  المالي  الــدعــم  بتقديم 
إعادتها  عــن  فــضــًال  األســـد،  لنظام 
فـــتـــح ســـفـــارتـــهـــا فــــي دمـــشـــق عـــام 

٢٠١٩، بعد إغالق دام ٨ سنوات.

غضب عربي وإسالمي واسع من قرار اإلمارات وقف التأشيرات

دعم مالي إماراتي للنظام السوري لوقف تدهور الليرة

بمنعها دخول رعايا ١٣ دولة إلى أراضيها

أشرف على نقله ضاحي خلفان بطائرة خاصة
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يمارسون ١٣ نشاًطا متنّوًعا

ُمستثمرين  من  طلبًا   ١١٤ تتلّقى  األسواق  إلدارة  الدائمة  ـــجـــدد لـــمـــدة مــمــاثــلــة اللجنة  ــان تُ ــت ــن ــمــحــالت س ــل مــــدة اإليـــجـــار ل

الدوحة - [:

إلدارة  الــدائــمــة  اللجنة  أجــرت   
التجارة  بوزارة  المركزية  األسواق 
والــصــنــاعــة بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 
الغذائية  الــمــنــشــآت  إلدارة  أســـواق 
محالت  لــتــأجــيــر  العلنية  الــقــرعــة 
تـــجـــاريـــة بــالــمــرحــلــة الــثــانــيــة فــي 
الـــســـوق الـــمـــركـــزي لــألســمــاك بــأم 
ــــصــــال  صــــــــالل، عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة االت

المرئي 
وبـــلـــغ إجــمــالــي عــــدد الــفــائــزيــن 
 ١٣ لــنــحــو  مــتــقــدًمــا   ٤٠ بــالــقــرعــة 
نــشــاًطــا مــتــنــوًعــا، وذلــــك مــن بين 
فقط   ٧٠ منها  تــأهــل  طــلــبًــا،   ١١٤
لـــدخـــول الـــقـــرعـــة، فـــي حـــيـــن تــم 
اســتــيــفــائــهــا  لـــعـــدم   ٤٤ اســـتـــبـــعـــاد 

المطلوبة. الشروط 
حــضــر إجـــــراء الــقــرعــة أعــضــاء 
األســــواق  إلدارة  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة 

ــــة بــــــــــــوزارة الــــتــــجــــارة  ــــمــــركــــزي ال
المسؤولين  من  وعدد  والصناعة، 
إشراف  وتحت  أسواق،  شركة  في 
الــقــانــونــيــة  الـــشـــؤون  إدارة  مــمــثــلــي 
ــــى جـــانـــب أصــحــاب  بـــــالـــــوزارة، إل
والذين  للقرعة  المتأهلة  الطلبات 
تــابــعــوا وقــائــع الــقــرعــة مــن خــالل 

اليوتيوب.  على  الوزارة  صفحة 
العلنية  الــقــرعــة  ارتــكــزت  وقـــد 
عـــلـــى مــــبــــدأ الـــشـــفـــافـــيـــة وتـــكـــافـــؤ 
الـــفـــرص، وتــمــت عــمــلــيــة الــقــرعــة 
ـــا لــلــضــوابــط واالشـــتـــراطـــات  وفـــًق
سحب  تم  حيث  مسبًقا،  المعتمدة 
وعدد  نشاط  لكل  الفائزين  أسماء 

االحتياطيين.  من 
الدائمة  اللجنة  وأوضــحــت  هــذا 
بــوزارة  المركزية  األســـواق  إلدارة 
سيتم  بـــأنـــه  والــصــنــاعــة  الـــتـــجـــارة 

الــتــواصــل مــع الــفــائــزيــن بــالــقــرعــة 
وإطالعهم على الالئحة التنظيمية 

العقود. وتوقيع  السوق  لعمل 
إلدارة  الــدائــمــة  الــلــجــنــة  وكــانــت 
التجارة  بوزارة  المركزية  األسواق 
والــصــنــاعــة بــالــتــنــســيــق مـــع شــركــة 
الغذائية  الــمــنــشــآت  إلدارة  أســـواق 
(إحـــــــدى شــــركــــات حـــــصـــــاد)، قــد 
طــرحــت فـــي وقـــت ســابــق فــرًصــا 
استثمارية لتأجير محالت تجارية 
بـــالـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي الـــســـوق 
الــمــركــزي لــألســمــاك بـــأم صــالل، 
اســتــثــمــاريــة  فــرصــة   ٥٣ تــضــمــنــت 
لعرض  حظائر  على  تشتمل  والتي 
ـــــام ومـــــحـــــالت لــبــيــع  وبــــيــــع األغـــــن
الــخــضــراوات والــفــواكــه بــاإلضــافــة 
ـــــى الـــمـــحـــالت الـــقـــائـــمـــة حـــالـــًيـــا  إل
ـــمـــارس نــفــس األنــشــطــة،  ـــتـــي ت وال

هــــذا وتــشــتــمــل األنــشــطــة األخــــرى 
لــوازم  لبيع  وأنشطة  مــالحــم  على 
المبردة  الــدواجــن  وبيع  الرحالت 
السوق  في  يتوفر  كما  ومنتجاتها، 
لخدمة  بيطرية  وصيدلية  عيادة 
أصــــحــــاب الـــحـــظـــائـــر، ومـــحـــالت 
متنوعة  تجارية  أنشطة  لــمــزاولــة 
وغيرها  والتوابل،  التمور  كتجارة 

التجارية. األنشطة  من 
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وعـــــمـــــلـــــت 
والــصــنــاعــة بــالــتــنــســيــق مـــع شــركــة 
الغذائية،  المنشآت  إلدارة  أســواق 
عــلــى تــحــقــيــق االســتــفــادة الــكــبــرى 
من  والمستهلكين  للمستأجرين 
للمستأجر  تتيح  آلية  وضــع  خــالل 
الجيد  االســتــثــمــار  عــلــى  الــحــصــول 
عــبــر مــنــحــه ســعــر إيــجــار مــنــاســبًــا 
مــــع االلـــــتـــــزام بـــبـــعـــض الــــشــــروط 

واالعـــــتـــــبـــــارات الـــتـــي مــــن شــأنــهــا 
الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة 
األســـــــــواق الــــمــــركــــزيــــة الـــجـــديـــدة 
إتاحة  ذاته  الوقت  وفي  ونجاحها، 
على  للحصول  للمستهلك  الفرصة 
احــتــيــاجــاتــه األســاســيــة مـــن الــســلــع 

تنافسية. بأسعار  والخدمات 
كــمــا حـــــددت الـــــــوزارة مــعــايــيــر 
واشـــتـــراطـــات الــتــشــغــيــل كــالــتــالــي: 
لألنشطة  اإليجارات  قيمة  تحديد 
مدة  تكون  وأن  بالسوق،  التجارية 
ـــجـــدد لــمــدة  اإليــــجــــار لــســنــتــيــن وت
مــمــاثــلــة، وتــقــديــم شــيــك ضــمــان 
بــقــيــمــة شــهــر واحــــد مـــن اإليــجــار 
أســواق  شــركــة  بــاســم  شيًكا  و(٢٤) 
إلدارة المنشآت الغذائية، والقدرة 
على توفير المنتجات بشكل دائم، 
الـــتـــجـــاري  الــــنــــشــــاط  يــــكــــون  وأن 

الـــمـــثـــبـــت فــــي الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري 
عليه،  المتقدم  النشاط  مع  يتوافق 
خبرة  صاحب  التاجر  يكون  وأن 

إليه. المتقدم  بالنشاط 
كما تم تحديد بعض االلتزامات 
أن  تتضمن  والــتــي  للمستأجرين 
النشاط  بــمــزاولــة  المستأجر  يــبــدأ 
تاريخ  من  شهر  خالل  المخصص 
الـــتـــخـــصـــيـــص وفــــــي حــــالــــة عـــدم 
الفائز  إلــى  المحل  يحال  االلــتــزام 
عــدم  حــالــة  وفــــي  األول،  الــبــديــل 
لمدة  تــأخــره  أو  الــبــديــل  اســتــجــابــة 
شــهــر مـــن تـــاريـــخ إعـــالمـــه يــحــال 

الثاني. البديل  الفائز  إلى  المحل 
ــنــبــغــي عـــلـــى الــمــســتــأجــر  كـــمـــا ي
الــوفــاء بــااللــتــزامــات الــمــالــيــة في 
والمنصوص  المحددة  مواعيدها 
ببنود  وااللتزام  العقد،  في  عليها 

الـــالئـــحـــة الـــعـــامـــة لــعــمــل الـــســـوق، 
ـــــزام بـــتـــوفـــيـــر الــمــنــتــجــات  ـــــت واالل
بـــصـــفـــة مــــســــتــــمــــرة، وااللــــــتــــــزام 
بـــجـــودة الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات 
الـــمـــقـــدمـــة، هــــذا بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
ـــنـــظـــافـــة الــــعــــامــــة،  ـــال ــــــتــــــزام ب االل
وأوقــات  للسوق،  الموحد  والــزي 
الــعــمــل بــالــســوق، وعـــدم الــتــأجــيــر 
مــــن الــــبــــاطــــن، وااللــــــتــــــزام بــأيــة 
ضـــوابـــط  أو  أخـــــرى  اشـــتـــراطـــات 

السوق. إدارة  تضعها 
ونــوهــت الـــــوزارة أنـــه فــي حالة 
عـــدم الـــتـــزام الــمــســتــأجــر بــالــبــنــود 
الــــمــــذكــــورة، فـــإنـــه ســيــتــم اتـــخـــاذ 
اإلجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الـــالزمـــة 
وإيقاع  المحل  وإخالء  العقد  لفسخ 
غـــرامـــة مــالــيــة بــمــا فــيــهــا صــرف 
حق  دون  الــبــنــكــي  الــضــمــان  شــيــك 
الـــمـــطـــالـــبـــة فــــي اســـــتـــــرداده مـــرة 

أخرى.

٤٠ فائًزا في القرعة العلنية لتأجير محالت «أم صالل المركزي»

جانب من الحضورجانب من إجراء القرعة

المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة

٧١٪ ارتفاع صادرات السيارات 
الكهربائية الكورية

سول - قنا: 

جمد البنك المركزي في كوريا الجنوبية 
سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض 
حول  القلق  تنامي  ظل  في  المائة،  في   ٠٫٥
موجة جديدة من فيروس كورونا / كوفيد-

. /١٩
للبنك  النقدية  السياسة  مجلس  وصــوت 
سعر  تجميد  على  متوقًعا  كــان  كما  أمــس 
الــفــائــدة فـــي اجــتــمــاعــه األخـــيـــر هـــذا الــعــام 

لتحديد سعر الفائدة.
وذكــــر الــبــنــك فــي بــيــان لـــه: «أنــــه جمد 
ســعــر الــفــائــدة فـــي أواخـــــر أغــســطــس، في 
الغموض  حالة  فيه  تصاعدت  الــذي  الوقت 

االقـــتـــصـــادي فـــي ظـــل مــوجــة جـــديـــدة من 
إصابات كورونا، وذلك بعد أن جمد البنك 

سعر الفائدة في يوليو».
أدنــى  إلــى  الــفــائــدة  سعر  البنك  وخــفــض 
المائة  في   ٠٫٥ عند  اإلطــالق  على  معدالته 
فـــي مــايــو لــدفــع االقــتــصــاد الــمــتــضــرر من 
جائحة كورونا، وذلك بعد أن طبق خفًضا 
طارئًا لسعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في 

مارس.
وكـــــان الــبــنــك قـــد راجـــــع فـــي أغــســطــس 
لعام  االقــتــصــادي  للنمو  توقعاته  الــمــاضــي 
المتوقع  من  حدة  أكثر  انكماش  إلى   ٢٠٢٠
تداعيات  إلى  مشيًرا  المائة،  ١٫٣فــي  بنسبة 

ارتفاع حاالت اإلصابة.

سول - قنا:

 ســجــلــت صـــــــادرات كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
األشهر  خــالل  الكهربائية  الــســيــارات  مــن 
 ،٢٠٢٠ الجاري  العام  من  األولــى  العشرة 
١٠٠ ألــف  ــا قـــدره مــا يــقــرب مــن  ارتــفــاًع
وحدة، بزيادة قدرها ٧١٫٣ في المائة عن 
نفس الــفــتــرة مــن الــعــام الــمــاضــي٥٧٫٥١٧ 

وحدة.
وتــصــدرت ســيــارة «كــونــا» لـــ هــيــونــداي 
التي  الكهربائية  السيارات  قائمة  موتور 
في  الــخــارج  إلــى  وكيا  هــيــونــداي  صدرتها 
 ١٠ الـ  خالل  وحدة   ٤١,٣٨٤ بـ  العام،  هذا 

أشهر األولى من هذا العام. 

وارتـــفـــعـــت صـــــــادرات «كــــونــــا» بــنــســبــة 
٢٦,٩٢٢ وحدة في نفس  ٥٣٫٧٪ مقارنة بـ 

الماضي. العام  من  الفترة 
ووفًقا لإلحصاءات الصادرة عن رابطة 
صادرات  بلغت  السيارات،  لمصنعي  كوريا 
الكهربائية  السيارات  من  الجنوبية  كوريا 
هـــذا  فــــي  وحــــــدة   ٧٣,٣٩٢ أوروبـــــــا  إلـــــى 
إجــمــالــي  مــن   ٪٧٠٫٣ يــمــثــل  وهـــذا  الـــعـــام، 

الصادرات.
وقـــــالـــــت شــــركــــة أبـــــحـــــاث الـــــســـــوق إن 
العالمي  السوق  في  وكيا  هيونداي  حصة 
الربع  في   ٪٧ بلغت  الكهربائية  للسيارات 
ــثــالــث مـــن هـــذا الـــعـــام لــتــحــتــل الــمــرتــبــة  ال
ورينو  واجن  وفولكس  تسال  بعد  الخامسة 

موتورز. وسايك  نيسان   -

يشمل األجهزة والهواتف الذكية

الدوحة - [:

قطر  فـــــودافـــــون  أطـــلـــقـــت   

تشكيلة  على  خــاصــة  عــروًضــا 

تلك  متضمنة  األجـــهـــزة،  مــن 

ــمــّكــنــهــا تــقــنــيــة الــجــيــل  الـــتـــي تُ

أن  إلــى  مشيرة   5G الخامس 

هـــــذا الــــعــــرض الــــــذي بـــــدأ 26 

غـــًدا  ينتهى  الـــجـــاري  نــوفــمــبــر 

الــســبــت. مــنــوهــة بـــأن الــعــرض 

صالح للمشتريات على المتجر 

اإللــكــتــرونــي لــفــودافــون، وفي 

متاجرها األخرى.

ويُـــمـــكـــن لـــلـــعـــمـــالء تــوفــيــر 

نقودهم عند شراء باقة رائعة 

مــن الــهــواتــف الــذكــيــة، والــمــاي 

فاي، والراوترات، ومطابقتها 

مع شبكة جيجانت الخاصة بها 

ذات المستوى العالمي.
وبــالــنــســبــة لــلــعــمــالء الــذيــن 
يــرغــبــون بــاالســتــمــتــاع بــمــزايــا 
5G، تتواجد تلك الخدمة من 
فــودافــون فــي مــواقــع رئيسية، 
مثل مطار حمد الدولي، ومول 
قطر، والعديد من الفنادق على 
غـــرار بـــارك حياة ومــانــداريــن 
أورينتال، والوجهات المحبوبة 
مــثــل مــشــيــرب قــلــب الــدوحــة، 
وكــــــــتــــــــارا، وســــــــــوق واقــــــــف، 
المناطق  عــشــرات  عــن  فــضــًال 
صالل،  وأم  كالوعب،  السكنية 
ــــغــــرافــــة، وأبــــو  والــــــريــــــان، وال

هــامــور، والــمــعــمــورة، والــســد، 
وبن  والمنتزه،  محمود،  وبن 
عـــــمـــــران، ومـــديـــنـــة خــلــيــفــة، 

والعزيزية.
ـــــى تــغــطــيــتــهــا  بــــاإلضــــافــــة إل
مساحة  مــن  مــن 75%  أكــثــر 
الدوحة بشبكة 5G، فقد مّدت 
فــودافــون نطاق هــذه التغطية 
ــــــى أمـــــاكـــــن أخــــــــرى خـــــارج  إل
الــــدوحــــة عــلــى غـــــرار الـــخـــور، 
أماكن  من  والعديد  والــوكــرة، 

التخييم في سيلين. 
وتشمل قائمة األجهزة التي 

يتضمنها العرض التسويقي:
 iPhone 11 64 GB –2299•

بدًال عن 2899 رياًال قطريًا

 iPhone 11 Pro 64 GB –
ـــاًال  ري  4099 عـــن  بــــدًال   3199

قطريًا
 iPhone SE 64 GB – 1399

بدًال عن 1699 رياًال قطريًا
 Xiaomi Mi Mix3 5G 128
 1399 عـــن  ــــدًال  ب  GB – 899

رياًال قطريًا
 Oppo Reno 10X 5G
عن  بــــــدالً   256GB - 1299

1799 رياالً قطريًا
Huawei 5G Mobile Wi-
Fi – 999 بدًال عن 1499 رياًال 

قطريًا
 Inseego 5G MiFi M1100
ريــاًال  عن 1999  بــدًال   – 1399

قطريًا
HTC 5G Hub – 2499 بدًال 

عن 2999 رياًال قطريًا 
وتــــــــــــوفــــــــــــر فــــــــــــودافــــــــــــون 
قــطــرمــجــمــوعــة شـــامـــلـــة من 
الــخــدمــات بــمــا فيها االتــصــال 
النصية،  والــرســائــل  الــصــوتــي، 
ــــــــت، وخــــــدمــــــات  ــــــــرن ــــــــت واإلن
ـــابـــت، وخـــدمـــات  ـــث الـــهـــاتـــف ال
المعلومات  تكنولوجيا  إدارة 
واالتــــصــــاالت فــي دولــــة قطر 
لــألفــراد والــشــركــات عــلــى حد 
ســواء. وبــدأت الشركة أعمالها 

التجارية في عام 2009 
وبـــلـــغ عــــدد عــمــالئــهــا أكــثــر 
في 30  عميل  مليون  من 1.7 

البنية  وتتسع   .2020 سبتمبر 
الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة «فــــودافــــون 
قــــطــــر» الـــمـــتـــطـــورة لــتــغــطــي 
الــدولــة  فــي  الرئيسية  الــمــواقــع 
عبر األلياف الضوئية، وشبكة 
الجيل الخامس 5G. إلى جانب 
نظام بيئي رقمي واسع النطاق، 
مـــمـــا ســيــســهــم فــــي اســـتـــمـــرار 
قطر.  لدولة  واالزدهـــار  النمو 
وتــــرســــخ «فـــــودافـــــون قــطــر» 
اليوم  أفــكــار  ربــط  فــي  رؤيتها 
بــتــكــنــولــوجــيــا الــمــســتــقــبــل عبر 
وبأن  الرائد،  الرقمي  االبتكار 
تكون الخيار األول للعمالء في 
والخدمات  االتــصــاالت  مجال 

الرقمية.

فودافون تطلق عرًضا لتعزيز الجيل الخامس

صمم باقاتك بنفسك

امسح الرمز لمراسلتنا عبر واتساب

فودافون شارك 

شــــهــــر خـــــــــــــالل  ـــــــشـــــــاطـــــــه  ن ــــــــــــة  مــــــــــــزاول يـــــــــبـــــــــدأ  ــــــــز  ــــــــائ ــــــــف ال  



١٦١٦
الجمعة ١٢ ربيع اآلخر ١٤٤٢هـ - ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٨٣)

  

شملت أراضَي فضاء ومباني.. وزارة العدل:

الدوحة -قنا:

بــلــَغ حــجــُم تـــداول الــعــقــارات في 
إدارة  لـــدى  المسجلة  الــبــيــع  عــقــود 
العدل،  بـــوزارة  الــعــقــاري  التسجيل 
 ١٩ ـــــى  إل  ١٥ مــــن  ـــفـــتـــرة  ال خـــــالل 
نوفمبر الجاري، ملياًرا و٢١ مليونًا 

و١٤١ ألًفا و٤٤٢ رياًال.
ـــنـــشـــرُة األســـبـــوعـــيـــُة  وذكـــــــرت ال
الــتــســجــيــل  إدارة  عــــن  الــــــصــــــادرُة 
ـــعـــقـــارات  ال قـــائـــمـــة  أن  الــــعــــقــــاري 
أراضــي  شملت  بالبيع،  الــُمــتــداولــة 
فـــــضـــــاء، ومــــســــاكــــن، وعـــــمـــــارات 
ومجمًعا  سكنًيا  وبــرًجــا  سكنية، 
عمليات  تـــرّكـــزت  حــيــث  ســكــنــًيــا، 
البيع في بلديات الوكرة، والريان، 
والـــدوحـــة، والــظــعــايــن، والــشــمــال، 

وأم صالل، والخور والذخيرة.
وكــــان حــجــُم تـــــداول الــعــقــارات 
قـــد بــلــغ خـــالل الــفــتــرة مـــن ٨ إلــى 
مليونًا   ٤١٤ الــجــاري،  نوفمبر   ١٣
ويشهد  ريـــــاًال.  و٣٦٠  ألـــًفـــا  و٩٥٨ 
مستمًرا  انتعاًشا  الــعــقــاري  الــقــطــاُع 
خـــالل الــفــتــرة الــحــالــيــة مــســتــفــيــًدا 
تخفيف  بينها  محفزات  عــدة  من 
القيود المفروضة للحّد من انتشار 
فـــيـــروس كــــورونــــا وتــــوزيــــع أربــــاح 
البورصة،  في  المدرجة  الشركات 
العقاري  االستثمار  خبراء  ويعتبره 
مالًذا آمنًا للعديد من الُمستثمرين 
بعدما شهد ارتفاًعا ملحوًظا خالل 
الــشــهــر الـــــجـــــاري.   وكـــــان حــجــُم 
تــــداول الــعــقــارات فــي عــقــود البيع 
الــتــســجــيــل  إدارة  لــــدى  الــمــســجــلــة 
شهر  خالل  العدل  بــوزارة  العقاري 
 (١٫٧٥٣٫٤٦٦٫٣١١) أكـــتـــوبـــر٢٠٢٠ 
مــلــيــار ريــــــال. وأظــــهــــرت بــيــانــات 
النشرة العقارية التحليلية الصادرة 
عــدد  تــســجــيــل  الـــعـــدل  وزارة  عـــن 
(٤٩٤) صفقة عقارية خالل الشهر. 
ــــصــــّدرت بـــلـــديـــات الـــدوحـــة،  وت

ـــان، والــظــعــايــن، الـــتـــداوالت  ـــري وال

القيمة  حــيــث  مـــن  نــشــاًطــا  األكـــثـــر 

المالية، تلتها في أحجام الصفقات 

والـــــخـــــور  صـــــــــالل،  أم  بـــــلـــــديـــــات 

والــذخــيــرة، والـــوكـــرة، والــشــمــال، 

والـــشـــيـــحـــانـــيـــة.  وبـــلـــغـــت الــقــيــمــُة 

الــدوحــة  بلدية  لتعامالت  المالية 

(٥٩٥٫٩٩٠٫٥٧٧) مليون ريال، بينما 

بــلــغــت الــقــيــمــة الــمــالــيــة لــتــعــامــالت 

 (٤٩٨٫٥٥٩٫٩٨١) الــــريــــان  ــلــديــة  ب

مـــلـــيـــون ريــــــــال، وبـــلـــغـــت الــقــيــمــة 

الظعاين  بلدية  لتعامالت  المالية 

ريــــال،  ــيــون  مــل  (٢٥٤٫٣٦٦٫٢٠٩)

لتعامالت  المالية  القيمة  وبلغت 

مليون   (٢٠٥٫٦٠٦٫١٢٦) صــالل  أم 

الخور  بلديُة  سّجلت  بينما  ريـــال، 

والــــــذخــــــيــــــرة تــــــــــــداوالت بــقــيــمــة 

ريـــــال،  مـــلـــيـــون   (٨٦٫٥٠٦٫٩١٦)

وســّجــلــت بــلــديــة الـــوكـــرة تـــداوالت 

بقيمة (٧٦٫٣٠٦٫٨٨٩) مليون ريال، 

تــلــتــهــا بــلــديــة الـــشـــمـــال بـــتـــداوالت 

بقيمة (٣٤٫٤٢٩٫٦١٣) مليون ريال، 

الشيحانية  بلدية  سّجلت  وأخــيــًرا 

 (١٫٧٠٠٫٠٠٠) بــقــيــمــة  تـــــــداوالت 

مليون ريال. 

المساحات الُمتداولة

المساحات  مــؤّشــر  حــيــث  ومـــن 

أن  الــمــؤشــرات  تظهر  الــمــتــداولــة، 

بــلــديــات الـــريـــان، والـــدوحـــة، وأم 

صالل سّجلت أكثر البلديات نشاًطا 

لــمــســاحــات الـــعـــقـــارات الــمــتــداولــة 

بنحو  وذلـــك  أكــتــوبــر،  شهر  خــالل 

بلدية  تلتها  الريان،  لبلدية   (٪  ٣٠)

الدوحة بنسبة (٢٤ ٪)، وأم صالل 

الظعاين  بلدية  ثم   ،(٪١٥) بنسبة 

ســّجــلــت  بــيــنــمــا   ،(٪١٤) بــنــســبــة 

مساحات  والذخيرة  الخور  بلدية 

وسجلت   ،(٪٧) بــنــســبــة  مــتــداولــة 

بــلــديــتــا الـــوكـــرة، والــشــمــال تـــداول 

مساحات بنسبة (٥ ٪) لكل منهما.

ومـــــــــن حـــــيـــــث مـــــــؤّشـــــــر عـــــدد 

الــصــفــقــات (الـــعـــقـــارات الــمــبــاعــة)، 

أظهرت مؤشرات التداول أّن أكثر 

البلديات نشاًطا خالل شهر أكتوبر 

لـــعـــدد الـــعـــقـــارات الــمــبــاعــة بــلــديــة 

الدوحة بنسبة (٢١ ٪)، تلتها بلديتا 

 (٪٢٠) بنسبة  صــالل  وأم  الــريــان، 

لــكــل مــنــهــمــا، ثــم بــلــديــة الــظــعــايــن 

الــخــور  بــلــديــة  ثــم   ،(٪١٩  ) بنسبة 

تلتها   ،(٪  ٩) بــنــســبــة  والـــذخـــيـــرة 

بينما   ،(٪  ٦) بنسبة  الوكرة  بلدية 

ســّجــلــت بــلــديــة الــشــمــال صــفــقــات 

بنسبة (٥٪). 

وكــــشــــف حــــجــــُم الــــــتــــــداول عــن 

تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات 

مـــبـــاعـــة لـــشـــهـــر أكــــتــــوبــــر، والـــتـــي 

سجلت عدد (٧) عقارات في بلدية 

الدوحة، وعقاَرين اثنَين في بلدية 

الريان، وعقاًرا واحًدا في بلدية أم 

صالل.

 حركة الرهونات

معامالت  حجم  يــخــّص  وفيما 

الـــرهـــونـــات خــــالل شـــهـــر أكــتــوبــر 

مــعــامــالت  عـــدد  بــلــغ  فــقــد   ،٢٠٢٠

الـــرهـــن الــتــي تــّمــت خـــالل الــشــهــر 

إجمالية  بقيمة  معامالت،   (١٠٧)

مــلــيــار   (٣٫٤٣٢٫٥٢٩,٥٧٦) بــلــغــت 

ــديــة الـــدوحـــة  ــل ريــــــال. وســـّجـــلـــت ب

أعــلــى عـــدد فــي مــعــامــالت الــرهــن 
مــا  أي  مــــعــــامــــلــــة،   (٣٨) ــــعــــدد  ب
عدد  إجمالي  من   (٪٣٥٫٥) يعادل 
بلدية  تلتها  المرهونة،  الــعــقــارات 
أي:  مــعــامــلــة،  بــعــدد (٣٢)  الــريــان 
إجمالي  من   ،(٪  ٢٤٫٣) يعادل  ما 
عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية 
وهو  معاملة،   (٢٤) بــعــدد  الــريــان 
إجمالي  مــن   (٪  ١٠٫٤) يــعــادل  مــا 
الـــعـــقـــارات الــمــرهــونــة، ثـــم بــلــديــة 
وهو  معاملة،   (١٨) بعدد  الظعاين 
إجمالي  مــن   (٪  ١٦٫٨) يــعــادل  مــا 
عــــدد الـــعـــقـــارات الـــمـــرهـــونـــة، ثــم 
والذخيرة  والخور  الوكرة،  بلديتا 
منهما،  لكل  مــعــامــالت   (٧) بــعــدد 
وهو ما يعادل (٦٫٥ ٪) من إجمالي 
من  لكل  المرهونة  العقارات  عدد 
صالل  أم  بلدية  وأخيًرا  البلديتَين. 
يــعــادل  مـــا  مـــعـــامـــالت،  بــعــدد (٥) 
(٤٫٧٪) من إجمالي عدد العقارات 

المرهونة.
وفيما يخّص قيمة الرهون فقد 
المقدمة  في  الدوحة  بلدية  جاءت 
 (٢٫٨٦٧٫٢٢٧٫٦٧٧) بــلــغــت  بقيمة 
مــلــيــار ريــــــال، فـــي حــيــن ســّجــلــت 
بلغت  قيمة  أدنــى  صــالل  أم  بلدية 
في  ريـــال،  مليون   (١٤٫٤٥٠٫٠٠٠)
أي  الشمال  بلدية  تسجل  لم  حين 

عملية رهن.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات 
الـــرهـــن مـــن خــــالل دراســـــة نسبة 
عـــــدد الــــعــــقــــارات الـــمـــرهـــونـــة إلـــى 
نــســبــة قــيــمــتــهــا الـــمـــالـــيـــة نـــجـــد أن 
نــســبــة عـــدد الـــعـــقـــارات الــمــرهــونــة 
أكــبــر مــن نــســب مــبــالــغ مــعــامــالت 
المناطق  كاّفة  في  وذلــك  الرهن، 
الــتــي شــهــدت مــعــامــالت رهـــن ما 
أّن  نجد  حيث  الدوحة،  بلدية  عدا 
حّققت  الـــرهـــن  مــعــامــالت  مــبــالــغ 
عدد  معدل  إلى  قياًسا  أعلى  نسبة 

الرهن. عمليات 

مليــــار ريـــال  حجـــم  تـــــداول العــــقــــارات

باقي القطاعاتالعقاراتالنقلالبنوكالقطـــاع

٢٦٫٤٪١٤٫٧٪٢٧٫١٪٣١٫٨٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبعرب     خليجيونقطريون     

٪٣٤٫٢٦٪١٠٫٠٧٪٤٫٥٤٪٥١٫١١

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبعرب     خليجيونقطريون     

٪٣١٫٧٢٪٩٫٠١٪٣٫٣٥٪ ٥٥٫٩١

%السعرالشركة
٢٫٣٨٧٫٦٩العامة للتأمين

٣٫٠٤٢٫٥٣المناعي
١٫٩٢١٫٩١داللة

٨٫٧٧١٫٤١الرعاية
١٠٫٧١٫٢٢صناعات

٪السعرالشركة
٣٫٠٣٥٫١٥التحويلية
٤٫٠٠٢٫٧٠اإلسمنت
١٫٧٥٢٫٥٦الطبية

١٫٣٤١٫٤٦الدوحة للتأمين
١٫٦٦١٫١٩قطر األول

القيمةالسعرالشركة

٣٫٢٥٣٢٩٥١٩٦١ناقالت

١٫٥٩١٩٧٤٧١٦٢إزدان

١٫٢٠١٥٥٢٠٥٣١مزايا

٠٫٦١١١٨٥٣٠٣٠السالم

١٫٨٩١٠٨٣٠٩٣٦ بلدنا

القيمة اإلجمالية للتداولإجمالي عدد األسهمإجمالي الصفقات المنفذة الـتـغـيـر٪الـتـغـيـرالمؤشر السابقالمؤشر الحالي

٠٫١٣١٠٨٦٦١٥٦٫٥٥٢٫١١٨٤١٥٫٠٠١٫٩٥٦٫٣٤- ١٣-١٠٢٩٠٫٢١٠٣٠٣٫٨٩

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاًعا

األكثر 
انخفاًضا

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر 
رتفاًعارتفاًعا

األكثراألكثر
انخفاًض
رر
انخفاًض

٤١٥ مليون ريال قيمة التداوالت

الدوحة- [:

 أنهت بورصُة قطر آخر جلسات 
طفيف،  انــخــفــاض  عــلــى  األســـبـــوع 
أربــاح  جني  عمليات  أّدت  أن  بعد 
المكاسب  عــن  المؤّشر  تخّلي  إلــى 
لينهي  التعامالت،  بها  استهّل  التي 
 ،٪٠٫١٣ نــســبــتُــه  ــتــراجــع  ب الــجــلــســة 
عند  وأغــلــق  نقطة،   ١٣ يــعــادل  بما 
وتـــّم  نــقــطــة،   ١٠٢٩٠٫٢ ُمـــســـتـــوى 
ــــــداوُل أســـهـــم ٤٧ شــركــة،  أمــــس ت
ارتفع منها أسهُم ١٤ شركة، بينما 
أخرى،  شركة   ٣١ أسهُم  تراجعت 
الشركات  بــاقــي  أســهــم  واســتــقــّرت 

عـــنـــد ُمـــســـتـــوى إغـــالقـــهـــا الـــســـابـــق. 
وكــــان مــؤشــر الـــســـوق قـــد اســتــهــل 
تـــعـــامـــالت أمـــــس فــــي الــمــنــطــقــة 
عمليات  تُسهم  أن  قبل  الخضراء، 
جــنــي أربــــاح فـــي تـــراجـــع الــمــؤشــر 
جلسة  وشــهــدت  الــجــلــســة،  بنهاية 
التداوالت،  وتيرة  انخفاض  أمس 
حيث  السابقة،  بالجلسة  مقارنة 
 ٤١٥ بــلــغــت قـــيـــم الـــــتـــــداول نـــحـــو 
ماليين   ٥٠٧ مقابل  ريال،  مليون 
األول،  أمـــــس  جــلــســة  فــــي  ريــــــال 
ــمــيــات الـــتـــداول  كــمــا انــخــفــضــت َك
مــلــيــون   ١٥٦ إلــــى  الـــبـــورصـــة  فـــي 
سهم  مــلــيــون   ٢٠٠ مــقــابــل  ســهــم، 

فــــي الـــجـــلـــســـة الـــمـــاضـــيـــة، وذلــــك 
صفقة،   ١٠٨٦٦ تنفيذ  خــالل  من 
نحو  على  البنوك  قطاع  واستحوذ 

٣٢٪ من تداوالت السوق.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، تـــراجـــع 
بنسبة  اإلســـالمـــي  الـــريـــان  مــؤشــر 
 ٤١٨٥ ُمستوى  عند  وأغلق   ،٪٠٫٢١
قطر  مــؤّشــر  انخفض  كما  نقطة، 
ليصل   ٪٠٫١٧ بنحو  األسهم  لجميع 
صعيد  وعــلــى  نــقــطــة،   ٣١٦٢ إلــــى 
الصناعة  قطاع  صعد  القطاعات، 
بنسبة ٠٫٥٪، وارتفع قطاع التأمين 
قطاع  ارتــفــع  كــمــا   ،٪١٫٠٤ بنسبة 
تراجع  بينما   ،٪٠٫٢٦ بنحو  النقل 

 ،٪٠٫٣٠ ــنــســبــة  ب الـــبـــنـــوك  قــــطــــاع 
وانــخــفــض قــطــاع الــخــدمــات بنحو 
الــعــقــارات  قــطــاع  وهــبــط   ،٪٠٫١٩
قطاع  انخفض  كما   ،٪٠٫٧٤ بنسبة 

االّتصاالت بنحو ٠٫٥٧٪.
بالسوق  مــالــيــة  أوســــاط  وقــالــت 
كثيٌر  قادها  التي  البيع  عمليات  إّن 
على  ســيــطــرت  المستثمرين  مــن 
األساسي  الهدف  كان  والتي  السوق 
مـــنـــهـــا الـــضـــغـــط عـــلـــى األســـــعـــــار، 
وأشــاروا إلى أّن استمرار انخفاض 
التداوالت يرجع إلى عزوف بعض 
الفترة  التداوالت  عن  الُمستثمرين 

الحالية.

البنوك تقود تعامالت البورصة بـ ٣٢ ٪
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١٧١٧   

بورش متخصصة في مايكروسوفت وأوراكل .. المواصالت واالتصاالت:

سجل ٧ مليارات ريال في أكتوبر الماضي.. التخطيط واإلحصاء:

ــي  ــم ــرق ـــحـــول ال ـــت ــز ال ــزي ــع ــت تـــوفـــيـــر الــــدعــــم والــــتــــدريــــب ل

ـــــــــــــــــــــواردات ال ـــــــــــــــال  ري ــــــار  ــــــي ــــــل م و٨٫٣  الــــــــــــــــصــــــــــــــــادرات..  ـــــــــــــــال  ري ــــــار  ــــــي ــــــل م  ١٥٫٣

ــة ــي ــحــكــوم ــة ال ــي ــوج ــول ــن ــك ــت ـــات ال ـــدم ـــخ رفـــــع فــاعــلــيــة ال

الدوحة - [:

واالتصاالت  المواصالت  وزارة  أكــدت 
أن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية 
يواصل االستثمار في العاملين في مجال 
االتـــــصـــــاالت وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
بــالــقــطــاع الــحــكــومــي مـــن خــــالل تــوفــيــر 
كفاءة  لتحسين  الــالزم  والتدريب  الدعم 
تــنــفــيــذ الــعــمــل وتــمــكــيــن االســـتـــفـــادة من 

لهم. المتاحة  التكنولوجيا 
وكــشــفــت فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــهــا 
الـــرســـمـــي عـــلـــى تـــويـــتـــر أمـــــس عــــن عــقــد 
فـــي  مـــتـــخـــصـــصـــة  ورش  مــــجــــمــــوعــــة 
السعي  إطار  في  وأوراكــل  مايكروسوفت 

إلحداث التحول الرقمي في الحكومة. 
تـــدريـــب  بـــرنـــامـــج  أن  إلـــــى  وأشــــــــارت 
حــكــومــة قــطــر الــرقــمــيــة مــن الــُمــبــادرات 
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــــــــوزارة الــــمــــواصــــالت 
ــــدريــــب عــالــي  ــــــصــــــاالت لـــتـــقـــديـــم ت واالت
للعاملين  ُمعتمدة  وشــهــادات  المستوى 
فـــي قـــطـــاعـــات تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 

الحكومية.
وبينت أنها تهدف من خالل البرنامج 
قطاعات  فــي  الحكومية  الــكــفــاءات  لبناء 
ُمستوى  ولــرفــع  المعلومات،  تكنولوجيا 
الحكومية  التكنولوجية  الخدمات  فاعلية 

ُمكّمل  البرنامج  أن  إلى  الفتة  وكفاءتها، 
للجهود التي تبذلها الوزارة سعًيا لتحقيق 
إســتــراتــيــجــيــة حــكــومــة قــطــر الــرقــمــيــة 

.٢٠٢٠
النجاح  إن  الــمــواصــالت  وزارة  وقــالــت 
الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــه الــبــرنــامــج، ونــجــاح 
الــفــعــل  وردود  ــــدة،  ــــجــــدي ال الــــــــــدورات 
حول  إيجابية  توقعات  ترسم  اإليجابية، 
من  واألهــــم  ُمــســتــقــبــًال،  األداء  مــؤشــرات 
الجهات  جميع  فهم  إلى  تشير  أنها  ذلك 
مــهــارات  لقيمة  وُموظفيها  الحكومية، 
في  واالتــصــاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
وأضافت  الرقمي.  قطر  مستقبل  توجيه 
من  يبقى  الــقــطــريــة  الــكــوادر  تــطــويــر  أن 
قطر،  دولة  في  التنمية  أجندة  أولويات 
الرقمية،  قطر  حكومة  تدريب  وبرنامج 
الذي تهدف دوراته إلى سد الفجوة بين 
تطلبها  التي  والمهارات  الرسمي  التعليم 
موظًفا   ٤١٩ تــدريــب  تــم  وقــد  الحكومة، 
العام  فــي  البرنامج  انــطــالق  منذ  قطريًا 
إلى  وأشــارت  الماضي.  العام  حتى   ٢٠١٦
المواطنين  وإمكانات  قــدرات  تطوير  أن 
الــقــطــريــيــن لــتــولــي الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة 
ســـيـــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن اإلقــــبــــال على 
االســتــعــانــة بــهــم فـــي ُمــخــتــلــف الــمــراكــز 
دوًرا  المهني  التعليم  ويــلــعــب  اإلداريـــــة، 

المواطنين،  مــهــارات  تطوير  فــي  رئــيــًســا 
صــّمــمــت  الــبــرنــامــج  دورات  فـــإن  لــذلــك 
لتلبية توقعات اليد العاملة القطرية التي 
ال شك أنها تعتبر التدريب المهني عامًال 

تحفيزيًا. ويشهد برنامج تدريب حكومة 
على  الُمقبلين  عدد  تزايد  الرقمية  قطر 
االنــضــمــام إلــى بــرنــامــج تــدريــب حكومة 
قــطــر الــرقــمــيــة بــشــكــل ُمــســتــمــر، ويــعــود 

ذلك إلى الزيادة الُمستمرة لعدد المقاعد 
 ١٥٨٨ بلغ  والذي  البرنامج،  يُوفرها  التي 
مقعًدا في العام الماضي، بزيادة ٢٢٫٦٢٪ 
٣ ســـنـــوات، وذلـــك ُمــقــارنــة بعدد  خـــالل 
خالل  البرنامج  به  انطلق  الــذي  المقاعد 

العام ٢٠١٦، والذي بلغ ١٢٩٥ مقعًدا. 
حكومة  تدريب  برنامج  استمر  كذلك 
قـــطـــر الـــرقـــمـــيـــة فــــي جـــــذب الــعــامــلــيــن 
ـــــصـــــاالت وتــكــنــولــوجــيــا  فــــي مــــجــــال االت
من  الــحــكــومــي،  الــقــطــاع  فــي  المعلومات 
ـــــدورات  خــــالل تــوفــيــر مــجــمــوعــة مـــن ال
الــُمــصــمــمــة خــصــيــًصــا لــتــحــقــيــق أهــــداف 
التكنولوجيا  قــادة  مــع  بالشراكة  ُمعينة، 
العالميين، ومدربين معتمدين، وشركاء 
إســتــراتــيــجــيــيــن واســـتـــشـــاريـــيـــن، حــيــث 
 ١٠٧٣ إلــى  الُمدربين  األفــراد  عــدد  ارتفع 
 ١٠١٣ مقابل   ،٢٠١٩ العام  خالل  موظًفا 
بزيادة  وذلك   ،٢٠١٦ العام  خالل  موظًفا 
سنوي  ارتفاع  على  فضًال   ،٪٦ نحو  بلغت 

ملحوظ عن الرقم المحدد للبرنامج. 
 كــمــا شــهــد عـــدد الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــبـــرنـــامـــج نـــمـــًوا خـــالل 
 ،٪١٧٦٫٦٦ نسبته  بلغ  الماضية،  السنوات 
حكومية  جــهــة   ٨٣ ُمــشــاركــة  إثـــر  وذلـــك 
عدد  كــان  أن  بعد  البرنامج،  دورات  في 
حكومية  جهة   ٣٠ يتجاوز  ال  الُمشاركين 

للرصد  وفًقا  وذلــك   ،٢٠١٦ العام  خــالل 
الخاص.

للبرنامج  الماضية  السنة  شهدت  وقد 
الحاليين،  الشركاء  مع  للعالقات  تعميًقا 
ــا بــشــراكــات جـــديـــدة، بــلــغــت ١٢  وتــرحــيــبً
مقدمتهم  فــي  ودولـــًيـــا،  مــحــلــًيــا  شــريــًكــا 
ولجنة  قــطــر  وجــامــعــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم 
الدراسات  وجامعة  «إسكوا»  آسيا  لغرب 
وشركة  قطر،  في  األعمال  إلدارة  العليا 
مــــاكــــيــــنــــزي وشــــــركــــــاه لــــالســــتــــشــــارات 
وأدوبــي،  للبرمجيات،  وســاب  اإلداريـــة، 
ومــايــكــروســوفــت، وأوراكـــــل، وهــــواوي، 

وبرايس ووتر هاوس كوبرز.
حكومة  تدريب  برنامج  واصــل  كذلك 
قطر الرقمية تجاوز رقمه الُمعلن سابًقا 
العام  لتصل  تدريبية،  دورة   ١٠٠ بتقديم 
الماضي إلى ١١٩ دورة تدريبية، انقسمت 
إدارة  دورات   ٪٤٢ منها،  فــئــات،   ٨ إلــى 
و١٧٪  المعلومات،  تكنولوجيا  وحوكمة 
و١٥٪  الــمــعــلــومــات،  أمـــن  إدارة  دورات 
دورات  و٩٪  األنـــظـــمـــة،  إدارة  دورات 
الشبكات،  إدارة  دورات  و٨٪  البرمجة، 
الــجــرافــيــكــي،  الــتــصــمــيــم  دورات  و٤٪ 
و١٪  البيانات،  قواعد  إدارة  دورات  و٣٪ 
دورات إدارة تخطيط موارد المؤسسات.

الدوحة - [:

ـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري  حـــقـــق ال
مقداره  فائًضا  للدولة  السلعي 
شهر  خالل  ريــال،  مليارات   ٧
أكـــتـــوبـــر الــــمــــاضــــي، مــســجــًال 
بــذلــك ارتـــفـــاًعـــا مـــقـــداره ٠٫٦ 
ما  أي  ــا،  تــقــريــبً ريــــال  مــلــيــار 
مــع  مــــقــــارنــــًة   ٪٩٫٥ نـــســـبـــتـــه 
وانخفاًضا  لــه،  السابق  الشهر 
٤٫٦ مليار ريــال، أي ما  قــدره 
بالشهر  مقارنة   ٪٣٩٫٦ نسبته 
ـــعـــام الــســابــق  الــمــمــاثــل مـــن ال

 ،٢٠١٩
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لـــجـــهـــاز 
أمــس،  واإلحــصــاء،  التخطيط 
فـــقـــد بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة إجـــمـــالـــي 
الــــصــــادرات الــقــطــريــة «الــتــي 
المنشأ  ذات  الــصــادرات  تشمل 
الــمــحــلــي وإعــــــادة الــتــصــديــر» 

أي  تــقــريــبـًـا  ريـــال  مــلــيــار   ١٥٫٣
 ٪٢٣٫٥ نـــســـبـــتـــه  بـــانـــخـــفـــاض 
مـــقـــارنـــة بــشــهــر أكـــتـــوبـــر عــام 
٢٠١٩، وبارتفاع نسبته ١٤٫١٪ 
عــام  سبتمبر  بــشــهــر  مــقــارنــة 

 .٢٠٢٠
انخفضت  آخر  جانب  ومن 
خالل  السلعية  الـــواردات  قيمة 
 ،٢٠٢٠ عــــــام  أكـــتـــوبـــر  شـــهـــر 
لتصل إلى نحو ٨٫٣ مليار ريال 
مقارنة   ٪١ نسبته  بانخفاض 
 ،٢٠١٩ عـــــام  أكـــتـــوبـــر  بــشــهــر 
مقارنة   ٪١٨٫٣ نسبته  وارتفاع 

مع الشهر السابق له.
قيمة الصادرات

ــــــى أنـــه  وأشـــــــــار الــــبــــيــــان إل
أكتوبر  شهر  بين  وبالمقارنة 
عام  مــن  وأكتوبر   ٢٠٢٠ عــام 
قيمة  انخفضت  فقد   ،٢٠١٩
صـــــــــادرات «غـــــــــازات الــنــفــط 

والــهــيــدروكــربــونــات الــغــازيــة 
١٨٫١٪ لتصل  األخرى» بنسبة 
ريــــال،  مــلــيــار   ٩٫٧ نــحــو  إلــــى 
ـــــوت  وانـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة «زي
معدنية  مــــواد  وزيـــــوت  نــفــط 

 ٪٣٩٫٦ بــنــســبــة  خــــام»  قـــاريـــة 
ــتــصــل إلـــــى مــــا يــــقــــارب ٢٫١  ل
قيمة  وانخفضت  ريال،  مليار 
صادرات «زيوت نفط وزيوت 
مــتــحــصــل عــلــيــهــا مــــن مــــواد 

مــعــدنــيــة قـــاريـــة غــيــر خـــام» 
نحو  إلــى  لتصل   ٪٦٢٫٤ بنسبة 

٠٫٥ مليار ريال.
وعـــلـــى صــعــيــد الــــصــــادرات 
الرئيسية  المقصد  دول  حسب 

فقد احتلت الهند صدارة دول 
الــمــقــصــد بــالــنــســبــة لـــصـــادرات 
دولة قطر خالل شهر أكتوبر 
مليار   ٢٫٦ بقيمة   ٢٠٢٠ عـــام 
نسبته  مـــا  أي  ــا،  تــقــريــبً ريــــال 

قــيــمــة  إجـــمـــالـــي  مــــن   ٪١٦٫٦
تليها  الــقــطــريــة،  الــــصــــادرات 
ريال  مليار   ٢٫٣ بقيمة  اليابان 
 ٪١٤٫٨ نسبته  مــا  أي  تــقــريــبـًـا، 
الصادرات،  قيمة  إجمالي  من 
مليار   ٢٫٣ بقيمة  الــصــيــن  ثــم 

ريال تقريبًا وبنسبة ١٤٫٨٪.
الواردات

وبــــالــــمــــقــــارنــــة بـــيـــن شــهــر 
وأكــتــوبــر   ٢٠٢٠ عـــام  أكــتــوبــر 
مجموعة  جـــاءت   ،٢٠١٩ عــام 
«عــــنــــفــــات نـــفـــاثـــة وعـــنـــفـــات 
دافــعــة، عنفات غــازيــة أخــرى 
قائمة  رأس  على  وأجزاؤها « 
الــــــــــــواردات الـــســـلـــعـــيـــة، حــيــث 
ريال  مليار   ٠٫٦ قيمتها  بلغت 
تليها   ،٪٤٦ نسبته  وبــارتــفــاع 
الــطــائــرات  «أجــــزاء  مجموعة 
العمودية  الطائرات  أو  العادية 
ريـــــال  مـــلـــيـــار   ٠٫٣ بـــنـــحـــو   »

ثم   ،٪٤٢٫٤ نسبته  وبانخفاض 
وغيرها  «ســيــارات  مجموعة 
من العربات السيارة المصممة 
أساًسا لنقل األشخاص» حيث 
ريال  مليار   ٠٫٢ قيمتها  بلغت 
ـــا بـــانـــخـــفـــاض نــســبــتــه  تـــقـــريـــبً

.٪٦٠٫٣
ــــــــــواردات  وعــــلــــى صـــعـــيـــد ال
الرئيسية  المنشأ  دول  حسب 
المتحدة  الواليات  احتلت  فقد 
األمريكية صدارة دول المنشأ 
قطر  دولـــة  ــــواردات  ل بالنسبة 
 ٢٠٢٠ عام  أكتوبر  شهر  خالل 
بقيمة ١٫٢ مليار ريال وبنسبة 
قــيــمــة  إجـــمـــالـــي  مــــن   ٪١٤٫٧
الصين  ثم  السلعية،  الـــواردات 
ما  أي  ريــال  مليار   ١٫٠ بقيمة 
بقيمة  الهند  تليها   ٪١٢ نسبته 
نسبته  مــا  أي  ريــال  مليار   ٠٫٥

.٪٥٫٨

تحسيــن كفـاءة العاملين باالتصاالت والمعلومـات 

٩٫٥ ٪ ارتفـــــاع فــــائـض المــــيـزان التجـــــاري 

اعتبارًا من ١٨ ديسمبر المقبل

الدوحة - [: 

ــنــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة  أعــل
الــقــطــريــة تــســيــيــر ٣ رحـــالت 
كييف  مــديــنــة  إلــــى  ــا  أســبــوعــًي
اعتباًرا من ١٨ ديسمبر المقبل 
فـــي إطــــار ســعــيــهــا الــمــتــواصــل 
إلــــى تــعــزيــز شــبــكــة وجــهــاتــهــا 
قطاع  تعافي  وقيادة  العالمية 

الطيران العالمي. 
تسير  إنها  القطرية  وقالت   
رحــلــة   ٧٠٠ مـــن  أكــثــر  ــا  ــًي حــال
أسبوعًيا إلى ما يزيد على ١٠٠ 
نهاية  وبحلول  عالمًيا.  وجهة 
الناقلة  تتطلع  الــشــتــاء،  فــصــل 
وجهاتها  شــبــكــة  بــنــاء  إلعــــادة 
لتصل إلى ١٢٦ وجهة عالمية، 
و١١  إفريقيا،  فــي  وجــهــة   ٢٠
ـــيـــن،  ـــكـــت وجــــهــــة فـــــي األمـــري
آسيا  منطقة  فــي  وجهة  و٤٢ 

والمحيط الهادئ، و٣٨ وجهة 
فــي أوروبـــــا، و١٥ وجــهــة في 

الشرق األوسط. 
ونـــــــوهـــــــت الـــــنـــــاقـــــلـــــة بـــــأن 
الــمــســافــريــن الـــذيـــن يــقــومــون 
بــحــجــز تـــذاكـــرهـــم مـــبـــاشـــرًة 
الجوية  الخطوط  مكاتب  مــع 
الــقــطــريــة يــســتــمــتــعــون بــعــدٍد 
خيار  تشمل  التي  المزايا،  من 
استبدال التذاكر بقسيمة سفر 
الستخدامها في موعٍد الحق، 
وخـــصـــومـــات تــصــل إلــــى ٤٠٪ 
بالتجزئة  الــبــيــع  مــنــافــذ  عــبــر 
في السوق الحرة بمطار حمد 

الدولي.
وتستمر الخطوط القطرية، 
ــــران فــي  أفــــضــــل شــــركــــة طــــي
ــعــالــم، فــي الــنــمــو واالبــتــكــار  ال
رغـــــم جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، مــع 
تــقــديــم ســيــاســات مــرنــة على 

تدابير  وتطبيق  الــحــجــوزات، 
وتشغيل  الــصــارمــة،  الــســالمــة 
شــبــكــة واســعــة مــن الــوجــهــات 
إلــــى مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
مـــا يـــوّفـــر أعــلــى مــســتــوى من 
الـــمـــصـــداقـــيـــة واالعـــتـــمـــاديـــة 

للمسافرين. 

الوطنية  الــنــاقــلــة  واتـــخـــذت 
لتعزيز  اإلجــــراءات  مــن  عـــدًدا 
تـــدابـــيـــر الـــســـالمـــة عـــلـــى مــتــن 
تقديم  خـــالل  مـــن  ــهــا،  رحــالت
الشخصية  الــحــمــايــة  مـــعـــدات 
لــطــاقــم الـــضـــيـــافـــة، وحــقــيــبــة 
مستلزمات الحماية الشخصية 

وواقي الوجه للمسافرين على 
كافة الدرجات. 

ـــــك،  ـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى ذل وب
مؤخًرا  الناقلة  أصبحت  فقد 
عــالــمــيــة  طـــيـــران  شــركــة  أول 
تـــســـتـــخـــدم جــــهــــاز هـــانـــيـــويـــل 
باستخدام  المقصورة  لتعقيم 

األشعة فوق البنفسجية، األمر 
الذي عزز من تدابير التعقيم 
وتمكنت  طائراتها.  متن  على 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 
بـــفـــضـــل أســـطـــولـــهـــا الـــحـــديـــث 
التي  الــطــائــرات  مــن  والمتنّوع 
استهالك  فــي  بالكفاءة  تتسم 

ومواصلة  التكّيف  من  الوقود، 
كورونا  أزمــة  خــالل  عملياتها 
من  المناسب  الحجم  وتشغيل 
طائراتها بناًء على ظروف كل 

سوق. 
وبــــســــبــــب تــــأثــــيــــر جـــائـــحـــة 
الــســفــر،  عــلــى  «كوفيد-١٩» 
تشغيل  إيــقــاف  الناقلة  ارتـــأت 
إيرباص  طــراز  مــن  طائراتها 
أي  يــوجــد  ال  إنــه  حيث   A٣٨٠
مـــبـــرر لــتــشــغــيــل طـــائـــرة بــهــذا 
الحجم الكبير لخدمة األسواق 

حالًيا. 
ـــــرات الـــنـــاقـــلـــة  وتـــــعـــــّد طـــــائ
 A٣٥٠ إيــــربــــاص  طـــــراز  مـــن 
 ٧٨٧ وبـــويـــنـــغ  طـــــائـــــرة)   ٤٩)
مــثــالــًيــا  خــــيــــاًرا  طــــائــــرة)   ٣٠)
لــخــدمــة الــــرحــــالت الــطــويــلــة 
إلـــــى مــخــتــلــف وجـــهـــاتـــهـــا فــي 
ومن  الراهنة،  السوق  ظروف 

الواليات  إلى  رحالتها  ضمنها 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة. وعــزز 
مقر عمليات الخطوط الجوية 
الدولي  حمد  مطار  القطرية 
مـــن إجــــــراءات الــتــنــظــيــف في 
تطبيق  مــبــاشــرة  مــع  أرجـــائـــه 
في  االجتماعي  التباعد  قواعد 
مــخــتــلــف مـــرافـــقـــه. كــمــا يــتــّم 
تــعــقــيــم جــمــيــع األمـــاكـــن الــتــي 
ِقــبــل  مــــن  تُـــلـــمـــس  أن  يــمــكــن 
 ١٥ إلــــى   ١٠ كـــل  الــمــســافــريــن 

دقيقة. 
مرافق  كافة  تنظيف  ويتم 
بــــوابــــات الـــصـــعـــود وحـــافـــالت 
البوابات  بين  المسافرين  نقل 
والـــطـــائـــرات بــعــد كــــّل رحــلــة. 
توفير  يتم  ذلـــك،  إلــى  إضــافــة 
مـــعـــقـــم الــــيــــديــــن فـــــي نـــقـــاط 
الــــفــــحــــص األمـــــنـــــي ومـــكـــتـــب 

الجوازات.

«القطــــرية» تُسير ٣ رحـــالت أسبوعـيًا إلى كيـيف



 حل ســــودوكو  حل ســــودوكو 

ســــودوكو ســــودوكو  هل تستطيُع معرفَة الفوارق العشرة بين هاتَين الصورتَين في أقلَّ من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٩٦
القوس: ٦
الزبانا: ٤

لــصــالة  األّول  األذان 
 ١٠٫٤١ الــســاعــة  الــُجــُمــعــة 

صباًحا.

:١٩١٢
إسبانيا تُعلن الحماية 
عــلــى ســـواحـــل الــمــغــرب 

الشمالّية.
:١٩١٩

انـــــعـــــقـــــاد الـــمـــؤتـــمـــر 
في  األّول  الفلسطينّي 
الـــقـــدس والــــــذي طــالــب 

باستقالل فلسطين.
:١٩٥١

الـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــش 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــّي يــــدّمــــر 
قــــريــــة «الـــبـــونـــيـــشـــات» 

الفلسطينية.
:١٩٨٠

العربّي  القمة  ُمؤتمر 
المنعقد في عّمان يقّرر 
قــطــع الــعــالقــات مــع أي 
بالقدس  تعترف  دولـــة 
عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل أو 

تنقل سفارتها إليها.
:١٩٨٤

 تــبــاُدل الــســفــراء بين 
ـــمـــتـــحـــدة  الــــــــواليــــــــات ال
والعراق ألّول مّرة منذ 

عام ١٩٦٧.
:٢٠٠٤

 األسترالية من أصل 
لـــبـــنـــانـــّي «مـــهـــا ســكــر» 
تصبح أّول فتاة ُمسلمة 
لشرطة  تنضم  محجبة 

أستراليا.

٢٧ نوفمبر

هل تستطيع مساعدة القرصان في عبور هذه المتاهة حتى 
يتمكن من الوصول إلى صندوق الكنز في أقل من دقيقتين؟

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

الّصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- نجمة سينمائّية عالمية راحلة.
٢- َحَمى (معكوسة) - صنف - من أجزاء الجسد.

٣- إمارة عربّية خليجّية معروفة.
٤- يدور (معكوسة) - تجمع لذكر وتوديع الُمتوفى.

٥- أغنية لكوكب الشرق أّم كلثوم.
٦- عثرن - تزعم.

٧- سافر (معكوسة) - أوقف - حزني (معكوسة).
٨- احتياطّية - آخر الخلفاء الراشدين.

الدولي  لالّتحاد  سابق  رئيس   - (معكوسة)  ووضاعة  نذالة   -٩
لكرة القدم.

١٠- شقيق (معكوسة) - فيلسوف أوروبّي راحل - ضمير.

سابق. ألماني  وهّداف  قدم  كرة  نجم   -١
ننكرها.  - (معكوسة)  اعترف   -٢

أديب وروائّي عربّي راحل.  -٣
عزة.  - الكريم  القرآن  سور  من   -٤

أصمت.  - اليوم  نصف   -٥
٦- رسام عالمّي راحل - عشر سنين - لعن 

(معكوسة).

٧- مرض فقر الدم - أمراض.
إفــريــقــي  جـــنـــوب  ـــّي  وطـــن زعـــيـــم  لــقــب   -٨

راحل.
٩- يتخّوف (معكوسة) - حّرم اإلسالم أكل 

. لحمها
مضى   - مــجــبــر  أو  مــضــطــر   - رغـــب   -١٠

(معكوسة).

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

عيٌن يسكنها 
البدر 

الــتــقــط مــصــّور مــوهــوب مــشــهــًدا مــذهــًال 

ما  صــخــرّي،  قــوس  عبر  يمّر  مكتمٍل  لقمر 

عمالقة.  عين  وكــأّنــهــا  تــبــدو  الــصــورة  يجعل 

والــتــقــط زاك كــولــي الـــصـــورَة الــمــذهــلــة في 

ــواقــعــة بــواليــة  حــديــقــة األقـــــواس الــوطــنــّيــة ال

أشــهــًرا.  دام  تخطيط  بــعــد  األمــريــكــّيــة  يــوتــا 

ويُــــرى قــمــٌر مــكــتــمــٌل يــمــّر عــبــر الــقــوس في 

تبدو  بحيث  ُمنتصفه  في  ويحوم  الــصــورة، 

الـــصـــورة وكــأّنــهــا عــيــٌن ضــخــمــة وغــامــضــة، 

حديقة  وتقع  المشاهد.  فــي  بغضب  تــحــّدق 

األقواس الوطنّية في شرق والية يوتا، بجوار 

تشتهر  االســم،  يُــوحــي  وكما  كــولــورادو.  نهر 

الــحــديــقــة بــأقــواســهــا مـــن الــحــجــر الــرمــلــّي 

من  أكثر  على  العثور  يمكن  حيث  الطبيعّي، 

٢٠٠٠ منها على مساحة ٧٦٠٠٠ فدان.

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 
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حالة الطقس في دولة قطرحالة الطقس في دولة قطر

 جنوبية شرقية - شرقية ٨-١٨ عقدة، وهبات تصل ٢٢ عقدة مع 
األمطار الرعدّية.

البحر

التحذيرات
 أمطار رعدية متوّقعة مصحوبة برياح قوّية على بعض المناطق أحيانًا.

 أغلبها جنوبّية شرقّية ٠٧-١٧ عقدة، تصل ٢٥ عقدة على بعض 
المناطق مع األمطار الرعدّية.
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مواقيت الصالةمواقيت الصالة
مواقيت المد والجزر

أعلى مدأدنى جزرالمنطقة

١٤.٥٣-٢٢.٥٤٠٥.٥٢-١٠.٥٥مسيعيد

١٣.٥٥-٢١.٥٧٠٥.٤٤-٠٩.٤٤الوكرة

١٣.٤٧-٢١.٤٨٠٤.٠٨-٠٩.٣٧الدوحة

١٣.٠٠-٢٠.٤٤٠٢.١٨-٠٥.٥٩الخور

١٥.٣٤-٢١.٤٩٠٣.٣٠-١٠.٠٦الرويس

٢٠.٤١-١٤.٣٦٠٨.١٤-٠١.٥٤دخان

٢٠.١٤-١٣.٣٨٠٧.٥٩-٠١.٥٨أبوسمرة

قالت  وكــــاالت:   - لــنــدن 
عــــارضــــُة األزيــــــــاء حــلــيــمــة 
عــــــــــــدن، وهــــــــــي واحــــــــــدة 
مـــن أولــــيــــات الــمــحــجــبــات 
ـــــــاء  الــــــالئــــــي عــــــرضــــــَن أزي
عــالمــات تــجــاريــة ُكــبــرى، 
إنـــهـــا ســتــعــتــزل الــمــشــاركــة 
فــي عـــروض األزيـــــاء، ألن 
الــعــمــل فـــي تــلــك الــصــنــاعــة 
المساومة  على  أرغمها  قد 

الدينّية. قناعاتها  على 
لصحيفة  تقرير  وَوفـــق 
حليمة،  فـــإن  الـــغـــارديـــان، 
الـــتـــي اشــتــغــلــت مـــع عــالمــة 
لصاحبها  الشهيرة   Yeezy
مــصــمــم األزيــــــاء والــفــنــان 
األمـــريـــكـــي كـــانـــي ويــســت، 
على  صـــور  سلسلة  نــشــرت 
تبّين  االجتماعية  الشبكات 
فيها  خــالــفــت  الــتــي  اآلونــــة 
من  (بدًءا  الذاتية  قناعاتها 
تــفــويــت مــواقــيــت الــصــالة، 

وصــــــــــوًال إلـــــــى اســــتــــخــــدام 

ســـــــــــــروال مـــــــن الـــجـــيـــنـــز 

للرأس). كحجاب 

كــمــا كــتــبــت فـــي مــنــشــور 

ـــــجـــــرام: «ال  ـــــســـــت إن عــــلــــى 

يــمــكــنــنــي لــــوم أحــــد ســوى 

ــــــــر اهــــتــــمــــامــــي  نــــفــــســــي إث

األمور  من  أكثر  بالفرصة 

الـــــحـــــاســـــمـــــة». ونـــــشـــــرت 

عــــارضــــة األزيـــــــــاء صــــورة 

للمغنية  حملة  في  لنفسها 

 Fenty بـــــاســـــم  ريـــــهـــــانـــــا 

«لــقــد  وقـــالـــت:   ،Beauty

بارتداء  ريهانا  لي  سمحت 

الــحــجــاب الــــذي أحــضــرتــه 

إلـــــى الـــــعـــــرض. هـــــذه هــي 

الــفــتــاة الـــتـــي أعـــــود إلــيــهــا، 

الحقيقّية». حليمة 

اعتـــزال عارضـــة أزيــاء محّجبـة  

ب):  ف  (أ  نيويورك- 
اإلعالميُة  المجموعُة  أعلنت 
بي  سي  «فياكوم  األمريكيُة 
النشر  داَر  ستبيع  أّنــهــا  اس» 
الــتــي تــمــلــكــهــا «ســيــمــون أنــد 
«بنغوين  دار  إلـــى  شــوســتــر» 
الُمنافسة،  هـــاوس»  رانـــدوم 
مقابل ٢,١٨ مليار دوالر، ما 
عمالًقا  لتشّكل  الطريق  يمّهد 
ــنــشــر. وتــتــعــامــل  فـــي عــالــم ال
«ســيــمــون أنـــد شــوســتــر» مع 
أســـــمـــــاء كــــبــــيــــرة فـــــي عـــالـــم 
كينغ،  ستيفن  مــثــل  الــكــتــابــة 
ودوريــــس كــيــرنــز غــودويــن، 
بـــــاراك  كـــتـــب  أّن  حـــيـــن  فــــي 
ومـــيـــشـــيـــل أوبـــــامـــــا، وجــــون 
غــريــشــام نــشــرتــهــا «بــنــغــويــن 
رانــــــــدوم هـــــــاوس» الــتــابــعــة 
األلمانية.  بيرتلسمان  لشركة 
وقــــالــــت «فـــيـــاكـــوم ســــي بــي 

اس» في بياٍن «هذه الصفقة 
نـــتـــاُج مــــزاد تــنــافــســّي لــلــغــايــة 
جــــــذب اهــــتــــمــــام ُمــهــتــمــيــن 
ما  الــعــام،  حــول  مــن  بالشراء 
يــعــكــس مــكــانــة ســيــمــون أنــد 
شــوســتــر كـــإحـــدى الــعــالمــات 
الــتــجــاريــة األكــثــر شــهــرًة في 

عـــالـــم الـــنـــشـــر فـــي الـــعـــالـــم». 
ـــاكـــوم ســي  ومـــجـــمـــوعـــة «فـــي
سلسلة  تملك  الــتــي  اس»  بــي 
مـــن الــشــبــكــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
مثل «سي بي اس» و»ام تي 
فــي» و»كــومــيــدي ســنــتــرال» 
و»نــكــلــوديــون» و»شــوتــايــم»، 

ـــــي  ـــــــــــى شـــــركـــــتَ إضـــــــــافـــــــــة إل
بــــارامــــاونــــت ومـــيـــرامـــاكـــس 
تنظُر  تعد  لم  السينمائيتَين، 
ـــشـــر ضــمــن  ـــن إلــــــى وحـــــــدة ال
تــكــّتــلــهــا بــاعــتــبــارهــا أولـــويـــًة، 
وأعـــــربـــــت مـــنـــذ أشــــهــــر عــن 

بيعها. في  رغبتها 

بيع دار نشر «سيمون أند شوستر» مقابل ٢,١٨ مليار دوالر

بكين- قنا: اكتشف علماُء آثار بقايا 
تاريخها  يــرجــع  حــبــوب  صــومــعــة   ٢٨
إلــى مــا قبل ٤ آالف عـــام، وذلـــك في 
مقاطعة خنان بوسط الصين، ويعتقد 
أّنها من بين أوائل المرافق المركزية 

لتخزين الحبوب في البالد. 
وتـــّم اكــتــشــاف الــصــوامــع فــي موقع 
شيتشوانغ الذي تبلغ مساحته ١٠٠ ألف 
متر مربع، في مدينة تشوكو بمقاطعة 
خنان، خالل مشروع تنقيب في يوليو 
الماضي. وتّم العثور على بقايا حبوب 
فوق أساسات من صنع اإلنسان تغطي 
مساحة حوالي ٥٦٠٠ متر مربع، حيث 
المكتشفة  الــحــبــوب  صــوامــع  بــنــاء  تــم 
أنه  يعتقد  مبنى  حــول  دائـــري  بشكل 
لـــخـــدمـــة أغـــــــراض ســـكـــنـــّيـــة. وكــشــف 
رئيسية  مدينة  أطــالل  عن  آثــار  علماُء 
يعود تاريخها إلى ما قبل أكثر من ٤ 
لنهر  الوسطى  الروافد  في  عام  آالف 
هوايخه. وتقع تلك المدينة في نطاق 

بنغبو،  بمدينة  يــوهــوي  قــريــة  أطـــالل 

بمقاطعة أنهوي شرقيَّ الصين، ويعود 

تـــاريـــخ وجـــودهـــا إلــــى مـــا قــبــل فــتــرة 

 ٤٤٠٠ إلــى   ٤١٠٠ مــن  تــتــراوح  زمنية 

األولــى  المرحلتَين  إلــى  وتنتمي  عــام، 

والوسطى من حقبة ثقافة لونغشان.

  صوامع حبوب بالصين عمرها ٤ آالف عام 
األقــل  عــلــى  شــخــًصــا   ٣٧ ُقــتــل  ب):  ف  (أ  باولو-  ســـاو 
وُجرح ١٥ آخرون إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة في 
الشرطُة  أعلنت  ما  على  األربعاء،  البرازيل  شرق  جنوب 
العسكرية. واصطدمت الحافلة التي كانت تقلُّ موظفين 
غير  تــزال  ال  ألسباب  بالشاحنة  بقوة  نسيج،  مصنع  في 
غ)  ت   ١٠,٠٠) صباًحا  السابعة  الساعة  قبيل  مــعــروفــة، 
قـــرب مــديــنــة تــاغــاي فــي واليـــة ســـاو بـــاولـــو. وتــواصــلــت 
باسم  ناطق  وقــال  الظهر.  ساعات  في  اإلغــاثــة  عمليات 
السيارات  في  قتلى  ثمة  أن  «نعرف  العسكرّية  الشرطة 
أولى  حصيلة  وكانت  عددهم».  نعلم  ال  لكن  المحّطمة 
المحلية  الصحافة  لكن  قتيًال،   ٣٢ سقوط  عــن  تحّدثت 
الحافلة،  في  موجودين  كانوا  شخًصا   ٥٣ أن  إلى  أشارت 
كما أن سائق الشاحنة نجا من الحادثة. وأضاف المصدر 
عينه «عــنــدمــا وصـــل الــشــرطــيــون إلـــى الــمــوقــع صــبــاًحــا، 
ما  تحديد  ممكنًا  يكن  لم  مكان،  كل  في  الجثث  كانت 
وذكرت  الحافلة».  أو  الشاحنة  ركاب  من  هؤالء  كان  إذا 
على  السيطرة  فقد  الحافلة  سائق  أن  أولــيــة  معلوماٌت 

مركبته. وفتحت السلطات تحقيًقا في الحادثة.

٣٧ قتيًال في اصطدام 
كوناكري- اف ب: شهدت محمية بوسو في غينيا والدة قرد شاحنة وحافلة في البرازيل

شمبانزي صغير للمّرة األولى منذ سنوات، فيما يعّد بارقة أمل 
في ظّل خطر انقراض هذا النوع في هذا الموقع الطبيعي الذي 

يتمّيز بطابع خاص.
القردة  أن  الماضي  األســبــوع  الموقع  في  مــرشــدون  والحــظ 
علي  قــال  مــا  َوفـــق  صــغــيــًرا،  بطنها  على  تحمل  كــانــت  «فــانــل» 
في  بــوســو،  فــي  البيئية  األبــحــاث  معهد  مــديــر  ســومــا،  غــاســبــار 

اّتصال مع وكالة فرانس برس.
جنس  من  التأّكد  من  أيــام  ثالثة  قبل  سوما «تمكّنا  وأضــاف 

الصغير وتبّين أنه أنثى».
من  االقـــتـــراب  األنــــواع  بتتّبع  المعنيين  للمرشدين  وتــســّنــى 
«فانل» بفضل العالقة الممّيزة التي تربط القردة باإلنسان في 
ساحل  مع  الحدود  عند  غينيا  شرق  في  الواقعة  بوسو  محمية 

العاج وليبيريا، بحسب ما أوضح سوما.
فـــقـــردة الــشــمــبــانــزي تــعــيــش طــلــيــقــة فـــي الــمــوقــع وتــتــشــارك 

األراضي والموارد مع السّكان. 
كــبــاًرا  الــســّكــان،  الصغير، «أعـــرب  والدة  خبر  انــتــشــار  وعــنــد 
بحسب  توصف»،  ال  عارمة  فرحة  عن  ورجــاًال،  ونساء  وصغًرا 
ما أخبر سوما، مشيًرا إلى أن القرد الجديد لم يمنح اسًما بعد 

«وستتّم دعوة الوجهاء والسلطات والشركاء الختيار اسم له».

والدة نادرة لشمبانزي في غينيا

القـــت  وكـــــــــاالت:   - إدلـــــــب 
اســـتـــغـــاثـــُة الــطــفــلــة الـــســـورّيـــة 
 ٨ العمر  من  البالغة  فاطمة، 
سنوات، آذانًا ُمصغية، بعد أن 
جراء  وشقيقها  ساقها  فقدت 

غارة جوية في مدينة حلب.
وانـــطـــلـــقـــت هـــيـــئـــُة اإلغـــاثـــة 
اإلنــســانــيــة الــتــركــيــة ومــؤّســســة 
لتلبية  الكويتية،  الــزكــاة  بيت 
حلمها  وتحقيق  الصغيرة  نداء 

في تلّقي العالج.
ـــــون فـــي  ـــــن عـــــامـــــل ـــــمـــــّك وت
ـــيـــن مــن  مــنــظــمــتَــيــن إغـــاثـــيـــتَ
ـــــــــــى فــــاطــــمــــة  الــــــــــوصــــــــــول إل
وإحــــــضــــــارهــــــا إلــــــــى مــــركــــز 
ــــة  األطــــــــــــــراف االصــــطــــنــــاعــــّي
وتــــقــــويــــم الــــعــــظــــام وإعــــــــادة 

التأهيل.
المرحلة  في  األطباُء  وقّرر 
عالج  بــرنــامــج  تطبيق  األولـــى 
تركيب  يتم  أن  على  طبيعّي، 

ســــــاٍق اصـــطـــنـــاعـــيـــة.  وكـــانـــت 
وكالُة األناضول نشرت، قصة 
فيه  وبــّيــنــت  فــاطــمــة،  الطفلة 
ساقها  فقدانها  إثــر  معاناتها 
الـــيـــســـرى جـــــراء غـــــارة جــويــة 

فـــي ُمــحــافــظــة حــلــب شــمــالــي 
ســــوريــــا. وأوضــــحــــت فــاطــمــة 
تحلم  أنها  حديثها،  في  آنذاك 
بــتــركــيــب طــــرف اصــطــنــاعــيــة 
المشي  على  تساعدها  بتركيا 

مدرستها.  إلى 
تقطع  ـــهـــا  أّن إلــــى  وأشــــــارت 
يومًيا  كــيــلــومــتــرات   ٣ مــســافــة 
ــــوصــــول إلـــــــى الــــمــــدرســــة،  ــــل ل

عّكازها. إلى  ُمستندة 

بعد نشر قصتها ...حلم الصغيرة «فاطمة» يتحقق



أعلنت   :] ـ  الدوحة 

والــشــؤون  األوقــــاف  وزارُة 

الــــداعــــيــــَة  أنَّ  اإلســــالمــــّيــــة 

الــــقــــطــــرَيّ فــضــيــلــَة الــّشــيــخ 

المحمود،  مــحــمــود  مــحــّمــد 

ســيــكــون خــطــيــَب الــُجــُمــعــة، 

الـــــــيـــــــوم، بــــجــــامــــع اإلمـــــــام 

مــحــّمــد بـــن عــبــد الـــوّهـــاب، 

وســــــــــــوف يــــــكــــــون مــــحــــور 

تــنــســوا  حـــول «وال  الــُخــطــبــة 

بينكم». الفضل 

وزارُة  اتــــــخــــــذت  وقـــــــد 

األوقــــاف كــافــة اإلجــــراءات 

من  والــوقــائــّيــة  االحــتــرازّيــة 

ــــــا، لــمــن  فـــــيـــــروس كــــــورون

جميع  فــي  الخطبة  يحضر 

ـــقـــام فــيــهــا  الـــجـــوامـــع الـــتـــي تُ

صـــــــالة الــــُجــــمــــعــــة، وهـــــي: 

ــــــراز تــطــبــيــق «احــــتــــراز»  إب

لــلــمــنــظــمــيــن قـــبـــل دخـــــول 

الــــمــــســــجــــد، وإحــــــضــــــار كــل 

شـــخـــص ســـــّجـــــادة الـــصـــالة 

الـــخـــاصـــة بــــه، مـــع ُمـــراعـــاة 

ارتـــــــــداء الــــِكــــمــــامــــة وتــــرك 

مــســافــة كــافــيــة فــيــمــا بــيــن 

ــيــن، تــطــبــيــًقــا لــمــبــدأ  الــمــصــّل

الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــّي أثــنــاء 

والصالة. الخطبة 

الشيخ محمد المحمود خطيبًا 
للجمعة بجامع اإلمام االلتزام باإلجراءات 

االحترازية خالل 
العطلة األسبوعية 

ضرورة 
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زيـــارة ناجحــة ومبــاحثــات مهمــة
زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

إلى  المفدى  الــبــالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن 

مع  سموه  أجراها  التي  والمباحثات  تركيا، 

أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان 

لها  الشقيقة،  الــتــركــيــة  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 

أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة لــلــعــالقــات الــقــطــريــة 

الــتــركــيــة فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، وتــؤكــد 

حرص الزعيمين على تطوير هذه العالقات 

والـــتـــي تــحــولــت إلــــى شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 

بين  للعالقات  نــمــوذًجــا  وأصبحت  شاملة، 

جــاءت  ولــذلــك  والصديقة،  الشقيقة  الـــدول 

عالقات  شملت  والتي  الزعيمين  مباحثات 

التعاون اإلستراتيجية بين البلدين الشقيقين 

ـــمـــجـــاالت الســـيـــمـــا الــســيــاســيــة  فــــي شـــتـــى ال

واالقتصادية واالستثمارية والدفاع والطاقة 

والتعليم والنقل والرياضة.

للجنة  السادسة  الـــدورة  اجتماع  ويعكس 

اإلســتــراتــيــجــيــة الــعــلــيــا الــقــطــريــة الــتــركــيــة، 

بـــرئـــاســـة حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو وأخــيــه 

فــخــامــة الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــــان، 

االلــــتــــزام الــثــابــت والــرغــبــة الــصــادقــة لــدى 

قيادتي البلدين في تعزيز عالقات التعاون 

المشترك واالرتقاء بها لما فيه خير الشعبين 

تأكيد  جاء  هنا  ومن  الشقيقين،  والدولتين 

صاحب السمو بأن المباحثات كانت ناجحة 

والقضايا  التركية  القطرية  الــشــراكــة  حــول 

وتأكيد  والــعــالــمــيــة  اإلقــلــيــمــيــة  والـــتـــطـــورات 

ستواصل  أنقرة  أن  التركي  الرئيس  فخامة 

تعزيز تضامنها مع الشعب القطري، مشيًرا 

أن الــشــعــبــيــن تــربــطــهــمــا «عــــالقــــات وديـــة 

السادسة  ـــدورة  ال اجتماع  أن  كما  متينة».  

للجنة اإلستراتيجية العليا القطرية التركية 

جاء تأكيًدا للرغبة الكبيرة المشتركة لتحقيق 

تــكــامــل ســيــاســي واقـــتـــصـــادي، وأن نــتــائــج 

وأهمية  مدلوالت  لها  ستكون  الــدورة  هذه 

خاصة بالنظر إلى الشراكة القطرية التركية 

والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين حول 

مختلف قضايا المنطقة.   توقيع قطر وتركيا 

أبرزها  مختلفة  مجاالت  في  اتفاقيات   ١٠

«الــقــرن  مــشــروع  فــي  المشترك  االستثمار 

والــبــورصــة،  إســطــنــبــول،  بمدينة  الــذهــبــي» 

وأنــشــطــة الــتــرويــج الــمــشــتــرك فــي المناطق 

الـــحـــرة يـــؤكـــد أن الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين شهدت تقدًما ملحوًظا في السنوات 

البلدين  وأن  المجاالت،  جميع  في  األخيرة 

أصبحا شريكين استراتيجيين يتعاونان في 

العديد من القضايا على المستويات الثنائية 

واإلقليمية والدولية. 

االستراتيجية  للجنة  المنتظم  االنعقاد   

مستوى  أعلى  على  التركية  القطرية  العليا 

كل عام، مؤشر على متانة هذه العالقات، 

كحليفين  البلدين،  التزام  على  قوي  ودليل 

بينهما  الــشــراكــة  بــتــعــزيــز  اســتــراتــيــجــيــيــن، 

اجــتــمــاع  وأن  الــــمــــجــــاالت،  مــخــتــلــف  فــــي 

هــــذه الــــــدورة لـــه أهــمــيــة خــاصــة بــالــنــظــر 

إلــــى الــتــحــديــات الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 

واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، الــتــي تــحــتــم على 

اآلراء  وتــبــادل  والتنسيق  الــتــشــاور  البلدين 

مصالحهما  تحقيق  في  يساهم  بما  إزاءهــا 

تعزيز  في  دورهما  يعزز  وبما  المشتركة، 

األمن والسلم في المنطقة والعالم.

تركيا  إلــى  السمو  صــاحــب  زيـــارة  نتائج   

ومــبــاحــثــات ســـمـــوه مـــع فــخــامــة الــرئــيــس 

ـــــدورة  ــــى اجـــتـــمـــاع ال أردوغــــــــان إضـــافـــة إل

ـــســـادســـة لــلــجــنــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــلــيــا  ال

الـــقـــطـــريـــة الـــتـــركـــيـــة ومـــــا نـــتـــج عـــنـــه مــن 

اتـــفـــاقـــيـــات، ســتــضــفــي زخـــًمـــا كـــبـــيـــًرا على 

إلى  وســتــقــود  التركية  القطرية  الــعــالقــات 

ستسهم  أنها  كما  جديدة،  آفــاق  استشراف 

القائمة  التعاون  آليات  وتطوير  تعزيز  في 

والـــتـــي تــحــولــت إلـــى شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 

شاملة في جميع المجاالت.

رأيرأي

شاملة  إستراتيجية  شراكة  إلى  تحولت  العالقات  أن  تؤّكد  الزعيَمين  ـــصـــادّيمباحثات  ـــت ــل الــســيــاســّي واالق ــام ــك ــت ـــســـادســـة يـــهـــدف لــتــحــقــيــق ال اجـــتـــمـــاع الـــــــدورة ال

  آليـــة لعــالج آالم 
األمــراض المــزمنــة

طوكيو - وكاالت: توّصل فريق بحثي من كلية العلوم الصيدلّية 
بجامعة «كيوشو» اليابانية، بقيادة الباحث ماكوتو تسودا إلى آلية 
غير معروفة سابًقا في الجسم للتحّكم في األلم، حيث يمكن 
استخداُمها في أدوية المسّكنات لتعزيز تأثيرها العالجّي. وذكر 
الجديدة،  اآللية  أن  العلمية،  لألخبار  تكنولوجّي  شبكات   موقع 
الخاليا  من  البحثي،  الفريق  اكتشفها  فريدة  مجموعة  تتضمن 
النجمية في النخاع الشوكّي، حيث وجدوا أّن هذه الخاليا تلعب 
دوًرا فــي إنــتــاج إحــســاس ُمــفــرط بــاأللــم، لتقدم هــدًفــا محتمًال 
للتحّكم بتأثيرها، وتعزيز التأثير العالجّي ألدوية اآلالم المزمنة. 

يبلغ  صــيــنــّي  طـــفـــٌل  نــجــا  وكـــــــاالت:  لندن- 
أن  بعد  حقيقية،  بأعجوبة  الُعمر،  من  عاَمين 
فوق  واستقّر  الثالث  عشر،  الطابق  من  سقط 
قفص حديدي يعود لجاره، حيث تم اإلمساك 
به لحين  وصول رجال الدفاع المدني، بمدينة 

هيفاي شرقّي  الصين.
ــا لــقــنــاة «روســيــا الــيــوم» كــان الطفل  ووفــًق
وحـــيـــًدا فــي مــنــزلــه بــمــديــنــة هــيــفــاي عاصمة 
وبينما  األحـــد،  شــرقــّي  الصين،  أنــهــوي  إقليم 
كــــان يــلــعــب فـــي الـــشـــرفـــة ســقــط مـــن ارتـــفـــاع 

يقترب من   ٤٠ متًرا، َوفًقا لرجال اإلطفاء. 
إال أنـــه ســقــط فـــوق قــفــص حـــديـــدي أنــشــأه 
خارج  شرفته،  السفلي  الطابق  في  يسكن  جاٌر 
بـــغـــرض حــمــايــة بــيــتــه مـــن الـــســـرقـــة، وعــقــب 
ســـقـــوط الـــّطـــفـــل نـــجـــح الــــجــــار فــــي اإلمـــســـاك 
اّتصلت  بينما  يكمل  السقوط،  ال  لكي  بذراَعيه 

بالشرطة.  زوجته 
وفــي غــضــون دقــائــق وصــلــت قـــوات الــدفــاع 
بعد  إنــقــاذ  الصغير  فــي  نجحت  الــتــي  الــمــدنــي 

قطع ألواح الحديد. 

نجاة طفل بأعجوبة سقط من الطابق الـ١٣
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