
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
رياالن

الــدوحــة - [: أكـــدت دولـــة قطر 

أهمية التعاون وتعزيز الشراكات العالمية 

كــورونــا  جائحة  تــداعــيــات  مــن  للتخفيف 

تعطيل  في  أسهمت  والتي   ،(١٩- (كوفيد 

واألعمال  الصناعة  قطاعات  من  العديد 

فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم . جـــاء ذلـــك في 

راشد  بن  سلطان  السيد  لسعادة  مداخلة 

والصناعة  التجارة  وزارة  وكيل  الخاطر 

في الجلسة االفتراضية التي نظمتها أمس، 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

للدراسات  اإليــطــالــي  والمعهد  اإليطالية 

عنوان  تحت   (ISPI) الــدولــيــة  السياسية 

«إعادة هيكلة اقتصادات الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا بعد جائحة كوفيد ١٩»، 

وذلــــك ضــمــن أعــمــال الــنــســخــة الــســادســة 

لمؤتمر روما لحوار البحر المتوسط «ميد 

٢٠٢٠» والمنعقد حالًيا.

التجاري  الــمــيــزان  بــأن  سعادته  وأفـــاد 

ـــة اســـتـــمـــر فــــي تــحــقــيــق فـــوائـــض  ـــدول ـــل ل

إيـــجـــابـــيـــة، فــــي حـــيـــن بــــــدأت مــســتــويــات 

اعتباًرا  ارتفاًعا  تشهد  القطرية  الصادرات 

من شهر مايو ٢٠٢٠، وذلك بسبب الرفع 

التدريجي للقيود واستئناف حركة النشاط 

االقــــتــــصــــادي، ودعــــــم الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

وهو  كــورونــا  جائحة  لتجاوز  بالمليارات 

والمحفزات  التدابير  فاعلية  يعكس  مــا 

االقتصادية التي اتخذتها الدولة.

الميــزان التجـاري حقـق فـوائـض إيجابيـة
دعم القطاع الخاص بالمليارات لتجاوز جائحة كورونا.. سلطان الخاطر:

١٥

١٢٫٣ مليار ريال مكاسب البورصة في أسبوعإحالة ١١٢ شخًصا للنيابة لعدم ارتداء الكمامة
الــجــهــات  أحـــالـــت   :]  - الـــدوحـــة 
العامة،  للنيابة  شخًصا   ١١٢ الُمختصة 
لـــعـــدم تــقــيــدهــم بــــارتــــداء الــكــمــامــة في 
هذا  ويــأتــي  ذلــك،  تتطلب  التي  األمــاكــن 
ــقــرار مــجــلــس الــــوزراء  اإلجـــــراء تــنــفــيــًذا ل
بقانون  المرسوم  إلــى  المستند  الموقر، 

١٩٩٠بــــشــــأن األمــــراض  ١٧ لــســنــة  رقــــم 
ــــة، واإلجـــــــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة  ــــمــــعــــدي ال
واالحــتــرازيــة الــمــعــمــول بــهــا فــي الــدولــة 
لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا 

«كوفيد-١٩».

بــورصــة  ســجــلــت   :]  - الــــدوحــــة 
قــطــر مــكــاســب قــدرهــا ١٢٫٣مــلــيــار ريــال 
لتصل  الماضي،  األسبوع  تعامالت  خــالل 
 ٥٩١٫٤ نحو  إلــى  لألسهم  السوقية  القيمة 
مــلــيــار ريــــال مــقــابــل ٥٧٩٫١ مــلــيــار ريــال 
البورصة  وأنهت  لــه.  السابق  األســبــوع  في 

جــلــســات األســبــوع الــمــاضــي فــي المنطقة 
على  شــراء  عمليات  مــن  بدعم  الخضراء 
أســهــم قـــيـــاديـــة، وعــلــى أثــــر ذلــــك سجل 
خالل   ٪١٫٨ نسبته  ارتفاًعا  السوق  مؤشر 

األسبوع الماضي، بما يعادل ١٨٣ نقطة.

Tawfeeq Travel

 ترصد استعدادات 
المدارس الختبارات الثانوية

القبول اإللكتروني لبرامج 
الدراسات العليا بالجامعة..غًدا

الــدوحــة – [: أكــد عــدد مــن مــديــري الــمــدارس 
طالب  الستقبال  النهائية  االســتــعــدادات  اكتمال  الثانوية 
الصف الثاني عشر، في اختبارات الشهادة الثانوية لنهاية 
تعقيم  وشملت  االثنين،  انطالقها  المقرر  األول  الفصل 
المباني واللجان الصفية وتوزيع المعقمات ومراعاة توزيع 
الطالب على قاعات االختبار وفق التعليمات التي حددتها 
الــوزارة، ووضع الفتات توضيحية للجميع لاللتزام التام 

بها من أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

باب  فتح  قــطــر،  جامعة  أعلنت    :]  - الــدوحــة 
القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي «خريف 
 ،٢٠٢١ مــارس   ١ وحتى  الغد  من  بــدًءا  إلكترونًيا،   ٢٠٢١
وحــّددت  القادم.  مايو   ٩ في  القبول  نتائج  تعلن  أن  على 
جميع  لتسليم  مــوعــد  آخــــر  أبـــريـــل   ٢٩ يــــوم  الــجــامــعــة، 
المستندات المطلوبة لبرامج الدراسات العليا للطلبة الجدد 
والزائرين المنضمين لـ«خريف ٢٠٢١»، ومن الُمقرر أن 

تبدأ الدراسة لهذا الفصل يوم ١٥ أغسطس القادم.

شباب قطر جاهزون للتطوع في مونديال ٢٠٢٢

٧

٢

٢١٥

استئناف العمل بمراكز تأشيرات قطر بالهند
وزارة  أعــلــنــت    :]- الــــدوحــــة 
بمراكز  العمل  استئناف  عــن  الداخلية 
جمهورية  في  بالخارج،  قطر  تأشيرات 
الــقــادم.  ديسمبر   ٣ مــن  اعــتــبــاًرا  الــهــنــد 
ـــه يــتــاح  ــــــوزارة أمـــس إلـــى أن وأشـــــارت ال

مراكز  لمراجعة  المواعيد  حجز  حالًيا 
جمهورية  في  بالخارج  قطر  تأشيرات 
الــــهــــنــــد، عـــبـــر الــــمــــوقــــع اإللـــكـــتـــرونـــي 

المخصص لذلك.
٢

[: أكد عدد من المواطنين  الدوحة - 
الشباب استعدادهم للتطوع والعمل على إنجاح 
والــمــســانــدة  الــعــون  وتــقــديــم   ،٢٠٢٢ مــونــديــال 
بالشكل  وخروجه  إلنجاحه  المعنية  للجهات 
الــمــطــلــوب، خــاصــة أنــنــا عــلــى أعــتــاب عامين 
قبل انطالقه، الفتين إلى أن إعالن بداية العد 

واإلصــرار  العزيمة  يمنحهم  للبطولة  التنازلي 
للمشاركة والتطوع وتقديم الخدمات المطلوبة 
أن  مؤكدين  العالم،  كــأس  فــي  قطر  لضيوف 
مونديال قطر سيكون األفضل منذ بدء إقامة 
هذه البطولة العالمية في سنة ١٩٣٠، ال سيما 
أن قطر دائًما ما تفاجئ العالم بمستوى تنظيم 

البطوالت الرياضية، مؤكدين أن قطر وعدت 
بــتــقــديــم أفــضــل بــطــولــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
الزائرين  استقبال  أو  التنظيم  حيث  من  سواء 
المتالكها كافة اإلمكانات والمتطلبات إلنجاح 

أي بطولة جماهيرية.
٤ و ٥
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الـــدوحـــة - قــنــا: بــعــث حــضــرة صــاحــب 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
فخامة  إلى  تعزية  ببرقية  المفدى،  البالد 
الــبــرهــان  عــبــدالــفــتــاح  ركــــن  أول  الــفــريــق 

رئيس مجلس السيادة االنتقالي لجمهورية 
السودان الشقيقة في وفاة الصادق المهدي 
رئيس حزب األمة القومي ورئيس الوزراء 

األسبق.

قــــنــــا: بـــعـــث ســـمـــو الــشــيــخ  الـــــدوحـــــة - 
عــبــداهللا بــن حمد آل ثــانــي نــائــب األمــيــر، 
أول  الــفــريــق  فخامة  إلــى  تعزية  ببرقية 
مجلس  رئــيــس  الــبــرهــان  عبدالفتاح  ركــن 

الــســيــادة االنــتــقــالــي لــجــمــهــوريــة الــســودان 
الشقيقة في وفاة الصادق المهدي رئيس 
حــــزب األمـــــة الـــقـــومـــي ورئـــيـــس الـــــوزراء 

األسبق.

الــــدوحــــة - قـــنـــا: بـــعـــث مـــعـــالـــي الــشــيــخ 
ثاني  آل  عبدالعزيز  بــن  خليفة  بــن  خــالــد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة، 
عبداهللا  الدكتور  دولة  إلى  تعزية،  ببرقية 

السودان  جمهورية  وزراء  رئيس  حمدوك 
الــشــقــيــقــة، فـــي وفـــــاة الــــصــــادق الــمــهــدي 
رئــــيــــس حـــــزب األمــــــة الـــقـــومـــي ورئـــيـــس 

األسبق. الوزراء 

المختصة  الجهات  قــامــت  الدوحة-قنا: 
لعدم  الــعــامــة  للنيابة  شــخــًصــا   ١١٢ بــإحــالــة 
التي  األماكن  في  الكمامة  بارتداء  تقيدهم 
آخرين   ١٠ إحــالــة  تمت  كما   . ذلــك  تتطلب 
الحد  لمخالفتهم  أيــًضــا  العامة  النيابة  إلــى 
والمحدد  الواحدة  المركبة  في  به  المسموح 
باستثناء  السائق  فيهم  بمن  أشخاص  ـــ(٤)  ب
استناًدا  اإلجراء  ويأتي هذا   . الواحدة  العائلة 
لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم 

لـــســـنـــة ١٩٩٠ بـــشـــأن   (١٧) رقـــــم  ـــون  ـــقـــان ب
الوقائية  واإلجــــــراءات  الــمــعــديــة،  األمــــراض 
انتشار  من  للحد  بها  المعمول  واالحترازية 
ونــاشــدت  (كوفيد-١٩).  كـــورونـــا  فـــيـــروس 
الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة، الـــجـــمـــهـــور الــكــريــم 
بــضــرورة االلـــتـــزام بــالــقــرارات االحــتــرازيــة 
والوقائية المعمول بها حفاًظا على سالمتهم 
وســـالمـــة اآلخــــريــــن مـــن انـــتـــشـــار فــيــروس 

كورونا في المجتمع.

صاحب السمو يعزي رئيس مجلس السيادة 
السوداني في وفاة الصادق المهدي

نائب األمير يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني

رئيس الوزراء يعزي نظيره السوداني

إحالة ١١٢ شخًصا للنيابة لعدم 
تقيدهم بارتداء الكمامة

الدوحة – نشأت أمين:

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
بمراكز  الــعــمــل  اســتــئــنــاف  عــن 
في  بالخارج،  قطر  تأشيرات 
 ٣ من  اعتباًرا  الهند  جمهورية 

القادم.   ديسمبر 
وأشارت الوزارة في تغريدة 
أمس  تويتر  فــي  حسابها  على 
المواعيد  حجز  حالًيا  يتاح  أنه 
لــمــراجــعــة مـــراكـــز تــأشــيــرات 
جمهورية  فــي  بــالــخــارج  قطر 
الهند، عبر الموقع اإللكتروني 

لذلك. المخصص 
 يشار إلى أن عدد مراجعي 
مـــراكـــز تـــأشـــيـــرات قــطــر في 
الماضي  الــعــام  خــالل  الــخــارج 
بـــلـــغ أكــــثــــر مــــن مـــائـــتـــي ألـــف 
شخص، في مؤشر على نجاح 
هــــذا الـــمـــشـــروع الــمــهــم الـــذي 
في  الــداخــلــيــة  وزارة  دشــنــتــه 
عدد  مع  بالتعاون   ٢٠١٨ العام 

من الجهات في الدولة.
ـــــــوزارة  وأوضــــــــح تـــقـــريـــر ل
الــداخــلــيــة بــهــذا الــخــصــوص أن 
عدد المراجعين لهذه المراكز 
الدول  من  عدد  في  المنتشرة 
الـــمـــصـــدرة لــلــعــمــالــة بــلــغ ٢٠٠ 
ألف و١٧٩ شخًصا خالل العام 
الــمــاضــي، فــيــمــا بــلــغ إجــمــالــي 
مليونًا  فيها  اإلجـــــراءات  عـــدد 

و١١٨ ألًفا و٦٨٧ إجراًء.
مـــــراكـــــز  عـــــــــدد  ويــــــصــــــل    
تـــأشـــيـــرات قــطــر فـــي الــخــارج 
ست  في  مركًزا   ١٤ اآلن  حتى 
للعمالة  مصدرة  آسيوية  دول 
وبنجالديش،  سيريالنكا،  هي 
وبــاكــســتــان، والــهــنــد، ونــيــبــال، 

والفلبين.
ويــــأتــــي تـــدشـــيـــن الـــمـــراكـــز 

إنهاء  في  للمساهمة  بالخارج 
المقيمين  اســتــقــدام  إجــــراءات 
تسهيل  بــهــدف  الـــخـــارج،  مـــن 
االستقدام  إجـــراءات  وتبسيط 
بــشــكــل عــــام، وحــمــايــة حــقــوق 
سالمتهم،  وضمان  الوافدين 
وتسهيل كل إجراءات دخولهم 
إلــى قــطــر، فــضــًال عــن تدقيق 
وتـــوثـــيـــق عــمــلــيــة تــوظــيــفــهــم 

وتـــســـريـــع مــبــاشــرتــهــم الــعــمــل 
فــــي ظــــل إجـــــــــراءات مــبــســطــة 
على  ويتعين  وفعالة.  وسلسة 
الراغبين  المنازل  مستخدمي 
تسجيل  قطر،  فــي  العمل  فــي 
بــيــانــاتــهــم الــحــيــويــة، وتــوقــيــع 
عــــقــــود الــــعــــمــــل، والــــخــــضــــوع 
لــــلــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة فــي 
مـــراكـــز تـــأشـــيـــرات قــطــر في 

الـــــخـــــارج الــــتــــي تــــم إنـــشـــاؤهـــا 
فـــــي عـــــــدد مـــــن الــــــــــــدول، إذ 
من  اإلجــــراءات  هــذه  تمكنهم 
أهمية  األكـــثـــر  الـــجـــزء  إكـــمـــال 
فــــي عــمــلــيــة الـــحـــصـــول عــلــى 
الـــتـــأشـــيـــرة وهــــم فـــي بــلــدهــم 
بــكــل ســهــولــة، بــمــا يــتــوافــق مع 
ـــيـــة.  ـــدول أفـــضـــل الـــمـــعـــايـــيـــر ال
وتـــهـــدف هــــذه الـــخـــدمـــة إلــى 
المستخدمين  حــقــوق  ضــمــان 
وضـــمـــان تـــصـــديـــق عــقــودهــم 
الــنــمــوذجــيــة مـــن قــبــل الــجــهــة 
المختصة في قطر، باإلضافة 
إلى تقليل الجهد والوقت على 
كـــل مـــن الــمــســتــقــدم والـــوافـــد. 
على  الــداخــلــيــة  وزارة  وتــعــمــل 
هــــذا الـــمـــشـــروع انـــطـــالًقـــا من 
 ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيــــة 
تقديم  من  الوزارة  تمكن  التي 
للمواطنين  متميزة  خــدمــات 
والــمــقــيــمــيــن، ومــنــهــا افــتــتــاح 
بوسائل  ومدها  المراكز  هذه 
تساعدها  حديثة  تكنولوجية 
عــلــى الــقــيــام بــمــهــامــهــا. ويــتــم 
قبل  من  المشروع  هذا  تنفيذ 
وبــالــتــعــاون  الــداخــلــيــة  وزارة 
اإلداريـــــة  الــتــنــمــيــة  وزارة  مـــع 
االجتماعية،  والشؤون  والعمل 
الـــعـــامـــة،  الـــصـــحـــة  ووزارة 
حسب  كل  الخارجية،  ووزارة 

اختصاصه.

استئناف العمل بمراكز تأشيرات قطر في الهند
اعتبارًا من ٣ ديسمبر القادم .. الداخلية:

ــرات الــعــام الــمــاضــي ــي ــأش ــت ـــف و١٧٩ شــخــًصــا قــامــوا بــمــراجــعــة مــراكــز ال ٢٠٠ أل

ً

الصحة  وزارة  أعلنت  قنا:   – الدوحة 

حالة   ١٨٤ تسجيل  عــن  أمـــس،  الــعــامــة، 

كورونا  بفيروس  مؤكدة  جديدة  إصابة 

/ كوفيد - ١٩/  في األربع والعشرين ساعة 

محلية  إصابة   ١٥٠ بينها  من  األخيرة، 

حالة  و٣٤  المجتمع  أفــراد  بين  مسجلة 

الخارج  مــن  العائدين  المسافرين  بين 

الذين يخضعون للحجر الصحي.

كما سجلت وزارة الصحة شفاء ١٧٢ 

حالة من فيروس / كوفيد - ١٩/  في الـ٢٤ 

ساعة األخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد 

قطر  دولــة  في  المرض  من  المتعافين 

إلى ١٣٥٣٧٠.

ــــا حـــول  وأصـــــــــــدرت الـــــــــــــوزارة بــــيــــانً

في    /١٩  - / كوفيد  فــيــروس  مستجدات 

جميع  وضع  تم  أنه  فيه  أوضحت  قطر 

الــــحــــاالت الـــجـــديـــدة فـــي الـــعـــزل وهــم 

وفًقا  الالزمة  الصحية  الرعاية  يتلقون 

لوضعهم الصحي.

الحالي،    /١٩  - / كوفيد  وضــع  وحـــول 

قـــال الــبــيــان: نــجــحــت جــهــود قــطــر في 

التصدي لفيروس كورونا / كوفيد - ١٩/  

وتسطيح المنحنى والحد من تفشيه، مع 

انخفاض عدد الحاالت اليومية، وكذلك 

تــراجــع عــدد حـــاالت دخـــول المستشفى 

أسبوعًيا، كما ساهم الفحص االستباقي 

والمكثف للحاالت المشتبه في إصابتها 

في    /١٩  - / كوفيد  ـــا  كـــورون بــفــيــروس 

اإلصابة  حــاالت  مــن  كبير  عــدد  تحديد 

المؤكدة بالفيروس في المجتمع. 

أقل  من  تعتبر  قطر  أن  البيان  وأكــد 

فيروس  وفيات  معدل  في  العالم  دول 

لــعــدة  وذلـــــك   ، /١٩  - / كوفيد  كــــورونــــا 

يقدم  الصحي  القطاع  أن  منها،  أسباب 

للمصابين  الجودة  عالية  صحية  رعاية 

بفيروس كورونا، كما أن شريحة الشباب 

دولــة  ســكــان  مــن  األكــبــر  النسبة  تشكل 

االستباقية  الــفــحــوصــات  كــذلــك  قــطــر، 

لتحديد الحاالت المصابة مبكًرا، ورفع 

الـــطـــاقـــة االســتــيــعــابــيــة لــلــمــســتــشــفــيــات، 

خاصة وحدات العناية المركزة لضمان 

الرعاية  على  الــمــرضــى  جميع  حــصــول 

كبار  حماية  على  العمل  أيًضا  الــالزمــة، 

من  مزمنة  بأمراض  والمصابين  السن 

خطر اإلصابة بفيروس كورونا.

وشدد البيان على أن تخفيف القيود 

وانخفاض عدد الحاالت اليومية ال يعني 

دولة  في  انتهت  قد  كــورونــا  جائحة  أن 

قــطــر، حــيــث يــتــم يــومــًيــا إدخــــال بعض 

يعانون  ممن  المستشفى  إلــى  المرضى 

مــن أعــــراض فــيــروس كــورونــا / كوفيد 

يجب  كما  والشديدة،  المتوسطة    /١٩  -

علينا اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب 

ـــادة  مــوجــة جــديــدة مــن الــفــيــروس وزي

عدد الحاالت المصابة، خاصة مع وجود 

من  العديد  في  ذلك  لحدوث  مؤشرات 

دول العالم، أيًضا علينا اآلن أكثر من أي 

وقت مضى أن نتوخى الحذر ونحرص 

عــلــى حــمــايــة األفــــــــراد األكـــثـــر عــرضــة 

/ كوفيد  كـــورونـــا  فــيــروس  لــمــضــاعــفــات 

قال  بــه،  القيام  يمكن  ما  وحــول   . /١٩ -

البيان إنه وبينما يتم رفع قيود / كوفيد - 

١٩/  في دولة قطر تدريجًيا، من المهم 

أن يقوم الجميع بدورهم في السيطرة 

التقارب  بتجنب  وذلــك  الفيروس  على 

األماكن  وتجنب  اآلخرين  مع  الجسدي 

الــمــزدحــمــة، وكـــذلـــك تــجــنــب األمــاكــن 

وااللـــتـــزام  بــالــنــاس،  تــعــج  الــتــي  المغلقة 

بالتباعد االجتماعي، وارتداء الكمامات، 

وغـــســـل الـــيـــديـــن بـــانـــتـــظـــام، أيـــًضـــا من 

السن  كبار  حماية  في  نستمر  أن  المهم 

أمراض  من  يعانون  الذين  واألشخاص 

مزمنة.

ــبــيــان بــتــطــبــيــق اإلجــــــراءات  ونــصــح ال

الخاصة  الوقائية  والتدابير  االحترازية 

عند    /١٩  - / كوفيد  كـــورونـــا  بــفــيــروس 

الـــتـــواجـــد فـــي الـــمـــنـــزل مـــع كـــبـــار الــســن 

ويشمل  المزمنة،  األمـــراض  وأصــحــاب 

الكمامة  وارتـــداء  الجسدي  التباعد  ذلــك 

والـــمـــداومـــة عــلــى غــســل الــيــديــن بــالــمــاء 

شخص  أي  على  يجب  كما  والــصــابــون، 

يعاني من أعراض / كوفيد - ١٩/  االتصال 

بــخــط الــمــســاعــدة عــلــى الـــرقـــم ١٦٠٠٠ 

أو الــتــوجــه مــبــاشــرة إلـــى أحـــد الــمــراكــز 

الصحية المحددة للخضوع للفحوصات 

الالزمة، وهي مراكز معيذر أو روضة 

الخيل أو أم صالل أو الغرافة الصحية، 

حــيــث إن اكــتــشــاف الـــمـــرض فـــي وقــت 

على  الحصول  سهولة  في  يسهم  مبكر 

العالج الالزم وسرعة التعافي منه.

ـــبـــيـــان إلـــــى زيــــــــارة الــمــوقــع  ودعــــــا ال

اإللـــكـــتـــرونـــي لـــــــوزارة الــصــحــة الــعــامــة 

باستمرار للحصول على آخر المعلومات.

١٣٥٣٧٠ إجمـالي المتعافين مـن كورونا
أعلنت شفاء ١٧٢ حالة أمس .. الصحة:

آخر مستجدات

فيروس كورونا في قطر

عدد الحاالت التي
دخلت العناية المركزة :

الحاالت الحادة التي 
دخلت المستشفى :

مجموع الحاالت
في العناية المركزة :

مجموع الحاالت
الحادة في المستشفى :

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

مجموع األشخاصمجموع األشخاص
 الذين تم فحصهم : الذين تم فحصهم :

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

مجموعمجموع
حاالت الوفاة :حاالت الوفاة :

مجموع اإلصابات :

حاالت الشفاء :حاالت الشفاء : الحاالت النشطة 
الخاضعة للعالج :

إجمالي عدد المتعافين :إجمالي عدد المتعافين :
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السبت
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 لفصل خريف ٢٠٢١ .. الجامعة:
بدء القبول اإللكتروني لبرامج 

الدراســات العـليا غــًدا
جديدة  عليا  دراســــات  بــرامــج   ٤ يشمل  الــقــبــول 

الدوحة - هبة البيه:

 أعــلــنــت جــامــعــة قــطــر، فــتــح بـــاب القبول 
الــدراســي  للفصل  العليا  الـــدراســـات  لــبــرامــج 
خريف ٢٠٢١ إلكترونًيا، بدًءا من الغد وحتى 
١ مارس ٢٠٢١، وعلى أن تعلن نتائج القبول 

في ٩ مايو القادم.
وحددت جامعة قطر، يوم ٢٩ أبريل آخر 
المطلوبة  المستندات  جميع  لتسليم  مــوعــد 
لـــبـــرامـــج الــــدراســــات الــعــلــيــا لــلــطــلــبــة الــجــدد 
 ،«٢٠٢١ لـــ«خــريــف  المنضمين  والــزائــريــن 
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة لهذا الفصل يوم 

١٥ أغسطس القادم.
وقــــــال الــــدكــــتــــور أحـــمـــد الــــعــــون - عــمــيــد 
الدراسات العليا في جامعة قطر: يبدأ القبول 
فيها  بما  العليا  الدراسات  برامج  غالبية  على 
طرحها  المقرر  الجديدة  البرامج  مــن  عــدد 
إلى  وأشــار  برامج.   ٤ وعددها   ٢٠٢١ خريف 
العلوم  بكلية  برنامجين  تضم  الــبــرامــج  أن 
الصحية وهما ماجستير في التغذية البشرية، 
ومــاجــســتــيــر فـــي الــتــعــلــيــم الــطــبــي الــمــهــنــي، 
وبــرامــج فــي كــلــيــات أخـــرى مــثــل ماجستير 
كليتا  صممته  الـــذي  الــريــاضــيــة  اإلدارة  فــي 
بطلب  والــعــلــوم  واآلداب  واالقــتــصــاد  اإلدارة 
من األكاديمية األولمبية الرياضية القطرية، 
تابع  البحثي  بالنظام  الهندسة  في  ودكتوراه 

لكلية الهندسة.
وأعــلــن عــن فــتــح بـــاب الــتــســجــيــل لوظيفة 
«مــســاعــد الــــدراســــات الــعــلــيــا» األحــــد الــقــادم 
وسيكون عدد القبول فيها محدوًدا من أجل 

بث روح التنافسية بين الطالب.

 شروط القبول

على  يجب  الدكتوراه،  برامج  في  وللقبول 
شهادة  أو  الماجستير  شهادة  إكمال  الطالب 
إلى   ،٣٫٠٠ عن  يقل  ال  تراكمي  بمعدل  أعلى 
قبل  من  إضافية  متطلبات  أي  اجتياز  جانب 
الكلية، كذلك توّفر جامعة قطر نوَعين من 

الــذي  البحثي  هــو  األول  الماجستير؛  بــرامــج 
يمنح الطالب القدرة على إجراء البحوث عن 
إلى  بحثية،  أطروحة  مشروع  إكمال  طريق 
جانب الماجستير المهني وهو برنامج عملي 
شهادة  وراء  فيما  المهنية  الدراية  على  يركز 
ــؤخــذ فــي االعــتــبــار طلبات  الــبــكــالــوريــوس، ويُ
البحثية  الــمــاجــســتــيــر  ــبــرامــج  ل الــمــتــقــدمــيــن 
وهي  الــشــروط،  من  عــدًدا  يستوفون  والذين 
أعلى  شهادة  أو  البكالوريوس  شهادة  إكمال 
بمعدل تراكمي ال يقل عن ٢٫٨٠، واجتياز أي 
ويُؤخذ  الكلية،  قبل  مــن  إضافية  متطلبات 
لبرامج  المتقدمين  طلبات  االعتبار  عين  في 
إكمال  يستوفون  والذين  المهنية  الماجستير 
بمعدل  أعلى  شهادة  أو  البكالوريوس  شهادة 
تراكمي ال يقل عن ٢٫٨٠. والطالب الحاصلون 
 ٤٫٠٠/    ٢٫٨٠ عــن  يقل  ال  تراكمي  مــعــدل  على 
المهني.  الماجستير  لمسار  التقديم  يمكنُهم 
ويجب على الطلبة التسجيل في مادتَين بحد 
والحصول  األول  الــدراســي  الفصل  فــي  أدنــى 
على معدل تراكمي ال يقل عن ٤٫٠٠/    ٣٫٠٠. إذا 
 ٣٫٠٠ معدل  على  الحصول  في  الطالب  فشل 
طي  يتم  فسوف  األول  الــدراســي  الفصل  فــي 

قيده من البرنامج.
بالحد  الخاصة  القبول  متطلبات  أن  كما 
األدنــــى لــلــمــعــدل الــتــراكــمــي الــعــام قــد تتغّير 
والقدرة  المتقدمين  الطالب  تنافس  بحسب 
ويمكن  بــرنــامــج،  أو  كلية  لكل  االستيعابية 
لــلــطــالــب تــقــديــم طــلــب االلــتــحــاق ألكــثــر من 
برنامج، لكن يكون القبول في برنامج واحد 
التدريس  هيئة  ألعضاء  يسمح  ال  كما  فقط. 
التقديم  أعلى  أو  أستاذ  برتبة  قطر  بجامعة 
ــــدراســــات الــعــلــيــا  لــاللــتــحــاق بـــأحـــد بـــرامـــج ال
إليه،  ينتمون  الــذي  القسم  قبل  من  المتاحة 
على  الــحــاصــلــيــن  الــطــالب  مــن  يتطلب  وقـــد 
غير  آخــر  مجال  في  سابقة  جامعية  شهادة 
بــرنــامــج االلــتــحــاق إكــمــال بــعــض الــمــقــّررات 

التكميلية حتى يتّم أخذها في االعتبار.
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ـــعـــد  أثـــــــــار إعـــــــــالن بــــــدايــــــة ال
العالم  كــأس  لبطولة  الــتــنــازلــي 
حماسة   ٢٠٢٢ قــطــر  مــونــديــال 
ـــــاب الــــــقــــــطــــــري، حـــيـــث  ـــــشـــــب ال
ــلــتــطــوع  أكــــــــدوا اســــتــــعــــدادهــــم ل
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــتــي 
يــتــطــلــبــهــا الـــمـــونـــديـــال، الفــتــيــن 
العون  لتقديم  استعدادهم  إلــى 
والـــمـــســـانـــدة لــلــجــهــات الــمــعــنــيــة 
بالشكل  وخــروجــهــا  إلنــجــاحــهــا 
الــمــطــلــوب، خــاصــة ونــحــن على 

انطالقها. قبل  عامين  أعتاب 
تصريحات  فــي  هــؤالء  وقــال 
اقـــتـــراب  إن   ] لــــ  خـــاصـــة 
ــــة يـــمـــنـــحـــهـــم  ــــطــــول ــــب مـــــوعـــــد ال
للمشاركة  واإلصـــــرار  الــعــزيــمــة 
والـــتـــطـــوع وتـــقـــديـــم الــخــدمــات 

الــمــطــلــوبــة لــضــيــوف قــطــر في 
كــــــأس الــــعــــالــــم، مــــؤكــــديــــن أن 
األفضل  سيكون  قطر  مونديال 
البطولة  هـــذه  إقــامــة  بـــدء  مــنــذ 
١٩٣٠ ال سيما  العالمية في سنة 
العالم  تفاجئ  ما  دائًما  قطر  أن 
بـــمـــســـتـــوى تــنــظــيــم الـــبـــطـــوالت 

الرياضية.
وعـــــدت  قــــطــــر  أن  وأكـــــــــــدوا 
بـــتـــقـــديـــم أفـــضـــل بـــطـــولـــة عــلــى 
حيث  من  ســواء  العالم  مستوى 
الــزائــريــن  اســتــقــبــال  أو  التنظيم 
المـــتـــالكـــهـــا كـــافـــة اإلمـــكـــانـــات 
بطولة  أي  إلنجاح  والمتطلبات 
أفضل  مــن  بــدايــة  جــمــاهــيــريــة، 
الــمــطــارات فــي الــعــالــم ومــيــنــاء 
المنطقة  في  األكبر  يعد  بحري 
وطـــــــرق ســـريـــعـــة تــــربــــط بــيــن 
مــشــاريــع الــمــونــديــال ومــشــروع 

مــــــتــــــرو الـــــــــدوحـــــــــة وفــــــنــــــادق 
ومـــنـــشـــآت جــــاهــــزة الســتــقــبــال 
الــجــمــاهــيــر الــتــي مـــن الــمــتــوقــع 
الــمــلــيــون  أعـــدادهـــا  تــتــجــاوز  أن 
ونـــصـــف الــمــلــيــون. ولــفــتــوا إلــى 
ستكون  العالم  كأس  بطولة  أن 
عــالمــة فــارقــة فــي تــاريــخ قطر 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا فـــرصـــة لــتــعــريــف 
لديها  فــهــي  بــمــعــالــمــهــا،  الــعــالــم 
جــــمــــيــــع مــــتــــطــــلــــبــــات الــــجــــذب 
وأســـواق  شــواطــئ  مــن  السياحي 
عالمية  وفنادق  تراثية  وأماكن 
ومــعــالــم ســيــاحــيــة فـــريـــدة من 
الـــشـــبـــاب  إن  وقـــــالـــــوا  نــــوعــــهــــا، 
عــلــى اســـتـــعـــداد تــــام الســتــقــبــال 
العالم  كــأس  فــي  قطر  ضيوف 
وتــــعــــريــــفــــهــــم بــــثــــقــــافــــة قـــطـــر 

وتقاليدها. وعاداتها 
ـــــهـــــم فـــــخـــــورون  وأكـــــــــــــدوا أن

لهذه  المتواصلة  باالستعدادات 
الــبــطــولــة الــتــاريــخــيــة واالنــتــهــاء 
مـــن تــجــهــيــز عـــدد مـــن مــالعــب 
ــــة ســيــر  الــــمــــونــــديــــال ومــــواصــــل
والمالعب  المنشآت  في  العمل 
جائحة  ظل  في  حتى  األخــرى، 
كــورونــا، وكــل الــدالئــل تؤكد أن 
استثنائية  بطولة  ستنظم  قطر 
تـــبـــهـــر الــــعــــالــــم. واعــــتــــبــــروا أن 
كــأس  بتنظيم  سينبهر  الــعــالــم 
عاًما   ١٤ قبل  انبهر  كما  العالم 
 ،٢٠٠٦ آســيــاد  تنظيم  بمستوى 
االفـــتـــتـــاح  حـــفـــل  أن  مـــؤكـــديـــن 
 ٢٠٢٢ فــي  قطر  ستقيمه  الــذي 
ســيــكــون األضـــخـــم ولــــن يــكــون 
لـــه نــظــيــر ســــواء فـــي الــبــطــوالت 
وســيــكــون  الــقــادمــة  أو  الــســابــقــة 
واعتزاز  فخر  التنظيم  مستوى 

وعربي. وخليجي  قطري  لكل 

جــاهــزون للتطــوع إلنجــاح مــــونديال ٢٠٢٢
أكدوا أن كأس العالم عالمة فارقة في تاريخ قطر.. شباب لـ         :

شـــــــــــبـــــــــــاب قـــــــــطـــــــــر يـــــــــقـــــــــفـــــــــون صـــــــــــًفـــــــــــا واحـــــــــــــــــــــــــــــًدا إلنـــــــــــــجـــــــــــــاح الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة  

ـــــة  ـــــاحـــــي ـــــســـــي ــــــم قـــــــطـــــــر ال ــــــمــــــعــــــال تـــــــوظـــــــيـــــــف وســــــــــائــــــــــل الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل لـــــلـــــتـــــعـــــريـــــف ب

كتب -حسين أبوندا:

تصوير تصوير - - سمير رشيد :سمير رشيد :

عبداهللا اليافعي: 

أن  اليافعي  عبداهللا  أكــد 
قــطــر حــقــقــت الــكــثــيــر من 
مونديال  أن  إال  اإلنجازات، 
كــــأس الـــعـــالـــم ســـيـــكـــون لــه 
وقـــع آخـــر عــلــى قــطــر التي 
استثنائًيا،  مــونــديــاًال  تنظم 
الفتًا إلى أن البالد ستظهر 
بـــــصـــــورة مــــشــــرفــــة أمـــــام 
التنظيم  وســيــكــون  الــعــالــم 
عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى، كما 
المحبة  روح  الزوار  سيرى 

بها  يتميز  التي  الضيافة  وكــرم  والتسامح 
الشعب القطري وكل من يعيش على هذه 

األرض الطيبة.

وأشــــــــــــــاد بــــتــــحــــضــــيــــرات 
اســــتــــضــــافــــة بــــطــــولــــة كــــأس 
العالم بإنجاز كافة المشاريع 
من  الحدث  بهذا  المرتبطة 
واالنتهاء  مونديالية  مالعب 
مـــن أعـــمـــال شــبــكــة الــطــرق 
والمواصالت ومترو الدوحة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــخـــدمـــات 
للبطولة  المساندة  والمرافق 
الــتــي ســيــحــضــرهــا مـــا يــزيــد 
مؤكًدا  متفرج،  مليون  على 
أن تــنــظــيــم قــطــر لــلــبــطــولــة لــن يــفــخــر به 
للعرب  فخًرا  سيكون  بل  فقط  قطر  أبناء 

جميًعا.

مونديال قطر فخر للعرب جميًعا
ـــه  أكــــــد عـــلـــي الـــــمـــــري أن

جـــاهـــز   بــالــتــطــوع فـــي أي 

مـــجـــال ســــــواء فــــي أعـــمـــال 

أي  أو  اإلدارة  أو  التنظيم 

من  يستطيع  أخــرى  مهمة 

من  بسيط  جزء  رد  خاللها 

جــمــيــل الــبــالد، مــعــتــبــًرا أن 

حريص  الــقــطــري  الــشــبــاب 

عــلــى نــجــاح هـــذه الــبــطــولــة 

بمجهود  قــامــت  قــطــر  ألن 

كــبــيــر لــنــيــل حـــق الــتــنــظــيــم 

عــربــيــة  دولــــة  أول  وألنـــهـــا 

أقوى  تستضيف  وإسالمية 

عالمية. رياضية  بطولة 

وســـائـــل  أن  ــــى  إل ولـــفـــت 

الــــــتــــــواصــــــل االجــــتــــمــــاعــــي 

تــشــكــل أهــمــيــة كــبــيــرة في 

ومعالمها  بقطر  التعريف 

الــــريــــاضــــيــــة والـــســـيـــاحـــيـــة 

شعبها،  وتــقــالــيــد  وعــــادات 

الشباب  بعض  نرى  وحالًيا 

يـــقـــومـــون بـــجـــهـــود فـــريـــدة 

لــــلــــتــــواصــــل مـــــع مـــواطـــنـــي 

عن  واإلجــابــة  الــعــالــم  دول 

بــد  وال  اســــتــــفــــســــاراتــــهــــم، 

الــتــحــدث  يــجــيــد  شـــاب  ألي 

بــالــلــغــات األجــنــبــيــة الــســعــي 

إلبـــــــــــــــراز مـــــعـــــالـــــم قـــطـــر 

فــــــي وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل، 

ضــروري  أمــر  واستغاللها 

لــلــتــعــريــف بــكــل مـــا يــتــعــلــق 

بقطر.

ــــه عـــلـــى ثــقــة  وأوضــــــح أن

بــتــنــظــيــم قـــطـــر احــتــفــالــيــة 

مونديال  في  العالم  ستبهر 

بــاالفــتــتــاحــيــة  أســــوة   ٢٠٢٢

ــهــا فـــي آســيــاد  الـــتـــي أقــامــت

٢٠٠٦ والتي ال تزال حديث 

حتى  الــريــاضــيــة  األوســــاط 

ـــا إلــى  هــــذه الــلــحــظــة، الفـــتً

البطولتين  بين  الفارق  أن 

اإلمكانات  وكانت  عاًما   ١٦

ـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فـــــي تــلــك  ال

الــفــتــرة بــســيــطــة، وبــالــتــالــي 

افــتــتــاح  يـــكـــون  أن  طــبــيــعــي 

٢٠٢٢ ال مثيل له.

  التعـــريف بقــطــــر ومعــــالــمـهـــا  
علي المري:

الهاجري  عبدالعزيز  رحب 

العالم  كــأس  فــي  قطر  بـــزوار 

من  األشــــقــــاء  خـــاصـــة   ٢٠٢٢

والــعــربــيــة،  الخليجية  الــــدول 

ودعـــــــاهـــــــم لــــحــــضــــور أكـــبـــر 

تقام  عالمية  رياضية  بطولة 

مـــؤكـــًدا  عـــربـــيـــة،  أرض  عــلــى 

في  فقط  تنجح  لــن  قطر  أن 

ستبهر  بــل  المونديال  تنظيم 

إن  تقول  والتوقعات  العالم،  

أفضل  ستكون   ٢٠٢٢ بطولة 

بكثير  السابقة  البطوالت  من 

كافة  لــديــهــا  قــطــر  ألن  نــظــًرا 

إلنجاح  المطلوبة  اإلمــكــانــات 

أي حدث عالمي. وأوضح أن 

للمونديال  التنازلي  العد  بداية 

الذين  الشباب  حماس  أثــارت 

لن يبخلوا بتقديم أي مساعدة 

إلنــجــاح  ــبــالدهــم  ل خــدمــة  أو 

ينتظرها  الــتــي  البطولة  هــذه 

الــعــالــم أجــمــع، الفــتًــا إلـــى أن 

يمكن  عديدة  مجاالت  هناك 

مونديال  في  بها  يشاركوا  أن 

كأس العالم ٢٠٢٢.

مــونديال قــطــر ســــيبـهـر العـــالـــم   
عبدالعزيز الهاجري:  

عبدالرحمن الكبيسي: عبدالعزيز عبداهللا:

ـــعـــزيـــز  ـــدال أكـــــــد عـــب
الــشــبــاب  أن  عـــبـــداهللا 
الـــقـــطـــري يــنــتــظــرون 
ــــــة  ــــــطــــــول ــــــب هـــــــــــــــذه ال
ومـــــــــــســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــدون 
لـــلـــمـــشـــاركـــة الـــفـــعـــالـــة 
تشكل  ألنها  إلنجاحها 
نــقــطــة فـــارقـــة لــلــبــالد 
لــــــيــــــس فــــــقــــــط عـــلـــى 
بل  الرياضي  المستوى 

عــلــى مــســتــوى اســتــقــطــاب الــســيــاح في 
فالمونديال  الــبــطــولــة،  بــعــد  مــا  فــتــرة 
للتعريف  دعــائــيــة  حــمــلــة  أفــضــل  هــو 
وأيًضا  السياحي  المستوى  على  بقطر 
فيها،  الــواعــدة  االســتــثــمــاريــة  الــفــرص 
التطوع  على  سيحرص  أنه  إلى  الفتًا 

ــتــعــريــف الــجــمــاهــيــر  ل
بــــقــــطــــر واألمـــــــاكـــــــن 
تتمتع  الــتــي  السياحية 

مقابل. دون  بها 
أن  إلـــــــــــى  ولـــــــفـــــــت 
العالم  كــأس  جماهير 
ســوف يــعــايــشــون كــرم 
يتميز  الــذي  الضيافة 
بــه أبــنــاء قــطــر، داعــًيــا 
ـــــشـــــبـــــاب الــــقــــطــــري  ال
للتحضير ألكبر حدث رياضي عالمي 
ــتــطــوع  مـــن خــــالل الـــمـــشـــاركـــة فـــي ال
في  واستثنائية  مميزة  نسخة  لتنظيم 
فــارقــة  عــالمــة  ســتــكــون  والــتــي   ٢٠٢٢
لكرة  العالم  كأس  بطوالت  تاريخ  في 

.١٩٣٠ عام  في  انطالقها  منذ  القدم 

من  االنتهاء  استطاعت  قطر  إن  الكبيسي  عبدالرحمن  قــال 
تنفيذ مشاريع البنية التحتية من طرق سريعة ومشروع المترو 
باإلضافة إلى تهيئة األجواء لهذا الحدث الرياضي الكبير، ونحن 
نرحب  كما  الحبيبة،  أرضنا  على  البطولة  لهذه  نتطلع  جميًعا 

بالجميع في دوحة الجميع لحضور هذا الحدث االستثنائي.
ستكون  قطر  فــي  المقامة   ٢٠٢٢ الــعــالــم  كــأس  أن  وأوضـــح 
 ،١٩٣٠ سنة  في  إقامتها  بداية  منذ  اإلطالق  على  بطولة  أفضل 
وهـــذا لــيــس بــغــريــب عــلــى قــطــر الــتــي اعــتــادت عــلــى التميز في 
أن  إلى  الفتًا  المختلفة،  والفعاليات  الرياضية  البطوالت  تنظيم 
الكبرى،  الرياضية  الفعاليات  استضافة  في  خبرة  لديها  قطر 
األلعاب  دورة   ٢٠١١ وفي  قطر  آسياد   ٢٠٠٦ في  نظمت  حيث 
العربية باإلضافة إلى العديد من البطوالت العالمية في مختلف 

الرياضات.

قطر متميزة بتنظيم  المونديال فرصة للتعريف بقطر سياحيًا
البطوالت الرياضية 
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قطر لديها اإلمكانات المطلوبة إلنجاح أي حدث عالمي
كرم الضيافة القطرية سيبهر زوار كأس العالم 

الـــــبـــــطـــــولـــــة  ـــــــــجـــــــــاح  إن ـــــــــي  ف لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة  ـــــــاب  ـــــــب ـــــــش ال أمـــــــــــــــام  ـــــــــدة  عـــــــــدي مـــــــــجـــــــــاالت   

ــــــــدهــــــــا ــــــــي ــــــــقــــــــال ــــــــــــــا وت ــــــــــــــه ــــــــــــــادات الــــــــــتــــــــــعــــــــــريــــــــــف بـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــة قــــــــــطــــــــــر وع

نجم المري: 

المري  علي  نجم  أوضـــح 
ــــقــــطــــري  ال الــــــشــــــبــــــاب  أن 
مونديال  يكون  أن  يترقبون 
٢٠٢٢ حديث العالم، خاصة 
بــمــجــهــود  قـــامـــت  قــطــر  أن 
كــبــيــر خـــالل الــعــشــرة أعـــوام 
ــتــاح وإنـــشـــاء  ــافــت الــمــاضــيــة ب
مطار  من  مختلفة  مشاريع 
يـــعـــد األفــــضــــل فــــي الـــشـــرق 
األوســــــط ومـــيـــنـــاء وفـــنـــادق 

ومشروع  سريعة  طــرق  وشبكات  عالمية 
الـــمـــتـــرو، واألهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه مــالعــب 
دول  مــن  دولــة  أي  فــي  مثيل  لها  يوجد  ال 

التصميم  حيث  مــن  الــعــالــم 
الفريد.

قطر  يــمــيــز  مــا  أن  وأكــــد 
الــبــطــولــة،  لــهــذه  وتنظيمها 
كـــــمـــــا ذكـــــــــــــرت الـــــجـــــهـــــات 
مشاريع  في  يتمثل  المعنية، 
مالعب  تربط  التي  الــطــرق 
ما  وهو  ببعضها،  المونديال 
الجميع  وصــــول  مــن  يــســهــل 
إلــــــى الــــمــــالعــــب فــــي فــتــرة 
زمــنــيــة قــصــيــرة، مـــؤكـــًدا أن الــبــطــولــة لن 
األولى  المرة  ستكون  ألنها  مثيل  لها  يكون 

التي تقام فيها على أرض عربية.

مالعب قطر المونديالية فريدة من نوعها
أكـــد عــبــدالــرحــمــن الــشــهــرانــي أن 

واستطاعت  للبطولة  مستعدة  قطر 

مالعب  من  عدد  بناء  من  تنتهي  أن 

الــمــونــديــال فــي فــتــرة قــيــاســيــة، كما 

إنجاز  في  كبيًرا  شوًطا  قطعت  أنها 

الــمــالعــب الــمــتــبــقــيــة، الفـــتًـــا إلـــى أن 

مـــا يــمــيــز مــالعــب كـــأس الــعــالــم هو 

الــســيــارات  مــواقــف  مــن  الكبير  الــكــم 

المالعب  لتلك  المرافقة  والخدمات 

والالعبين  الجماهير  ستبهر  والتي 

سواء. حد  على 

وإنجاح  للتطوع  مستعدون  وقال: 

هـــذه  أن  خــــاصــــة  ـــة،  ـــبـــطـــول ال هـــــذه 

العالم  تعريف  في  ستساهم  البطولة 

فقط  يكتفي  لن  فالجمهور  بقطر، 

بــحــضــور الــمــبــاريــات بـــل ســيــحــرص 

ـــعـــرف عـــلـــى ثـــقـــافـــة قــطــر  ـــت عـــلـــى ال

إمكاناتها  وعــلــى  والــعــرب  والــخــلــيــج 

الفتًا  التراثية،  ومواقعها  السياحية 

صًفا  سيكونون  قطر  شباب  أن  إلــى 

واحـــــًدا لــدعــم نــجــاح هـــذه الــبــطــولــة 

العالمية ولن يبخلوا على الزوار بأي 

يؤدوها. أن  يستطيعون  خدمة 

 ســـنبهـر الجماهير بمـسـتوى التنظــــيم 
عبدالرحمن الشهراني: 

بطولة  أن  الـــكـــواري  حــمــد  أوضـــح 

فارقة  عــالمــة  ستكون  الــعــالــم  كــأس 

فــي تــاريــخ قــطــر بــاعــتــبــارهــا فرصة 

السياحية  بمعالمها  العالم  لتعريف 

القطاع  خاصة  المختلفة  وقطاعاتها 

االقتصادي، الفتًا إلى أن قطر لديها 

السياحي  الــجــذب  متطلبات  جميع 

من شواطئ وفنادق عالمية وأماكن 

تــراثــيــة وشــبــكــة مـــواصـــالت األفــضــل 

تجهزت  قطر  أن  وأكــد  الــعــالــم.  فــي 

وتمكنت   ٢٠٢٢ مونديال  الستقبال 

إلنجاح  اإلمــكــانــات  كــافــة  توفير  مــن 

هـــــذه الـــبـــطـــولـــة، وهــــــذا يـــــدل عــلــى 

الجهات  جميع  بين  الكبير  التعاون 

في الدولة والجهة المنظمة، معتبًرا 

ــا من  أنـــهـــا ســتــنــجــح وتــلــقــى تــرحــيــبً

ألن  الجميع  وسيتطلع  الــجــمــاهــيــر، 

تــواصــل قــطــر إنــجــازاتــهــا الــريــاضــيــة 

وتــكــون ِقــبــلــة لــلــبــطــوالت الــريــاضــيــة 

العالمية.

أوضح عمر التميمي أن مونديال 

من  فـــريـــدة  بــطــولــة   ٢٠٢٢ قــطــر 

األولــى  للمرة  ستقام  ألنــهــا  نوعها 

يعطي  ما  ومسلم،  عربي  بلد  في 

والمشجعين  لــلــجــمــاهــيــر  فــرصــة 

العرب والخليجيين لمشاهدة هذا 

الحدث في بلد قريب من عاداتهم 

يحتاجون  ما  كل  وبــه  وتقاليدهم 

خالل  معيشية  متطلبات  من  إليه 

فترة تواجدهم لحضور البطولة.

الــــشــــبــــاب  جــــمــــيــــع  أن  وأكــــــــــد   

ــــجــــاح الـــمـــونـــديـــال  ســـيـــعـــمـــلـــون إلن

مثالية،  بــصــورة  التنظيم  وإخـــراج 

الفتًا إلى أن مونديال ٢٠٢٢ سيثبت 

لــلــعــالــم أن قــطــر الــمــكــان األنــســب 

إلقامة أي فعالية جماهيرية سواء 

وأن  اقتصادية،  أو  رياضية  كانت 

من  الــــدؤوب  العمل  تــواصــل  قطر 

مختلفة  بــطــولــة  اســتــضــافــة  أجــــل 

لتبهر العالم.

 المـــونديال عـــالمة فـارقـة 
فــي تاريـــخ قـــطـــر

عمر التميمي: قطر المكان األنسب 
إلقامة الفعاليات الجماهيرية 

حمد المري:  محمد العذبة: 

أوضــــــــــــــــــــــــح 
ـــمـــري  حـــمـــد ال
أنــــــــــه يـــتـــمـــنـــى 
يــــحــــقــــق  أن 
الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــري 
ـــــــــجـــــــــاًزا فـــي  إن
البطولة،  هــذه 
ــا  فـــلـــيـــس صــعــبً
عـــلـــيـــه خـــاصـــة 
أنـــه فــي أرضــه 

ــا إلـــى أن  وبــيــن جــمــهــوره، الفــتً
الــجــمــيــع ســعــيــد بــتــنــظــيــم هــذه 
مــرة  ألول  الــعــالــمــيــة  الــبــطــولــة 
يتيح  ما  وهو  عربية،  دولــة  في 
دون  الــحــضــور  فــرصــة  للجميع 

مواجهة أي معاناة.

قــطــر  مــــونــــديــــال  أن  وأكـــــــد 

فـــخـــر لــجــمــيــع 

العربية  الــدول 

الـــتـــي ســتــكــون 

شعوبها سعيدة 

ـــجـــاز  ـــهـــذا اإلن ب

ـــــخـــــي،  ـــــاري ـــــت ال

ـــــــــا إلــــــى  داعـــــــــًي

ضـــــــــــــــــــــــــــرورة 

اســـــتـــــقـــــطـــــاب 

الــــشــــبــــاب مــن 

التطوعية  لــلــبــرامــج  الــجــنــســيــن 

المطلوبة  الــــــدورات  ومــنــحــهــم 

لــلــمــســاهــمــة فــــي إنــــجــــاح هـــذه 

الــبــطــولــة، فــهــنــاك الــكــثــيــر من 

يشارك  أن  يمكن  التي  األنشطة 

فــيــهــا الـــشـــبـــاب لــلــمــشــاركــة في 

خدمة البطولة.

أوضــــــــــــــــــــــــــح 
مــحــمــد الــعــذبــة 
قطر  شباب  أن 
مــــــســــــتــــــعــــــدون 
لــــــلــــــبــــــطــــــولــــــة، 
وهـــــــنـــــــاك مـــن 
تــــــطــــــوعــــــوا فـــي 
ـــــــامـــــــج  ـــــــرن ـــــــب ال
الــــــــــــــــخــــــــــــــــاص 
بــــالــــمــــونــــديــــال، 
وهــــــــــــــــــــــم فــــــي 

مقدمة المشاركين في استضافة 
ضيوفنا  هم  الذين  قطر  ضيوف 
أيـــًضـــا، كــمــا يــجــزم أن مــونــديــال 
الــعــالــم  حـــديـــث  ســـيـــكـــون   ٢٠٢٢
ألنها المرة األولى التي تقام فيها 
مالعبه  تتميز  بــلــد  فــي  الــبــطــولــة 
بقربها من بعض، ما يسهل على 

الــــمــــشــــجــــعــــيــــن 
حــــــضــــــور عـــــدة 
مــــبــــاريــــات فــي 
ـــيـــوم الـــواحـــد،  ال
ـــــــــــث لــــــن  حـــــــــــي
تستغرق الرحلة 
ـــعـــب  ــــــيــــــن مـــل ب
وآخــــــــــــر ســـــوى 
دقــــائــــق. ولــفــت 
الشباب  أن  إلــى 
لديهم  القطري 
فرصة ذهبية للمشاركة في أكبر 
حدث رياضي يقام ألول مرة في 
في  والمساهمة  العربي،  الــوطــن 
نجاحها خاصة أن الخبراء توقعوا 
على  الــجــمــاهــيــر  عــــدد  يــزيــد  أن 
مــلــيــون ونــصــف الــمــلــيــون مشجع 

لمتابعة كأس العالم.

تدريب الشباب على أعمال التطوع جماهير كأس العالم ضيوفنا 
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٦٦
الـراصـــدالـراصـــد

تفــاقم ظاهرة إنشــاء المواقف فـي حـرم الشوارع  
باستخدام أعمدة فوالذية وصّبية إسمنتية

ـــــــى مـــــوقـــــف لـــمـــركـــبـــاتـــهـــم ــــه إل ــــل ــــحــــوي ــــــارع وت ــــــش ــــى ال ســـــّكـــــان يــــقــــومــــون بـــــرســـــم خـــــطـــــوط أرضـــــيـــــة عــــل

 مواقف مقابل غرفة كهرباء في إحدى المناطق السكنية أحد السكان قام بتثبيت أعمدة على الطبقة اإلسفلتية للطريق

 :]  - الـــــــــــــــدوحـــــــــــــــة 
رغــــــم مـــطـــالـــب الــــعــــديــــد مــن 
الحرص  بضرورة  الُمواطنين 
الرئيسّية  الشوارع  تجميل  على 
فيها  جــمــالــّيــة  لــمــســات  ووضـــع 
الـــدّوارات  بتزيين  واالهــتــمــام 
الـــجـــهـــَة  أنَّ  إال  وزراعـــــتـــــهـــــا، 
الــمــعــنــيــة حــّولــت الــــدوار الــذي 
غــويــلــيــنــة  أم  شـــــارع  فـــي  يـــقـــع 
الــــصــــخــــور  مــــــن  دّوار  إلــــــــى 
لــجــنــة  أّن  ــــذكــــر  يُ الـــجـــيـــريـــة. 
الطرق  تجميل  على  اإلشــراف 
واألمـــــاكـــــن الـــعـــامـــة بـــالـــدولـــة 
تـــعـــمـــل بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع عـــــّدة 
حــكــومــّيــة  وهـــيـــئـــات  وزارات 
عـــلـــى خـــمـــس مـــهـــام رئــيــســيــة 
تـــشـــمـــل بــــنــــاء حـــــدائـــــق عـــامـــة 
مـــركـــزيـــة، وتــوفــيــر مـــســـارات 
خـــاصـــة لــلــمــشــاة والــــدراجــــات 
الــهــوائــيــة، وتــطــويــر كــورنــيــش 
الـــــدوحـــــة، وتـــطـــويـــر مــنــطــقــة 
باإلضافة  المركزّية،  الدوحة 
وزيـــادة  التشجير  أعــمــال  إلــى 

الخضراء. الُمسطحات 

دّوار مـــن الصخــور فــي أم غــويلينــة

تجميل دّوار أّم غويلينة يضفي رونًقا جمالًيا على الشارع

مــن  عــــــدٌد  قـــــام   :]- ــــدوحــــة  ال
مــنــطــقــة  فـــي  دّوار  بــتــحــويــل  األطـــفـــال 
الــمــنــصــورة إلـــى مــلــعــب لــكــرة الــقــدم، 
حياتهم  عــلــى  خــطــورًة  يــشــّكــل  مــا  وهــو 
لــــوقــــوعــــه وســــــط تــــقــــاطــــع بــــيــــن عـــــّدة 

أولياء  من  يتطّلب  الذي  األمر  شوارع، 
األمـــــور ضـــــرورة مـــنـــع أطـــفـــالـــهـــم مــن 
غير  والــمــســاحــات  األمــاكــن  فــي  الــلــعــب 
اآلمــنــة والــخــطــرة لــتــفــادي تــعــّرضــهــم 

الدهس. لحوادث 

.. وآخــــر تحــــّول إلـــى ملعب
 لألطفـــال فـــي المنصـــورة

بمنطقة عين خالد 

[: دعــا عــدٌد من  الدوحة - 

عين  بمنطقة  اإلشيقر  شارع  سكان 

العمل  إلـــى  المعنية  الــجــهــات  خــالــد 

وخــروج  دخـــول  مثلث  رصــف  على 

الطريق  إلــى  الــشــارع  من  المركبات 

وجود  عــدم  أن  مؤّكدين  الرئيسّي، 

رصيف يؤّدي إلى صعوبة ُمالحظة 

الــقــادمــيــن مـــن الــــشــــارع الــرئــيــســّي 

لمدخل الشارع، ما يجعلهم يقومون 

ــإيــقــاف الــمــركــبــة بــشــكــل ُمــفــاجــئ  ب

وسط الطريق عند دخولهم للشارع 

الفرعّي.

مطلوب رصف مثلث الدخول 
والخـــروج لشــارع اإلشيقــر

كتب - حسين أبوندا:

تفاقمت ظاهرُة إنشاء مواقف للسيارات 
كبير  بشكل  السكنّية  المناطق  شــوارع  في 
والمنصورة،  نجمة،  في  الواقعة  وخاصًة 
والدوحة الجديدة وأم غويلينة، والهتمي، 
والــمــرقــاب،  والسلطة،  الــقــديــم،  والــغــانــم 

بتركيب  المناطق  تلك  سكاُن  يقوم  حيث 

أعمدة فوالذية ُمثبتة بخرسانة إسمنتية 

على مساحة من حرم الطريق وتحويلها 

أعمدة  تركيب  أو  لمركباتهم  موقف  إلى 

على األرصفة التي قامت الدولة بإنشائها، 

كــمــا أنَّ الــبــعــض يــقــوم بــوضــع لــوحــات أو 

في  الوقوف  ممنوع  عبارة  تحمل  أعمدة 

على  التعّدي  أشكال  من  واضحة  صــورة 

األمالك العامة.

وتـــشـــتـــرك تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــُق الــســكــنــيــُة 

بــالــكــثــافــة الــســكــانــّيــة الــعــالــيــة والــعــمــارات 

السكنّية التي ال تضّم سوى عدٍد محدوٍد 

من مواقف السيارات، األمر الذي يجعل 

بطريقة  المشكلة  بــحــّل  يقومون  هــؤالء 

ــة  وضــــع الـــيـــد وإنــــشــــاء مـــواقـــف عــشــوائــّي

والسالسل  الفوالذية  األعمدة  باستخدام 

الــحــديــديــة،  وبــســبــب ضــعــف الــرقــابــة أو 

الــتــســاهــل فــي إصــــدار غــرامــات فــي حــّق 

الــُمــخــالــفــيــن وصـــل تــعــّدي الــبــعــض لتلك 

على  إسمنتية  صبية  بعمل  المخالفات 

من  للتسهيل  الــرصــيــف  وبــجــوار  الــشــارع 

الرصيف،  إلــى  المركبات  صعود  عملية 

للشوارع  الجمالي  الشكل  يــشــّوه  مــا  وهــو 

ومــنــع الــمــشــاة مــن حــق اســتــخــدام ممّر 

يــســتــطــيــعــون مـــن خـــاللـــه تــجــّنــب الــســيــر 

وســـــط الـــطـــريـــق، وبـــالـــتـــالـــي الـــتـــعـــّرض 

لحوادث الدهس.

األســـالـــيـــب  بــــعــــَض  رصــــــــدت   ]

المواقف  لحجز  هـــؤالء  إليها  يلجأ  الــتــي 

والتعّدي على األرصفة وحرم الطرق.
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المـدارس جـاهـزة الخـتبارات الشـهادة الثـانويـة 
رصدت االستعدادات األخيرة النطالقها االثنين

المراقبين   وتوزيع  االختبارات  لجان  مقار  تجهيز   : لـ  مديرون 

الجميع وســـالمـــة  صــحــة  ــى  ــل ع ــلــحــفــاظ  ل تــوضــيــحــيــة  الفـــتـــات 

الــتــعــلــيــم وزارة  ــمــات  ــي ــعــل ت ــــق  وف ـــالب  ـــط ال ـــع  ـــوزي ت مــــراعــــاة 

النفس  على  واالعــتــمــاد  والــمــثــابــرة  واالجــتــهــاد  االســتــذكــار  ضـــرورة 

ــة وتــــوزيــــع الــمــعــقــمــات  ــي ــصــف ـــجـــان ال ـــل ــي وال ــان ــب ــم تــعــقــيــم ال

اختبار  كــل  قبل  للمراجعات  واإلثــرائــيــة  الــمــصــورة  ـــدروس  ال توفير 

ــمــامــات   ــِك ــــــداء ال ــاعــي وارت ــم ــد االجــت ــاع ــب ــت ـــرارة وال ـــح ــاس ال ــي ق

االختبارات ألداء  النفس  وتهيئة  المعلومات  واختبار  والتركيز  االستعداد 

الدوحة – هبة البيه:

أكد عدد من مديري المدارس الثانوية 
الستقبال  النهائية  االســتــعــدادات  اكتمال 
اختبارات  في  عشر  الثاني  الصف  طــالب 
األول،  الــفــصــل  لنهاية  الــثــانــويــة  الــشــهــادة 
نوفمبر،   ٣٠ االثــنــيــن  انــطــالقــهــا  الــمــقــرر 
وشـــمـــلـــت إجـــــــــــراءات إداريــــــــــة وتـــدابـــيـــر 
احـــتـــرازيـــة وصــحــيــة، وتــــم االنـــتـــهـــاء من 
االختبارات  لجان  مقار  وتجهيز  تكوين 
السير  لجان  واستعداد  المراقبين  وتوزيع 

والكونترول وغيرها من إجراءات.
وقال هؤالء في تصريحات لـ [: 

واللجان  المباني  تعقيم  مــن  االنتهاء  تــم 
الصفية وتوزيع المعقمات ومراعاة توزيع 
الــطــالب وفـــق الــتــعــلــيــمــات الــتــي حــددتــهــا 
وتجهيز  االخــتــبــار،  قــاعــات  على  الــــوزارة 
كل األمور الوقائية من معقمات، ووضع 
التام  لاللتزام  للجميع  توضيحية  الفتات 
بها من أجل الحفاظ على صحة وسالمة 

الجميع.
وأضـــافـــوا أنـــه تــم الــتــشــديــد عــلــى جميع 
العاملين بضرورة االلتزام بالزي الرسمي 
اإللكترونية،  األجــهــزة  اصطحاب  وعــدم 
وغيرها  المظاريف  سالمة  من  والتأكد 
الفتين  باالختبارات،  تتعلق  إجراءات  من 

واإلثرائية  المصورة  الــدروس  توفير  إلــى 
لــلــمــراجــعــات قــبــل كــل اخــتــبــار، مشددين 
عـــلـــى ضـــــــرورة االســــتــــذكــــار واالجـــتـــهـــاد 
لحصد  النفس  على  واالعتماد  والمثابرة 
درجـــــات عــالــيــة فـــي هــــذه االخـــتـــبـــارات، 
المعلومات  واختبار  والتركيز  االستعداد 
داعين  االخــتــبــارات،  ألداء  النفس  وتهيئة 
أولــــيــــاء األمـــــــور بــــضــــرورة تـــوفـــيـــر ســبــل 
الضغط  وعــدم  الطالب  ألبنائهم  الــراحــة 
على  يؤثر  بشكل  المراجعات  في  عليهم 
أدائــهــم فــي االخــتــبــار، بــاإلضــافــة لتوفير 
المالئم  الــعــام  والــمــنــاخ  المنافسة  األجـــواء 

وتشجيعهم.

 

أحمد المحمود: ١٥ طالبًا محمد الحمادي : دروس مصورة للطالب  
في اللجنة الواحدة

قال محمد ياسين الحمادي، مدير 
مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين: 
اتــــخــــذت الــــمــــدرســــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
اإلجراءات والتدابير الصحية والتربوية 
والتغلب  الــطــالب  مصلحة  لــمــراعــاة 
الوضع  يفرضها  التي  التحديات  على 
المجال  مستوى  على  وتــابــع  الــراهــن. 
الــبــث  دروس  تــكــثــيــف  تـــم  األكـــاديـــمـــي 
مجموعات  وتفعيل  للطالب  المباشر 
إثرائية مجانية وتحميل الدروس على 
قناة المدرسة على موقع «اليوتيوب» 
وتـــــزويـــــد الــــطــــالب بـــروابـــطـــهـــا عــبــر 
ويتم  تيمز،  وتطبيق  النصية  الرسائل 
رفع  بهدف  مباشرة  مراجعات  عمل 
للطالب.  االكــاديــمــي  التحصيل  نــســب 
صحية  إجــــــراءات  تطبيق  إلـــى  ولــفــت 

للقاعات  مــتــواصــل  وتــعــقــيــم  صــارمــة 
وضمان التباعد بين الطالب بما ال يقل 
وزميله  طالب  كــل  بين  المترين  عــن 
مــع اإلجـــــــراءات الــمــعــتــادة مــن قياس 
الحرارة ومالحظة العالمات الظاهرة 
أمــاكــن  وتثبيت  محتملة  إصــابــة  ألي 
ـــمـــادة الـــواحـــدة  ــــــدروس ومــعــلــمــي ال ال
تحقيًقا لمبدأ الفقاعات التعليمية، التي 
منتصف  اختبارات  في  نجاحها  أثبتت 
ستتاح  كــمــا  وأضـــــاف:  األول.  الــفــصــل 
دروس مــصــورة لــطــالب الــثــانــي عشر 

في  االختبارين  وبين  اختبار  كل  قبل 
في  تعرض  بمادتين  المشمولة  األيــام 
الطالب  وقــت  على  حــرًصــا  الــســاحــات 
حــيــث إن الـــطـــالـــب يــيــحــضــر الــســاعــة 
في  االختبار  يبدأ  حين  على  السابعة، 
بين  راحـــة  ســاعــة  تــوجــد  كما  الثامنة، 
رأت  ولــذا  السبت  أيــام  في  االختبارين 
إدارة المدرسة إتاحة ذلك الخيار لمن 
يــرغــب فــي قــضــاء وقــت االنــتــظــار في 

رفع تحصيله األكاديمي.
تم  فقد  اإلداري  الجانب  على  وأمــا 

والقاعات  اللجان  تجهيز  من  االنتهاء 
مــع مــراعــاة شـــروط الــتــبــاعــد وتوفير 
تعقيمها  يــتــم  الــتــي  الــحــاســبــة  اآلالت 
تلمسها  وال  كــل اســتــخــدام  قــبــل وبــعــد 
تمت  كما  وأفــــاد:  المالحظين.  أيـــدي 
النهاري  لــطــالب  االســتــمــاع  اخــتــبــارات 
والمنازل واالختبارات الشفهية لطالب 
الــمــنــازل وســط أجـــواء مــن اإلجـــراءات 
اهللا  بفضل  نــجــاحــهــا  أثــبــتــت  الــصــحــيــة 
وعًيا  الــطــالب  أبــنــاؤنــا  معها  وتــجــاوب 

منهم بأهميتها.

قـــــال أحــــمــــد يـــوســـف 
-مدير  الــــــمــــــحــــــمــــــود 
ــــــوم  ــــــعــــــل مـــــــــــدرســـــــــــة ال
وإدارة  الــــمــــصــــرفــــيــــة 
األعــــــــمــــــــال الـــــثـــــانـــــويـــــة 
لــــــلــــــبــــــنــــــيــــــن: نــــســــتــــعــــد 
الســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال طـــــــالب 
ــــي عــشــر  ــــان ــــث الــــصــــف ال
الشهادة  اخــتــبــارات  فــي 
ــــنــــهــــايــــة  الـــــــثـــــــانـــــــويـــــــة ل
االثــنــيــن  األول  الــفــصــل 

وفــًقــا  الــلــجــان  تعقيم  فــي  وبــدأنــا  الــقــادم، 
وزارة  من  الصادرة  الوقائية  لإلجراءات 
العالي. والتعليم  التعليم  ووزارة  الصحة 

وتــــابــــع: تـــم تــنــظــيــم وتــجــهــيــز قـــاعـــات 
االخــتــبــار وفــًقــا لـــإلجـــراءات االحــتــرازيــة، 
طالبًا   ١٥ عن  اللجنة  عدد  اليزيد  وبحيث 
الصف  في  طالبًا   ٢٤٥ المدرسة  وتستقبل 
الـــثـــانـــي عــشــر مـــن أربـــــع مــــــدارس: قــطــر 
الــمــصــرفــيــة، وإيــبــال، والــجــالــيــة الــســوريــة، 
على  تــوزيــعــهــم  تــم  و  الــخــاصــة»  والــريــان 
المصرفية  قطر  طالب  وكذلك  لجنة،   ١٩
ــعــاشــر والـــحـــادي عــشــر ويــبــلــغ عــددهــم  ال
وتــم  لــجــان،   ٩ عــلــى  مــوزعــيــن  طــالــبًــا   ١١٧
تــســّلــم كـــل كــشــوفــات الـــمـــنـــاداة والــتــســلــيــم 

والــــتــــســــلــــم ومـــلـــصـــقـــات 
الجلوس. أرقام 

وأضــــــــــــاف: كــــمــــا تـــم 
ـــــهـــــاء مــــــن إعـــــــداد  ـــــت االن
األوراق  وتــــــجــــــهــــــيــــــز 
الــــخــــاصــــة بـــكـــل لـــجـــنـــة، 
المدرسة  حــرصــت  وقــد 
عـــلـــى تـــجـــهـــيـــز الـــطـــالب 
الجــــتــــيــــاز االخــــتــــبــــارات 
متميزة  نتائج  وتحقيق 
فـــــتـــــم إعـــــــــــــداد جـــــــدول 
ـــكـــل الـــــمـــــواد مــع  ــــة ل ــــي ــــرائ لـــلـــحـــصـــص اإلث
مـــراعـــاة اإلجـــــراءات االحـــتـــرازيـــة، وذلــك 
بــاســتــخــدام الــمــنــصــات االفــتــراضــيــة مــثــل 
«تــيــمــز» ويــقــوم الــمــعــلــم بــالــبــث الــمــبــاشــر 
ــا  لــمــراجــعــة الـــمـــادة قــبــل االخـــتـــبـــار، داعــًي
ــبــذل قـــصـــارى جــهــدهــم  جــمــيــع الـــطـــالب ل
لــتــحــقــيــق أفــضــل الــنــتــائــج، وضـــرورة أخــذ 
كــــل اإلجــــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة، والـــبـــعـــد 
عــــن أمــــاكــــن الـــتـــجـــمـــعـــات، مــــشــــدًدا عــلــى 
والمثابرة  واالجتهاد  االستذكار  ضرورة 
واالعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس لــحــصــد درجـــات 
عـــالـــيـــة فــــي هـــــذه االخـــــتـــــبـــــارات، كـــذلـــك 
المعلومات  واختبار  والتركيز   االستعداد 

االختبارات. ألداء  النفس  وتهيئة 

دخيل النابت: لجنة صحّية 
للحفاظ على سالمة الطلبة 

قـــــــــال دخــــيــــل 
مــديــر  الــنــابــت – 
مصعب  مدرسة 
بـــــــــــــــن عــــــمــــــيــــــر 
للبنين:  الثانوية 
انـــــتـــــهـــــيـــــنـــــا مـــن 
االســــــتــــــعــــــدادات 
لــــــالخــــــتــــــبــــــارات 
الــــــــــــشــــــــــــهــــــــــــادة 
المقرر  الــثــانــويــة 
 ٣٠ انــــطــــالقــــهــــا 

نــوفــمــبــر الــــجــــاري، وتــشــمــل عــدة 
الصحية  اإلجــراءات  أهمها  جوانب 
األجـــواء  تهيئة  وكــذلــك  واإلداريـــــة 
العاملين  ولجميع  للطالب  الالزمة 
تسير  لكي  االخــتــبــارات  لــجــان  فــي 

بشكل مرن ودون أي عوائق. 
الــلــجــان  بتحضير  قــمــنــا  وتـــابـــع: 
والعمل  األدوار  وتقسيم  وتوزيعها 
اتخاذ  على  وشــددنــا  الجميع  على 
داخل  االحترازية  اإلجــراءات  كافة 
الصفية  والغرف  المدرسة  قاعات 
فيها،  االخــتــبــار  إجـــراء  سيتم  التي 

وحــــــرصــــــنــــــا كـــل 
الــــــحــــــرص عـــلـــى 
ـــــع الـــطـــلـــبـــة  ـــــوزي ت
داخـــــــــل الـــلـــجـــان 
بــحــيــث الــحــفــاظ 
عـــــلـــــى الــــتــــبــــاعــــد 
وعــدم االخــتــالط 
والـــتـــشـــديـــد عــلــى 
الوقاية  إجــراءات 
ولبس الكمامات. 
وأضـــــــــــــــــــــــاف: 
في  صحية  لجنة  تشكيل  تــم  كما 
الــمــدرســة واتـــخـــاذ كــافــة الــتــدابــيــر 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـالمـــة 
ــبــة وكـــذلـــك الـــكـــادر  أبــنــائــنــا الــطــل
وجـــمـــيـــع  واإلداري  الــــتــــدريــــســــي 
قمنا  وأيـــًضـــا  بــالــلــجــان  الــعــامــلــيــن 
بـــــإجـــــراء عـــمـــلـــيـــة تـــعـــقـــيـــم كــامــلــة 
الصفية  واللجان  المدرسي  للمبنى 
وتـــجـــهـــيـــز الـــمـــعـــقـــمـــات، ووضـــــع 
الفتات توضيحية للجميع لاللتزام 
الــتــام بــهــا مــن أجـــل الــحــفــاظ على 

الجميع. وسالمة  صحة 

محمد الدباغ: توزيع المراقبين والمشرفين على اللجان
مدير   – الــدبــاغ  مــحــمــد  قــال 
مـــــــدرســـــــة مــــحــــمــــد بـــــــن عـــبـــد 
إن   : للبنين  الــثــانــويــة  الــوهــاب 
لالختبارات  االستعدادات  كافة 
تــــــجــــــري عـــــلـــــى قـــــــــدم وســـــــاق 
واجـــتـــمـــعـــنـــا مــــع الــمــالحــظــيــن 
ـــــارات نــــهــــايــــة الـــفـــصـــل  ـــــب الخـــــت
الحالي،  للعام  األول  الــدراســي 
مـــن خـــالل مــنــصــة الــتــعــلــم عن 
لــلــوقــوف   ،MS-Teams بــعــد 
عــلــى كـــافـــة تــعــلــيــمــات الـــــوزارة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــمـــراقـــبـــيـــن ســــواء 
الـــتـــابـــعـــيـــن  أو  الــــخــــارجــــيــــيــــن 

للمدرسة.
مــن  االنــــتــــهــــاء  ــــم  ت  : ــــع  ــــاب وت
والمشرفين  المراقبين  تــوزيــع 
والتوزيع  المختلفة  اللجان  على 
الثانوية  الشهادة  لطالب  األمثل 
والليلي  الموازي  التعليم  وطلبة 
السير  لــجــان  وتــوزيــع  والــكــبــار، 
ــتــرول، ووضـــع الــحــلــول  ــكــون وال
الالزمة لتوزيعهم بشكل يراعي 
باإلضافة  االحترازية،  التدابير 
العاملين  جميع  على  للتشديد 
بــــــضــــــرورة االلــــــتــــــزام بــــالــــزي 

الــــرســــمــــي وعـــــــدم اصـــطـــحـــاب 
األجــهــزة اإللــكــتــرونــيــة والــتــأكــد 
مــــــــن ســـــــالمـــــــة الـــــمـــــظـــــاريـــــف 
تتعلق  إجـــــراءات  مــن  وغــيــرهــا 
بــــاالخــــتــــبــــارات وغــــيــــرهــــا مــن 
إدارة  حـــــددتـــــهـــــا  إجــــــــــــــراءات 
الـــتـــقـــيـــيـــم. وأضــــــــاف: نــحــرص 
ـــى االلــــــتــــــزام بــــــاإلجــــــراءات  عـــل
االحـــتـــرازيـــة وتــفــعــيــلــهــا بــدايــة 
مــن اإلرشـــادات والــلــوحــات من 
وصول  وحتى  المدرسة  خــارج 
له  المخصص  للمقعد  الطالب 
ومغادرة  لدخول  آلية  ووضعنا 
الـــــــطـــــــالب تــــضــــمــــن الــــتــــبــــاعــــد 

االلتزام  عن  فضًال  االجتماعي 
بــارتــداء الــكــمــامــات واســتــخــدام 
ــا إلـــى أنـــه تم  الــمــعــقــمــات، الفــتً
للمدرسة  كــامــل  تعقيم  إجـــراء 
كما  التوالي،  على  الثالثة  للمرة 

تم توفير العديد من المعقمات 
اإلضافية  الكمامات  و  الجديدة 
تخصيص  تم  أيًضا  والقفازات، 
غـــرف لــلــعــزل فـــي حـــال الــشــك 
فــــــي إصــــــابــــــة أحـــــــد الـــحـــضـــور 

يــقــوم  أن  عــلــى  الــــطــــالب،  مـــن 
على  بالمرور  المدرسة  طبيب 
صحة  على  لالطمئنان  اللجان 
الـــطـــالب، والـــتـــحـــويـــل لــلــعــيــادة 

األمر. استدعى  حال 
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« وال تنَسوا الفضَل بينكم» قاعدة إسالمية عظيمة 
في خطبة الجمعة بجامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب .. الشيخ محمد المحمود:

ـــــوكـــــهـــــا ــــــــــهــــــــــا ويـــــــــــــقـــــــــــــّوم ســـــل ـــــــــــّذب أخــــــــــالقَ ـــــــــــه ــــــــــــــــــة ي ـــــــــــور األم ـــــــــــت ـــــــــــــقـــــــــــــرآن دس ال

الدوحة - [: أكد فضيلة د. 
بكلية  األستاذ  المري  راشــد  محمد 
أن  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة 
العافية من أفضل النعم على العبد 
بعد اإليمان، الفتًا إلى أنها تاج على 
رؤوس األصحاء، وال يعرف قدرها 
إذا  فهي  البالء،  وأهــل  المرضى  إال 
ُفــقــدت  وإذا  عــنــهــا،  ُغــفــل  ُوجـــــدت 

بُحث عنها.
خــطــبــة  فــــي  الــــمــــري  د.  وقـــــــال 
الــجــمــعــة الـــتـــي ألــقــاهــا أمـــــس: كم 
مـــــرة ســـألـــت اهللا الـــعـــافـــيـــة؟ لــيــس 
أسبوع،  خــالل  وليس  شهر،  خــالل 
مضيًفا  الـــواحـــد؟  الــيــوم  فــي  وإنــمــا 
بـــالـــقـــول: لــقــد كــــان الــنــبــي –صــلــى 
اهللا  ســؤال  يكثر  وسلم-  عليه  اهللا 
-رضوان  أصحابه  ويأمر  العافية، 
اهللا  ســؤال  يكثروا  أن  عليهم-  اهللا 
الــعــافــيــة؛ فــعــن ابـــن عــبــاس -رضي 
النبي–صلى  قال  قال:  عنهما-  اهللا 
اهللا عليه وسلم-: «يا عّباُس، يا عّم 

عاء باْلعافية»  الّنبّي، أْكثر الدُّ
 وأشــــار الــخــطــيــب إلـــى مــا روى 
العباُس بن عْبد اْلُمّطلب قال: ُقْلُت: 
أْسألُُه  شْيئًا  عّلْمني  اّهللا،  رُســول  يا 
اّهللا  «ســـل  قـــال:  وجّل-!  -عّز  اّهللا 
جْئُت  ــّم  ثُ أّيــاًمــا  فمكْثُت  اْلعافية»، 
شْيئًا  عّلْمني  اّهللا،  رُسول  يا  فُقْلُت: 
أْسألُُه اّهللا! فقال لي: «يا عّباُس، يا 
عّم رُسول اّهللا، سْل اّهللا اْلعافية في 

ْنيا واآلخرة»  الدُّ

اْلعافية مْعنى   
 ولــفــت د. الــمــري إلـــى مــا قــال 
تعالى-  اهللا  -رحمه  المباركفوري 
اّهللا  دفـــاُع  إّنــهــا  اْلعافية  مْعنى  فــي 
عــْن اْلــعــْبــد, فــالــّداعــي بها قــْد سأل 
ــويــه,  ـــــُه دفـــاعـــُه عــــْن ُكــــّل مـــا يــْن رّب

عليه  اهللا  -صلى  تْخصيصه  وفــي 
العباس  لعمه  عــاء  الــدُّ بهذا  وسلم- 
عــــاء  ــــدُّ وقـــــْصـــــره عـــلـــى ُمـــــجـــــّرد ال
الّراغبين  لهمم  تْحريٌك  باْلعافية 
مْن  يْجعلُوُه  وأْن  ُمــالزمــتــه،  على 
رّبهْم  إلــى  بــه  يتوّسلُون  مــا  أْعــظــم 
به  ويُْستْدفُعون  وتعالى-  -ُسْبحانُه 

ُهْم, ثُّم كّلمُه –صلى  في ُكّل ما يُهمُّ
اهللا عليه وسلم- بقْوله: «سل اّهللا 
ْنيا واآلخرة»، فكأن  اْلعافية في الدُّ
قْد  اْلحْيثّية  هــذه  مــْن  عــاُء  الــدُّ هــذا 
ــّل ُضـــّر، وجْلب  صــار ُعـــّدًة لــدْفــع ُك

ُكّل خْير. 
الــعــافــيــة  اهللا  ســــؤال  وأضـــــاف :   
خيُر ما يُعطى المرُء بعد التوحيد، 
اهللا  -رضي  هريرة  أبو  روى  حيث 
عنه- قال: سمْعُت أبا بْكر -رْضواُن 
يُقوُل:  اْلمْنبر،  هذا  على  علْيه-  اّهللا 
سمْعُت رُسول اّهللا -صلى اهللا عليه 
يُقوُل،  أّول  عام  اْليْوم  هذا  وسلم- 
اّهللا  -رْضواُن  بْكر  ــو  أبُ اْستْعبر  ــّم  ثُ
سمْعُت  قـــال:  ــــّم،  ثُ فــبــكــى،  علْيه- 
رُسول اّهللا –صلى اهللا عليه وسلم-

كلمة  بْعد  شْيئًا  تُْؤتْوا  يُقوُل: «لْن   ،
اّهللا  فسلُوا  اْلعافية،  مْثل  اإلْخــالص 

اْلعافية» 

بالنبي االقتداء   

وتــــابــــع : لـــقـــد أوصــــــى أبـــــو بــكــر 
رعيته  عنه-  اهللا  –رضـــي  الصديق 
بالنبي  اقــتــداء  العافية؛  اهللا  بــســؤال 
-صلى اهللا عليه وسلم-، حيث قام 

ـــّم بــكــى فــقــال: قــام  عــلــى اْلــمــْنــبــر ثُ
رُسوُل اّهللا –صلى اهللا عليه وسلم- 
بكى  ــــّم  ثُ اْلــمــْنــبــر  عــلــى  األّول  عـــام 
واْلعافية،  اْلعْفو  اّهللا  فقال: «اْسألُوا 
فإّن أحًدا لْم يُْعط بْعد اْليقين خْيًرا 
مـــْن اْلـــعـــافـــيـــة»   وأكــــد أنـــه ينبغي 
سؤال اهللا -تعالى- العافية في الدنيا 
واآلخرة، وعدم قصرها على أمر 
الــدنــيــا، فــقــد روى أنـــس بــن مالك 

جــاء  رُجـــــًال  أّن  عنه-  اهللا  -رضي 

وسلم-  عليه  اهللا  الّنبّي –صلى  إلى 
عــاء  الــدُّ أيُّ  اّهللا،  رُســــول  يــا  فــقــال: 
اْلعافية  رّبـــك  قـــال: «ســـْل  أْفــضــُل؟ 
ــيــا واآلخــــرة»،  ْن ــُمــعــافــاة فــي الــدُّ واْل
يا  فقال:  الّثاني  اْلــيــْوم  في  أتــاُه  ــّم  ثُ
عاء أْفضُل؟ فقال  رُسول اّهللا، أيُّ الدُّ
ــيــْوم  ـــّم أتــــاُه فــي اْل لـــُه مــْثــل ذلـــك، ثُ
قال:  ذلــك،  مْثل  لــُه  فقال  الّثالث، 
ْنــيــا  «فـــإذا أُْعــطــيــت اْلــعــافــيــة فــي الــدُّ
وأُْعطيتها في اآلخرة فقْد أْفلْحت» 

رواه البخاري في األدب المفرد.

والمعافاة العافية 

 ولـــفـــت إلــــى مـــا ذكــــر الـــجـــزري 

العافية  بين  الفرق  أن  النهاية  في 

أْن  اْلـــعـــافـــيـــة  أن  هـــو  والـــمـــعـــافـــاة، 

تْسلم مــْن األْســقــام واْلــبــاليــا، وهي 

الّصّحُة وضدُّ اْلمرض, أما اْلُمعافاُة 

الــّنــاس  مــنْ  اّهللاُ  يُعافيك  أْن  فهي 

عْنُهْم  يُْغنيك  أْي  مْنك،  ويُعافيُهْم 

أذاُهـــْم  ويــْصــرف  عــْنــك،  ويُْغنيهْم 

عْنك وأذاك عْنُهْم.

 ونوه بأن النبي –صلى اهللا عليه 

وسلم- كان حريًصا على سؤال اهللا 

العافية، بل وكان يتعوذ من تحولها 

عــنــه، فقد كــان مــْن ُدعــائــه -صلى 

يــقــول:  كـــان  أنـــه  وسلم-  عليه  اهللا 

«الـــّلـــُهـــّم إّنــــي أُعـــــوُذ بــك مـــْن زوال 

وُفجاءة  عافيتك،  وتحوُّل  نْعمتك، 
نــْقــمــتــك، وجــمــيــع ســخــطــك» رواه 
مــســلــم. ومــعــنــى تــحــول عــافــيــتــك: 
والغنى  بــالــمــرض،  الــصــحــة  إبــــدال 

بالفقر، ونحو ذلك.

العافية أهمية   

قصيرة  قصة  الخطيب  وســـرد 
للتدليل على أهمية العافية قائًال : 
دعا رجل صاحبه على طعام فمدح 
الــضــيــف الــطــعــام قــائــًال: إنـــه طعام 
لم  قــائــًال: «إنــك  عليه  فــرد  طيب، 
طيبته  ولــكــن  الــخــبــاز،  وال  تطيبه 
كان  فلو  صحيح،  وهــذا  العافية». 
مريًضا لما أحس بلذة ذلك الطعام.

 وأضــــاف د. الــمــري : هـــذا أمــر 
حينما  الناس  من  كثير  عن  يغيب 
يــأكــلــون ويــشــربــون وال يــحــمــدون 
لذة  أذاقــهــم  أن  على  -تعالى-  اهللا 
غيرهم،  وحرمها  والمنام  الطعام 
فــال يــعــرف طــعــم الــعــافــيــة إال من 
العافية  إن  قــالــوا:  ولــذلــك  حرمها؛ 
قال  بل  األصحاء،  رؤوس  على  تاج 
بــعــضــهــم: إن الــعــافــيــة هــي الــُمــلــك 
الخفي لذلك قال النبي –صلى اهللا 
مْنُكْم  أْصــبــح  «مـــْن  وسلم-:  عليه 
آمنًا في سْربه، ُمعاًفى في جسده، 
عْندُه ُقوُت يْومه، فكأّنما حيزْت لُه 

ْنيا»  الدُّ

الناس  أحوال 
اإلكــثــار  ينبغي  أنـــه  عــلــى  وشـــدد 
استجابة  الــعــافــيــة  اهللا  ســـؤال  مــن 
عــلــيــه  اهللا  ـــنـــبـــي –صــــلــــى  ال ألمــــــر 
قد  ثـــرّي  مــن  رأيــنــا  فــكــم  وسلم-. 
ـــرجـــى بــــرؤه،  ابــتــلــي بـــمـــرض ال يُ
فكان يتمنى العافية ولو أن ينخلع 

من ثروته كلها!.
يَشكر  ال  الــعــافــيــة  بـــأن  أفــــاد  و   
ترى  إنما  الــنــاس،  من  كثير  عليها 
وضعه  ومن  حاله  من  يتذمر  من 
االقـــتـــصـــادي والـــمـــالـــي، ولـــكـــن؛ لو 
فــّكــر فـــي عــافــيــتــه، وقـــــارن حــالــه 
ألوجــــب  دونـــــــه؛  أو  حــــولــــه،  بـــمـــن 
عــلــيــه الــمــقــام أن يــكــثــر مــن حمد 
دوام  بصدق  وسؤاله  -تعالى-  اهللا 
الــعــافــيــة. وأشـــــار إلـــى أن الــعــافــيــة 
والـــصـــحـــة يــغــفــل عــنــهــا كــثــيــر من 
وال  يشكرونها،  ال  وتراهم  الناس، 
يستغلونها في طاعة اهللا، وقد قال 
–صلى اهللا عليه وسلم-: «نْعمتان 
الــّنــاس:  مــْن  كــثــيــٌر  فيهما  ــوٌن  مــْغــبُ

الّصّحُة واْلفراُغ»

العافية أفضل نعـم اهللا عـلى العبـد بعـد اإليمـان
في خطبة الجمعة أمس .. د. محمد المري:

الــتــوحــيــد بــعــد  الـــمـــرء  ــعــطــى  يُ مـــا  ــُر  ــي خ ــيــة  ــعــاف ال اهللا  منكســــؤال  ــهــم  ــيَ ــاف ــع ويُ الـــنـــاس  ـــن  ِم اهللاَّ  ــك  ــيَ ــاف ــع يُ أْن  ــاة  ــاف ــع ــُم ال

تصوير سمير رشيدتصوير سمير رشيد

الــنــبــي ــــر  ألم ــة  ــاب ــج ــت اس ــة  ــي ــاف ــع ال اهللا  ســـــؤال  ـــن  م اإلكــــثــــار  ــبــغــي  ــن ي  

الدوحة – نشأت أمين:

أكد فضيلة الشيخ محمد المحمود 
كتابه  جــعــل  وتــعــالــى  تــبــارك  اهللا  أن 
الــكــريــم دســـتـــوًرا لــهــذه األمـــة يهذب 
أخــالقــهــا ويـــقـــوم ســلــوكــهــا ويصحح 
مــــســــارهــــا وتـــســـعـــد بـــــه فـــــي الـــدنـــيـــا 
واآلخـــــــرة، وقـــــال: إن مـــن الــقــواعــد 
العظيمة واألصول الراسخة التي بينها 
العزيز  كتابه  فــي  وجـــل  عــز  الــمــولــى 
بهم  ويرتقي  الناس  سلوك  ليصحح 
وبأخالقهم قوله تبارك وتعالى «وال 
تنسوا الفضل بينكم». وأوضح فضيلة 
خطبة  فــي  المحمود  محمد  الشيخ 
الــجــمــعــة الــتــي ألــقــاهــا أمـــس بجامع 
اإلمام محمد بن عبدالوهاب أن هذه 
الــقــاعــدة هــي جـــزء مــن آيـــة عظيمة 
وردت في ســورة البقرة وهــي قوله 
تبارك وتعالى ”َوإِن َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمن 
وُهنَّ َوَقْد َفَرْضتُْم لَُهنَّ  َقْبِل أَن تََمسُّ
أَن  إِالَّ  َفــَرْضــتـُـْم  َمــا  َفنِْصُف  َفِريَضًة 
يَْعُفوَن أَْو يَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح 
- َوأَن تَْعُفوا أَْقــَرُب للتقوى َوَال تَنَسُوا 

تَْعَملُوَن  بَِما   َ اهللاَّ إِنَّ  بَْينَُكْم  اْلــَفــْضــَل 
بَِصيٌر»

قاعدة عظيمة
العظيمة  القاعدة  هــذه  إن  وقـــال: 
سيقت  بـَـْيــنـَـُكــْم»  اْلــَفــْضــَل  تَنَسوا  «َوَال 
لــبــيــان حــكــم طـــــالق مــــن لــــم يمس 
الـــمـــرأة، أي الــرجــل الـــذي عقد على 
امــرأة ولــم يدخل بها أو يمسها فإن 
أن  عليه  افترض  وتعالى  تبارك  اهللا 
الصداق  نصف  يسلمها  وأن  يمهرها 
اهللا  أن  إلـــى  ــا  الفــتً بينهما،  المسمى 
تبارك وتعالى يوصي هذا الزوج الذي 
لم يدخل بعد أال ينسى الفضل، وأن 
يقوم بتسليم ما عليه من صداق وهو 

وأعطى  ذلــك  عــن  زاد  وإن  النصف، 
المرأة المهر كامًال فذلك هو الفضل 
ــــى اهللا تــبــارك  ـــــذي يــتــقــرب بـــه إل ال
وتعالى، وقــال: إن اآليــة فيها كذلك 
وصية لتلك المرأة ولوليها أيًضا أنه 
أن  فاألفضل  المهر  نصف  استلم  إذا 
يتنازل عنه لوجه اهللا تبارك وتعالى.

تهذيب األخالق
عظمة  تأمل  إلــى  الخطيب  ودعــا 
أنـــه  وكـــيـــف  ـــعـــالـــى  وت تــــبــــارك  اهللا 
عـــز وجــــل يــرتــقــي بـــأخـــالق عــبــاده 
فيهذبها، ويريد لها التمام والكمال 
أبــّيــه  شــريــفــة  نـــفـــوًســـا  تـــكـــون  وأن 
مــتــرّفــعــة عــن أمـــور الــدنــيــا وتــرجــو 
إذا  أنــه  مضيًفا  وجــل  عز  اهللا  فضل 
كـــان هـــذا األمــــر -أي عـــدم نــســيــان 
زوجـــيـــن  إلـــــى  تـــوجـــه  قــــد  الفضل- 
حديثين في عقد الزواج ولم يشتركا 
ومع  واحــد  سقف  تحت  العيش  فــي 
وتعالى  تــبــارك  اهللا  يوصيهما  ذلــك 
قضى  بــمــن  فكيف  الــوصــيــة،  بــهــذه 
وعاشا  وسنوات  سنوات  زوجته  مع 
مــًعــا أيــــام الــفــقــر والــغــنــي والــصــحــة 
والمرض؟ فمثل هذ الزوج أولى أن 

«َوَال  العظيمة  القاعدة  هذه  يتذكر 
تَنَسوا اْلَفْضَل بَْينَُكْم».

حياة األزواج
عليه  اهللا  صلى  النبي  أن  وأوضــح 
وسلم يبين لنا كيف يطبق الفضل في 
حياة األزواج، الفتًا إلى الحديث الذي 
أخرجه البخاري «َعْن َعائَِشَة َرِضَي 
ُ َعْنَها، َقالَْت: «َما ِغْرُت َعلَى أََحٍد  اهللاَّ
ِمْن نَِساِء النَّبِيِّ -َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم-

، َما ِغْرُت َعلَى َخِديَجَة، َوَما َرأَْيتَُها، 
َعلَْيِه  اُهللا  -َصلَّى  الــنَّــبِــيُّ  َكـــاَن  ــْن  ــِك َولَ
اَة  َوَسلََّم- يُْكثُِر ِذْكَرَها، َوُربََّما َذبََح الشَّ
ِفي  يَْبَعثَُها  ــمَّ  ثُ ــَضــاًء،  أَْع ُعَها  يَُقطِّ ــمَّ  ثُ
َصَدائِِق َخِديَجَة، َفُربََّما ُقْلُت لَُه: َكأَنَُّه 
ْنَيا اْمَرأٌَة إِالَّ َخِديَجُة،  لَْم يَُكْن ِفي الدُّ
َفَيُقوُل (إِنََّها َكانَْت، َوَكانَْت، َوَكاَن لِي 
ِمْنَها َولٌَد)» وفي الحديث أيًضا عن أم 
المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها أنها 
قالت « جاءت عجوٌز إلى النبيِّ صلَّى 
اُهللا عليِه وسلََّم وهو عندي فقال لها 
 : ــَم  وســلَّ عليِه  اُهللا  صلَّى  اِهللا  رســـوُل 
الُمزنيَُّة  جثَّامُة  أنا  قالت :  أنــِت؟  من 

انُة الُمزنيَُّة كيف  فقال : بل أنِت حسَّ
أنتُم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتُم بعدنا؟ 
ي يا رسوَل  قالت بخيٍر بأبي أنت وأمِّ
اِهللا فلما خرجت قلُت: يا رسوَل اِهللا 
اإلقباَل  هــذا  العجوِز  هــذه  على  تُقبِْل 
فقال: إنها كانت تأتينا زمَن خديجَة 

وإنَّ حسَن العهِد من اإليماِن.

حال النبي
هذا  اإلمـــام:  جامع  خطيب  وقــال 
والسالم  الصالة  عليه  النبي  حال  هو 
الفتًا  الفضل،  ألهــل  الفضل  ينسى  ال 
رضي  خديجة  المؤمنين  أم  أن  إلــى 
العظيمة  الــمــرأة  تلك  هــي  عنها  اهللا 
التي وقفت إلى جوار النبي صلى اهللا 
عليه وسلم في أعظم المواقف التي 
مرت به عليه الصالة والسالم، الفتًا 
إلى أنه عندما نزل عليه جبريل في 
الغار وأصابه ما أصابه من هول ما 
رأى ومــن هــول مــا سمع جــاء فِزًعا 
إلى البيت فقابلته خديجة رضي اهللا 
وبقلب  الحنون  الــزوجــة  بقلب  عنها 
الصالة  عليه  فــآوتــه  الــعــطــوف،  األم 

والسالم وهــّدأت من رْوعــه ورفعت 
اهللا  رضــي  لــه  فقالت  معنوياته  مــن 
! واهللا ما يخزيك اهللا أبًدا؛  عنها: «كالَّ
إنك لتصل الرحم، وتصُدُق الحديَث، 
ــكــِســُب الــمــعــدوَم،  ، وتَ وتَــحــِمــل الـــَكـــلَّ
نوائب  على  وتعين  الضيف،  وتـَـقــري 

الحق».

الزوجة العظيمة
عليه  الــنــبــي  أن  الــخــطــيــب  أكــــد  و 
الصالة والسالم لم ينس لهذه الزوجة 
العظيمة ذلك الفضل العظيم فاستمر 
أن  إلى  يقدم  ما  لها  ويقدم  يذكرها 
تــوفــاه اهللا تــبــارك وتــعــالــى. وأضــاف 
الشيخ محمد المحمود: هكذا ينبغي 
يتذكروا  أن  األزواج  حــال  يــكــون  أن 
دائًما قول اهللا عز وجل « وال تنسوا 

الفضل بينكم».
األزواج  بين  ليس  الفضل   : وتابع   
قد  الكريمة  اآليـــة  كــانــت  وإن  فقط 
ســيــقــت فــــي قــضــيــة زوجــــيــــة وهـــي 
بعموم  هـــي  الــعــبــرة  أن  إال  الـــطـــالق 
اللفظ وليس بخصوص السبب وهي 

تــشــمــل كــل عــالقــة بــيــن اثــنــيــن، كــأن 
جارين  أو  العمل  في  شريكين  يكونا 
فــي السكن أو أخــويــن فــي مــنــزل أو 
شركاء في مسكن أو متجاورين في 
عمل أو بين رئيس ومرؤوس أو بين 
عالقة  كل  تشمل  إنها  بل  ونجله  أب 

إنسانية.

مثال عملّي 
وأوضـــــح أن الــنــبــي عــلــيــه الــصــالة 
والسالم جسد هذا األمر مثاًال عملًيا 
في حياته الفتًا إلى أنه عليه الصالة 
والـــســـالم لــمــا رجـــع مــن ســفــرتــه في 
الــدعــوة إلــى اهللا تــبــارك وتــعــالــى في 
تبارك  اهللا  إلــى  أهلها  يدعو  الطائف 
أراد  حــدث،  ما  معه  وحــدث  وتعالى 
أن يدخل مكة إال أن أهل مكة أرادوا 
أن يــمــنــعــوه مـــن الــــدخــــول فــكــأنــهــم 
يقولون له ما دمت قد خرجت منها 
فلن تعود إليها أبًدا . فكان أن أرسل 
النبي عليه الصالة والسالم رسوًال منه 
إلى وجهاء مكة، وقد ذهب الرسول 
إلـــــى بــعــضــهــم، كــســهــيــل بــــن عــمــرو 

وغيره يطلب منهم أن يكون الرسول 
عليه الــصــالة والــســالم فــي جــوارهــم 
غير أنهم تعّذروا منه .. ثم لما وصل 
رسول النبي عليه الصالة والسالم إلى 
ال  المطعم:  قــال  عــدي  بــن  الُمطعم 
مانع من ذلك، وقبل المطعم جيرة 
النبي صلى اهللا عليه وسلم وأن يكون 

عليه الصالة والسالم في جواره.

الُمطعم بن عدي

وأضاف الخطيب : دخل النبي عليه 
الصالة والسالم في جوار المطعم بن 
عدي وكان المطعم مشرًكا ولما بات 
عنده  وسلم  عليه  اهللا  صلى  الرسول 
وقد  بعضهما  مع  أصبحا  الليلة  تلك 
كان للمطعم بن عدي ستة من الولد 
و قد حمل كل منهم سالحه و ذهبوا 
بمعية الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
عدي  بن  المطعم  وطلب  الكعبة  إلى 
من الرسول عليه الصالة والسالم أن 
يطوف بالكعبة فجاء أبوسفيان يسأل 
عن هذا األمر كيف دخل هذا الرجل 
ونحن قد منعناه فقال لمطعم : أهو 

في جوارك؟ قال نعم .
قال أبوسفيان: إَذْن قبلنا جوارك، 
فبقي النبي عليه الصالة والسالم بعد 
ذلك في جواره إلى أن هاجر ومضت 
المسلمين  بين  اللقاء  وحصل  األيـــام 
والمشركين فــي بــدر وتــم أســر من 
أســــره مـــن الــمــشــركــيــن فــجــاء عــدي 
بن مطعم بن جبير إلــى النبي عليه 
الصالة والسالم يطلب منه التفاوض 
فــي أمــر األســـرى فــقــال النبي صلى 
الُمْطِعُم  كـــاَن  لــو   » وســلــم  عليه  اهللا 
َالِء  بُن َعــِديٍّ َحيًّا، ثُمَّ َكلََّمنِي في َهــؤُ
النَّْتنَى؛ لَتََرْكتُُهْم له» وفاء بعهد ذلك 

الرجل ورًدا للجميل.

الشيخ محمد المحمود

ُ ُ

د. محمد المري
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ــــنــــظــــم جــــالــــيــــري الـــمـــرخـــيـــة  يُ
معرض،  من  الثاني  الجزء  اليوم، 
مقر  في  يُقام  والذي  «بروسيس» 
الجاليري الكائن بالمؤسسة العامة 
من  بـــدًءا  «كــتــارا»،  الثقافي  للحي 
يوم ٣٠ نوفمبر الجاري وحتى يوم 
المعرض  ويُقدم  المقبل،  يناير   ٨
من  لنخبة  فــنــيــة  رؤيــــة  الــمــنــتــظــر 
والمقيمين،  القطريين  الفنانين 
وهــــم: جــمــيــلــة األنــــصــــاري، ســالــم 

هيثم  السليطي،  وضحى  مذكور، 
الــحــمــد، حــيــث يــعــكــس الــمــعــرض 
الــواقــع  لقضايا  الــفــنــانــيــن  اســتــلــهــام 
واالنفتاح على عمقهم اإلنساني في 
واألسلوبية،  الجغرافية  امــتــداداتــه 
أبوابه  سيفتح  الجاليري  أن  علًما 
من الساعة ١٠ صباًحا حتى الساعة 
٧ مــــســــاًء مــــع مــــراعــــاة تــعــلــيــمــات 
بخصوص  الصحة  وزارة  وقوانين 

التباعد االجتماعي بين الحضور. 
قطيط  أنــس  أوضـــح  جانبه  مــن 
المرخية  لجاليري  الــعــام  الُمنّسق 

أن المعرض ينقسم ألربعة أقسام، 
كــــل مـــنـــهـــا يـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
األعمال لها خصوصيتها من حيث 
ــتــقــنــيــات، ويـــقـــول:  الــمــضــمــون وال
التشكيلّية  الحركة  لتعزيز  نسعى 
حقيقًيا  رافــــــًدا  لــتــكــون  قــطــر  فـــي 
للحراك التشكيلّي العربي الُمعاصر 
في  والخليجي  العربي  الوطن  في 
آٍن واحــٍد، وذلــك من خالل إقامة 
التشكيلّية  الــمــعــارض  مــن  الــعــديــد 
ــتــي تــحــتــفــي بــخــبــرات وتــجــارب  ال
القطرّيين  التشكيلّيين  الــفــّنــانــيــن 

مع  تواصلهم  وتــعــّزز  والُمقيمين، 
جمهورهم.

للفنان  الفنية  الرؤية  وتتلخص 
المعرض  هـــذا  فــي  مــذكــور  ســالــم 
الــمــشــاركــة  أعــمــالــي  قــــال:  حسبما 
تــتــعــمــد الــبــحــث عـــن لــحــظــة تغير 
نفسك  تجد  حيث  شــيء،  كل  فيها 
ــًدا كــمــن يــعــبـُـر بــيــن ضفتين،  وحــي
على  لوحتين  بين  أنــت  ويــضــيــف: 
حـــٍد فـــاصـــل، اخــتــر أن تــكــون إمــا 
هذا  وفي  اآلخرين،  مع  أو  وحيًدا 
ــأنــه أشــبــه  الــســيــاق وصـــف األمــــر ب

بخطوة في اتجاٍه واحد. أما الفنان 
هــيــثــم الــحــمــد فــيــقــول إن الــرؤيــة 
بالمعرض  مــشــاركــتــه  فــي  الــفــنــيــة 
تــأتــي مــن الــخــبــر الــــذي يــقــود إلــى 
تتحفز  حيث  والمعنى»  «الكلمة 
بمئات  والبعيدة  القريبة  الــذاكــرة 
المختلطة  ـــمـــرادفـــات  وال الـــصـــور 
بـــيـــن الــحــقــيــقــة والــــخــــيــــال، بــيــن 
الصور  وتــتــدفــق  والــحــلــم،  اليقظة 
االفـــتـــراضـــيـــة لــتــكــشــف الــحــقــيــقــة 
الــــصــــادمــــة الــــتــــي تـــصـــيـــب الــعــقــل 
ــلــســان بــالــشــلــل، كما  والــتــفــكــيــر وال

اإلنـــســـانـــيـــة،  وضـــمـــيـــر  روح  تـــشـــل 
المعنى  ويــكــون  الــكــلــمــة،  فتتكرر 
وواقعًيا،  افتراضًيا  وصــدى  صوتًا 
لــحــيــاة  الــــســــرديــــة  إن  ويـــضـــيـــف: 
ــــذيــــن هــــم أكــثــر  الـــمـــقـــهـــوريـــن وال
والمقموعين  المضطهدين  الناس 
هــــي ألـــــف بـــــاء عــــذابــــات اإلنـــســـان 
الـــعـــربـــي، حــيــث يـــبـــدأ األمـــــر من 
الرعب وينتهي بالفناء، وعلى ذلك 
يحكي هذا العمل عن المأساة التي 
تخلفها األسلحة الكيماوية، ويؤكد 
ليس  لزمن  بحلم  يتعلق  األمــر  أن 

الحدث  خبر  أضحى  حيث  ببعيد 
الكارثي بيانًا وفلسفة للعمل الفني. 
كما يتضمن المعرض أعماًال فنية 
جميلة  الفنانتين  من  لكل  جديدة 
األنـــــصـــــاري ووضــــحــــى الــســلــيــطــي 
حــيــث ســتــقــدمــان رؤيــــة إبــداعــيــة 
جديدة تغوص في العمق اإلنساني، 
أن  الممكن  من  بمعان  اإلتيان  مع 
المشاهدين  تــأويــل  فيها  يختلف 
بــحــكــم احـــتـــوائـــهـــا عــلــى مـــفـــردات 
ومن  والتأمل  التفكير  على  تحث 

ثم اإلتيان بقراءات متعددة.

«بروسيس ٢».. ٤ فنانين يستلهمون الواقع ويعيدون صياغته
ينظمه جاليري المرخية ٣٠ نوفمبر

من أعمال هيثم الحمدمن أعمال وضحى السليطيمن أعمال سالم مذكور من أعمال جميلة األنصاري

الدوحة - أشرف مصطفى: 

الدوحة - [: أعلن المتحف العربي 
نقاشية  لفعالية  إطالقه  عن  الحديث  للفن 
جــديــدة تــقــام على هــامــش مــعــرض «يطو 
ــــــرادة: حــصــلــنــا عــلــى الــســكــاكــر مـــن أمــي  ب
المثقفة جًدا» الذي يستضيفه المتحف من 
كما  الــجــاري.  نوفمبر   ٣٠ إلــى  أغسطس   ٢
المعرض،  كــتــالــوج  بنشر  الفعالية  تحتفي 

بتقييم فّني وتحرير لورا بارلو.
 ٢٩ األحــد  يــوم  النقاشية  الجلسة  ستقام 
مساًء  السادسة  الساعة  مــن  ابــتــداًء  نوفمبر 
(أونالين) بعنوان «يطو برادة في حوار مع 
لورا بارلو» حيث يدور النقاش حول خيوط 
ــانــة وتــجــّلــي ذلــك  وتـــوّجـــهـــات تــفــكــيــر الــفــّن
والدتها،  مــن  لكل  الــمــتــوازيــة  الــحــيــوات  فــي 
الفرنسية  والباحثة  العلمي،  بوزيد  منيرة 
ريفيير،  تــيــريــز  اإلنــســان  بــِعــْلــم  المختصة 

روضة  سلوى  المعاصرة  اللبنانية  والفنانة 
في  رئيسية  بأدوار  يضطلعن  اللواتي  شقير 
باللغة  الفعالية  وســتــكــون  الــمــعــرض،  هــذا 

إالنجليزية مع الترجمة الفورية بالعربية.
يطو  المغربية  الفنانة  ممارسة  وتستند 
برادة إلى أدوار الناشط والمعلم والمعماري 
وعــالــم الــنــبــات وعــالــم األنــثــروبــولــوجــيــا في 
الكينونة  تعبيرات  الستكشاف  سعي  إطــار 
الجماعية والفردية. يركز معرض «حصلنا 
على السكاكر من أمي المثقفة جًدا» - الذي 
يستضيفه متحف - على خيوط وسرديات 
الــتــجــديــد والــتــطــور الــتــي تــشــمــل الــهــنــدســة 
والتعليم  الــحــضــري  والــتــحــول  الــمــعــمــاريــة 
خالل  من  االجتماعية.  والتنمية  التجريبي 
التخصصات  متعددة  األساليب  هــذه  نسج 

في اإلبداع واالكتشاف.

«يطــو برادة» في حــوار مــع 
«لـورا بارلــو» فـي المـــتحــف

شهد   :]  - الـــدوحـــة 
يــــوم أمــــس الــجــمــعــة، إجــــراء 
بطولة  ضمن  مسابقات  عدة 
جمعية القناص ٢٠٢٠، والتي 
تــنــظــمــهــا جــمــعــيــة الــقــنــاص 
القطرية في كل من منطقة 
ـــخـــور،  ـــال أبــــــا الـــــقـــــراريـــــص ب
وصـــبـــخـــة مــــرمــــي بــســيــلــيــن 
وتــســتــمــر إلـــى الــخــامــس من 
ديــســمــبــر الـــمـــقـــبـــل. وخــــالل 
الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة مــن يــوم 
تصفيات  إجـــــراء  تـــم  أمــــس، 
للمجموعات  الطلع  مسابقة 
صــبــخــة  فــــي   ٨ إلــــــى   ٦ مــــن 
مرمي بسيلين، بينما أقيمت 
سباق  تصفيات  الــمــســاء  فــي 
مجموعات  لخمس  السلوقي 
فــــــي نــــفــــس الـــــمـــــكـــــان. كــمــا 
تــــم إجــــــــراء ســـبـــاق الــصــقــار 
في  الواعد،  والصقار  الصغير 
مــنــطــقــة أبـــا الـــقـــراريـــص في 
حمد  الصقار  وتأهل  الخور. 
األدوار  إلـــى  النعيمي  سعيد 
عن  الطلع  سباق  في  المقبلة 
الــمــجــمــوعــات مــن ٦ إلـــى ٨، 
منافسات  تــأجــيــل  تــم  بينما 
ـــيـــن الـــتـــاســـعـــة  ـــمـــجـــمـــوعـــت ال
والــــعــــاشــــرة بـــســـبـــب أحــــــوال 

الطقس.
وقـــــال الــســيــد مــحــمــد بن 
مــبــارك الــعــلــي، رئــيــس لجنة 

تــأجــيــل  قــــــــرار  إن  الــــطــــلــــع، 
ـــيـــن الـــتـــاســـعـــة  ـــمـــجـــمـــوعـــت ال
والـــعـــاشـــرة، بــســبــب الـــرؤيـــة 
أحوال  وتقلب  الواضحة  غير 
الـــطـــقـــس، مـــمـــا يــــؤثــــر عــلــى 
الــمــشــاركــيــن، وســيــتــم إجـــراء 
مــنــافــســاتــهــم يـــــوم االثــنــيــن 
ــا الــتــوفــيــق  الـــمـــقـــبـــل. مــتــمــنــًي

للجميع.
المسائية،  الفترة  وخــالل 
الصقار  مسابقتي  إجـــراء  تــم 
الــصــغــيــر والـــصـــقـــار الـــواعـــد. 
وأســــفــــرت نـــتـــائـــج مــســابــقــة 
سنة)  (١١ـ١٥  الواعد  الصقار 
ــــــوكــــــري، الـــكـــوبـــج،  لـــفـــئـــة ال

تميم  فوز  عن  (القرموشة)، 
بالمركزين  المهندي  حمد 
راشد  وحمد  والثاني،  األول 
الـــكـــعـــبـــي بـــالـــمـــركـــز الــثــالــث 
المسند  عــبــدالــعــزيــز  وأحــمــد 
محمد  ثــم  الــرابــع،  بالمركز 
خــــالــــد الـــنـــعـــيـــمـــي بــالــمــركــز 
الــخــامــس. وفـــي فــئــة الــتــبــع، 
الـــجـــبـــلـــيـــة، (الـــشـــويـــهـــيـــنـــة)، 
النعيمي  نــاصــر  صــالــح  فــــاز 
وعبدالعزيز  األول،  بالمركز 
عـــلـــي الــمــســنــد بــالــمــركــزيــن 
الــثــانــي والـــخـــامـــس ومــحــمــد 
خــــالــــد الـــنـــعـــيـــمـــي بــالــمــركــز 
الـــثـــالـــث وعــــبــــداهللا مــنــصــور 

الــنــعــيــمــي بــالــمــركــز الـــرابـــع. 
مسابقة  نتائج  أن  حين  فــي 
إلى   ٦) مــن  الصغير  الصقار 
١٠ ســـنـــوات) ســيــتــم اإلعـــالن 
عنها في وقــت الحــق، حيث 
تختلف  المسابقة  طريقة  إن 
الواعد،  الصقار  مسابقة  عن 
الصغير  الــصــقــار  فــمــســابــقــة 
معلومات  اختبار  على  تعتمد 
والوقوف  الصغار  الصقارين 
على مدى إلمامهم بمفردات 
الصقر والصقارة عموًما مما 
يــتــطــلــب مــعــه إعـــطـــاء نــقــاط 
من  عنصر  وكــل  ســـؤال  لكل 
العناصر. وعلى مدى خمسة 

أشــــــواط، تـــابـــع مــحــبــو ســبــاق 
الـــســـلـــوقـــي، هــــذه الــســبــاقــات 
المثيرة، التي تحظى بشعبية 
الجميع،  من  كبيرة  ومتابعة 
حــيــث تـــأهـــل عـــن كـــل شــوط 
مجموعه  بــمــا  متسابقين   ٣
على  سيتنافسون  متأهًال   ١٥
النهائي  فــي  األولـــى  الــمــراكــز 
الجمعة  يــوم  سيجرى  الـــذي 

المقبل (٤ ديسمبر ٢٠٢٠).
اليوم  المتنافسون  ويدخل 
(الــســبــت) مـــيـــدان الــمــنــافــســة 
في سباق الطلع للمجموعات 
صبخة  فــي   ١٥ إلـــى   ١١ مــن 
الفترة  خالل  بسيلين  مرمي 
الــصــبــاحــيــة. بــيــنــمــا يــتــنــافــس 
الصقارون في منافسة الدعو 
وقرناس  حر  قرناس  لفئتي 
جير شاهين، من أجل انتزاع 
فئة  كل  في  العشر  البطاقات 
السباق  إلــى  التأهل  أجــل  من 

النهائي.
ــــمــــشــــاركــــون  وحــــــــــرص ال
على  الــمــســابــقــات  جميع  فــي 
ــــراطــــات  االلـــــــتـــــــزام بــــاالشــــت
الــصــحــيــة مـــن لــبــس الــكــمــام 
اللون  وإبــراز  اليدين  وتعقيم 
من  احتراز  لتطبيق  األخضر 
ــايــة مـــن انــتــشــار  ـــ ـــ أجــــل الــوقـــ
فــيــروس كـــورونـــا «كــوفــيــد - 

.«١٩

مسابقات متنوعة في بطولة جمعية القناص

من مسابقة الصقار الصغيرلقطة من معرض يطو برادة

نظم   :]  - الـــدوحـــة 
مـــركـــز شــــــؤون الــمــوســيــقــى 
موسيقية  فعالية  أمس  مساء 
فــــــــي قـــــطـــــر مــــــــــول ضـــمـــن 
فــعــالــيــاتــه الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
نــشــر الــمــوســيــقــى فــي أمــاكــن 
الــتــجــمــعــات وتــكــويــن قــاعــدة 
جــمــاهــيــرّيــة واســعــة الــنــطــاق 
المعايير  كــافــة  مـــراعـــاة  مـــع 

االحترازية.
الممتدة  الفعالية  أقيمت 
نوفمبر  شــهــري  مــــدار  عــلــى 
ــــر، تــــحــــت شـــعـــار  ــــســــمــــب ودي
الــمــوســيــقــى فـــي كـــل مــكــان، 
«الموسيقى  برنامج  وضمن 
فـــــــي أمـــــــاكـــــــن مــــتــــفــــرقــــة» 

والقــــــت الــــفــــقــــرات إعـــجـــاب 

على  حرصوا  الذين  الحضور 

االســـتـــمـــاع لــمــا يــقــدمــه لهم 

من  الموسيقى  شؤون  مركز 

وجـــبـــة مــوســيــقــيــة خــفــيــفــة، 

بكونها  مقطوعاتها  تميزت 

المباشر  التفاعل  على  تعتمد 

مـــــع الــــحــــضــــور، حـــيـــث لــبــى 

الجمهور  طــلــبــات  الــعــازفــون 
سماعه  يــريــدون  مــا  بتقديم 
مـــن الـــمـــعـــزوفـــات الــشــرقــيــة 
أقيمت  وقـــد  هـــذا  األصــيــلــة. 
الفعالية على مسرح خصصته 
للفقرات  مول»  إدارة «قطر 
الــتــي قــدمــهــا الــمــركــز، حيث 
من  مناسبة  مساحة  أتــاحــت 
أجل تمكين العازفين من مد 

جسور اإلبداع مع الحضور.
هــــــذا وتـــعـــتـــمـــد الــفــعــالــيــة 
المركز  منصات  تنويع  على 
وفي  الجمهور  يتواجد  أينما 
الــمــركــز  يستعد  اإلطــــار  هـــذا 
لــــإلعــــالن عــــن الـــمـــزيـــد مــن 

الفعاليات المشابهة.

تنظم   :]  - الــدوحــة 
مــكــتــبــة قــطــر الــوطــنــيــة غـــًدا 
العمارة  حول  تدريبية  دورة 
الــتــقــلــيــديــة بــمــنــطــقــة الــشــرق 
األوســـــــط وشــــمــــال إفــريــقــيــا 
على  التغلب  «حــلــول  بــعــنــوان 
ظــــــــروف الــــمــــنــــاخ وتـــوفـــيـــر 
ـــــــراحـــــــة»، حــيــث  وســـــائـــــل ال
الدورة  تلك  خالل  سيحاضر 
أخصائي  جـــراز،  كريستوف 
على  مــركــًزا  الثقافي  الــتــراث 
بين  والـــعـــالقـــة  الــتــعــريــفــات 
الــمــكــان والــــمــــواد الــمــحــلــيــة، 
والنماذج العمرانية المختلفة، 
التي  والــتــقــنــيــات  واألســالــيــب 
تــســاعــد عــلــى تــوفــيــر الــراحــة 

الدورة  هذه  وتمثل  للسكان، 
الــتــدريــبــيــة مــقــدمــة لــمــجــال 
الــعــمــارة الــتــقــلــيــديــة الــشــاســع 
فــي منطقة الــشــرق األوســط 
منظور  من  إفريقيا  وشمال 
والمعمارية  التقنية  الحلول 
للسكان  تتيح  التي  والمكانية 
مــــــن نــــاحــــيــــة الـــتـــكـــيـــف مــع 

القاسية  المناخية  الــظــروف 
والـــــمـــــتـــــطـــــرفـــــة، وتــــوفــــيــــر 
االحــــتــــيــــاجــــات الـــمـــعـــاصـــرة 
الــمــتــعــلــقــة بـــوســـائـــل الـــراحـــة 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى. ومـــن 
بين  مـــن  يــكــون  أن  الــمــزمــع 
تتناولها  الــتــي  الــمــوضــوعــات 
هـــــذه الـــــــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة: 

وقضاياها  التقليدية  العمارة 
العمرانية  النماذج  ومــوادهــا، 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــتــــقــــنــــيــــات: 
األشـــكـــال والــتــقــنــيــات ومـــواد 
الـــبـــنـــاء، الـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة 
وتحسينها:  الـــراحـــة  إلدارة 
الـــظـــالل والـــتـــهـــويـــة والـــعـــزل 
وتوفير الماء، دراسات الحالة 
مــــن الـــمـــنـــاطـــق الــجــغــرافــيــة 
والــجــيــومــنــاخــيــة فـــي شــمــال 
ـــشـــرق  إفـــريـــقـــيـــا ومـــصـــر وال
األوســــــط وتـــركـــيـــا والــخــلــيــج 
العربي وإيران، هذا وستقام 
منصة  عبر  بُعد  عــن  الـــدورة 
باللــغــــــــتـــين   ،VoiceBoxer

العربية واإلنجليزية.

المكتبة الوطنية تنظم دورة حول العمارة التقليديةمقطوعات موسيقية تفاعلية مع الجمهور
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آالف  ـــع  شـــّي وكــــــــاالت:   - الــــخــــرطــــوم 

الــوزراء  رئيس  جثمان  أمس  السودانيين 

الــســودانــي األســـبـــق، رئــيــس حـــزب األمــة 

الــقــومــي، الــصــادق الــمــهــدي، إلـــى مــثــواه 

األخــيــر بــمــديــنــة أم درمـــــان، وبــحــضــور 

أفراد أسرته وعدد كبير من أنصاره.

رسمية  جنازة  أمــس  صباح  وأقيمت   

بحضور  الــخــرطــوم  مــطــار  فــي  للمهدي 

ـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة عـــبـــد الــفــتــاح  رئ

البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد اهللا 

حمدوك وعدد من المسؤولين.  

صالة  فــي  السودانيين  آالف  وشـــارك 

الجنازة بـ»حوش الخليفة» في مدينة أم 

في  الثرى  جثمانه  ووري  حيث  درمان، 

الخرطوم)،  (غربي  المهدي  قبة  مدافن 

وحضور  ُمشّددة  أمنية  إجــراءات  وسط 

مهيب. جماهيري 

ولّوحت  العيون  في  الدموع  وطفرت   

األيــــــــادي بــالــعــلــم الـــوطـــنـــي قـــبـــل صـــالة 

الجنازة على السياسي الذي تولى رئاسة 

محورية  شخصية  وظل  مرتين  الــوزراء 

يربو  لما  والروحية  السياسية  الحياة  في 

عاًما. خمسين  على 

 وقــــال أحـــد الــُمــشــيــعــيــن، يُــدعــى عبد 

الــرحــمــن الـــزيـــن، لــتــلــفــزيــون الـــســـودان 

أيقونة  اليوم  الدموع: «رحل  يُغالب  وهو 

رمز  اليوم  رحــل  الــســودان،  في  التسامح 

اليوم  رحل  السودان،  في  المدني  للجهاد 

ذلك الفارس المغوار، الرجل الذي كانت 

تــلــتــقــي عــنــده كــل الــقــوى الــســيــاســيــة في 
توافًقا».  بينها  ليجد  السودان 

 وتـــنـــقـــلـــت أطــــقــــم الـــضـــيـــافـــة وســـط 
ذي  الضريح  أمام  تجّمعت  التي  الحشود 
الصادق  جثمان  فيه  سيرقد  الذي  القبة 
الـــمـــهـــدي، ووّزعــــــت ُمـــطـــّهـــرات األيــــدي 

ضد  احترازي  تدبير  في  الُمشيعين  على 
وجود  عــدم  رغــم  «كوفيد-١٩»،  مــرض 
بإرشادات  االلتزام  على  تذكر  ُمؤشرات 
الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي. ويـــحـــث حـــزب 
الُمشيعين  الــمــهــدي  يــرأســه  الـــذي  األمـــة 
مـــنـــذ أمــــــس الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى ُمـــــراعـــــاة 

رشا  وقــالــت  الصحّية.  الوقاية  إجـــراءات 
التغيير  جــريــدة  تــحــريــر  رئــيــســة  عـــوض 
يتناقلها  الــتــي  «الــمــشــاهــد  اإللــكــتــرونــيــة 
رغم  المهدي  الصادق  لتشييع  التلفزيون 
الـــظـــروف الـــصـــحـــّيـــة.. تــــدل عــلــى مــدى 
مّثله  الـــذي  الــســيــاســي  والــــوزن  الــشــعــبــيــة 

اإلمــــام الـــراحـــل». وأضـــافـــت: «الــمــهــدي 
كـــــان مــــعــــروًفــــا بــــاالعــــتــــدال والـــــقـــــراءة 
الــســودانــي.  الــســيــاســي  للملعب  الــواقــعــيــة 
الشطط...  وعن  التطرف  عن  بعيًدا  كان 
وبــهــذا  الـــقـــدرات  بــهــذه  شخصية  غــيــاب 
االنــتــقــال  عملية  سُيضعف  حــتــًمــا  الـــوزن 

الـــديـــمـــقـــراطـــي». وعـــبـــر حــســابــهــا عــلــى 

ابنة  المهدي،  مريم  نشرت  «فيسبوك»، 

األمة  حــزب  رئاسة  في  ونائبته  الراحل 

خطها  المهدي  إن  قالت  رسالة  القومي، 

في أيامه األخيرة.

 وقـــال الــراحــل فــي رســالــتــه: «أفــضــل 

يترّحم  شخص  الــوجــود  هــذا  فــي  الــنــاس 

إلى  حقاني  شيعنا  وقد  قائلين:  ُمشيعوه 

الحق.. إن إلى ربك الرجعى». 

تعليمه  تلقى  الــذي  المهدي،  وأصيب 

في جامعة أوكسفورد، بفيروس كورونا 

ــعــالــج في  فــي الــشــهــر الــمــاضــي، وكــــان يُ

اإلمـــــارات. وكــانــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 

أعــلــنــت الــحــداد الــعــام ٣ أيـــام بــعــد وفــاة 

عمر  عن  أمــس،  اإلمـــارات،  في  المهدي 

بــفــيــروس  بــإصــابــتــه  ُمـــتـــأثـــًرا   ٨٥ نـــاهـــز 

كـــورونـــا. وحــتــى األســابــيــع األخــيــرة كــان 

وأعلن  والديني،  السياسي  دوره  يُمارس 

بشكل قاطع رفضه التطبيع بين إسرائيل 

والسودان. 

مدينة  في  السودانيين  آالف  واحتشد   

في  للُمشاركة  الجمعة  أمــس  درمــان  أم 

جـــنـــازة الـــصـــادق الــمــهــدي، آخـــر رئــيــس 

تــوفــي  ـــــذي  وال لــلــبــالد،  ُمــنــتــخــب  وزراء 

بــفــيــروس كـــورونـــا عــن عــمــر يــنــاهــز ٨٤ 

التقليدي  باللون  الُمشيعون  واتشح  عاًما. 

للحداد، وهو اللون األبيض في السودان، 

وأخـــــفـــــى كــــثــــيــــرون وجــــوهــــهــــم خــلــف 

الكمامات. 

 اآلالف يُشيعـــون جـــثمـــان الصـــادق المهــدي  
 في جنازة رسمية مهيبة في أم درمان

وكــــــــاالت:     - الـــمـــحـــتـــلـــة  ـــــقـــــدس  ال

لـــألســـبـــوع الـــخـــامـــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 

مئات  اإلســرائــيــلــيــة،  الــشــرطــة  منعت 

الــفــلــســطــيــنــيــيــن مــــن ســـكـــان الــضــفــة 

الــغــربــيــة، مــن الــوصــول إلـــى المسجد 

األقصى ألداء صالة الجمعة. وأوقفت 

من  الُمصلين  اإلســرائــيــلــيــة  الــشــرطــة 

الــضــفــة، عــلــى حـــواجـــز عــلــى مــداخــل 

البلدة القديمة في القدس، ومنعتهم 

ألداء  األقــصــى  للمسجد  الــوصــول  مــن 

اإلسرائيلية  الشرطة  وطلبت  الصالة. 

مـــن جــمــيــع الــمــصــلــيــن الــُمــتــوجــهــيــن 

أنهم  إلثبات  هوياتهم  إبــراز  لألقصى 

ليسوا من سكان الضفة.

تم  الـــذيـــن  الــفــلــســطــيــنــيــون  وأدى   

المسجد  إلــــى  الـــوصـــول  مـــن  مــنــعــهــم 

القريبة  الـــشـــوارع  فــي  الجمعة  صـــالة 

الشرطة  وكانت  القديمة.  البلدة  من 

اإلســرائــيــلــيــة أقـــامـــت الــحــواجــز على 

منذ  بالقدس  القديمة  البلدة  مداخل 

ســاعــات الــصــبــاح.  وفــي الــســيــاق، أكد 

سليم  محمد  الشيخ  األقصى،  خطيب 

عــلــي، فــي خــطــبــة الــجــمــعــة، عــلــى أن 

«المسجد األقصى للمسلمين وحدهم 

إلـــــى يـــــوم الــــقــــيــــامــــة». ودعـــــــا عــلــي، 

الُمصلين إلى «الرباط» في المسجد.  

سكان  من  الفلسطينيين  آالف  وأدى 

الفلسطيني  والداخل  الشرقية  القدس 

الـــصـــالة بــالــمــســجــد األقـــصـــى، وســط 

إجراءات ُمشّددة.

فلسطينًيا   ١١ أصــيــب  ذلــــك  إلــــى   

بـــجـــروح أحـــدهـــم حــالــتــه خــطــيــرة، 

وعـــشـــرات بــاالخــتــنــاق، أمــــس، خــالل 

مسيرات  اإلسرائيلي  الجيش  تفريق 

ـــــّددة بـــاالســـتـــيـــطـــان فــــي مـــواقـــع  ـــــن ُم

ُمتفرقة من الضفة الغربية الُمحتلة.

 وأضــــافــــت الــجــمــعــيــة، أنــــه جــرى 

«رفــيــديــا»  لمستشفى  الــُمــصــاب  نــقــل 

(شمال)،  نابلس  مدينة  في  الحكومي 

وحــالــتــه الــصــحــيــة «حـــرجـــة». وقـــال 

أطـــلـــق  ـــجـــيـــش  ال إن  عـــــيـــــان،  شــــهــــود 

الــرصــاص الــحــي والــمــعــدنــي، وقنابل 

مسيرة  لتفريق  للدموع  المسيل  الغاز 

ُمـــــنـــــّددة بـــاالســـتـــيـــطـــان، فــــي «كــفــر 

قــــــدوم». وفــــي بـــلـــدة «كـــفـــر مــالــك» 

شرقي رام اهللا، أصيب ٣ ُمتظاهرين 

اختناق  بــحــاالت  وعــشــرات  بــجــروح، 

جـــــــّراء اســتــنــشــاقــهــم الــــغــــاز الــمــســيــل 

للدموع، خالل تفريق قوات إسرائيلية 

لمسيرة ُمشابهة.

 كــمــا اعــتــدى جــنــود االحــتــالل على 

الُمشاركين في مسيرة ثالثة في بلدة 

«بــيــت دجــــن» (شـــمـــال)، بــاســتــخــدام 

ــغــاز  الــــرصــــاص الــمــعــدنــي وقـــنـــابـــل ال

والصوت.

مــن   ٧ إن  عــــيــــان:  شـــهـــود  وقــــــال   

ــالــرصــاص  ــتــظــاهــريــن أصـــيـــبـــوا ب ــُم ال

الـــمـــعـــدنـــي ونــــقــــل عــــــدد مـــنـــهـــم إلـــى 

ــــعــــالج. وذكــــر  الــمــســتــشــفــى لــتــلــقــي ال

في  الُمشاركين  عشرات  أن  الشهود، 

المسيرة أصيبوا بحاالت اختناق. 

االحتالل يمنع الفلسطينيين من الصالة باألقصى
للجمعة الخامسة على التوالي 

األمم  بعثة  أمهلت  وكــاالت:   - طرابلس 
ُملتقى  أعــضــاء  ليبيا،  فــي  للدعم  المتحدة 
لتقديم  غــد،  يــوم  حتى  الــســيــاســي،  الــحــوار 
ُمقترحاتهم حول آليات الترشح واالختيار، 
ونائبيه  الرئاسي  المجلس  رئيس  لمناصب 
ورئيس الوزراء، وفق مصدر مطلع.  وقال 
عضو ُمشارك بالملتقى، ُمفضًال عدم نشر 
أعطتهم  األممية  إن «البعثة  أمس:  اسمه، 
مقترحات  لتقديم  األحـــد  غــد  حتى  مهلة 
آلية الترشح واالخــتــيــار».   وأضــاف «من 
تقديم  الملتقى  في  ُمشارك  عضو  أي  حق 
مقترحه  حصول  شريطة  للبعثة،  مقترح 

أعضاء  مــن  (تــزكــيــات)  توقيعات   ١٠ على 
الحوار».

ستعرض  الــُمــقــتــرحــات  «كـــل  وأردف: 
بعد  عليها  للتصويت  الملتقى  أعضاء  على 
تقديمها للبعثة». وفي سياق متصل، قالت 
نشر  عــدم  ُمفضلة  الملتقى  فــي  ُمــشــاركــة 
اسمها: إن «البعثة األممية لم تعلمهم حتى 

اآلن بموعد الجلسة المقبلة». 
وأضافت: «جلسة التصويت على اختيار 
ورئيس  ونائبيه،  الرئاسي  المجلس  رئيس 
المشاركين  بين  ُمباشرة  ستكون  الـــوزراء، 

في الملتقى». 

ميخائيل  الــســيــد  قـــال  ــا:  قــن  - مــوســكــو 
ـــوغـــدانـــوف مــبــعــوث الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ب
ــــــشــــــرق األوســــــــط  ــــــشــــــؤون ال ــــــخــــــاص ل ال
الــخــارجــيــة  وزيـــر  نــائــب  إفــريــقــيــا،  ودول 
الـــرئـــيـــس  إدارة  إن  أمـــــــس:  الــــــروســــــي، 
تتخلى  قد  بايدن  جو  المنتخب  األمريكي 
ــــقــــرن» بـــشـــأن الــتــســويــة  عــــن «صـــفـــقـــة ال

اإلسرائيلية.  - الفلسطينية 
وأضـــاف بــوغــدانــوف فــي تــصــريــح بثته 

وكـــالـــة (ســبــوتــنــيــك) لــألنــبــاء حـــول مـــا إذا 
كانت موسكو تتوقع من اإلدارة األمريكية 
الــقــرن»:  عــن «صــفــقــة  التخلي  الــجــديــدة 
«أعــتــقــد ذلـــك. ســنــرى»، مــشــيــًرا إلـــى أن 
على  مقبولة  غير  كانت  القرن»  «صفقة 
اإلطـــالق ألحــد جــانــبــي الــصــراع، ولــذلــك، 
مواقف  لفرض  ُمحاولة  هناك  كانت  إذا 
ذلك  يؤدي  فلن  أخــرى،  دولة  على  دولة 

إلى حل نزيه وعادل ومقبول للصراع».

ليبيا: مهلة أممية للمشاركين بالحوار 
لتقديم المقترحات حول المناصب

روسيا تتــــوقع تخــــلي بايـــدن
 عـــن «صفقـــة القــــــرن» 

 آبي أحمد يستقبل وفد االتحاد اإلفريقي للتوسط لحل األزمة 

أعــلــنــت  وكــــــــاالت:   - آبــــابــــا  ــــــس  أدي
الــقــوات  أن  أمــس  اإلثــيــوبــيــة  السلطات 
الــحــكــومــيــة تــســتــعــد لــلــســيــطــرة عــلــى 
خالل  تيجراي  إقليم  عاصمة  ميكيلي 
الشعبية  نفت «الجبهة  حين  في  أيام، 
التصريحات  هذه  تيجراي»  لتحرير 

النهاية».  حتى  بـ»القتال  وتوّعدت 
 وقال وزير الدفاع اإلثيوبي «كينيا 

ياديتا» إنه تم حتى اآلن استعادة نحو 
الثقيلة  األســلــحــة  مــن   ٪٨٠ إلــى   ٪٧٠
ـــتـــي كـــانـــت بــــحــــوزة الـــجـــبـــهـــة، وتـــم  ال
كبير  عــدد  مــع  أخــرى  أسلحة  تدمير 

المقاتلين. من 
شّنت  الــجــبــهــة  يــاديــتــا: «إن  وقـــال   
ُمتعدد  هجوًما  اإلثيوبية  الدولة  على 
مضيًفا  التخطيط»،  وجيد  المحاور 

اإلثيوبي».   الجيش  تنظيم  «أعدنا 
ـــــــك قـــــالـــــت الـــمـــفـــوضـــيـــة  ـــــــى ذل  إل
الـــســـامـــيـــة لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
ألــف   ١٠٠ نــحــو  إن  أمــــس:  الــالجــئــيــن 
تيجراي  منطقة  فــي  إريــتــري  الجــئ 
الغذاء  في  نقًصا  سُيواجهون  اإلثيوبية 
طرفا  يسمح  لــم  إذا  الُمقبل  األســبــوع 
الــصــراع هــنــاك بــوصــول الــُمــســاعــدات 

إليهم. اإلنسانية 
 والـــتـــقـــى مــبــعــوثــو ســـــالم أفـــارقـــة 
بــرئــيــس الــــوزراء اإلثــيــوبــي آبـــي أحمد 
سيبدأ  الجيش  أن  إعالنه  غداة  أمس، 
«الـــمـــرحـــلـــة األخـــــيـــــرة» مــــن هــجــوم 
تــخــشــى جـــمـــاعـــات حــقــوقــيــة مـــن أن 
يـــؤدي إلــى ســقــوط أعـــداد كــبــيــرة من 

المدنيين.  الضحايا 

إثيوبيا تصمم على تحرير إقليم تيجراي بالكامل 
١٠٠ ألف الجئ ُمهّددون بنقص الطعام 
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تعمل  وكــــــاالت:   - أبــوظــبــي 
اإلمــارات على تكريس تحالف 
اقـــتـــصـــادي طـــويـــل األجـــــل مع 
األمنية  الشراكة  بعد  إسرائيل 
األهـــداف  ذات  واالســتــخــبــاريــة 
على  واألغــــــــراض الــمــشــبــوهــة 

نطاق واسع.
ويــــتــــم ذلــــــك عـــلـــى الـــرغـــم 
العربية  الــشــعــوب  رفـــض  مــن 
والـــخـــلـــيـــجـــيـــة لــــهــــذا الــتــطــبــيــع 
ـــــــذي ســيــؤثــر  الــــمــــاراثــــونــــي وال
ـــا عـــلـــى األمـــــــن الـــقـــومـــي  ـــبً ســـل
العربية،  لــلــدول  واالقــتــصــادي 
وفي مقدمتها مصر واألردن.

دبلوماسية  مصادر  وقالت   
اإلمـــــــاراتـــــــي  الــــتــــحــــالــــف  إن 
اإلسرائيلي في مجال االقتصاد 
يــتــضــمــن إقـــامـــة مــشــروعــات 
ضخمة منافسة لقناة السويس 
والــــمــــوانــــئ الـــمـــصـــريـــة وخـــط 
سوميد، ونقل النفط الخليجي 
إلــــــى الـــــخـــــارج عـــبـــر الـــمـــوانـــئ 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة خـــاصـــة إيــــالت 
استثمارات  وضــخ  وعــســقــالن، 
ضـــــخـــــمـــــة فــــــــي االقــــــتــــــصــــــاد 
اإلســرائــيــلــي يــقــدر بــمــلــيــارات 
الــــــــــــــدوالرات، وفــــتــــح أســــــواق 
والسودان  والبحرين  اإلمــارات 

للمنتجات اإلسرائيلية.
 وأكــــــــدت هـــــذه الـــمـــصـــادر 
ضــــخــــامــــة حــــجــــم الـــتـــحـــالـــف 
اإلســتــراتــيــجــي واالقـــتـــصـــادي 
والــمــالــي مــع دولـــة االحــتــالل، 

ــــــفــــــاقــــــات  االت إن  وقــــــــالــــــــت 
والــصــفــقــات ال تـــكـــاد تــتــوقــف 
يــوًمــا واحـــًدا منذ اإلعـــالن عن 
البلدين  بين  العالقات  تطبيع 

في أغسطس الماضي.
ـــــذي تــتــوقــع  وفــــي الـــوقـــت ال
فيه سقًفا محدًدا من التطبيع 
االقــــتــــصــــادي بـــيـــن اإلمـــــــارات 
وإســـــرائـــــيـــــل، فـــــــإذا بــــك تــجــد 
مــســتــوى أعـــلـــى مـــن الــشــراكــة 

والصفقات وبسرعة فائقة.
وقـــالـــت إن رئــيــس الـــــوزراء 

نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
قــــد احـــتـــفـــى بـــحـــجـــم حـــركـــة 
الــــــتــــــجــــــارة بــــيــــن إســــرائــــيــــل 
إن «التطور  قــائــًال  واإلمــــارات 
ســيــفــضــي إلـــى خــفــض أســعــار 
ـــــع فـــي  الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــن الـــــســـــل

إسرائيل».
فــقــد اســتــقــبــل مــيــنــاء جبل 
تحمل  حــاويــة  اإلمــاراتــي  علي 
إسرائيلية  ومنتجات  بضائع 
نوعها،  مــن  أولـــى  سابقة  فــي 
ســفــيــنــة  أول  رســـــت  وقــبــلــهــا 

ميناء  فـــي  إمـــاراتـــيـــة  تــجــاريــة 
حــيــفــا، كــانــت تــحــمــل أجــهــزة 

كهربائية.
من  وفــــد  زار  أيـــــام  وقـــبـــل 
قادة المستوطنات اإلسرائيلية 
أبـــوظـــبـــي إلبــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات 
تــــقــــضــــي بــــتــــصــــديــــر بـــضـــائـــع 
المستوطنات  مــن  ومنتجات 
ـــيـــة الـــمـــحـــتـــلـــة فــي  ـــل ـــي اإلســـرائ

الضفة الغربية إلى اإلمارات.
كــمــا وقــعــت ســـوق أبــوظــبــي 
الــعــالــمــيــة مــذكــرة تــعــاون مع 

هيئة األوراق المالية بتل أبيب 
وأكـــبـــر الـــبـــنـــوك اإلســرائــيــلــيــة 
ـــــدعـــــم  ـــــــم»، ل ـــــــي ـــــــوعـــــــل «هـــــــب
بحسب  المالية،  التكنولوجيا 
تـــصـــريـــحـــات أحــــمــــد الـــصـــايـــغ 

رئيس سوق أبوظبي.
وفـــــي مـــقـــابـــل الــتــســهــيــالت 
الضخمة التي منحتها أبوظبي 
لــلــمــســتــثــمــريــن والــمــواطــنــيــن 
اإلســرائــيــلــيــيــن ومــنــهــا اإلعــفــاء 
أوقفت  السفر،  تأشيرات  من 
اإلمــــــــــــــــــارات أمـــــــــس إصـــــــــدار 

دولــة،   ١٣ لمواطني  تأشيرات 
سوريا  هــي  عــربــيــة،  معظمها 
ولــــبــــنــــان والــــــعــــــراق وتـــونـــس 
ــــجــــزائــــر ولـــيـــبـــيـــا والـــيـــمـــن  وال
والـــصـــومـــال وإيـــــــران وتــركــيــا 
وباكستان.  وكينيا  وأفغانستان 
وذكرت وكالة أنباء اإلمارات، 
الزراعية  الظاهرة  شركة  أّن 
ومــــقــــرهــــا أبــــوظــــبــــي وقـــعـــت 
اتفاقية شراكة إستراتيجية في 
مجال األمن المائي مع شركة 

«ووترجين» اإلسرائيلية.

وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة أنـــــبـــــاء 
اإلمارات الرسمية أّن الجانبين 
دائــم  مــركــز  إنــشــاء  على  اتفقا 
وتوزيع  «لتصنيع  أبوظبي  في 
الصالحة  المياه  إنــتــاج  مكائن 
المنطقة».  في  والري  للشرب 
ومـــنـــذ اتــفــقــت اإلمــــــــارات مع 
عالقات  إقامة  على  االحــتــالل 
جرى  أغــســطــس،  فــي  رسمية 
تـــوقـــيـــع عــــــدة اتــــفــــاقــــات بــيــن 
شـــركـــات خــاصــة فـــي مــجــالـَـي 
تم  كما  والزراعة.  التكنولوجيا 

االتفاق على إنشاء مركز دائم 
وتــوزيــع  لتصنيع  أبــوظــبــي  فــي 
الصالحة  المياه  إنــتــاج  مكائن 
المنطقة.  فــي  والـــري  للشرب 
فضًال على ذلك استقبل مطار 
أول  الـــــدولـــــي  غـــــوريـــــون  بــــن 
لشركة  تــجــاريــة،  جوية  رحلة 
الجوية  دبي»  الطيران «فالي 
التكلفة،  منخفضة  للرحالت 
وتــوقــع نــتــنــيــاهــو تــوســع دائـــرة 
االتفاقات العربية مع االحتالل 
خــــــــالل األشــــــهــــــر الـــمـــقـــبـــلـــة. 
وأكــــدت مــصــادر دبــلــومــاســيــة 
واالتــــفــــاقــــات  الـــصـــفـــقـــات  أن 
اإلمــــــــــارات  بــــيــــن  تــــتــــوقــــف  ال 
وإســــرائــــيــــل، ومـــنـــذ اإلعـــــالن 
عـــن إقـــامـــة الــعــالقــات وقــعــت 
أبــوظــبــي مــئــات االتــفــاقــات مع 
دولة االحتالل مّهدت الطريق 
اإلسرائيلية  البضائع  الستيراد 
بـــهـــدف تــوزيــعــهــا فـــي الــســوق 
تصديرها  إعــادة  أو  اإلماراتية 
من أراضيها إلى بلدان أخرى، 
من خالل إلغاء قانون مقاطعة 
إســـرائـــيـــل، والـــســـمـــاح لــألفــراد 
بعقد  اإلمـــاراتـــيـــة  والـــشـــركـــات 
أفراد  أو  هيئات  مع  اتفاقيات 
االحــتــالل  ـــة  دول فــي  مقيمين 
أو منتمين إليها بجنسيتهم أو 
يعملون لحسابها أو لمصلحتها 
أينما كانوا، وذلك على الصعيد 
المالية  العمليات  أو  التجاري 

أو أي تعامل آخر.

اإلمارات تكرس تحالًفا اقتصاديًا طويل األجل مع إسرائيل
بعد الشراكة األمنية وفتح خطوط الطيران

حاويات إسرائيلية في ميناء جبل علي بدبي

عــــززت  وكــــــــاالت:   - عـــــدن 
االنتقالي  ميليشيات  اإلمــارات 
فـــي مــحــافــظــة أبـــيـــن، بــدفــعــة 
جـــــــديـــــــدة مـــــــن الــــــصــــــواريــــــخ 
الــــحــــراريــــة. وقـــالـــت مــصــادر 
من  ثالثة  دفــعــة  إن  عسكرية 
وصلت  الــحــراريــة،  الــصــواريــخ 
في  االنــتــقــالــي  ميليشيات  إلــى 
بــلــدة «الــشــيــخ ســالــم» شرقي 

زنجبار.  مدينة 
وكــــــانــــــت شـــحـــنـــة أســـلـــحـــة 
ــا إلــى  إمـــاراتـــيـــة وصــلــت ســابــًق
أبــيــن  فــي  االنــتــقــالــي  ميليشيا 
مـــن بــيــنــهــا طـــائـــرات مــســيــرة 
ــــــــة تـــم  ـــــــــخ حــــــــراري وصـــــــــواري
اســتــخــدامــهــا فـــي الــمــواجــهــات 
األخــــــــيــــــــرة الــــــتــــــي شـــهـــدتـــهـــا 

المحافظة.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر فـــي 
الــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــرابــعــة 
بــدعــم  دفـــعـــت  اإلمــــــــارات  أن 
والمعدات  األسلحة  من  جديد 
الـــــمـــــتـــــطـــــورة ألتــــبــــاعــــهــــا فــي 

الجنوبي»  االنتقالي  «المجلس 
االنــفــصــالــي فـــي الــمــحــافــظــة. 
وفي سياق متصل، عمد أتباع 
التجنيد  بـــاب  لــفــتــح  ظــبــي  أبـــو 
من جديد فيما يبدو استعداًدا 
لمعركة جديدة قد تتوسع إلى 

أكثر من محافظة.
وتــتــزامــن هـــذه الــتــحــركــات 

ظبي  أبــو  نصب  مع  اإلماراتية 
أبـــراج اتــصــاالت مــتــطــورة في 
جـــزيـــرة ســقــطــرى الــيــمــنــيــة، 
فـــضـــًال عـــلـــى إنــــشــــاء مــعــســكــر 
ــــجــــزيــــرة، يــتــم  جــــديــــد فــــي ال
يمنية  عــنــاصــر  تـــدريـــب  فــيــه 

وأجنبية.
من  مقربة  مصادر  وكانت 

هناك  إن  قــالــت  «االنــتــقــالــي» 
ضــــغــــوًطــــا لـــــعـــــودة عــــــدد مــن 
واألمنية  العسكرية  الــقــيــادات 
الميدانية من الخارج وتحديًدا 
ـــــــو ظـــبـــي،  ــــقــــاهــــرة وأب مـــــن ال
إلــــى عـــــدن، وهـــــذه الــقــيــادات 
مـــــن «االنـــــتـــــقـــــالـــــي» مـــوالـــيـــة 
لــإلمــارات، وكــانــوا قــد غــادروا 

اتفاق  بحسب  التفاهمات  وفق 
يــتــعــرض  أن  قــبــل  ــــريــــاض،  ال
األوضـــاع  تفجر  عــقــب  لنكسة 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
أبـــــيـــــن. وتــــســــعــــى اإلمــــــــــارات 
إلعادتهم  حالًيا  و»االنتقالي» 
إلــــى عــــدن لــمــســانــدة قــواتــهــم 
وتضيف  أبــيــن.  محافظة  فــي 
المزيد  جنوبًا  التطورات  هذه 
مــــن الـــعـــقـــبـــات أمــــــام إعــــالن 
تعثر  بعد  الجديدة  الحكومة 
الـــــمـــــشـــــاورات بـــيـــن الــســلــطــة 
ــــي»،  ــــقــــال ــــت ـــشـــرعـــيـــة و«االن ال
اإلمـــــــــارات  رفــــــض  ســـيـــمـــا  ال 
الشق  المجلس  فــي  ووكــالئــهــا 
اتفاق  من  واألمني  العسكري 
الــريــاض، وهــو مــا ولــد غضبًا 
داخــــــــل األطـــــــــــراف الــيــمــنــيــة 
السعودي  الــدور  حيال  نفسها 
اإلمـــاراتـــي فــي عـــدم االلــتــزام 
كامل  بــشــكــل  االتــفــاق  بتنفيذ 
النزاع  ووقف  منقوص  وغير 

أبين. في  الدموي 

أبو ظبي تزود ميليشياتها في أبين  بصواريخ وُمسيرات
شملت عراقيين ولبنانيين وأردنيينتخطط إلنشاء معسكر جديد في سقطرى

أبــــو ظــبــي - وكــــــاالت: تــتــوالــى الــتــقــاريــر 
عــن اتــســاع مــريــب لــدائــرة اعــتــقــاالت تطال 
اإلمــارات  دولة  في  يقيمون  عربًا  مواطنين 
العالقات  إقامة  إشهار  اتفاق  توقيعها  منذ 

مع إسرائيل قبل شهرين.
وفـــي أحــــدث تــطــور صـــرح مـــســـؤول في 
وزارة الخارجية العراقية باعتقال السلطات 
غالبيتهم  العراقيين،  من  عــدًدا  اإلمــاراتــيــة 
في إماراتَي دبي وأبوظبي، بوقت متزامن، 

وألسباب غير معروفة.
وأكــــد الــمــســؤول أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
تـــحـــاول الـــتـــواصـــل مـــع الـــجـــانـــب اإلمــــاراتــــي 
تمت  الــتــي  االعــتــقــاالت  مــالبــســات  لمعرفة 

بشكل سري ومن دون سند قانوني.

ووفًقا للمسؤول العراقي، فإن المعلومات 
المتحصلة تشير إلى أن عدًدا من المواطنين 
الــعــراقــيــيــن تـــم اعــتــقــالــهــم خــــالل الــفــتــرة 
الــمــاضــيــة فــي دولــــة اإلمــــــارات بــشــكــل غير 
أو  الــدولــة  في  مقيمون  معظمهم  مفهوم، 
خاصة  بــاســتــمــرار،  عليها  يـــتـــرددون  مــمــن 
أسباب  معرفة  دون  ظــبــي،  وأبـــو  دبــي  فــي 

االعتقال أو وضعهم القانوني.

المعلومات  أن  إلــى  ذاتــه  المسؤول  ولفت 
عراقيتين  أسرتين  من  جميعها  المتوفرة 
أبلغتا السلطات العراقية بالموضوع، وبغداد 

بانتظار تفسير من اإلماراتيين. 
واألسبوع الماضي أفادت مصادر حقوقية 
 ١٤ اعتقل  اإلمــارات  في  الحاكم  النظام  بأن 
لبنانًيا يقيمون في الدولة منذ عدة أيام على 
العالقات  التفاق  الرافضة  مواقفهم  خلفية 

بين أبو ظبي وإسرائيل.
الدولة  أمــن  جهاز  أن  المصادر  وذكــرت 
اإلمــــــاراتــــــي اعـــتـــقـــل الــــعــــدد الــــمــــذكــــور مــن 
منشورات  تداولهم  خلفية  على  اللبنانيين 
تدين اتفاق إشهار العالقات وتدعم القضية 
جرى  فإنه  المصادر  وبحسب  الفلسطينية. 
دون  ومن  تعسفي  بشكل  اللبنانيين  اعتقال 
اتباع أي إجراءات قضائية بما في ذلك منع 

توكيل محاٍم للدفاع عنهم.
حقوقية  منظمات  أكـــدت  أن  ســبــق  كــمــا 
رصـــد اعــتــقــال عــشــرات الــمــواطــنــيــن الــعــرب 
ظروف  في  وأردنيين  فلسطينيين  خاصة 
غامضة وخارج نطاق القانون في اإلمارات 
إقامة  إشــهــار  اتــفــاق  مــعــارضــة  خلفية  على 

العالقات مع إسرائيل.

القدس المحتلة - وكاالت: تعتزم اإلمارات 
التابع  القدس»  نادي «بيتار  في  أسهم  شراء 
إقامة   إطار  في  اإلسرائيلي،  االحتالل  لدولة 
العالقات في الرياضة بين الجانبين. وقالت 
مصادر لقناة الجزيرة إن مالك فريق بيتار 
القدس لكرة القدم موشيه جوغيغ، وقع في 
النادي  لتمثل  دولية  شركة  مع  اتفاقية  دبي 
لممثلين  أسهم  لبيع  المتوقعة  الصفقة  في 
عن العائلة الحاكمة في اإلمارات. ونقلت عن 
مواقع إسرائيلية قولها إن جوغيغ يسعى لبيع 
٤٩٪ من أسهم نادي بيتار القدس. وأضافت 
أنه يأمل أن «تساهم هذه الصفقة في منح 
تتم  قد  العملية  أن  مؤكدة  للفريق»،  دفعة 
مالي  وبــمــقــابــل  المقبلة  القليلة  األيــــام  فــي 
ضخم. وذكرت مواقع إسرائيلية أن االهتمام 
اإلمـــاراتـــي بــكــرة الــقــدم فــي «إســرائــيــل» لن 

يقتصر على نــادي بيتار القدس، ويمتد إلى 
الــســعــي لــالســتــثــمــار فــي صــفــقــات رعــايــة أو 
استحواذ تضم عــدًدا من الفرق مثل مكابي 

حيفا وهبوعيل تل أبيب.
األكثر  بأنهم  بيتار  نادي  مشجعو  ويعرف 
رفع  لهم  وسبق  فــي «إســرائــيــل»،  عنصرية 
شعارات معادية للفلسطينيين والعرب خالل 

المباريات، بينها «الموت للعرب». 
ومـــن الــمــعــروف أيـــًضـــا رفـــض مشجعي 
الفريق رؤية العبين عرب أو مسلمين ضمن 
صفوفهم. ومن المواقف العنصرية الشهيرة 
إدارة  مطالبتهم  الفريق،  مشجعي  لرابطة 
ضم  عن  بالعدول   ،٢٠١٩ يونيو  في  النادي، 
علي،  محمد  النيجيري،  الــقــدم  كــرة  العــب 
بسبب اسمه، أو تغييره، كشرط لقبول لعبه 

بالفريق.

حملــة اعتقــاالت واسعــة ضـــد 
مواطنيــن عــرب باإلمــارات

أبو ظبي تقتـرب من شـراء أكثــر 
أنديــة إسرائيــل عنصريــة

الـــقـــاهـــرة - رويــــتــــرز: قــــال أقــربــاء 

وزمالء ناشطين حقوقيين مصريين، 

مسبوقة،  غير  قمع  حملة  في  اعتُِقلوا 

إنــهــم يــعــمــلــون عــلــى «إنـــقـــاذ حــيــاة» ٣ 

العائلية،  الــزيــارات  مــن  ُحــِرمــوا  منهم 

ويُــحــتــَجــزون على األرجـــح فــي عنابر 

ـــفـــرادي فـــي درجـــــات حـــرارة  حــبــس ان

طعام  توفير  دون  من  الــبــرودة  بالغة 

مـــنـــاســـب، واعـــتُـــِقـــل ثـــالثـــة مـــن كــبــار 

للحقوق  الــمــصــريــة  الــمــبــادرة  أعــضــاء 

الشخصية األسبوع الماضي بتهم تتعلق 

بــــاإلرهــــاب بــعــد إطــالعــهــم أكـــثـــر من 

نائب  فيهم  بمن  دبلوماسيين،  عشرة 

الوضع  على  البريطانية،  البعثة  رئيس 

في مصر.

وأثار اعتقال المدير التنفيذي جاسر 

ـــرازق ورئـــيـــس وحـــــدة الــعــدالــة  ـــدال عـــب

الجنائية كريم عنارة والمدير اإلداري 

محمد بشير ضجة دولية، مع صدور 

إدانـــــــات مـــن الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة 

واالتحاد  األمريكية  الخارجية  ووزارة 

األوروبي واألمم المتحدة.

بأعمال  القائم  بهجت،  حسام  لكن 

رئــــيــــس الـــــمـــــبـــــادرة، قــــــال لــصــحــيــفــة 

فريقه  إَنّ  البريطانية  اإلنــدبــيــنــدنــت  

اضــــطــــر إلــــــى تـــحـــويـــل تــــركــــيــــزه مــن 

الفوري  إلى  السريع  باإلفراج  المطالبة 

بسبب مخاوف على صحة المعتقلين.

ــــــِرمــــــت عـــــائـــــالت الــمــعــتــقــلــيــن  وُح

الهاتفية  والــمــكــالــمــات  الـــزيـــارات  مــن 

المعتادة، وكذلك من الحق في توصيل 

الطعام والمالبس أو الفراش ألقاربهم 

المسجونين، الذين لم يقابلوا محاميهم 

إال لبضع دقائق، إلى جانب احتجازهم 

فــي ظــــروف غــيــر إنــســانــيــة فــي سجن 

طرة بالقاهرة سيئ السمعة.

وقـــال بــهــجــت: «نــحــن قــلــقــون حًقا 

من أنهم لم يُروا أو يُسَمع منهم خبر 

منذ وصولهم إلى سجن طرة. ونحن 

قــلــقــون بــنــفــس الــــقــــدر عــلــى جــاســر، 

التقى  محاميه  أَنّ  مــن  الــرغــم  فعلى 

لرؤيته  السجن  إلى  زوجته  ذهبت  به، 

ُمنَِعت  لكنها  دافئة،  مالبس  وإعطائه 

من الزيارة».

وأضاف: نحتاج إلى التأكد من عدم 

إصابتهم بالتهاب رئوي أو التهاب في 

الــصــدر فــي أثــنــاء انــتــشــار جــائــحــة في 

الطقس البارد في سجن سيئ السمعة 

الطبية  الرعاية  من  القليل  تقديم  مع 

للسجناء أو انعدامها. وقال: «اآلن علينا 

العمل على إنقاذ حياتهم».

وفي المملكة المتحدة، قالت زوجة 

كـــريـــم عـــنـــارة الــبــريــطــانــيــة وصــانــعــة 

األفــــالم الــوثــائــقــيــة، جــيــس كــيــلــي، إنها 

اعتقاله،  منذ  بزوجها  االتصال  فقدت 

احتجاز  بــأنــه «حــالــة  وصفته  مــا  وهــو 

رهائن».

كما أعربت عن قلقها البالغ من أن 

الحبس  فــي  محتجًزا  أيــًضــا  هــو  يــكــون 

وكان  سيئة.  معاملة  ويلقى  االنفرادي 

ــا إلــى  عـــنـــارة يــخــطــط لــالنــتــقــال قــريــبً

المملكة المتحدة نهائًيا بسبب الضغط 

ــقــي  عــلــى الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، لــكــن أُل

القبض عليه قبل أن تُتاح له الفرصة.

السلطات المصرية تعزل ٣ نشطاء في معتقالت شديدة البرودة
حرمتهم من رؤية عائالتهم.. وحياتهم  مهددة بالخطر



عربي ودوليعربي ودولي١٢

السبت 13 ربيع اآلخر 1442هـ - 28 نوفمبر 2020م - العدد (14084)

أنــقــرة - وكـــــاالت: قـــال الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان إن 
ـــقـــاح مــحــلــي ضــد  جـــهـــود تـــطـــويـــر ل
ـــا تــتــقــدم ســريــًعــا،  فـــيـــروس كـــورون
مــشــيــًرا إلـــى وجــــود مـــحـــادثـــات مع 
استيراد  بخصوص  والصين  روسيا 

لقاحات ضد الفيروس.
أعــمــال  إن  أردوغــــــــان  وأضــــــاف 
والصين  روســيــا  فــي  لقاحات  إنــتــاج 
وألــمــانــيــا جــاريــة على قــدم وســاق، 
العالم  طـــوره  الـــذي  الــلــقــاح  سيما  ال 
ــتــركــي أوغـــــور شــاهــيــن وزوجــتــه  ال
الدكتورة أوزلم تورجي في ألمانيا.

وتـــابـــع أردوغـــــــان أنــــه يــتــوقــع أن 
بحلول  متاًحا  المحلي  اللقاح  يكون 
أقــرب  عــلــى  الــمــقــبــل  أبريل/ نيسان 

تقدير.
الرئيس  مع  تباحث  أنه  وأوضح 

الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــيــن بــشــأن 
ـــيـــراد الـــلـــقـــاح الـــــروســـــي، كــمــا  اســـت
أجـــــــرى وزيـــــــر الـــصـــحـــة الـــتـــركـــي 
مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الــصــيــنــي، 
وأكـــــد اســـتـــمـــرار الـــمـــبـــاحـــثـــات مــع 
األطــــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة مــــــن أجــــل 

لقاحات. استيراد 
بدأت  إنه  التركي  الرئيس  وقال 
عــمــلــيــة تــجــريــب عــيــنــات مـــن تلك 
الـــلـــقـــاحـــات عـــلـــى مــتــطــوعــيــن فــي 
فاعليتها  مــدى  من  للتأكد  تركيا، 
وســــالمــــتــــهــــا ورؤيــــــــــة أضـــــرارهـــــا 

المحتملة. الجانبية 
وأكد أن الحكومة تتخذ التدابير 
ـــضـــروريـــة لــمــكــافــحــة الــجــائــحــة  ال

ذلك. وستواصل 
الــبــالد  أن  إلــــى  الــرئــيــس  ولـــفـــت 
البنية  حيث  مــن  مشكلة  تعاني  ال 

ـــــقـــــدرة  الـــتـــحـــتـــيـــة الــــصــــحــــيــــة، وال
للمشافي. االستيعابية 

يبعث  مـــا  أكــثــر  أن  إلـــى  وأشـــــار 
عــلــى الــحــزن فــي هـــذه الــفــتــرة هو 
زيـــادة عــدد اإلصــابــات والــوفــيــات، 
على  بالتغلب  تمنياته  عــن  مــعــربـًـا 

ممكن. وقت  بأسرع  الوضع  هذا 
الرئيس  أكــد  أخــرى،  ناحية  من 
أردوغـــــــــــــان عــــلــــى أهــــمــــيــــة وعــــي 
لجائحة  الــتــصــدي  فــي  الــمــواطــنــيــن 

كورونا.
وفــــي لـــنـــدن أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
من  طلبت  أّنها  الجمعة  البريطانّية 
هيئة تنظيم األدوية لديها أن تُقّيم 
المستجّد،  كــورونــا  فــيــروس  لــقــاح 
أسترازينيكا  مختبر  يــطــّوره  الــذي 
الــبــريــطــانــي وجــامــعــة أوكــســفــورد، 
ـــطـــرحـــه فــي  ـــــــك اســـــتـــــعـــــداًدا ل وذل

الــســوق. وقـــال وزيـــر الــصــّحــة مات 
رسمّياً  «طلبنا  بيان  فــي  هانكوك 
تُقّيم  أن  األدوية  تنظيم  هيئة  من 
وأن  أوكسفورد/ أسترازينيكا  لقاح 
مــعــايــيــر  يــلــّبــي  كـــان  إذا  مـــا  ـــحـــّدد  تُ
الــســالمــة الـــصـــارمـــة. وأضــــاف أّنـــه 
ذلك  فإّن  عليه،  الموافقة  حال  في 
طرح  نحو  مهّمة  «خطوة  سيشّكل 

ممكن». وقت  أسرع  في  لقاح 
أعلن  أسترازينيكا  رئيس  وكــان 
من  مزيد  إلجراء  حاجًة  هناك  أّن 
تطّوره  الــذي  اللقاح  على  األبــحــاث 
بعد  كوفيد-١٩،  لمحاربة  الشركة 
بــــروز أســئــلــة حـــول الــحــمــايــة الــتــي 

يُقّدمها. أن  يمكن 
العالمّية  الصّحة  منّظمة  وقالت 
يتّم  أن  الصبر  بفارغ  «تنتظر  إّنها 
أكسفورد/ أسترازينيكا  بيانات  نشر 

بـــالـــكـــامـــل. ســتــســمــح لــنــا مــراجــعــة 
أداء  فـــهـــم  ــّيــة  الــتــفــصــيــل الـــبـــيـــانـــات 
الــلــقــاح بــشــكــل أفـــضـــل». وفـــي هــذا 
اإلطــــــار، حــــّذر كــبــيــر الــمــســؤولــيــن 
ـــرا كـــريـــس  ـــت ـــجـــل الـــطـــبـــيـــيـــن فـــــي إن
ويـــتـــي فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي مــن 
«االســتــنــتــاجــات الــمــبــكــرة»، داعــًيــا 
إلــــى الــتــحــّلــي بــالــصــبــر حــتــى يــتــّم 
إصــــدار الــبــيــانــات الــكــامــلــة. ورغــم 
زال  مــــا  أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا  ـــقـــاح  ل أّن 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي غــيــر حــاســم 
فايزر/ بايونتيك  بلقاَحي  مــقــارنــة 
ــع بــمــيــزة  ـــه يــتــمــّت ومـــوديـــرنـــا، فـــإّن
تجعله  تــقــلــيــدّيــة  تــقــنــّيــة  اســتــخــدام 
أقــــّل كــلــفــة وأســـهـــل فـــي الــتــخــزيــن 
اآلخران  اللقاحان  ويحتاج  والنقل. 
لـــتـــخـــزيـــنـــهـــمـــا درجــــــــــات حـــــــرارة 

للغاية. منخفضة 

أردوغان: تطوير لقاح تركي ضد كورونا يتقدم سريًعا
لندن تطالب بتقييم عقار أسترازينيكا

سيول - وكاالت: أحبطت وكالة المخابرات 

شمالية  كــوريــة  مــحــاوالت  الجنوبية  الــكــوريــة 

الختراق الشركات الكورية التي تطور لقاحات 

ونقل  المستجد (كوفيد-١٩).  كورونا  لفيروس 

مــوقــع «نـــيـــوز١» اإلخـــبـــاري ذلـــك عــن الــعــضــو 

فـــي لــجــنــة الـــمـــخـــابـــرات بــالــبــرلــمــان هـــا تــاي 

كــيــونــغ، بــعــد االطـــالع عــلــى إحــاطــة مــن وكــالــة 

الــمــخــابــرات الــوطــنــيــة. وقــــال الــبــرلــمــانــي إن 

التي  األدويـــة  شــركــات  عــدد  تحدد  لــم  الوكالة 

لم  إنــه  قــالــت  لكنها  أســمــاءهــا،  أو  اســتــهــدفــت 

يقع أي ضرر من محاوالت االختراق.

ـــــــت شــــــركــــــة «مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت»  وكـــــــان

األســـبـــوع  قـــالـــت  األمـــريـــكـــيـــة   (Microsoft)

شبكات  اقتحام  حــاولــوا  قراصنة  إن  الماضي 

٧ شـــركـــات أدويـــــة ومـــراكـــز مــتــخــصــصــة في 

العالم. عبر  اللقاحات  أبحاث 

لحساب  يــعــمــلــون  الــقــراصــنــة  أن  وأضـــافـــت 

حــكــومــتــي روســـيـــا وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة، وأن 

الجنوبية  كوريا  في  تقع  المستهدفة  الشركات 

وكــنــدا وفــرنــســا والــهــنــد والـــواليـــات الــمــتــحــدة 

األمريكية.

إحباط محاولة كورية 
شمالية لقرصنة شركات 
روسيا تطور لقاحات كورونا أعلنت  وكاالت:   - موسكو 

إنتاج  على  موافقتها  الجمعة  أمــس 
لـــقـــاحـــهـــا «ســـبـــوتـــنـــيـــك فــــــي» ضــد 
لمرض  الــمــســبــب  كـــورونـــا  فــيــروس 
حساب  وقــال  الهند.  في  كوفيد-١٩ 
اللقاح على تويتر إن صندوق الثروة 
الــســيــاديــة الـــروســـي اتـــفـــق وشــركــة 
الدوائية  للمنتجات  الهندية  هيتيرو 
١٠٠ مــلــيــون  عــلــى إنـــتـــاج أكــثــر مـــن 
(سبوتنيك  لقاح  مــن  سنويًا  جرعة 
الهند. في  لكوفيد-١٩  المضاد  في) 

هـــيـــتـــيـــرو  أن  الـــــبـــــيـــــان  وذكــــــــــر 
وصـــــنـــــدوق االســـتـــثـــمـــار الـــمـــبـــاشـــر 
ويسّوقه  اللقاح  يدعم  الذي  الروسي 
عــالــمــًيــا يــعــتــزمــان الـــبـــدء فـــي إنــتــاج 
بداية  في  الهند  في  في)  (سبوتنيك 
تــجــارب  أن  الــبــيــان  وذكــــر   .٢٠٢١
جارية  والثالثة  الثانية  المرحلتين 

الهند. في 
ريــدي  دكــتــور  مختبرات  وكــانــت 
الـــمـــصـــنـــعـــة لـــــألدويـــــة قــــد تــوقــعــت 
االنــــتــــهــــاء مــــن تــــجــــارب الــمــرحــلــة 
األخـــيـــرة مــبــكــًرا ربــمــا فـــي مـــارس 

.٢٠٢١
وقت  فــي  اللقاح  مــطــورو  وأعــلــن 
 ٢٠ عــــن  ســيــقــل  ســـعـــره  أن  ســـابـــق 

األســـواق  فــي  الــواحــد  لــلــفــرد  دوالًرا 

إلى  تــهــدف  موسكو  وأن  العالمية، 

إنــتــاج أكــثــر مــن مــلــيــار جــرعــة منه 

فــي الـــداخـــل والـــخـــارج خـــالل الــعــام 

المقبل.

رئيس  دميترييف  كيريل  وقــال 

الروسي  السيادية  الــثــروة  صــنــدوق 

األجـــانـــب  وشـــركـــاءهـــا  مــوســكــو  إن 

من  أكثر  إنتاج  على  القدرة  لديهم 

المقبل  العام  من  بدًءا  جرعة  مليار 

 ٥٠٠ تــكــفــي لــتــحــصــيــن أكـــثـــر مــــن 

فرد. مليون 

وسيبلغ سعر اللقاح الذي ستنتجه 

 ١٥٫٥ وبـــيـــونـــتـــيـــك  فــــايــــزر  شـــركـــتـــا 

سيباع  بينما  واحــــدة  لحقنة  يـــورو 

الـــلـــقـــاح الـــــذي تــعــمــل أســتــرازيــنــيــكــا 
 ٢٫٥ حوالي  أوروبــا  في  إنتاجه  على 
ـــــورو لــلــحــقــنــة. وقـــــال الـــصـــنـــدوق  ي
لبحوث  جــمــالــيــا  ومــركــز  الــســيــادي 
وقت  في  الدقيقة  واألحياء  األوبئة 
بيانات  إن  الــجــاري  األســبــوع  ســابــق 
على  الــجــديــدة  السريرية  الــتــجــارب 
مرضى  و١٨٧٩٤  مــؤكــدة  حالة   ٣٩
فاعلية  أن  أثــبــتــت  الحقنتين  تــلــقــوا 
٩١٫٤ في المئة في اليوم  اللقاح تبلغ 
الثامن والعشرين وأكثر من ٩٥ في 

واألربعين. الثاني  اليوم  في  المئة 
وكـــان بــعــض الــعــلــمــاء فــي الــغــرب 
بالتعجل  واتهموها  موسكو  انتقدوا 

اللقاح. إنتاج  في 
ـــفـــت روســــيــــا ذلـــــك ووصـــفـــت  ون
لدفع  قذرة  غربية  بحيل  االتهامات 
تعتقد  فــيــمــا  الــلــقــاح  لــرفــض  الــنــاس 
والسوق. الشرعية  على  معركة  أنها 

حــالــًيــا  هــو  سبوتنيك-في  ولــقــاح 
التجارب  مــن  الثالثة  المرحلة  فــي 
الــســريــريــة الــتــي تــجــري وفـــق نهج 
المريض  ال  فيه  يعرف  ال  تجريبي 
الــلــقــاح  كـــــان  إذا  مــــا  الــطــبــيــب  وال 
وتشمل  وهمًيا.  أم  حقيًقا  المعطى 

متطّوع. ألف  أربعين  التجارب 

روســيا توافق على إنتاج  لقاح ســبوتنيك v في الهند
تصنيع مئة مليون جرعة منه سنويًا

جــنــيــف - وكــــــــاالت: قـــال 
كــبــيــر خـــبـــراء الــــطــــوارئ في 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، 
إن طـــرح لــقــاح لــلــوقــايــة من 
للعالم  سيسمح  كوفيد-١٩ 
على  الــتــدريــجــيــة  بالسيطرة 

المرض العام المقبل.
وأوضــــــــــح مــــايــــك رايـــــــان 
لــــتــــلــــفــــزيــــون (آر.تــــــــــــــــي.إي) 
الـــلـــقـــاحـــات  أن  األيــــرلــــنــــدي 
ال تــعــنــي انــتــهــاء كــوفــيــد، إذ 
ســـتـــســـمـــح مـــــع اإلجـــــــــــراءات 
الــــحــــالــــيــــة بـــتـــجـــنـــب الــــعــــزل 
الـــعـــام واكـــتـــســـاب الــســيــطــرة 

التدريجية على المرض.
وقــــال الـــمـــســـؤول الــدولــي 
تـــمـــاًمـــا  نـــــــدرك  أن  «عـــلـــيـــنـــا 
ــــا بــــحــــاجــــة إلـــــــى تــقــلــيــل  ــــن أن
عند  اآلخــريــن  إصابة  فــرص 
في  بعناية  الــعــائــالت  تنظيم 

احتفاالت عيد الميالد».
حّضت  أخــرى  ناحية  مــن 
مــنــّظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 

ــــة عــلــى  ــــقــــي الـــــــــــدول اإلفــــري
تــحــســيــن قـــدرتـــهـــا بــســرعــة 
عــلــى تــطــعــيــم ســكــانــهــا ضد 
الــفــيــروس، مــحــّذرًة مــن أّن 
القارة ما زالت غير مستعدة 
إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر لـــحـــمـــالت 

تطعيم شاملة.
وفي أوروبــا، أدى الحجر 
المنزلّي الصارم الذي طبقته 
نــتــائــج  إلـــــى  أوروبـــــيـــــة  دول 
مــلــمــوســة، وبـــاشـــرت بــلــدان 
عّدة تخفيف القيود تدريجًيا 

مع اقتراب عيد الميالد.
وإذا واصل الوضع الصحي 
الـــتـــحـــســـن، ســـتـــرفـــع فــرنــســا 
الـــحـــجـــر الـــمـــنـــزلـــي فــــي ١٥ 
حظر  محله  ليحل  ديسمبر 
تجوال على المستوى الوطني 
مـــــن الـــتـــاســـعـــة مـــــســـــاًء إلـــى 
استثناء  مــع  صباًحا  السابعة 
ورأس  الــمــيــالد  عــيــد  لــيــلــتــي 

السنة في ٢٤ و٣١ ديسمبر.
ـــــتـــــرا الــــتــــي  وفــــــــــي إنـــــجـــــل

أربعة  منذ  اإلغـــالق  تــفــرض 
أســـابـــيـــع، ســتــعــاود الــمــتــاجــر 
غــيــر األســاســيــة فــتــح أبــوابــهــا 
بــمــوازاة  ديسمبر  مطلع  فــي 
تــطــبــيــق بـــرنـــامـــج فــحــوص 
مــكــثــفــة لــكــشــف اإلصـــابـــات، 

الــكــبــرى  الــغــالــبــيــة  أن  غــيــر 
خاضعة  ستبقى  السكان  من 

لقيود صارمة.
لــكــن مــن غــيــر الــــوارد في 
ـــحـــاضـــر تــخــفــيــف  الــــوقــــت ال
ــــقــــيــــود الــــمــــفــــروضــــة فــي  ال

الحجر  مــددت  التي  اليونان 
حتى ٧ ديسمبر، وفي ألمانيا 

كذلك.
  إلـــــى ذلـــــك ارتــــفــــع عـــدد 
كورونا  بفيروس  المصابين 
فــــي الـــعـــالـــم إلـــــى أكـــثـــر مــن 

ألــــف  و٨٦٨  ــــا  مــــلــــيــــونً  ٦٠
شخص، وتم تسجيل مليون 
اآلن.  حتى  وفـــاة  و٤٣٠٣٨٩ 
المتحدة  الــواليــات  وتتصدر 
األمـــريـــكـــيـــة قـــائـــمـــة الـــــدول 
تفشي  مـــن  تــــضــــرًرا  األكـــثـــر 

الـــــوبـــــاء، حـــيـــث حـــصـــد فــيــهــا 
 ٢٦٤ نــحــو  أرواح  ــفــيــروس  ال
ألــــــف شــــخــــص، وتــــــم فــيــهــا 
تسجيل ١٢ مليونًا و٨٧٩٨٦١ 

إصابة حتى اآلن.
وحصد الوباء في البرازيل 
أرواح نحو ١٧١ ألف شخص، 
فــيــمــا تـــم تــســجــيــل نــحــو ٦٫٢ 

مليون إصابة.
ــــد ارتــــفــــعــــت  ــــهــــن وفــــــــي ال
أكثر  إلـــى  الــوفــيــات  حصيلة 
عدد  بلغ  فيما  ألًفا،   ١٣٥ من 
مليون   ٩٫٣ نــحــو  الــمــصــابــيــن 

شخص حتى اآلن.
وفـــي الــمــكــســيــك ارتــفــعــت 
إلى  أمس،  الوفيات،  حصيلة 
وتجاوزت  آالف،   ١٠٤ أكثر 
حصيلة اإلصابات بالفيروس 
بحسب  ألـــف،  و٧٠٠  مــلــيــونـًـا 
جامعة  وبيانات  أرقــام  آخــر 

«جونز هوبكنز».
وفــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، الـــتـــي 
االتـــحـــاد  دول  أكـــثـــر  تــعــتــبــر 

األوروبي تضرًرا جراء تفشي 
الـــوبـــاء، تــوفــي أكــثــر مــن ٥٧ 
ألـــف شــخــص، وارتـــفـــع عــدد 
اإلصـــــابـــــات فــيــهــا إلـــــى نــحــو 

مليون و٦٠٠ ألف.
وفـــــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا حـــصـــد 
أرواح  كــــــورونــــــا  فـــــيـــــروس 
حتى  شــخــص  ألـــف   ٥٣ نــحــو 
حــصــيــلــة  وتـــــجـــــاوزت  اآلن، 
تليها  مليون،   ١٫٥ اإلصــابــات 
فــرنــســا حــيــث ســجــلــت أكــثــر 
من ٥١ ألف وفاة وأكثر من 

مليونين و٢٣٥ ألف إصابة.
ــــعــــد تـــــجـــــاوز حــصــيــلــة  وب
اإلصــــابــــات بــالــفــيــروس في 
ألمانيا أمس حاجز المليون، 
التي   ١٢ رقـــم  الـــدولـــة  بــاتــت 
المصابين  عدد  فيها  يتجاوز 
مـــلـــيـــون شـــخـــص. وبــحــســب 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
قياسية  زيـــادات  تسجيل  تــم 
كورونا  بفيروس  لإلصابات 

خالل األيام األخيرة.

توقعات أممية بالسيطرة التدريجية على الوباء في ٢٠٢١
اإلصابات بلغت ٦١ مليونًا وألمانيا تتخطى حاجز المليون
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وكــــــــــاالت:   - واشـــــنـــــطـــــن 
كــشــفــت ُمـــخـــتـــبـــرات ســانــديــا 
ــــــات  ــــــوالي الــــوطــــنــــيــــة فــــــي ال
مــقــاتــلــة «إف  أن  الــمــتــحــدة، 
نــجــحــت  الــــمــــتــــطــــورة،   «٣٥
قنبلة  إطــالق  فــي  مــرة  ألول 
تجريبية  نووية   «١٢-B٦١»
وغير ُمَفعلة، خالل الطيران 
بسرعة تفوق سرعة الصوت. 
 وقــــــــال مـــــوقـــــع «بــــزنــــس 
التجربة  هــذه  إن  إنسايدر»: 
ــــــخــــــامــــــس  جــــــــــــــرت فــــــــــي ال
ـــعـــشـــريـــن مــــن أغــســطــس  وال
يقارب  ارتفاع  على  الماضي، 
مــنــطــقــة  فـــي  كــيــلــومــتــر   ٣٫٢

نيفادا. بوالية  عسكرية 

وأوضــــحــــت الـــُمـــخـــتـــبـــرات 
الــــتــــابــــعــــة لـــــــــــوزارة الـــطـــاقـــة 
الــُمــقــاتــلــة  أن  ـــة،  ـــكـــي األمـــري
الترسانة  فــي  تــقــدًمــا  األكــثــر 
على  القنبلة  ألقت  األمريكية 
 ٤٢ بعد  لها،  الُمحّدد  الهدف 

الطيران. من  فقط  ثانية 
التجربة  هذه  إجــراء  وتم   
ُمــخــتــبــرات  بــيــن  مــــرة  ألول 
الوطنية  واإلدارة  «سانديا»، 
النووية،  للسالمة  األمريكية 
وُمــخــتــبــر «لـــوس أالمـــوس»، 
األمريكية  الــجــويــة  والــقــوات 

.«٣٥A-F» وبرنامج
أمريكية  مصادر  وقالت   
واحدة  هي  التجربة  هذه  إن 

مــن بين تــجــارب أخــرى في 
الــمــســتــقــبــل، بـــهـــدف اخــتــبــار 
ُمكثف،  بشكل  السالح  أنظمة 
جـــاهـــًزا  يـــكـــون  أن  وضـــمـــان 
لــالســتــخــدام فــي حـــال دعــت 

الضرورة إلى ذلك.
ُمــــخــــتــــبــــرات  ــــــشــــــرف  وت  
وتنفيذ  تصميم  على  سانديا 
الواليات  ترسانة  من  أجــزاء 
الــمــتــحــدة الـــنـــوويـــة، بــمــا في 
ذلك قنبلة «B٦١-١٢» وهي 
تــجــريــبــيــة فــقــط، فــضــًال عن 
تـــركـــيـــب الــــســــالح عـــلـــى مــتــن 

الطائرة.
صامويلز،  ستيفن  وقــال   
ُمختبرات  في  مسؤول  وهــو 

الــمــرة  هـــذه  إن  «ســـانـــديـــا»: 
األولى التي يتم فيها تجريب 
الميكانيكية  األنــظــمــة  كــافــة 
ــيــة  ــتــواصــل والـــكـــهـــربـــائـــيـــة وال
ومقاتلة  النووية  القنبلة  بين 

.٣٥A-F
ــلــز، في   وأوضـــــح صــامــوي
هــذه  أن  صــحــفــي،  تــصــريــح 
الــتــجــربــة الـــنـــوويـــة األحــــدث 
تـــشـــكـــل أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
«إف٣٥»  مــقــاتــلــة  بـــرنـــامـــج 

النووية.  والقنبلة 
 وحــظــيــت هــــذه الــتــجــربــة 
الـــجـــيـــش  ألن  ــــمــــام،  بــــاالهــــت
األمريكي يُراهن على مقاتلة 
تحمل  أن  عــلــى   «٣٥A-F»

قنبلة «B٦١-١٢» النووية في 
بسرعة  التحليق  مــع  داخــلــهــا 

تفوق سرعة الصوت.
 أمـــا الـــطـــائـــرات الــُمــقــاتــلــة 
 «Spirit  ٢-B» مثل األخرى 
رايـــدر»،   ٢١ طــائــرة «بــي  أو 
تحمل  أن  بدورها  فتستطيع 
لكنها  الـــنـــووي،  الــســالح  هـــذا 
ســتُــحــلــق بـــأقـــل مــــن ســرعــة 

الصوت.
 ويقول الخبراء إن الموقع 
القنبلة  هذه  فيه  توضع  الذي 
«إف  مقاتلة  ضمن  الــنــوويــة 
وسطى،  نقطة  في  أي   ،«٣٥
الهدف  إصابة  على  تساعدها 

أعلى. بدقة 

 إف ٣٥ تطلق قنبلة نووية تجريبية بـسرعة مذهلة
اختراق وتفوق عسكري أمريكي جديد

أمضى عامين مشيًا على األقدام 

القدس المحتلة - وكاالت: أصبح رشيد 
جنوب  مسلمي  مــن  مــواطــن  وهـــو  تــكــاال، 
مواقع  رواد  مــن  اآلالف  حــديــث  إفريقيا، 
نجح  أن  بعد  وذلــك  االجتماعي،  التواصل 
أخــيــًرا في الــوصــول إلــى هــدف حــّدده منذ 
القدس  إلــى  الــوصــول  فــي  ويتمثل  عامين، 
من  منطلًقا  األقـــدام،  على  مشًيا  الشريف 
جــنــوب إفــريــقــيــا، بــأقــصــى جــنــوبــي الــقــارة 
الـــســـمـــراء. حــســب تــقــريــر لــشــبــكــة «ســــوا» 
«تكاال»  رحلة  إن  الفلسطينية،  اإلخبارية 
انطلقت يوم ١٥أغسطس ٢٠١٨، من مدينة 
كيب تاون الجنوب إفريقية، وفي طريقه 
للوصول لمدينة القدس المحتلة، مر على 
األمر  ويتعلق  األقـــدام.  على  مشًيا  بلدان   ٩
بــكــل مـــن «زيــمــبــابــوي وزامــبــيــا وتــنــزانــيــا 
وغــزة  ومصر  والــســودان  وإثيوبيا؛  وكينيا 
تصريحات  فــي  تــكــاال  وقــــال  واألردن».  
مصر  إلـــى  «عـــدت  مـــيـــدان:  شبكة  نقلتها 

ثم  األردن  فـــي  الــعــقــبــة  لــمــيــنــاء  وتــوجــهــت 
الضفة الغربية ثم القدس». 

ــغــامــرة،  ــُم  مـــن غــريــب ُصــــدف هــــذه ال
الُمغامر  هــذا  حــرمــت  كــورونــا  جائحة  أن 
ــعــودة إلـــى بـــالده،  الــجــنــوب إفــريــقــي مــن ال
وجهه،  في  األردن  حــدود  أُغلقت  أن  بعد 
لكنه سيحّول وجهته إلى هدف آخر، وهو 

السعودية؛ من أجل تأدية فريضة الحج.
 كــمــا صــــّرح قـــائـــًال: «الــحــمــد هللا، لـــدَيّ 
في  الخمس  الصلوات  ألداء  يومًيا  الُفرصة 
بأن  أشعر  أنــا  الــمــبــارك..  األقصى  المسجد 
للصالة  لــي  وامــتــيــاز  اهللا  مــن  تكريم  هــذا 
وحتى  الفجر  مــن  صــلــوات،  خمس  يــومــًيــا 

العشاء في األقصى».
لتوثيق  يستعد  تكاال»  «رشيد  أن  يُذكر   
هــــذه الـــُمـــغـــامـــرة فـــي كـــتـــاب يــحــكــي أبـــرز 
عنوان  له  اختار  وقــد  ومراحلها،  فصولها 

جاعة».  «روحي الُشّ

الجنوب إفريقي «تكاال» قطع ١٠ 
بلدان للصالة بالقدس 

لـــنـــدن - وكـــــــاالت: أعــلــن 
للخدمات  التنفيذي  الرئيس 
الصحّية البريطانية، سيمون 
تجريب  سيتم  أنــه  ستيفنز، 
 «Grail «غــــريــــل  اخـــتـــبـــار 
لـــلـــكـــشـــف عـــــن الــــســــرطــــان، 
عــلــى ١٦٥ ألـــف مــريــض في 
وفــًقــا   ،٢٠٢١ عـــام  منتصف 

لصحيفة اإلندبندنت.
 وأكـــد أن االخــتــبــار الــذي 
األمريكية  الــشــركــة  طــّورتــه 
ســيــكــون   ،«Grail «غـــريـــل 
مــــغــــّيــــًرا لــــقــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة، 
هدف  تحقيق  على  ويُساعد 
الــــدول الــُمــتــمــثــل فــي ارتــفــاع 
نــســبــة الــكــشــف الــمــبــكــر عن 
الــســرطــانــات والــتــي ســتــودي 
الوفيات  نسبة  انخفاض  إلــى 
الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــــــن أمـــــــــراض 

السرطانات.
االخـــتـــبـــار  أن  وأضــــــــاف   
كــمــا  يــعــمــل  ـــــه  أن أظـــهـــر  إذا 
طرحه  فسيتم  ُمــتــوقــع،  هــو 

ـــــا بـــشـــكـــل  ـــــاًح لــــيــــصــــبــــح مـــــت
ـــًرا إلـــــى أن  ـــشـــي ـــنـــي، ُم ـــي روت
المرضى الذين تم تشخيص 
األولى  المرحلة  في  حالتهم 
خمسة  بين  ما  عــادة  لديهم 
إلى ١٠ أضعاف فرصة البقاء 
مع  مقارنة  الحياة  قيد  على 

أولــــئــــك الــــذيــــن تــــم الــعــثــور 
عليهم في المرحلة الرابعة.

 كــــانــــت شــــركــــة «غـــريـــل 
مــارس  فــي  أعــلــنــت   «Grail
الماضي، التوصل إلى اختبار 
اكــتــشــاف  يمكنه  بــســيــط  دم 
الـــســـرطـــان،  مــــن  نــــوًعــــا   ٥٠

األمعاء  سرطانات  فيها  بما 
والــرئــة والــمــبــيــض والــدمــاغ 
ـــنـــكـــريـــاس والـــــمـــــريء،  ـــب وال
قــبــل ظــهــور أي أعـــــراض أو 
عـــــالمـــــات لــــإلصــــابــــة بـــهـــذه 

األمراض. 
 ويـــعـــمـــل االخــــتــــبــــار مــن 

تغييرات  عــن  البحث  خــالل 
كيماوية تدل على ما يحدث 
الجينية  الشفرة  من  ألجــزاء 
للخاليا قد تتسّرب إلى الدم 

من األورام السرطانية.
 وقــــــال مـــــات هـــانـــكـــوك، 
وزيــــر الــصــحــة الــبــريــطــانــي: 
«نـــــــحـــــــن نـــــبـــــنـــــي صــــنــــاعــــة 
في  عالمًيا  رائـــدة  تشخيص 
ليس   - الــمــتــحــدة  الــمــمــلــكــة 
فقط لفيروس كورونا ولكن 

لألمراض األخرى أيًضا».
 وأضــــــــــاف: «ســيــمــنــحــنــا 
الُمثير  الجديد  الــدم  اختبار 
والــــــرائــــــد هــــــذا مـــــن غـــريـــل 
لمنح  أخـــــرى  أداة   Grail
الـــمـــزيـــد مـــن الـــنـــاس أفــضــل 
فــــرصــــة لـــلـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد 
الـــحـــيـــاة، مــــا يُــــوّضــــح كــيــف 
تـــواصـــل الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
ريادتها في استخدام أحدث 
العالجات المبتكرة لُمساعدة 

المرضى».

وكـــــــــــاالت:   - مـــــوســـــكـــــو 
وزارة  فــي  مــصــادر  أعــلــنــت 
الخبراء  أن  الروسية  الدفاع 
الـــعـــســـكـــريـــيـــن فـــــي الــــبــــالد 
أجـــــــــروا تـــــجـــــارب نـــاجـــحـــة 
عـــــلـــــى إطـــــــــــالق صــــــواريــــــخ 
البعيدة  الُمجّنحة»  «أوران 
«ألـــدار  سفينة  مــن  الــمــدى 

الحديثة.  تسيدينجابوف» 
ــيــان صــــادر عن   وقــــال ب
للوزارة:  الصحفية  الخدمة 
ــتــجــارب الــتــي  «فـــي إطــــار ال
تــخــضــع لــهــا حــالــًيــا ســفــيــنــة 
ألــــــــــــدار تـــســـيـــديـــنـــجـــابـــوف 
عمليات  تنفيذ  تم  الحديثة 
إطـــــالق نـــاجـــحـــة لـــصـــواريـــخ 
مـــن  الــــُمــــجــــنــــحــــة  أوران 
ــــحــــو أهــــــــداف  الــــســــفــــيــــنــــة ن
بـــحـــريـــة، لـــقـــد اســتــطــاعــت 
الــصــواريــخ إصــابــة أهــدافــهــا 
وعلى  الــُمــحــّدد  الــوقــت  فــي 
 ٤٠ مـــســـافـــات وصـــلـــت إلــــى 

كلم».
الــــــبــــــيــــــان:  وأضـــــــــــــــــاف   
المنطقة  تــأمــيــن  «لــضــمــان 
فيها  جـــرت  الــتــي  الــبــحــريــة 
ـــبـــارات تـــم اســتــعــمــال  االخـــت
تــابــعــة  وقــــــوارب  ســفــن   ١٠
لـــلـــجـــيـــش الـــــــروســـــــي، كــمــا 

ـــيـــة  ـــعـــمـــل شـــــــاركـــــــت فـــــــي ال

طــــائــــرات تـــابـــعـــة ألســـطـــول 

ــــمــــحــــيــــط الــــــــهــــــــادئ فـــي  ال

الجيش». 

الـــدفـــاع  وزارة  وكـــانـــت   

الروسية قد أشارت مؤخًرا 

الــمــذكــورة  السفينة  أن  إلــى 

اختبار  عمليات  أول  أجرت 

لـــلـــمـــنـــظـــومـــات الــمــدفــعــيــة 

أكتوبر  في  فيها  الموجودة 

الــــــفــــــائــــــت، وخـــــــــــالل تـــلـــك 

السفينة  أطلقت  االختبارات 

 ١٩٠-A مدافع  من  نيرانها 

 ، ــــم  مــــل  ١٠٠ عـــــيـــــار  مــــــن 

كما   ،٦٣٠-AK ورشاشات  

التشويش  أجــهــزة  اخــتــبــرت 

بها  ـــمـــزودة  ال ــكــتــرونــي  اإلل

أيًضا.  الفرقاطة  هذه 

السفينة  هذه  تصنيع  بدأ   

أحــــــد  فــــــــي   ٢٠١٥ عــــــــــام 

بمصنع  السفن  بناء  أحواض 

كفرقاطة  لتعمل  «آمــــور» 

للسفن  ُمــضــادة  صــاروخــيــة 

إلى  وأنزلتها  والــغــواصــات، 

المياه أول مرة عام ٢٠١٩، 

وبـــعـــدهـــا خــضــعــت «ألـــــدار 

تــــســــيــــديــــنــــجــــابــــوف» لـــعـــدة 

االختبارات. من  مراحل 

 ويبلغ طــول هــذه السفينة 

ومـــقـــدار  ١٠٠م،  مـــن  أكـــثـــر 

إزاحتها للمياه نحو ٢٢٢٠ طنًا، 

لمسافات  اإلبـــحـــار  ويمكنها 

مـــيـــل،   ٤٠٠٠ إلــــــــى  ــــصــــل  ت

صاروخية  بأنظمة  وزودت 

مـــــضـــــادة لــلــســفــن مـــــن نـــوع 

«أوران»، وأنظمة «ريدوت» 

الــجــوي،  للدفاع  الــصــاروخــيــة 

كــمــا تــــم تــســلــيــحــهــا بــأنــظــمــة 

متطورة للحرب اإللكترونية، 

وأنــظــمــة إطــــالق طــوربــيــدات 

ُمــضــادة للسفن والــغــواصــات، 

 ١٩٠-AK ألنــظــمــة  إضــــافــــة 

المدفعية من عيار ١٠٠ ملم، 

ومدافع رشاشة.

 وكان رئيس قيادة قوات 

الــفــضــاء األمــريــكــيــة «جـــون 

ريــمــونــد» صــــّرح فــي أبــريــل 

بـــــأن مـــثـــل هـــــذه الـــصـــواريـــخ 

ــــراضــــيــــة  الـــــروســـــيـــــة االعــــت

األرض،  لــخــارج  والــمــوّجــهــة 

ــلــمــصــالــح  ــــا ل تــــمــــّثــــل تــــحــــديً

األمريكية في الفضاء. 

اختبار دم بسيط يكشف ٥٠ نوًعا من السرطان 

 روسيا تطلق بنجاح صواريخ «أوران» الُمجنحة 

سيتم تجريبه على ١٦٥ ألف مريض العام القادم 

فائقة السرعة ومضادة للسفن 

سواء كانت ورقية أو قماشية 

انتشار  مــع  وكـــاالت:   - لندن 
الــمــوجــة الــثــانــيــة مـــن فــيــروس 
العالم،  حــول  الُمستجد  كورونا 
ومـــع اقـــتـــراب احــتــفــاالت رأس 
أبحاث  تؤكد  الميالدية،  السنة 
«مـــايـــو كــلــيــنــيــك» عــلــى الــــدور 
الــحــاســم الرتــــداء الــكــمــامــة في 
الوقاية من عدوى (كوفيد-١٩). 
ووجدت مجموعة من األبحاث 
الــتــبــاعــد  أن  الــــعــــيــــادة  داخـــــــل 
بين  تــتــراوح  لمسافة  الجسدي 
متر إلــى مــتــريــن، مــع االلــتــزام 
ــاًال  ــعــد فــّع بـــارتـــداء الــكــمــامــة، يُ
للغاية في المساعدة على وقف 
انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس.  وخــلــص 
الباحثون إلى هذه النتيجة بعد 
إجراء دراسة تجريبية بُمحاكاة 
التنفسي  الجهاز  قطرات  إنتاج 
أشخاص  مجسمات  باستخدام 
بـــعـــضـــهـــا يــــــرتــــــدي الـــكـــمـــامـــة 
مع  يرتديها،  ال  اآلخر  والبعض 
قــيــاس انــتــشــار تــلــك الــقــطــرات 
عــلــى مــســافــات ُمــخــتــلــفــة، على 
حــد قــول إيلي بــربــاري، رئيس 
قــســم األمــــــراض الــُمــعــديــة في 

ـــو كــلــيــنــيــك» فـــي مــديــنــة  «مـــاي
روتشستر، مينيسوتا.

ارتــداء  أهمية  مدى  وتبين   
الكمامة بقياس مدى فاعليتها 
فـــــي حـــجـــب عــــــدد جـــزيـــئـــات 
الـــهـــبـــاء الــــجــــوي مــــن مــصــدر 
مرتٍد للكمامة، وُمحاكاة فرد 
(كوفيد-١٩)،  بعدوى  ُمصاب 
خطر  انـــخـــفـــاض  ومـــالحـــظـــة 
الـــــعـــــدوى لــلــمــحــيــطــيــن حـــال 
ــــتــــزام بــــارتــــداء الــكــمــامــة.  االل
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الــدكــتــور 
قسم  رئيس  كالستروم،  ماثيو 
كلينيك»  «مــايــو  فــي  األشــعــة 
ـــا أن  فـــي مــيــنــيــســوتــا: «وجـــدن
المقياس األكثر أهمية لتقليل 
خطر التعرض لكوفيد-١٩ هو 

ارتداء الكمامة».   وأضاف أن 
كالً من األقنعة الطبية الورقية 
الــتــي تــســتــخــدم لــمــرة واحـــدة 
من  المكونة  القماش  وأقنعة 
تقليل  في  فّعالة  تعد  طبقتين 
إلى  ُمشيًرا  القطرات،  انتقال 
عـــدم وجـــود فـــارق بــيــن أنـــواع 
الــكــمــامــات مـــن حــيــث مــدى 
نــجــاحــهــا فـــي مــنــع جــزيــئــات 
الــهــبــاء الـــجـــوي الــمــنــبــعــثــة من 
أن  إلى  أيًضا  وأشــار  ُمرتديها. 
النتقال  شــيــوًعــا  األكــثــر  اآللــيــة 
خـــالل  مـــــن  كوفيد-١٩هي 
التي  التنفسي  الجهاز  قطرات 
الجوي،  الهباء  من  أكبر  تكون 
ويـــمـــكـــن تـــفـــاديـــهـــا بــســهــولــة 

باستخدام الكمامة.

الكمامة خط الدفاع األول بوجه كورونا 



األرباح سجلت نمًوا بنسبة ١٦ ٪ خالل الربع الثالث

ــــــف ــــــي ــــــال ــــــك ــــــت ـــــــة  وخـــــــــــفـــــــــــض ال ـــــــي ـــــــل ـــــــي ـــــــشـــــــغ ـــــــت ــــــــات ال ــــــــي ــــــــعــــــــمــــــــل تـــــــــعـــــــــزيـــــــــز ال

ـــــــات الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة فــــــــــي األنــــــشــــــطــــــة ـــــــع ـــــــوس ـــــــت ـــــة لـــــــمـــــــواكـــــــبـــــــة ال ـــــل ـــــك ـــــي ـــــه إعـــــــــــــــــــادة ال

انعكاسات إيجابية لالستراتيجيات الجديدة للشركات  

دوام: طوخي  كتب – 

القطرية  الشركات  دخلت   

ــــحــــد جـــــديـــــد يـــضـــاف  فــــــي ت

إلـــى ســلــســلــة الــتــحــديــات الــتــي 

واجــــهــــتــــهــــا بــــنــــجــــاح خــــالل 

ويتمثل  الــمــاضــيــة.  الــســنــوات 

الــتــحــدي الــجــديــد فـــي قـــدرة 

الـــشـــركـــات عــلــى الــمــحــافــظــة 

تعزيز  و  أدائــهــا  وتــيــرة  عــلــى 

ــتــائــجــهــا  ـــمـــو فـــــي ن ـــن ـــســـب ال ن

الـــمـــالـــيـــة. وتـــفـــيـــد مــتــابــعــات 

فـــي  االقـــــتـــــصـــــاديـــــة   ]

الـــشـــركـــات  أن  الــــصــــدد  هـــــذا 

الـــقـــطـــريـــة بــــــدأت فــــي تــبــنــي 

إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وســـيـــاســـات 

وخـــــطـــــط جـــــــديـــــــدة، حـــيـــث 

تــعــمــل الـــبـــنـــوك عـــلـــى تــوفــيــر 

مــــصــــادر تـــمـــويـــلـــيـــة جـــديـــدة 

التشغيلية  أنــشــطــتــهــا  إلدارة 

وأقدمت  مختلف  جهات  من 

تطبيق  على  أخــرى  شــركــات 

خــطــط وســيــاســات تــتــمــاشــي 

ومنها  الجديدة  الظروف  مع 

تــرشــيــد اإلنـــفـــاق وتــخــفــيــض 

الــنــقــد  وإدارة  الـــتـــكـــالـــيـــف، 

السيولة  توفير  بهدف  لديها 

عملياتها  إلدارة  الــمــنــاســبــة 

لتشغيلية. ا

ورصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت [ 

السياسات  بعض  االقتصادية 

واإلســتــراتــيــجــيــات الــجــديــدة 

ــــتــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا الــــشــــركــــات  ال

خـــــالل الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، 

ــــــت شـــــركـــــة  ــــــن حــــــيــــــث أعــــــل

مــــالحــــة فـــــي شــــهــــر يـــونـــيـــو 

الــــمــــاضــــي عـــــن مـــشـــروعـــهـــا 

إلعـــــــادة تــنــظــيــم هــيــكــلــهــا، 

إستراتيجيتها  مع  لتتماشى 

لــتــوســيــع مـــجـــال خــدمــاتــهــا 

لــعــمــالئــهــا األســـاســـيـــيـــن فــي 

البحرية  الخدمات  قطاعي 

ـــطـــويـــر  والــــلــــوجــــســــتــــيــــة، وت

األعــــمــــال الــمــحــلــيــة، لــدعــم 

 .٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤية 

وأشارت الشركة في بيان 

الــشــركــة  أن  إلــــى  لــهــا  ســـابـــق 

تــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء قــطــاعــات 

إســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة وهــي 

والتقنية،  البحرية  الخدمات 

مــُالك  مــن  لكل  ستوفر  التي 

الصناعية  والــمــعــدات  السفن 

شاملة  خــدمــات  والمشغلين 

في  لمساعدتهم  ومتكاملة، 

أفضل،  أصول  كفاءة  تحقيق 

وخــفــض الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة 

للعمليات.

الـــــشـــــركـــــات  وحـــــقـــــقـــــت   

خالل  جيدة  نتائج  القطرية 

الـــــربـــــع الــــثــــالــــث مـــــن الـــعـــام 

الـــحـــالـــي، وأثـــبـــتـــت قــدرتــهــا 

عــــلــــى الــــنــــمــــو رغــــــــم أزمــــــة 

عصفت  التي  كورونا  فيروس 

بــــشــــركــــات عـــالـــمـــيـــة كــبــيــرة 

تلك  وتشير  إلفالسها،  وأدت 

ــائــج الـــجـــديـــة لــلــشــركــات  ــت ــن ال

عــلــى أنــهــا تــســيــر فــي االتــجــاه 

الــصــحــيــح، وخــيــر دلــيــل على 

االقتصاد. قوة 

ـــــــعـــــــكـــــــســـــــت  ان وقـــــــــــــــــــــد   

اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــجـــديـــدة 

ـــهـــا الــــشــــركــــات  ـــعـــت ـــب الـــــتـــــي ات

بــــــاإليــــــجــــــاب عـــــلـــــى نــــتــــائــــج 

الــشــركــات الــمــالــيــة فــي الــربــع 

الـــثـــالـــث مــــن الــــعــــام الــحــالــي 

تحسن  خــاللــهــا  ســجــلــت  الــتــي 

والــعــمــلــيــات  األداء  فــي  كــبــيــر 

الــتــشــغــيــلــيــة لــتــســجــل نــمــو في 

مقارنة   ٪١٦ بنسبة  األربــــاح 

له. السابق  بالربع 

وأظـــــــــهـــــــــرت الــــحــــصــــيــــلــــة 

اإلجــمــالــيــة لــنــتــائــج الــشــركــات 

الثالث  الربع  خالل  القطرية 

ــــحــــالــــي نــــمــــًوا  ـــــعـــــام ال مـــــن ال

واضـــًحـــا فـــي وتـــيـــرة األربــــاح 

ُمــقــارنــة بــالــربــع الــســابــق لــه، 

حــــيــــث حــــقــــقــــت الــــشــــركــــات 

مــلــيــار   ٨٫٥ قـــدرهـــا  أربــــاًحــــا 

ريال  مليار   ٧٫٤ مقابل  ريــال 

فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 

الحالي.

أن  الربعية  النتائج  وتشير 

الـــشـــركـــات أظـــهـــرت مــرونــة 

كــــبــــيــــرة فــــــي الــــتــــكــــّيــــف مــع 

تــبــعــات الــجــائــحــة والــحــفــاظ 

عبر  التشغيلية  قدراتها  على 

استمرارية  بخطط  االستعانة 

الموظفين  وتشجيع  األعمال 

وتقديم  بُعد  عن  العمل  على 

خالل  من  للعمالء  الخدمات 

التواصل  وســائــل  مــن  الــعــديــد 

الرقمية.

تنعكس  أن  المتوقع  ومــن 

الـــمـــشـــاريـــع الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي 

يـــجـــري تــنــفــيــذهــا حـــالـــًيـــا، و 

على  المقبلة،  األعـــوام  خــالل 

نــشــاط الـــشـــركـــات. ويــالحــظ 

فـــي هــــذا الـــصـــدد زخــــم فــي 

والبنوك  الشركات  تعامالت 

الماضية  القليلة  الشهور  في 

وهــو مــا يــعــزز مــن اســتــمــرار 

نــمــو أربـــــاح الـــشـــركـــات ســـواء 

ــــحــــالــــي واألعــــــــــوام  لــــلــــعــــام ال

البعض  أشــار  فيما  المقبلة، 

االقـــتـــصـــاد  أن  إلــــــى  اآلخـــــــر 

نتيجة  ومتين  قوي  القطري 

الــســيــاســة الــمــالــيــة الــحــكــيــمــة 

الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 

الدولة   قطاعات  جميع  تجاه 

المصرفي. القطاع  خاصة 

المباني تتصدر  .. تقرير إزدان:

الدوحة -[ : 

رصــــد الــتــقــريــر الـــعـــقـــاري األســبــوعــي 

ملحوًظا  ارتفاًعا  العقارية  إزدان  لشركة 

في قيمة التداول العقاري خالل األسبوع 

قــبــل الـــمـــاضـــي، حــيــث ســجــلــت الــنــشــرة 

الــعــدل  وزارة  عـــن  الــــصــــادرة  الــعــقــاريــة 

مليار   ١٫٠٢ قيمتها  إجــمــالــيــة  مــبــايــعــات 

ريال قطري، كما رصد التقرير سيطرة 

النسبة  عــلــى  أشــكــالــهــا  بــجــمــيــع  الــمــبــانــي 

مسجلة  العقارية،  التداوالت  من  األكبر 

 ٥٨٠٫٢ ــــى  إل وصــــل  مــبــايــعــات  إجـــمـــالـــي 

 ،٪  ٥٦٫٨ نسبته  بما  قطري  ريــال  مليون 

بجميع  الــفــضــاء  األراضــــي  سجلت  بينما 

 ٤٤١ إلى  وصلت  بقيمة  مبايعات  أنواعها 

حوالي  نسبته  ما  أي  تقريبا  ريال  مليون 

الــتــداوالت  إجــمــالــي  مــن  تقريبًا   ٪  ٤٣٫٢

العقارية.

وعـــلـــى الــصــعــيــد الــتــفــصــيــلــي لــحــركــة 

التي  المبايعات  وحجم  العقارات  تــداول 

 ١٩  -  ١٥ من  الفترة  خــالل  تسجيلها  تم 

إدارة  وثـــقـــت  فــقــد  م،   ٢٠٢٠ نــوفــمــبــر 

التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية 

حـــســـب الـــنـــشـــرة الـــعـــقـــاريـــة األســبــوعــيــة 

تصل  إجمالية  بقيمة  عقارية  مبايعات 

إلى ١٫٠٢ مليار ريال، وتوزعت العمليات 

عـــلـــى٧ بـــلـــديـــات هــــي: بــلــديــة أم صــالل 

والــخــور والــذخــيــرة والـــدوحـــة والــريــان 

شملت  والـــوكـــرة،  والــظــعــايــن  والــشــمــال 

أراضـــي فــضــاء ومــســاكــن ومــبــان متعدد 

مـــتـــعـــددة  فــــضــــاء  وأرض  االســــتــــخــــدام 

االستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت 

حيث  مــن  صفقة  بأعلى  الــدوحــة  بلدية 

الـــقـــيـــمـــة مــــن خـــــالل بـــيـــع بـــــرج ســكــنــي 

وصلت  بقيمة  وذلــك  الــلــؤلــؤة،  بمنطقة 

عــلــى  قـــطـــري  ريــــــال  مـــلـــيـــون   ٣٥٦ إلـــــى 

بسعر  مربًعا  متًرا   ٦٤٤٣ قدرها  مساحة 

حين  فـــي  قــطــريًــا،  ريـــــاًال   ٥٥٢٥٤ قـــدم 

شــهــدت أيــًضــا بــلــديــة الــوكــرة بــيــع قطعة 

 ٧٠ بقيمة  المشاف  بمنطقة  فضاء  أرض 

مليون ريال، وذلك على مساحة ٥٣٨٤١ 

وصل  المربع  للقدم  بسعر  مربًعا،  متًرا 

إلى ١٣٠٠ ريال . 

الدوحة  بلدية 

حـــّلـــت بــلــديــة الــــدوحــــة فـــي الــمــرتــبــة 

األولــــــــى مـــــن حـــيـــث قـــيـــمـــة الــــعــــقــــارات 

الــمــتــداولــة خــالل األســبــوع، الــتــي سجلت 

مــلــيــون   ٥٩٥٫٥ قـــدرهـــا  إجــمــالــيــة  قــيــمــة 

 ٥٨٫٣ نسبته  ما  أي  تقريبًا،  قطري  ريال 

المتداولة  العقارات  قيمة  إجمالي  من   ٪

على  مــوزعــة  قــطــر،  دولـــة  مستوى  على 

٢٦ مبايعة عقارية، في حين سجل سعر 

الــقــدم الــمــربــع مــتــوســط ســعــر بــلــغ ٩٠٢ 

قطريًا.  رياًال 

الوكرة  بلدية 

ســجــلــت بـــلـــديـــة الــــوكــــرة ثـــانـــي أعــلــى 

قبل  األسبوع  خالل  عقاري  تــداول  نسبة 

العقارات  قيمة  وصلت  حيث  الماضي، 

مليون  إلـــــى٢٣٦٫٧  الــبــلــديــة  فــي  المبيعة 

من   ٪  ٢٣٫٢ نسبته  مــا  أي  تقريبًا  ريـــال 

إجمالي العقارات المتداولة على مستوى 

القدم  سعر  متوسط  سجل  فيما  الدولة، 

المربع ٢١٦ رياًال قطريًا. 

الريان:  بلدية 

الثالثة  المرتبة  الــريــان  بلدية  تــبــوأت 

جرت  الــتــي  المبايعات  حجم  حيث  مــن 

العقارية،  للنشرة  طبًقا  األســبــوع  خــالل 

بقيمة  مــبــايــعــات  الــبــلــديــة  سجلت  حــيــث 

ريــال  مليون   ٨٦٫٣ إلــى  وصلت  إجمالية 

إجمالي  من   ٪٨٫٥ بنسبة  تقريبًا،  قطري 

مستوى  على  المتداولة  العقارات  قيمة 

عملية   ٢٩ عــلــى  مـــوزعـــة  قـــطـــر،  دولـــــة 

سعر  متوسط  سجل  كما  عقارية،  تداول 

القدم المربع ٣٧٢ رياًال قطريًا. 

الظعاين  بلدية 

جــــاءت بــلــديــة الــظــعــايــن فــي الــمــرتــبــة 

الـــرابـــعـــة مـــن حــيــث الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة 

لــــلــــعــــقــــارات الـــمـــبـــيـــعـــة خــــــالل األســــبــــوع 

الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات 

ريــــال  مـــلـــيـــون   ٥٥٫١ إجـــمـــالـــيـــة  بــقــيــمــة 

إجمالي  من   ٪  ٥٫٤ نسبته  ما  أي  قطري 

مستوى  على  المتداولة  العقارات  قيمة 
وذلك  مناطق  عــدة  على  موزعة  الدولة 
بمتوسط  عقارية،  مبايعة   ٢١ خالل  من 

سعر للقدم المربع بلغ ٣٧٢ رياًال . 

بلدية أم صالل 

ــبــة  الــمــرت صـــــالل  أم  بـــلـــديـــة  احـــتـــلـــت 
الــخــامــســة مـــن حــيــث قــيــمــة الـــعـــقـــارات 
الــمــبــيــعــة خـــالل األســـبـــوع، حــيــث سجلت 
النشرة العقارية إلدارة التسجيل العقاري 
٩ صــفــقــات عــقــاريــة فـــي عـــدة مــنــاطــق، 
بــإجــمــالــي مــبــايــعــات عــقــاريــة وصـــل إلــى 
 ٪  ٢٫٥ نسبته  مــا  أي  ريــال،  مليون   ٢٥٫٦
المتداولة،  العقارات  قيمة  إجمالي  من 
 ٣٤١ وسجل متوسط سعر القدم المربع 

قطريًا.  رياًال 

الشمال  بلدية 

بــقــيــمــة تــــــداوالت عــقــاريــة تــصــل إلــى 
بلدية  جاءت  قطري،  ريال  مليون   ١٧٫٧
حيث  من  السادسة  المرتبة  في  الشمال 
تسجيلها  تــم  الــتــي  الــعــقــاريــة  الــصــفــقــات 
طــبــًقــا لــلــنــشــرة الــعــقــاريــة الـــصـــادرة عن 
العدل  بـــوزارة  الــعــقــاري  التسجيل  إدارة 
قيمة  إجــمــالــي  مــن   ٪  ١٫٧ نسبته  مــا  أي 
ــمــتــداولــة مـــوزعـــة عــلــى ١١  الـــعـــقـــارات ال
سعر  متوسط  وســجــل  عــقــاريــة،  صفقة 

١٥٦رياًال قطريًا.  القدم المربع 

الذخيرة  الخور  بلدية 

وجـــــــاءت بـــلـــديـــة الــــخــــور والـــذخـــيـــرة 
فــي الــمــرتــبــة الــســابــعــة، حــيــث ســجــلــت ٣ 
صفقات عقارية، بقيمة إجمالية وصلت 
٤٫٣ مــلــيــون ريـــال قــطــري تــقــريــبًــا،  إلـــى 
 ٢٣٥ بلغ  الــمــربــع  للقدم  سعر  بمتوسط 

قطريًا. رياًال 

مليــار  ريــال التـداوالت العقـارية خـالل أسبـوع 
ـــــــــــال ـــــــــــون ري ـــــــــــي ـــــــــــل ــــــــــؤة بــــــقــــــيــــــمــــــة ٣٥٦ م ــــــــــؤل ــــــــــل ـــــــــــي ال ــــــي ف ــــــن ــــــك بـــــــيـــــــع بــــــــــــــرج س
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الدوحة - [:

قدُرها  مكاسب  قطر  بــورصــُة  سّجلت 
األسبوع  تعامالت  خــالل  ريــال  ١٢٫٣مليار 
لألسهم  السوقية  القيمة  لتصل  الماضي، 
إلى نحو ٥٩١٫٤ مليار ريال، ُمقابل ٥٧٩٫١ 

مليار ريال في األسبوع السابق له. 
وأنـــهـــت الـــبـــورصـــُة جــلــســات األســـبـــوع 

الماضي في المنطقة الخضراء بدعم من 
وعلى  قيادّية،  أسهم  على  شــراء  عمليات 
إثر ذلك سّجل مؤّشر السوق ارتفاًعا نسبتُه 
يعادل  بما  الماضي،  األسبوع  خالل   ٪١٫٨
 ١٠٢٠٠ مستوى  بها  تخّطى  نقطة،   ١٨٣
نقطة، وأغلق عند ١٠٢٩٠٫٢ نقطة. وبلغت 
 ٢٫٣٢ نحو  الماضي  األســبــوع  الــتــداول  قيم 
مليار ريال، مقابل ٢٫٣٠ مليار ريال خالل 

األســبــوع األســبــق، وتـــّم تــــداول نحو ١٫٠٤ 
مليار سهم األسبوع الماضي، ُمقابل ٩٨٢ 
مليون سهم األسبوع قبل الماضي، وذلك 

من خالل تنفيذ ٥٤٫٣ ألف صفقة.
القطاعية،  الُمساهمة  ُمــســتــوى  وعــلــى 
فارتفع قطاُع البنوك بنسبة ٠٫٩٦٪، وصعد 
ارتــفــع  كــمــا   ،٪٤٫٨ بنحو  الــصــنــاعــة  قــطــاُع 
قطاُع العقارات بنسبة ٢٫٢٪، وسّجل قطاُع 

وارتــفــع   ،٪٠٫٥٢ نسبتُه  نــمــًوا  االتـــصـــاالت 
تراجع  بينما   ،٪٢٫٣ بنسبة  النقل  قــطــاُع 
وانخفض   ،٪٠٫٨ بنسبة  الخدمات  قطاُع 

قطاع التأمين بنحو ١٫٠٦٪.
من ناحية أخرى، جاء قطاع البنوك في 
المرتبة األولى من حيث قيم التداول بعد 
أن استحوذ على نحو ٢٨٫٨٪ من تعامالت 
 ،٪٢٣٫١٣ بنسبة  النقل  قطاُع  تاله  السوق، 

بينما   ،٪٢٠٫٦ بنسبة  العقارات  قطاع  ثم 
جــاء قــطــاُع الــعــقــارات فــي المرتبة األولــى 
بنسبة  الُمتداولة  األسهم  عــدد  حيث  من 
في  الــنــقــُل  قــطــاع  وجــــاء   ،٪٢٩٫٩ قـــدُرهـــا 
إجمالي  من  بنسبة ١٤٫٧٪  الثانية  المرتبة 
األسهم الُمتداولة خالل األسبوع الماضي، 

ثم قطاع الصناعة بنسبة ١٢٫٤٪.
مراكز  تكوين  عمليات  الــســوق  وشــهــد 

مالية قوية من جانب الُمستثمرين، سواء 
على صعيد األفــراد أو الُمؤسسات المالية 
وصناديق االستثمار، ما عّزز من مكاسب 
الــســوق، وســط اتــجــاه شــرائــي مــن األفــراد 
والمؤّسسات، وسط حالة من التفاؤل التي 
تسيطر على الُمستثمرين في هذه الفترة، 
وهو ما دفعهم إلى القيام بعمليات شراء 

قوّية.

البورصة تكسب ١٢٫٣ مليار ريال في أسبوع
المؤّشر يرتفع بـ ١٫٨٪

خالل مشاركته بمؤتمر روما لحوار البحر المتوسط.. سلطان الخاطر:

ــال ري مــلــيــار   ٧٥ ـــ  ب تحفيز  ــة  ــزم وح الـــخـــاص..  ــقــطــاع  ال دعـــم   

االقتصاد  وانــتــعــاش  الـــصـــادرات  عــزز  للقيود  الــتــدريــجــي  ــع  ــرف ال

ــمــر فـــي تــحــقــيــق فـــوائـــض إيــجــابــيــة الــمــيــزان الــتــجــاري اســت

ــة  ــي ــب ــن األج االســــتــــثــــمــــارات  جـــــذب  ـــزز  ـــع ت تــشــريــعــاتــنــا   

الدوحة - [: 

أكـــد ســعــادة الــســيــد ســلــطــان بــن راشــد 
والصناعة  التجارة  وزارة  وكيل  الخاطر 
أن دولــــة قــطــر قــدمــت نــمــوذًجــا نــاجــًحــا 
فـــي تـــجـــاوز تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كــورونــا 
تحفيز  حزمة  خــالل  من  االقتصاد  على 
اقــتــصــاديــة كـــبـــرى، وتــدابــيــر وإجـــــراءات 
على  عملت  الــدولــة  أن  وأوضـــح  ناجحة. 
دعـــم الــقــطــاع الــخــاص مــن خـــالل إقـــرار 
حـــزمـــة تــحــفــيــز اقـــتـــصـــادي بــقــيــمــة ٧٥ 
أهمية  على  وشـــدد  قــطــري.  ريـــال  مليار 
التعاون وتعزيز الشراكة بين دول العالم 
كوفيد  جــائــحــة  تــداعــيــات  مــن  للتخفيف 
في  أمس  مشاركته  خالل  ذلك  جاء   .١٩-

وزارة  نظمتها  التي  االفتراضية  الجلسة 
ـــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الــدولــي  ال
السياسية  الـــدراســـات  ومــعــهــد  اإليــطــالــيــة 
الــــدولــــيــــة(ISPI) تــحــت عـــنـــوان: «إعــــادة 
هيكلة اقتصادات الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بعد جائحة كوفيد– ١٩» ، وذلك 
ضــمــن مــشــاركــتــه فـــي أعـــمـــال الــنــســخــة 
الـــســـادســـة لــمــؤتــمــر رومــــا لـــحـــوار الــبــحــر 
في  يُعقد  الــذي   «٢٠٢٠ «ميد  المتوسط 
 ٤  - نوفمبر   ٢٥ مــن  الفترة  خــالل  رومـــا 

ديسمبر ٢٠٢٠.
الجلسة،  أعــمــال  فــي  مداخلته  وخــالل 
أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة 
أن دولــــة قــطــر، كــانــت قــد شــــددت على 
أهمية التعاون وتعزيز الشراكة للتخفيف 
التي   ،١٩- كوفيد  جائحة  تــداعــيــات  مــن 
قطاعات  من  العديد  تعطيل  في  أسهمت 
الــصــنــاعــة واألعــــمــــال فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى 
لمواجهة  قطر  دولــة  بذلتها  التي  الجهود 
الدولة  عملت  حيث  الجائحة،  تــداعــيــات 
والتكنولوجيا  االبتكار  في  االستثمار  على 
والعلوم، بهدف تعزيز القدرة على اتخاذ 
التدابير العاجلة والفعالة الحتواء تداعيات 

الجائحة وتخفيف آثارها.
 تخفيف اآلثار 

اتخذتها  الــتــي  الــتــدابــيــر  صــعــيــد  وعــلــى 
دولـــــة قــطــر فـــي ســبــيــل الــتــخــفــيــف من 
وطـــأة اآلثــــار االقــتــصــاديــة لــألزمــة، لفت 
دعم  على  عملت  الدولة  أن  إلــى  سعادته 
حزمة  إقــرار  خــالل  من  الخاص  القطاع 
ريال  مليار   ٧٥ بقيمة  اقتصادي  تحفيز 
قدمت  قطر  دولـــة  أن  مضيًفا  قــطــري، 
نـــمـــوذًجـــا نـــاجـــًحـــا فـــي تـــجـــاوز تــداعــيــات 
فيروس كورونا على االقتصاد من خالل 
وتدابير  كبرى  اقتصادية  تحفيز  حزمة 

وإجراءات ناجحة. 
التجاري  الــمــيــزان  بــأن  سعادته  وأفـــاد 
ـــة اســـتـــمـــر فــــي تــحــقــيــق فـــوائـــض  ـــدول ـــل ل
إيـــجـــابـــيـــة، فــــي حـــيـــن بــــــدأت مــســتــويــات 
اعتباًرا  ارتفاًعا  تشهد  القطرية  الصادرات 
بسبب  وذلـــــك   ،٢٠٢٠ مـــايـــو  شــهــر  مـــن 
الرفع التدريجي للقيود واستئناف حركة 
الـــنـــشـــاط االقــــتــــصــــادي، وهــــو مـــا يعكس 
االقتصادية  والمحفزات  التدابير  فاعلية 

التي اتخذتها الدولة.
التجارة  وزارة  أن  إلــى  سعادته  ولفت 
الدولة  جهود  بدورها  دعمت  والصناعة 
الهادفة لتعزيز االستجابة ألزمة فيروس 
إستراتيجية  تبني  على  وعملت  كــورونــا 
مـــرنـــة ومــتــكــامــلــة تـــهـــدف إلـــــى حــمــايــة 
الشركات  قــدرة  وتعزيز  الخاص  القطاع 
على التأقلم مع الوضع الراهن بعد الرفع 

التدريجي عن القيود.
القطاع الخاص 

الخاص  القطاع  أن  إلى  سعادته  وأشــار 
سبيل  فـــي  ــا  رئــيــســًي دوًرا  أدى  الــمــحــلــي 

ــغــلــب عـــلـــى آثــــــار الـــجـــائـــحـــة وتــحــويــل  ــت ال
التداعيات إلى فرص ال سيما في قطاعي 
الدولة  أن  موضًحا  والصناعة،  الــتــجــارة 
حــقــقــت تـــطـــوًرا مــلــحــوًظــا فـــي مــجــاالت 
الــتــخــزيــن واالســـتـــيـــراد واإلنـــتـــاج وجـــودة 

السلع المستوردة والمصنعة محلًيا.
جــــددت  ــــة  ــــدول ال أن  ســـعـــادتـــه  وتــــابــــع 
تــأكــيــدهــا مــنــذ بـــدايـــة تــفــشــي الـــوبـــاء على 
متعدد  التجاري  النظام  بقواعد  االلــتــزام 
األطراف وتعزيز أطر التعاون الدولي بما 
كمحرك  التجارة  دور  استمرارية  يدعم 
دولة  أن  إلى  مشيًرا  االقتصادي  للتعافي 
قدراتها  لتعزيز  جهودها  ضاعفت  قطر 
التحتية  بناها  على  باالعتماد  اللوجستية 
الــمــتــطــورة بــمــا دعــــم مــكــانــتــهــا كــمــحــور 
تـــجـــاري واســـتـــثـــمـــاري عــلــى الــمــســتــويــيــن 

اإلقليمي والعالمي. 
وأضـــــاف ســعــادتــه أن الـــدولـــة أتــاحــت 
الــمــنــاطــق  مـــن  االســـتـــفـــادة  للمستثمرين 

مواقع  في  الموجودة  واللوجستية  الحرة 
ــبــة مـــن مـــطـــار حمد  إســتــراتــيــجــيــة قــري
الــدولــي ومــيــنــاء حــمــد فــضــًال عــن توفير 
شبكة طرق سريعة متطورة تم تصميمها 
المعتمدة  الدولية  المعايير  ألرقــى  وفًقا 
ــا فــي هــذا السياق  فــي هــذا الــمــجــال؛ الفــتً
إلـــى مــزايــا الــمــنــاطــق الــحــرة، الــتــي تفسح 
إمكانية  األجــانــب  للمستثمرين  الــمــجــال 
مع  شراكات  وعقد   ،٪١٠٠ بنسبة  التملك 
من  واالستفادة  القطري  الخاص  القطاع 
االستثمار  وصناديق  الضريبية  اإلعفاءات 
الــعــالــيــة  الـــجـــودة  ذات  الــتــحــتــيــة  والــبــنــى 
من  االستفادة  إمكانية  توفير  عن  فضًال 

الكفاءات والعمالة الماهرة.
التحتية  البنى  هــذه  أن  سعادته  وأكـــد 
لــلــشــركــات  كــمــحــفــز  مــهــًمــا  دوًرا  تـــــؤدي 
القيمة  ذات  الــقــطــاعــات  فــي  لــالســتــثــمــار 
اللوجستية  القطاعات  سيما  ال  المضافة 

والصناعية والتكنولوجية.

 القوانين والتشريعات 
وفـــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه عــــن الـــقـــوانـــيـــن 
والـــتـــشـــريـــعـــات الــــتــــي أرســــتــــهــــا الــــدولــــة 
أوضــح  االستثمار،  وتشجيع  الستقطاب 
ســـعـــادة وكـــيـــل الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة أن 
دولــة قطر اتــخــذت عـــدًدا مــن الخطوات 
المهمة في هذا المجال ومن بينها إصدار 
الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة  قانون 
والــخــاص الـــذي يــهــدف إلــى توسيع آفــاق 
االســتــثــمــار فـــي الـــدولـــة وتــوفــيــر اإلطــــار 
الــحــوكــمــة  لتحسين  الــمــالئــم  الــتــشــريــعــي 
الــمــنــافــســة  وتـــعـــزيـــز  الــمــخــاطــر  وإدارة 
يتيح  القانون  هــذا  أن  مضيًفا  واالبــتــكــار، 
وتطوير  لتمويل  الــفــرصــة  للمستثمرين 
متنوعة  مجموعة  في  المشاريع  وتشغيل 
في  بــمــا  األولــــويــــة  ذات  الــقــطــاعــات  مـــن 
والسياحة  والرياضة  الغذائي  األمــن  ذلك 
والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية، 
وأشـــــــار إلـــــى أن قــــانــــون الـــشـــراكـــة بــيــن 
الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي والـــخـــاص يشكل 
خطوة هامة في سبيل دعم بيئة األعمال 
في دولة قطر في ظل تنفيذ مشروعات 

كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.
قــطــر  ــــــة  دول أن  ســـعـــادتـــه  وأضـــــــاف   
أصـــدرت إلــى جــانــب ذلــك قــانــون تنظيم 
الــقــطــري  غـــيـــر  الــــمــــال  رأس  اســـتـــثـــمـــار 
ــــذي يسمح  فـــي الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي، ال
مختلف  في   ٪١٠٠ بنسبة  أجنبية  بملكية 
ملكية  سقف  برفع  وبـــادرت  القطاعات، 
بورصة  في  المدرجة  األجنبية  الشركات 

قطر إلى ٤٩٪.
تحديات الجائحة 

مــــن جــانــبــهــا تـــنـــاولـــت الــجــلــســة عـــدة 

محاور شملت إلقاء الضوء على التحديات 
على   ١٩- كــوفــيــد  جــائــحــة  فرضتها  الــتــي 
اقــــتــــصــــادات مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 
اتخذتها  التي  والتدابير  أفريقيا،  وشمال 
التداعيات  مــن  للتخفيف  المنطقة  دول 
اإلجــراءات  هذه  وتأثير  للجائحة  السلبية 
على نشاطاتها االقتصادية، وُسبل تحقيق 
من  الــتــعــافــي  بــعــد  للمنطقة  االســـتـــفـــادة 
هيكل  فــي  التفكير  إعـــادة  عبر  الجائحة 
أجــنــدة  واعــتــمــاد  اإلقليمية  االقــتــصــادات 
معالجة  شــأنــه  مـــن  بــمــا  شــامــلــة  إصــــالح 
المنطقة،  في  األساسية  الهيكلية  القضايا 
وتـــعـــزيـــز نــــمــــوذج نـــمـــو أكـــثـــر اســـتـــدامـــة 
إطالق  ُسبل  بحث  جانب  إلــى  وشمولية، 
تتمتع  التي  الهائلة  االقتصادية  اإلمكانات 
بها المنطقة في سبيل خدمة فئة الشباب 
والـــنـــســـاء، وتــخــفــيــف الــقــيــود الــتــي تَــعــوق 

طاقاتهم اإلبداعية.
تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن مــؤتــمــر رومـــا 
لحوار البحر المتوسط «ميد» ، هو مبادرة 
إعادة  إلى  تهدف  المستوى  رفيعة  سنوية 
التفكير في النهج التقليدية لمنطقة الشرق 
األوسط، وتحليل التحديات التي تواجهها 
جديدة  إيجابية  أجندة  وصياغة  المنطقة 
من شأنها توسيع نطاق التعاون االقتصادي 
والــتــغــلــب عــلــى الــمــنــافــســات والــصــراعــات 
المؤتمر  شهد  وقد  ومعالجتها،  اإلقليمية 
تــنــظــيــم خــمــس نــســخ ســابــقــة بـــــدأت منذ 
عقد  الــمــؤتــمــر  خـــالل  ويــتــم   ،٢٠١٥ عـــام 
والمناقشات  الحوارية  الجلسات  من  عدد 
محاور  أربعة  على  ترتكز  التي  واللقاءات 
رئيسية تشمل األمن واالزدهار المشترك، 
المدني،  والمجتمع  والثقافة  والــهــجــرة، 
مــدار  على  المؤتمر  أعــمــال  فــي  ويــشــارك 
أيام تنظيمه عدد من الشخصيات رفيعة 
المستوى تشمل وزراء واقتصاديين ورجال 
من  الــعــديــد  يمثلون  وأكــاديــمــيــيــن  أعــمــال 
أبرز  عن  ممثلين  إلى  إضافة  العالم  دول 

المؤسسات والمنظمات دولية.

قطر قدمت نموذًجا ناجًحا في تجاوز تداعيات كورونا 

اللوجستية والخدمات  والتعليم  والصحة  والسياحة  والرياضة  الغذائي  لألمن  أولوية 

ـــــعـــــام والــــــخــــــاص فـــــي الـــمـــشـــروعـــات ـــن ال ـــي ـــاع ـــط ـــق تـــعـــزيـــز شـــــراكـــــة ال

 سلطان بن راشد الخاطر



١٦١٦
السبت ١٣ ربيع اآلخر ١٤٤٢هـ - ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٨٤)

  

لندن ـ رويترز: 

تـــبـــايـــنـــت أســــعــــار الــنــفــط 
عــن  تــحــيــد  أن  دون  أمـــــس 
ــــى  مـــــســـــارهـــــا الــــمــــفــــضــــي إل
مـــكـــاســـب لـــألســـبـــوع الـــرابـــع 
عــلــى الــتــوالــي قــبــيــل اجــتــمــاع 
لـــمـــجـــمـــوعـــة أوبــــــــك أوائــــــل 

األسبوع.
 ١٣٢١ الـــســـاعـــة  وبـــحـــلـــول 
خام  كان  جرينتش،  بتوقيت 
مرتفًعا  يناير  تسليم  برنت 
 ٠٫٧ يــــعــــادل  بـــمـــا  ســـنـــتًـــا   ٣٥
دوالر   ٤٨٫١٥ إلــــى  بــالــمــئــة 
عقد  زاد  حين  في  للبرميل، 

إلى  سنتًا   ٤٢ األنشط  فبراير 
٤٨٫٢١ دوالر.

تكساس  غــرب  خــام  لكن   
أو  ســنــتًــا   ٢٨ هــبــط  الــوســيــط 
٤٥٫٤٣ دوالر  ٠٫٦ بالمئة إلى 

للبرميل.
مـــرتـــفـــع  الــــعــــقــــديــــن  كـــــال   
مــدار  على  بالمئة   ٧ حــوالــي 
مشجعة  أنــبــاء  بــعــد  األســبــوع 
ـــــقـــــاحـــــات مـــحـــتـــمـــلـــة  عــــــن ل
«كوفيد-١٩»  مــن  لــلــوقــايــة 
وشركات  زينيكا  أسترا  من 
أخــــــــرى. غـــيـــر أنــــــه بـــزغـــت 
تــــســــاؤالت بـــخـــصـــوص لــقــاح 
أســتــرا زيــنــيــكــا، حــيــث أبــدى 

بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء تــحــفــظــات 
التجارب. نتائج  حيال 

 وقــال جــيــه.بــي مــورجــان 
«في حين أن التوزيع الناجح 
بين  الــحــلــقــة  سيكسر  لــلــقــاح 
انــــتــــقــــال الـــــعـــــدوى وحـــركـــة 
ذلك  في  حتى  فإنه  األفراد، 
الحين من المرجح أال يصل 
النفط  على  العالمي  الطلب 
الجائحة  قبل  مــعــدالتــه  إلــى 

.«٢٠٢٢ منتصف  في  إال 
 تــمــيــل مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
(أوبــك)  للبترول  الــمــصــدرة 
وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا بــــمــــن فــيــهــم 
روســــيــــا إلــــى إرجــــــاء زيــــادة 

مــزمــعــة مـــن الـــعـــام الـــقـــادم 
حسبما  الــنــفــط،  إنــتــاج  عــلــى 
قريبة  مصادر  ثالثة  ذكرته 

أوبك. مجموعة  من 
زيــادة  تنوي  أوبــك  كانت   
يومًيا  برميل  مليوني  اإلنتاج 
بــالــمــئــة   ٢ نــحــو   - يــنــايــر  فـــي 
مـــن االســـتـــهـــالك الــعــالــمــي - 
بــعــد تــخــفــيــضــات مــعــروض 
هذا  الضخامة  مسبوقة  غير 
أوبك  وزراء  ويجتمع  العام. 

المقبل. االثنين  يوم 
 وقــال جــيــه.بــي مــورجــان 
«نقول مجدًدا إننا نرجح أن 
قرار  تأجيل  التحالف  يقرر 

في  يــومــًيــا  برميل  المليوني 
يناير  أول  مــن  نــوفــمــبــر   ٣٠

أبريل». أول  إلى 
ومــــــــن الـــــمـــــقـــــرر إجــــــــراء 
بين  رسمية  غير  محادثات 

اليوم. الوزراء 
ـــســـهـــم تـــنـــامـــي اإلنـــتـــاج  ويُ
بواعث  في  اآلخر  هو  الليبي 
الــقــلــق مــن تــخــمــة مــعــروض 

السوق. في 
 لــيــبــيــا عـــضـــو فــــي أوبــــك 
النفط  إنتاج  تخفيضات  لكن 
إنتاجها  زاد  وقد  تشملها،  ال 
برميل  مليون   ١٫١ من  أكثر 

سبتمبر. أوائل  منذ  يومًيا 

ارتــفــاع النفــط إلــى ٤٨٫١٥ دوالر للبــرميــــل
يواصل مكاسبه لألسبوع الرابع

موسكو ـ رويترز:

ــيــه رويـــتـــرز  أفــــــاد خـــطـــاب اطـــلـــعـــت عــل
أوبك  بمجموعة  لجنة  بأن  مطلع  ومصدر 
للنفط  منتجة  رئــيــســيــة  دوًال  تــضــم  الــتــي 
ســـتـــجـــري مـــحـــادثـــات غـــيـــر رســـمـــيـــة عــن 
هذا  لها  مقرر  اجتماعات  قبل  الــيــوم  بُعد 

األسبوع.
تدرس أوبك ما إذا كانت ستخفف قيود 
ــاًرا مــن أول يــنــايــر كما  ــب ــتــاج الــنــفــط اعــت إن
اإلنــتــاج  فــي  ستستمر  أم  ذلــك  قبل  اتفقت 
النفط  طلب  ضعف  ظل  في  الوتيرة  بنفس 

وتداعيات الجائحة.
وقال الخطاب الصادر عن أوبك، والذي 
اطــلــعــت عــلــيــه رويــــتــــرز، إن نــائــب رئــيــس 
سيحضر  نوفاك  ألكسندر  الروسي  الــوزراء 
مشاورات السبت غير الرسمية لقادة لجنة 

المراقبة الوزارية المشتركة.
وقت  حتى  للطاقة  وزيــــًرا  نــوفــاك  كــان 
سابق من هذا الشهر، إذ قاد جهود موسكو 
لتكوين عالقات وثيقة مع منظمة البلدان 
الــمــصــدرة لــلــبــتــرول وإبـــــرام اتــفــاق بشأن 

تخفيضات اإلنتاج.
 ومــــن الـــمـــقـــرر أن تــجــتــمــع أوبـــــك في 
ديسمبر  من  واألول  نوفمبر  من  الثالثين 
للعام  اإلنــتــاج  سياسة  بــشــأن  قـــرار  التــخــاذ 

المقبل.
بخاري  محمد  النيجيري  الرئيس  وقال 
النفط  من  المزيد  إلنتاج  تحتاج  بــالده  إن 
لعدد  تحتية  بنية  وعــمــل  االقــتــصــاد  لــدعــم 
منهم  الكثير  يعيش  حيث  الكبير،  سكانها 

في الفقر.
وأفــــــاد بـــيـــان صـــــادر عـــن مــكــتــبــه بــأنــه 
نــاشــد أوبـــك الــنــظــر فــي ذلـــك عــنــد تقسيم 

تخفيضات إنتاج النفط.
وكانت نيجيريا قد طلبت من أوبك في 
وقت سابق هذا الشهر إعادة تقييم حصتها 
إنتاج  تصنيف  خــالل  من  النفط  إنتاج  من 

حقلها أجبامي على أنه من المكثفات.
امتثال  تحسين  ذلــك  تطبيق  شــأن  ومــن 
ثانوية  مــصــادر  ستة  مــن  فثالثة  نيجيريا. 
بـــأوبـــك تــعــتــبــر إنـــتـــاج الــحــقــل خـــاًمـــا، فيما 
تــعــتــبــره الـــمـــصـــادر الـــثـــالثـــة األخــــــرى من 

المكثفات.

لجنة بـ «أوبك+» تجري محادثات.. اليوم

بكين ـ رويترز:

ارتـــفـــعـــت أربــــــاح الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة 
على  الــســادس  للشهر  أكتوبر  فــي  الصينية 
أوائل  منذ  لها  وتيرة  أسرع  وبلغت  التوالي 
قطاع  في  قوي  تعاٍف  إلى  يشير  ما   ،٢٠١٧
بشدة  تضرر  أن  بعد  التحويلية  الصناعات 

«كوفيد-١٩». جائحة  من 
 فــــقــــد أفــــــــــادت بــــيــــانــــات مـــــن مــكــتــب 
اإلحـــــصـــــاءات الـــوطـــنـــي أمـــــس بـــــأن أربـــــاح 

 ٢٨٫٢ زادت  بالصين  الصناعية  الــشــركــات 
إلى  أكتوبر  في  سنوي  أســاس  على  بالمئة 
دوالر)،  مليار   ٩٧٫٧٩) يوان  مليار   ٦٤٢٫٩١
سبتمبر  في  بالمئة   ١٠٫١ صعود  بعد  وذلك 

سنوي. أساس  على 
الشهرية  األربــاح  في  زيادة  أكبر  وهذه   
المكتب  ويجمع   .٢٠١٧ فبراير  يناير-  منذ 
تأثير  لتجنب  وفــبــرايــر  يــنــايــر  نــتــائــج  بــيــن 
تستمر  التي  الجديد  القمري  الــعــام  عطلة 

أسبوًعا.

للمرة األولى منذ عقدينتعافي الصناعات التحويلية في الصين

لندن ـ أ ف ب: تراجع الطلب على 
الـــوقـــود الــحــيــوي هـــذه الــســنــة للمرة 
ـــــى مــنــذ عــقــديــن، تــحــت وطـــأة  األول
والهبوط  «كوفيد-١٩»  وبـــاء  انتشار 
الــحــاد فــي أســعــار النفط فــي األشهر 
ــــرة، مـــا يــشــكــل صـــدمـــة تثير  األخــــي

مخاوف على القطاع برمته.
 وأوضــــــح مـــديـــر الـــــدراســـــات في 
لوميل  أوليفييه  «كسيرفي»  مكتب 
لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس أن «انــهــيــار 
أســعــار الــنــفــط كـــان لــه تــأثــيــر سلبي 
خسر  إذ  الحيوي»،  الوقود  على  جــًدا 
قدرته التنافسية في مواجهة األسعار 
الحالية للذهب األسود. ومن المتوقع 
بالتالي أن يشهد إنتاج الوقود الحيوي 
ـــعـــام ٢٠٢٠  الــمــعــد لــقــطــاع الــنــقــل ال
مستوى  عــن   ٪١١٫٦ بنسبة  تــراجــًعــا 
السنوي  التقرير  وفــق   ،٢٠١٩ إنــتــاج 
لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة الــصــادر في 
األولــى  للمرة  وذلــك  نوفمبر،  مطلع 

منذ عشرين عاًما.
 وأوضــحــت الــوكــالــة أنـــه مــن بين 
كــــل مــــصــــادر الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، 
فــإن الــوقــود الحيوي هو الــذي سجل 
اســتــهــالكــه أكــبــر قــــدر مـــن الــتــراجــع 

نتيجة األزمة الصحية.
 والوقود الحيوي والوقود األحفوري 
لـــم يــحــظــيــا بـــظـــروف مــتــســاويــة في 
يــوازي  مــا  كلفة  بقيت  ففيما   .٢٠٢٠
برميل من الديزل الحيوي في جوار 
الصحية،  األزمــــة  خـــالل  دوالًرا   ٧٠
في  كبيًرا  تــدهــوًرا  النفط  سعر  شهد 
مطلع الــســنــة مــع تــراجــع الــطــلــب في 
ظل القيود الصارمة المفروضة على 

من  للحد  واألشخاص  البضائع  تنقل 
من  وبالرغم  «كوفيد-١٩».  انتشار 
تعافي قطاع المحروقات، فإن سعر 
نفط برنت بحر الشمال مثًال لم يبلغ 
دوالًرا  خمسين  عتبة  مــارس   ٦ منذ 
لــلــبــرمــيــل بــعــدمــا بــقــي طــــوال الــعــام 
والــتــوقــعــات  الــحــد.  هـــذا  فـــوق   ٢٠١٩

للعام ٢٠٢١ ال تبدو مشرقة.
من  بــالــرغــم  الــوضــع  هــذا  ويسجل 
مزايا بدائل البنزين والديزل المنتجة 
انطالًقا من النبات، وال سيما بالنسبة 
انــبــعــاثــات  بــخــفــض  تــســمــح  إذ  للبيئة 
 ٪٥٠ عن  يقل  ال  بما  الدفيئة  غــازات 

بالمقارنة مع الوقود األحفوري.
الــمــديــر  بــويــغ  فيليب  جـــان  وأكــــد   
تستمد  التي  أفــريــل  لمجموعة  الــعــام 
حـــوالـــي ثــلــث إيـــراداتـــهـــا مـــن الــوقــود 
مكانته،  «له  الوقود  هذا  أن  الحيوي 

إنه جزء من الحل البيئي».

 لـــكـــن بـــمـــعـــزل عــــن الــــفــــارق فــي 
الــخــام،  النفط  إلــى  بالنسبة  األســعــار 
اإلرادة  رهـــــن  الـــقـــطـــاع  هـــــذا  يــبــقــى 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــقـــرر عــلــى سبيل 
المثال رفع أو خفض نسبة استخدام 
ـــوقـــود الــحــيــوي فـــي مــحــطــات بيع  ال
خلطه  يتم  ما  غالبًا  إذ  المحروقات، 

بالوقود التقليدي.
الــوقــود  مــن  األول  الجيل  أن  كما   
الحيوي الذي يتم إنتاجه انطالًقا من 
يسحب  الــذرة،  أو  القمح  أو  الشمندر 
كميات كبرى من المنتجات الغذائية 
األســاســيــة فــي شــبــكــات الــتــوزيــع في 

العديد من الدول.
 وأخـــيـــًرا، فـــإن تــطــويــر الــســيــارات 
ــــى مـــــــدى أبـــعـــد  ـــيـــة وعــــل ـــائ ـــكـــهـــرب ال
بالهيدروجين،  العاملة  المحركات 

يشكل تهديًدا للقطاع بصورة عامة.
معهد «إيفبن  في  الخبير  ويــرى   

للطاقات الجديدة» غي ميزونييه أن 
ينبغي  الحيوية  الطاقة  مصادر  إنتاج 
أن يــتــجــه إلـــى قــطــاع الــطــيــران ألنــه 
النقل  بقدر»  بديلة  حلوًال  يملك  «ال 
الفرنسية  الـــوزارة  وأوضحت  البري. 
لــلــتــحــول الــبــيــئــي عــلــى مــوقــعــهــا أن 
للطائرات  المستدام  الحيوي  الــوقــود 
لخفض  إستراتيجية  وسيلة  «يشكل 
على  الطيران  قطاع  انبعاثات  صافي 
المدى المتوسط والقريب، في وقت 
من  قلة  ســوى  القطاع  هــذا  يملك  ال 

البدائل في مجال الطاقة».
 لكن بالرغم من كون فرنسا رابع 
إال  العالم،  في  الحيوي  للوقود  منتج 
أن أهدافها تبقى متواضعة، وتقضي 
بـــ»اســتــبــدال الــكــيــروزيــن األحــفــوري 
عــلــى الــمــدى الــقــريــب بــوقــود حيوي 
مستدام بنسبة ٢٪ في ٢٠٢٥ و٥٪ في 

.«٢٠٣٠

انخفاض الطلب على الوقود الحيوي

تنفذه توتال بطول ٩٠٠ ميل

كامباال ـ د ب أ:

قــالــت وزيــــرة الــطــاقــة األوغــنــديــة مــاري 
جـــوريـــتـــي كــيــتــوتــو فـــي مــقــابــلــة إن اخــتــتــام 
بشأن  توتال  وشركة  أوغندا  بين  المحادثات 
مــشــروع خــط أنــابــيــب الــنــفــط الــخــام لشرق 
تحقيق  نحو  كــبــيــًرا»  «تــقــدًمــا  يمثل  إفريقيا 
قرار استثماري نهائي، حسبما ذكرت وكالة 

بلومبرج لألنباء.

ومــن أجــل الــوصــول إلــى قـــرار استثماري 
نهائي، ال يزال يتعين على األطراف التوصل 
إلى اتفاقيات حول العديد من األمور، بما في 

ذلك النقل والتعريفات.
وتقود شركة توتال الفرنسية، التي تسيطر 
على ثلثي اكتشافات النفط في أوغندا، العمل 
 ٩٠٠ طوله  البالغ  األنابيب  خط  مشروع  في 
وحكومتَي  الصينية  كــنــوك  شــركــة  مــع  ميل 

أوغندا وتنزانيا.

أوغندا: تقدم محادثات خط أنابيب النفط
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هانوفر ـ د ب أ: 

عــلــى الـــرغـــم مـــن حـــالـــة الــغــمــوض 
الناجمة عن أزمة جائحة كورونا، تثق 
األلمانية  فاجن»  «فولكس  مجموعة 
ستتمكن  أنها  في  للسيارات  العمالقة 
من توسيع حصتها في السوق العالمية 

مجدًدا العام المقبل.
وفــــــي إطـــــــار الـــســـيـــنـــاريـــو الـــحـــالـــي 
األساسية  التجارية  بالعالمة  الخاص 
زيــادة  الشركة  تستهدف  للمجموعة، 
حصتها العام المقبل بمقدار ٠٫٥ نقطة 

مئوية لتصل إلى ٨٫٦٪.
وتــتــوقــع الــشــركــة بــحــســب بــيــانــاتــهــا 
أمــــس زيـــــادة حــصــتــهــا الــســوقــيــة هــذا 
العام الذي يقترب من نهايته حتى لو 
عمليات  تعاني  أن  المحتمل  من  كــان 
الــتــســلــيــم والــمــبــيــعــات الــمــطــلــقــة من 
انخفاض كبير في عام ٢٠٢٠، كما هو 

الحال في الصناعة بأكملها تقريبًا.
الطلب  زيادة  إلى  التوقعات  وتستند 
كبير  انخفاض  حـــدوث  بعد  مــجــدًدا، 
في المبيعات وخفض جزئي لسالسل 
الــتــوريــد بــســبــب تــداعــيــات الــجــائــحــة، 
خاصة في الربع الثاني من هذا العام. 
لــدى  الــمــتــراكــمــة  الــطــلــبــات  وزادت 

فولكس فاجن بنسبة الثلث في أكتوبر 
من  نفسه  بــالــشــهــر  مــقــارنــة  الــمــاضــي 

العام الماضي.
ـــــجـــــرى حـــالـــيـــا طـــلـــب الـــنـــمـــاذج  ويُ

الهجينة على وجه الخصوص.
بـــالـــســـيـــارات  االهــــتــــمــــام  زاد  كـــمـــا 

الــكــهــربــائــيــة بــالــكــامــل بــســبــب حــوافــز 
الصيف  نطاقها  توسيع  تم  التي  الشراء 
الــمــاضــي. وقـــررت «قــمــة الــســيــارات» 
األخيرة لألوساط السياسية والصناعية 
تمديد  ألمانيا  في  العمالية  والنقابات 
الكهربائية  الــســيــارات  شــــراء  حــوافــز 

والدولة  السيارات  قطاع  من  الممولة 
ذلـــك،  ومــــع   ٢٠٢٥ عــــام  نــهــايــة  حــتــى 
على  فــاجــن  فــولــكــس  الــجــائــحــة  تجبر 
التقشف،  إجـــراءات  من  المزيد  اتخاذ 
الثابتة  بالتكاليف  يتعلق  فيما  خاصة 

التي سُيجرى خفضها بشكل أكبر.

بنمو ٨٫٦٪ على أساس سنوي«فولكس فاجن» تتوقع زيادة حصتها السوقية

طوكيو ـ د ب أ: 

اليابانية  موتور»  «تويوتا  شركة  ذكــرت 
مختلف  فــي  مبيعاتها  أن  أمــس  للسيارات 
بنسبة  قفزت  الــســيــارات  مــن  العالم  أنــحــاء 
 ٩٢٧ إلــى  لتصل  ســنــوي  أســـاس  على   ٪٨٫٦
أول/ أكتوبر  تشرين  في  سيارة  و٦٢٣  ألًفا 
الصين  في  قوي  بطلب  مدعومة  الماضي، 

والواليات المتحدة.
زادت  قــد  الصين  فــي  المبيعات  وكــانــت 
و٦٣١  ألــًفــا   ١٧٥ إلــى  لتصل   ٪٣٣٫٣ بنسبة 
الماضي،  أول/ أكتوبر  تشرين  فــي  وحـــدة 
مــمــا يمثل االرتـــفـــاع الــســابــع عــلــى الــتــوالــي، 

حسب الشركة.
وذكرت أكبر شركة سيارات في اليابان 
فــي بــيــان أن «مــبــيــعــات الــســيــارات طـــراز، 
كـــوروال وليفين ولــكــزس كــانــت قــويــة في 
باعت  قد  «تويوتا»  شركة  وكانت  الصين» 
الواليات  في  سيارة  و٣٤٩  آالف   ٢٠٥ أيًضا 
بنسبة  بارتفاع  لها،  ســوق  أكبر  المتحدة، 

٨٫٨٪ عما كانت عليه قبل عام.
في  إنتاجها  إن  «تويوتا»  شركة  وقالت 
 ،٪٦٫٥ بنسبة  زاد  الــعــالــم  أنــحــاء  مختلف 

ليصل إلى ٩٧٩ ألًفا و٢٣٢ وحدة.
أنــحــاء  مختلف  فــي  الــمــبــيــعــات  أن  غــيــر 
انخفضت  األولـــى  الــعــشــرة  لألشهر  الــعــالــم 
بواقع ١٤٫٦٪، لتصل إلى ٧٫٦ مليون سيارة، 
شركة  كورونا  فيروس  تفشي  أجبر  حيث 
تويوتا لوقف إنتاج السيارات في الكثير من 
هذا  من  سابق  وقــت  في  بالعالم  المناطق 

العام الحتواء انتشار الفيروس.
وخــــــالل الــــعــــام الـــمـــالـــي الـــحـــالـــي الــــذي 
المنتظر  مــن   ،٢٠٢١ مــــارس  فــي  ينتهي 
تشمل  التي  جـــروب»  «تويوتا  تضاعف  أن 
تقريبًا  موتورز»  وهينو  موتور  «دايهاتسو 
إلى  لتصل  األربـــاح  صافي  بشأن  التوقعات 
من  دوالر)  ين(١٣٫٧مليار  تريليون   ١٫٤٢
شهر  توقعات  حسب  ين،  مليار   ٧٣٠ مبلغ 
أغسطس الماضي، طبًقا لما ذكرته الشركة 

في وقت سابق من هذا الشهر.

نيودلهي ـ رويترز:

 أظـــهـــرت بــيــانــات حــكــومــيــة أمـــس أن 
بــالــمــئــة   ٧٫٥ انــكــمــش  ــهــنــدي  ال االقـــتـــصـــاد 
ما  وهو  سبتمبر،  في  المنتهي  الربع  في 
يــنــطــوي عــلــى بــعــض مـــؤشـــرات الــتــحــســن 
بالجائحة،  المرتبطة  القيود  تخفيف  بعد 

بلغ  مسبوق  غير  هبوط  في  تسببت  والتي 
الربع  في  سنوي  أساس  على  بالمئة   ٢٣٫٩

السابق.
ـــع الــمــنــتــهــي فــي  ـــرب وجــــــاءت قــــــراءة ال
بالمئة   ٨٫٨ انكماش  مــن  أفضل  سبتمبر 
تــوقــعــه مــحــلــلــون فـــي اســـتـــطـــالع أجــرتــه 

رويترز.

٩٢٧ ألف سيارة
مبيعات تويوتا خالل أكتوبر

اقتصاد الهند ينكمش ٧٫٥٪

بروكسل ـ رويترز: 

الـــمـــعـــنـــويـــات  تــــراجــــعــــت   
االقـــتـــصـــاديـــة فــــي مــنــطــقــة 
للمرة  نــوفــمــبــر  فــي  الـــيـــورو 
إذ  أشــهــر،  سبعة  فــي  األولــى 
ـــيـــة  ـــقـــارة األوروب ضـــربـــت ال
كوفيد-١٩،  من  ثانية  موجة 
مــمــا أثــــر عــلــى الــمــعــنــويــات 
فــــــي جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات، 
الســيــمــا تــلــك األكــثــر تــضــرًرا 
مــن إجــــراءات اإلغـــالق مثل 

والتجزئة. الخدمات 
وأظـــهـــر الــمــســح الــشــهــري 
ــــيــــة أن  لــلــمــفــوضــيــة األوروب
عشرة  التسع  في  المعنويات 
العملة  تستخدم  التي  دولــة 
نزلت  الــمــوحــدة  األوروبـــيـــة 
 ٩١٫١ مــن  نــقــطــة   ٨٧٫٦ إلـــى 
في أكتوبر، وهو أعلى قليًال 
من توقعات السوق بالتراجع 

٨٦٫٥ نقطة. إلى 
ــــمــــســــح عــــــادة  يـــــجـــــرى ال
أو  ــــن  ــــوعــــي أســــب أول  فــــــي 
ثــالثــة أســابــيــع مـــن الــشــهــر، 

مـــمـــا يـــعـــنـــي أنــــهــــا مــتــصــلــة 
بــالــمــعــنــويــات بــعــد اإلعــــالن 
عـــن ســلــســلــة مـــن إجـــــراءات 
أكبر  ذلــك  في  بما  اإلغــالق، 
اقــــتــــصــــاديــــن فـــــي مــنــطــقــة 

وفرنسا. ألمانيا  اليورو 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــعــنــويــات 
فــي قــطــاع الــخــدمــات، وهــو 
منطقة  اقــتــصــاد  فــي  األكــبــر 
الـــــيـــــورو بـــإنـــتـــاجـــه حـــوالـــي 
المحلي  الــنــاتــج  مــن  الثلثين 
اإلجـــمـــالـــي، فــقــد تــراجــعــت 

سالب  مــن   ١٧٫٣ سالب  إلــى 
اقـــتـــصـــاديـــون  وكـــــان   .١٢٫١
آراءهـــم  رويــتــرز  استطلعت 
ــــــزوًال إلــــى ســالــب  تـــوقـــعـــوا ن

نقطة.  ١٥٫٥
لدى  المعنويات  وهبطت 
ـــــى ســالــب  ــكــيــن إل الــمــســتــهــل
سالب  من  نوفمبر  في   ١٧٫٦
ما  وهـــو  أكــتــوبــر،  فــي   ١٥٫٥
يــتــفــق مـــع تـــقـــديـــرات أولــيــة 

الماضي. األسبوع  صدرت 
في  المعنويات  وتراجعت 

سالب  إلـــى  الــصــنــاعــة  قــطــاع 
بما   ،٩٫٢ ســالــب  مـــن   ١٠٫١
يـــزيـــد قــلــيــال عــلــى تــوقــعــات 

.١٠٫٥ بانخفاض إلى سالب 
وانـــــخـــــفـــــضـــــت تــــوقــــعــــات 
الــــــتــــــضــــــخــــــم فـــــــــي قـــــطـــــاع 
نــقــطــة   ٠٫٢ إلـــــى  الـــصـــنـــاعـــة 
ارتــفــعــت  لــكــنــهــا   ،٠٫٧ مــــن 
 ١٥٫٤ إلــى  المستهلكين  بين 
أكتوبر.  في   ١٣٫٣ من  نقطة 
مـــتـــوســـط  دون  وكــــالهــــمــــا 

.٢٠٠٠ القيم منذ عام 

تراجع المعنويات االقتصادية لمنطقة اليورو

مكسيكو سيتي ـ د ب أ: 

اقتصادية  بيانات  أظــهــرت 
نـــمـــو االقــــتــــصــــاد الــمــكــســيــكــي 
العام  من  الثالث  الربع  خــالل 
ــــأســــرع مــــعــــدل لــه  الــــحــــالــــي ب
الماضية  الثالثة  العقود  خالل 
عـــلـــى األقــــــــل، بـــفـــضـــل نــشــاط 
الطلب  لتلبية  التصنيع  قطاع 

األمريكي على اإلنتاج.
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات مــعــهــد 
الصادرة  المكسيكي  اإلحصاء 
االقتصاد  نمو  معدل  بلغ  أمس 
العام  من  الثالث  الربع  خــالل 
١٢٫١٪ عن الربع  الحالي نسبة 
ويعتبر  الــحــالــي.  مـــن  الــثــانــي 

معدل النمو خالل الربع الثالث 
١٩٩٠، كما يزيد  األفضل منذ 
الذين  المحللين  توقعات  عن 
ـــة بــلــومــبــرج  اســتــطــلــعــت وكـــال
لألنباء رأيهم وكانت ١٢٪ من 

إجمالي الناتج المحلي.
 فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــراجــع 
إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي 
خــــالل الـــربـــع الـــثـــالـــث بــنــســبــة 
من  نفسها  الــفــتــرة  عــن   ٪٨٫٦
الـــعـــام الــمــاضــي بـــــدون وضــع 
الـــمـــتـــغـــيـــرات الــمــوســمــيــة فــي 
متفًقا  جــاء  ما  وهــو  الحساب، 
مع متوسط توقعات المحللين 
الصادرة  األولية  البيانات  ومع 

في الشهر الماضي.

وقــال أنــدريــس أبــاديــا كبير 
خــبــراء االقــتــصــاد الــدولــي في 
مـــؤســـســـة بـــانـــثـــيـــون مـــاكـــرو 
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس فـــــي تــقــريــر 
هـــذه  إن  الـــمـــؤســـســـة  لـــعـــمـــالء 
الـــبـــيـــانـــات أفـــضـــل قـــلـــيـــًال مــن 
الـــتـــوقـــعـــات لـــكـــن االقـــتـــصـــاد 
الــمــكــســيــكــي لــــم يـــخـــرج مــن 

األزمة حتى اآلن.
الناتج  إجمالي  أن  وأضــاف 
مــن  أقــــــل  زال  مـــــا  الـــمـــحـــلـــي 
مستوياته قبل جائحة فيروس 
 ٪٧٫٥ بنسبة  المستجد  كورونا 
ومازال االقتصادي يكافح في 
المعاكسة  الــتــيــارات  مــواجــهــة 

والخارجية. الداخلية 

وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات مــعــهــد 
اإلحـــصـــاء قـــادت الــقــطــاعــات 
الــصــنــاعــيــة ومــنــهــا الــمــنــاجــم 
والــتــشــيــيــد والــتــصــنــيــع حــركــة 
ــثــالــث  ـــربـــع ال الــنــمــو خــــالل ال
القطاعات  هذه  زادت  حيث 
مـــقـــارنـــة   ،٪٢١٫٧ بـــنـــســـبـــة 
المقابل  فــي  الــثــانــي.  بــالــربــع 
ســجــلــت قـــطـــاعـــات الـــزراعـــة 
ـــمـــًوا  والــــمــــاشــــيــــة والــــصــــيــــد ن
الــــربــــع  خـــــــالل   ٪٨ ـــنـــســـبـــة  ب
ـــالـــث. وســـجـــل قــطــاعــات  ـــث ال
ــتــجــارة  الـــخـــدمـــات ومــنــهــا ال
المالية  والخدمات  والنقبل 
 ٪٨٫٨ بمعدل  نــمــًوا  واإلعـــالم 

الثالث. الربع  خالل 

نمو قياسي لالقتصاد المكسيكي

برلين ـ أ ف ب:

يــورو  مليار   ١٨٠ ألمانيا  ستستدين 
الثانية  الموجة  بسبب   ٢٠٢١ العام  في 
على  أرغمتها  التي  كوفيد-١٩  وباء  من 
جاء  ما  على  يناير  حتى  القيود  تمديد 

في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة 
المال في البرلمان الجمعة.

ـــــــرت الــمــيــزانــيــة صـــبـــاًحـــا بــعــد   وأُق
مناقشات استمرت ١٧ ساعة وتتضمن 
اإلجمالية  قيمتها  تبلغ  جــديــدة  ــا  ديــونً
 ٢٠٢١ الـــعـــام  فـــي  يــــورو  مــلــيــار   ١٧٩٫٨

و٤٩٨٫٦ مليار يورو من النفقات العامة 
التي  النهائية  الوثيقة  في  جــاء  ما  على 

اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
٨٤ مليار   وستستدين ألمانيا حوالي 
وزارة  تتوقعه  كــانــت  مــمــا  أكــثــر  يـــورو 
الموجة  حلول  قبل  سبتمبر  في  المال 

الثانية من جائحة كوفيد-١٩.
 وفـــرضـــت ألــمــانــيــا مــطــلــع نــوفــمــبــر 
قــــيــــوًدا جــــديــــدة مــــع إغــــــالق الـــحـــانـــات 
والــــــفــــــنــــــادق والــــــمــــــراكــــــز الـــثـــقـــافـــيـــة 
بثقله  يلقي  ما  خصوًصا،  والترفيهية 

على االقتصاد.

ألمانيا تقترض ١٨٠ مليار يورو في ٢٠٢١
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هل تستطيُع معرفَة الفوارق العشرة بين هاتَين الصورتَين في أقلَّ من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٩٧
القوس: ٧
الزبانا: ٥

مــن قــلَّ حــيــاُؤه، قلَّ 
ورُعه، وَمْن قلَّ ورُعه 
مـــات قــلــبُــه. (عــمــر بن 

الخطاب)

:١٩١٤
إعـــــــادة فـــتـــح بـــورصـــة 
نيويورك لتداول السندات 
بــعــد تـــوّقـــف اضـــطـــراري 
العالمّية  الــحــرب  بسبب 

األولى.
 :١٩١٩

أستور  الليدي  انتخاب 
لعضوية برلمان المملكة 
أّول  لــتــكــون  الــمــتــحــدة، 
امــــــرأة تــحــضــر جــلــســات 

مجلس العموم.
 :١٩٧١

الـــوزراء  رئيس  اغتيال 
األردني وصفي التل على 
األسود  أيلول  منظمة  يد 

في القاهرة.
 :١٩٨٨

الـــــرئـــــيـــــس الــــعــــراقــــي 
صدام حسين يقوم بأول 
زيــارة له إلى مصر منذ 

توليه الرئاسة.
 :٢٠٠٣

رجــــل األعـــمـــال أيــمــن 
السويدي يطلق النار على 
ذكــرى  المغنية  زوجــتــه 
تسّبب  ما  أعماله  ومدير 

في مقتلهما ثم ينتحر.
 :٢٠١٣

مــذنــب أيــســون يــذوب 
الشمس  من  اقترابه  بعد 
كيلومتر  مليون  بحوالي 

فقط.

٢٨ نوفمبر

هل تستطيُع مساعدَة طائر البطريق في عبور هذه المتاهة 
حّتى يتمّكن من الوصول إلى اآليس كريم وأكلها في أقلَّ من 

دقيقتَين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

السبت ١٣ ربيع اآلخر ١٤٤٢هـ - ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٨٤) ١٨

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

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

نائب  منصب  شغل  راحل  مصرّي  وسياسّي  عسكرّي  قائد   -١
رئيس الجمهورية.

٢- يُستخرج من البحر - مدينة أسترالية في مقاطعة فكيتوريا.
٣- بلد أوروبّي - صفار البيض.

-٤ دود يُنتج الحرير - سالح الفرسان.

٥- فتى في أّول الُعمر - شهر هجري - ضد رديء.
٦- مدينة إيرانية - برأ وصح من مرضه.

٧- زنبق (مبعثرة) - حيوان أليف - عال وارتفع وعُظَم.
ْكبَِة. ٨- أجابت على السؤال -  ما بين الَكْعِب والرُّ

٩- أداة مجّوفة يُْنَفُخ فها ويُزَمر - اإلحساس باأللم.
١٠ - مسرحية للمبدع الراحل منصور الرحباني بطولة الفنانة 

التونسية لطيفة. 

١ - ممثل لبناني مشهور - خشن وغلظ الصوت.
٢- سأٌم وَضجر - عاصمة مملكة تايالند.

٣- تــفــرزه األزهـــــار الجـــتـــذاب الــحــشــرات - إلــه 
وخالق - مدينة إيرانية.

٤- حمل ثقيل مرهق وشاّق - في القميص.
حرف   - عقله  فقد   - الحليب  ُمشتقات  من   -٥

أبجدّي.
٦- يُالئم ويماثل - زعيم النازية في ألمانيا مات 

منتحًرا.
٧- خالف عسكري - إحسان - تفرق وانتشر.

تحصيل   - حــولــيُّ  عــشــبــيُّ  ــبــاٌت  ن  - للتفسير   -٨
وكسب.

٩- تـَـكــلَّــم بــكــالم َخــِفــّي - أكــثــر جــزيــرة مكتظة 
بالسّكان في إندونيسيا.

١٠ - من الحيوانات الضخمة يُعرف بالكركدن.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة

صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

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

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :

٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :

٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :

٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :

٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي

٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥

القطّبَيّ  الشفَق  تُشبه  التي  الغامضُة  الظاهرُة  أصبحت 
ــُمــســمــاة «ســتــيــف» أكــثــر غـــرابـــًة، بــالــنــســبــة لــلــعــلــمــاء.  وال
التي  الشائعة،  والشمالّية  الجنوبّية  األضــواء  عكس  وعلى 
األقطاب  مــن  بالقرب  خــضــراء  بــدّوامــات  السماء  تغّطي 
المغناطيسّية لألرض، تظهر ظاهرَة ستيف كشريط من 
نحو  ُقطريًّا  ينخفض  الذي  واألرجوانّي  األبيض  الضوَءين 
األفق، ويمتّد مئات األميال عبر الغالف الجوّي. ويمكن 
أن تبدو الــظــاهــرُة أقــرب إلــى خــّط االســتــواء مــن الشفق 
«بسياج»  مصحوبًة  تكون  ما  وغالبًا  النموذجّي،  القطّبي 
وال  بجانبه.  ترقص  التي  الخشنة  الخضراء  النقاط  من 
أحد يعرف ما الذي يسّبب ستيف، لكن العلماء قالوا إّنه 
داخل «ستيف»  المضطربة  الجسيمات  أن  الُمحتمل  من 
تصطدم باألكسجين الُمحيط وتسخن بسرعة، ما يتسّبب 
أسفل  تتدحرج  السماء  فــي  صغيرة  خــضــراء  حــرائــق  فــي 
أنها  على  أيــًضــا  ويّتفقون  بــبــطء.  تتالشى  حيث  السياج، 

ليست مجرد شفق قطّبي.

ظاهرة ستيف الغامضـة 
ــر العلمــــاء تحيـِّ
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تحويل الشوارع العامة 
لمواقف خاصة 
من قبل البعض 

ظاهرة تستوجب 
التصدي لها

حالة الطقس في دولة قطرحالة الطقس في دولة قطر

شرقية- جنوبية شرقية ٨-١٨ عقدة، وهبات تصل ٢٥ عقدة مع 
األمطار الرعدية

البحر

التحذيرات
أمطار رعدّية متوّقعة مصحوبة برياح قوّية على بعض المناطق أحيانًا

أغلبها جنوبية شرقية ٥-١٥ عقدة، تصل ٢٥ عقدة على بعض 
المناطق مع األمطار الرعدية

الرياح

الخور
Alkour

الدوحة
Doha

مسيعيد
Mesaieed

ابو سمرة
Abu Samra

الرويس
Ruwais

دخان
Dukhan

٢٠-٢٥٢٩-٢٨

٢٣-٢٧
٢٤-٢٨

٢٣-٢٧

٢٣-٢٨

4:384:38الفجرالفجر
6:006:00الشروقالشروق
11:2211:22الظهرالظهر
2:232:23العصرالعصر
4:454:45المغربالمغرب
6:156:15العشاءالعشاء

مواقيت الصالةمواقيت الصالة
مواقيت المد والجزر

أعلى مدأدنى جزرالمنطقة

١٥٫٢٣-٢٢٫٥٩٠٦٫١٢-١١٫٥١مسيعيد

١٤٫٣٠-٢٢٫١٥٠٥٫٣١-١٠٫٤٦الوكرة

١٤٫١٨-٢٢٫٠٧٠٤٫٢٢-١٠٫٣٨الدوحة

١٣٫٥٠-٢١٫٢٨٠٣٫٠٠-٠٨٫١٠الخور

١٦٫١٣-٢٢٫٢٠٠٤٫٠٣-١٠٫٤٢الرويس

٢١٫٢٣-١٥٫١٦٠٨٫٥٢-٠٢٫٣٧دخان

٢٠٫٤٨ - ١٤٫٢٦٠٨٫٢٦- ٠٢٫٢٩أبوسمرة

دباّبة شاركت بالحرب العالمية 
الثانية للبيع بـ ٩٥ ألف دوالر

العثور على بطريق أبيض نادر باإلكوادور

إطالق عملة فيسبوك المشّفرة في يناير

مقتل ٥ مرضى بكورونا في حريق بمستشفى هندي

لوحة للفنان األسترالي بريت وايتلي بـ ٤٫٦ مليون دوالر

لــنــدن - وكـــــاالت: عـــرض أحــــُد هــــواة جمع 

البريطانّي  للجيش  تعود  للبيع  دّبابة  األسلحة 

استخدمت في الحرب العالمّية الثانية، ووضعها 

على أحد متاجر اإلنترنت الّشهيرة في العالم. 

أّن  البريطانية،  «الصن»  صحيفة  وأوضحت 

متجر اإلنترنت الشهير «eBay» عرض دّبابة 

يطلق  العالمّية،  الــحــرب  عهد  مــن  بريطانية 

عليها اسم «ألفيس صالح الدين» بمبلغ ٧١٫٥٠٠ 

أمريكّي).  دوالر   ٩٥٣٢٦٫٣٠) إسترلينّي  جنيه 

تمت  لكن  قديًما،  قتالًيا  ســالًحــا  اآللــيــة  تعتبر 

من  بمدفع  ومــــزّودة  ُممتاز،  بشكل  صيانتها 

براوننج  طـــراز  مــن  ورشــاَشــيــن  ملم   ٧٦ عيار 

صن»  «ذا  صحيفة  بحسب  بــكــفــاءة،  يعمالن 

البريطانّية. وأشارت الصحيفة إلى أّن الدبابة 

جددت على مدى أربع سنوات في أمريكا من 

بالبنزين،  وتعمل  األسلحة،  عــّشــاق  أحــد  قبل 

ويبلغ وزنها حوالي ١١٫٦ طن، وتصل سرعتها 

إلى ٤٥ ميًال في الساعة.

على  ُعــثــر  ب:  ف  أ  كيتو- 
بريشه  «نــــادًرا»  يعّد  بطريق 
األبـــيـــض بــالــكــامــل فـــي جــزر 
غـــاالبـــاغـــوس فـــي اإلكــــــوادور 
الـــتـــي تــتــمــّيــز بـــثـــروة نــبــاتــّيــة 
نوعها  مــن  فــريــدة  وحيوانّية 
فـــي الـــعـــالـــم، َوفـــــق مـــا أعــلــن 
الُمتنّزه الوطني في األرخبيل. 
في  الوطني  الُمتنّزه  وأوضــح 
غـــاالبـــاغـــوس فـــي بــيــان «قــد 
يكون مّرُدّ ذلك حالة جينية 
لفقدان جزئي لتصّبغ الريش 
تُــعــرف بــاســم الــلــوســيــة»، مع 
اإلشــــارة إلــى «وجـــوب إجــراء 
تــحــالــيــل جــيــنــيــة لــلــتــأّكــد من 
البياُن  وكشف  الــوضــع».  هــذا 

أّن حــاالت من هذا النوع قد 
ُرصدت عند حيوانات أخرى 
فــــي األرخــــبــــيــــل، مــــن بــيــنــهــا 
أســــمــــاك قــــــرش، وســــحــــاٍل، 
المّرة  لكّنها  شائك،  وكركند 
األولى التي ترصد عند طائر 

بطريق. 

وُشـــوهـــد الــحــيــوان لــلــمــّرة 
األولـــى قبل أســبــوع مــن قبل 
على  باتينيو  جيمي  المرشد 
جزيرة إيزابيال، إحدى جزر 
األرخـــبـــيـــل الــــواقــــع عــلــى بعد 
ألـــــف كــيــلــومــتــر مــــن ســاحــل 

اإلكوادور.

أوردت  (رويترز):  لندن- 
صــحــيــفــُة فــايــنــنــشــال تــايــمــز 
عــمــلــة  أّن  الـــُجـــُمـــعـــة  أمــــــس 
ـــُمـــشـــّفـــرة لــيــبــرا  فــيــســبــوك ال
يناير،  فــي  لالنطالق  تستعدُّ 
وذلك نقًال عن ثالثة مصادر 
لم تسّمها من الُمشاركين في 
فايننشال  وقالت  المشروع. 
تايمز نقًال عن أحد المصادر 
ها  مقرُّ التي  ليبرا  رابطة  إنَّ 
عملة  ستصدر  الــتــي  جنيف، 
تعتزم  عليها،  وتشرف  ليبرا 
موحدة  رقْمية  عملة  إطالق 

بالدوالر.  مدعومة 
وتـــســـعـــى رابـــــطـــــُة لـــيـــبـــرا، 

ضمن  فــيــســبــوك  تــضــّم  الــتــي 
أعـــضـــائـــهـــا الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
الــضــوء  عــلــى  لــلــحــصــول   ،٢٧
األخـــضـــر مـــن جــهــة مــعــنــّيــة 
بـــــُمـــــراقـــــبـــــة األســــــــــــــواق فـــي 
ســــويــــســــرا إلصــــــــدار ســلــســلــة 

مــــن الـــعـــمـــالت الـــُمـــســـتـــقـــّرة 
تقليدية  بعمالت  المدعومة 
ــعــيــنــة، وذلـــــك إلــــى جــانــب  ُم
على  تــعــتــمــُد  رمـــزّيـــة  عــمــلــة 
عــمــالت ُمــســتــقــّرة مــربــوطــة 

تقليدّية. بعمالت 

ــــاد - رويــــتــــرز: لــقــي خــمــســٌة من  أحــمــد أب
في  حتفهم  «كوفيد-١٩»  بمرض  الُمصابين 
رعاية  وحــدة  في  شّب  حريق  في  أمس  الهند 
الرابع  هو  كــورونــا،  فيروس  لمرضى  مرّكزة 
في أحد ُمستشفيات العزل منذ بدء الجائحة، 
اســتــفــســارات  لــطــرح  العليا  المحكمة  دفـــع  مــا 
التلفزيوُن  بثها  لــقــطــاٌت  وأظــهــرت  غــاضــبــة. 
في  الباكر  الصباح  في  شــّب  الــذي  الحريق  أن 
مــديــنــة راجـــكـــوت فـــي واليــــة جـــوجـــارات في 
غرب البالد أتى على َوحدة الرعاية المركزة 

في الُمستشفى الخاّص. وقال مسؤوٌل حكومي 
إّن السبب المرجح للحريق هو ماّس كهربائّي. 
وأضاف في تصريحات لرويترز «تُوفي ثالثة 
ــوفــي  مـــن الــمــرضــى فـــي مــكــان الــحــريــق، وتُ
يصب  ولم  الُمستشفى،  إلى  الطريق  في  اثنان 
المركزة  الرعاية  َوحدة  في  آخران  مريضان 
بــــــأذى». وأثـــــار أحــــدث حــريــق غــضــب أعــلــى 
االتحادية  الحكومة  وطالبت  هندّية،  محكمة 
بشأن  تفصيلّي  رّد  بتقديم  الــواليــة  وحكومة 

تَكرار الحرائق في ُمستشفيات العزل.

ســـيـــدنـــي - قـــنـــا: بـــيـــعـــت لــــوحــــٌة لــلــفــنــان 
مــزاد  فــي  وايتلي  بــريــت  الشهير  األســتــرالــي 
بمبلغ ٦٫٢٥ مليون دوالر أسترالّي ما يعادل 
رقــم  وهـــو  أمــريــكــي)،  دوالر  مــلــيــون   ٤٫٦)
والتي  بيعت  الــتــي  والــلــوحــة  جــديــد.  قــيــاســّي 
عن  عبارة  هنري»،  «كرسي  عنوان  تحمل 

تصوير يّتسم بالفوضوية لميناء سيدني عبر 
خليج  منطقة  فــي  مــنــزل «وايــتــلــي»  نــوافــذ 

بسيدني. الفندر 
يُشار إلى أّن الفنان وايتلي (١٩٣٩- ١٩٩٢) 
كليف  للمحامي  مــّرة  آخر  اللوحة  هذه  باع 

السبعينيات. ُمنتصف  في  إيفات 

متحف لندن يوّثق األحالم 
المرتبطة بكورونا

لــنــدن - أ ف ب: يــنــوي ُمــتــحــف لــنــدن تــوثــيــق أحــــالم أبــنــاء 
الُمستجّد،  كــورونــا  بفيروس  الُمرتبطة  البريطانّية  العاصمة 
باعتبار أّن هذه المحتويات هي بمثابة شهادات عن آثار الوباء 
على الصّحة العقلية وسبيل لتوسيع آفاق مجموعات المتاحف.

لتاريخ  المخّصص  لندن»  أوف  «ميوزيوم  متحف  وكشف 
إلى  أّدى  كوفيد-١٩  «وبــاء  أّن  بيان  في  البريطانّية  العاصمة 
تغّيرات كثيرة في حياة سّكان لندن، ليس فحسب فيما يخّص 
واألحـــالم»،  بالنوم  عالقتنا  فــي  أيــًضــا  بــل  اليومية  المجريات 
نتيجة القلق والتوّتر. وأوضح البياُن أّن الَمهّمة تقضي بـ «جمع 
بالصحة  صلتها  وتحليل  شفهية...  قصص  شكل  على  األحــالم 
في  سّيما  ال  الخارجية،  الضغوطات  ُمكافحة  وآليات  العقلية 

أوقات األزمات». 

أهمية التعاون والشراكات للتخفيف من تداعيات كورونا
ــتــعــاون  تــأكــيــد دولـــــة قــطــر ألهــمــيــة ال
من  للتخفيف  العالمية  الشراكات  وتعزيز 
تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا (كــوفــيــد -١٩) 
ينطلق من إدراكها أن هذا الوباء قد أسهم 
الصناعة  قطاعات  من  العديد  تعطيل  في 
ولذلك  العالم،  أنحاء  جميع  في  واألعمال 
الدولي  الجماعي  التعاون  تعزيز  من  البد 
نجمت  التي  السالبة  التداعيات  لمواجهة 
إعـــادة  يتطلب  ذلـــك  وأن  الــجــائــحــة،  عــن 
اإلقليمية  االقتصادات  هيكل  في  التفكير 
واعــتــمــاد أجــنــدة إصـــالح شــامــلــة، مــا من 
األساسية  الهيكلية  القضايا  معالجة  شأنه 

المنطقة. في 

 لقد بذلت قطر -كما أكد سعادة وكيل 
وزارة التجارة والصناعة- جهوًدا لمواجهة 
على  الــدولــة  وعملت  الجائحة.  تــداعــيــات 
االســتــثــمــار فـــي االبـــتـــكـــار والــتــكــنــولــوجــيــا 
اتخاذ  على  القدرة  تعزيز  بهدف  والعلوم، 
التدابير العاجلة والفعالة الحتواء تداعيات 

الجائحة وتخفيف آثارها» . 
 كـــمـــا اتــــخــــذت قـــطـــر ســلــســلــة تــدابــيــر 
واســـعـــة فـــي ســبــيــل الــتــخــفــيــف مـــن وطـــأة 
القطاع  بدعم  لألزمة،  االقتصادية  اآلثــار 
اقتصادي  تحفيز  حزمة  بــإقــرار  الخاص 
بقيمة ٧٥ مليار ريال قطري، األمر الذي 
في  ناجًحا  نموذًجا  قدمت  قطر  أن  يؤكد 

من  االقتصاد  على  الوباء  تداعيات  تجاوز 
خـــالل حــزمــة تــحــفــيــز اقــتــصــاديــة كــبــرى 

وتدابير وإجراءات ناجحة» .
 لــقــد تــبــنــت قــطــر إســتــراتــيــجــيــة مــرنــة 
ومــتــكــامــلــة تـــهـــدف إلــــى حــمــايــة الــقــطــاع 
الـــخـــاص وتــعــزيــز قــــدرة الــشــركــات على 
الــتــأقــلــم مـــع الـــوضـــع الـــراهـــن بــعــد الــرفــع 
من  إدراًكــــا  وذلـــك  القيود  عــن  التدريجي 
الــخــاص،  الــقــطــاع  دور  ألهــمــيــة  الـــدولـــة 
التغلب  سبيل  في  رئيسًيا  دوًرا  لعب  الذي 
عــلــى آثـــار الــجــائــحــة وتــحــويــل الــتــداعــيــات 
التجارة  قطاعي  في  سيما  ال  فرص،  إلى 
تطوًرا  حققت  الدولة  أن  والصناعة..كما 

ملحوًظا في مجاالت التخزين واالستيراد 
واإلنــــــتــــــاج وجــــــــودة الـــســـلـــع الـــمـــســـتـــوردة 

محلًيا. والمصنعة 
 كــمــا أن قــطــر جـــددت تــأكــيــدهــا -منذ 
بداية تفشي الوباء- االلتزام بقواعد النظام 
أطر  وتــعــزيــز  األطـــراف  متعدد  الــتــجــاري 
دور  استمرار  يدعم  بما  الــدولــي  التعاون 
االقــتــصــادي،  للتعافي  كمحرك  الــتــجــارة 
قدراتها  لتعزيز  جهودها  ضاعفت  ولذلك 
التحتية  بناها  على  باالعتماد  اللوجستية 
الـــمـــتـــطـــورة بــمــا دعــــم مــكــانــتــهــا كــمــحــور 
ـــجـــاري واســـتـــثـــمـــاري عــلــى الــمــســتــويــيــن  ت

والعالمي. اإلقليمي 

ــــة لــلــمــســتــثــمــريــن  ــــدول  كـــمـــا أتــــاحــــت ال
من  االستفادة  سبل  واألجــانــب  المحليين 
مــواقــع  فــي  واللوجستية  الــحــرة  الــمــنــاطــق 
إستراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي 
ومــيــنــاء حــمــد، فــضــًال عـــن تــوفــيــر شبكة 
تصميمها  تـــم  مــتــطــورة،  ســريــعــة  طـــرق 
المعتمدة  الدولية  المعايير  ألرقــى  وفــًقــا 
بأهمية  مــنــهــا  ــــــا  إدراًك الــمــجــال  هـــذا  فـــي 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 
ولذلك  القطري  االقتصاد  وتحفيز  دعم 
وتشريعات  قوانين  عــدة  الــدولــة  وضــعــت 

تدعم وتشجع االستثمار.
البحر  لــحــوار  رومـــا  مؤتمر  أهمية  إن 

أنه  من  تنطلق   ،«٢٠٢٠ «ميد  المتوسط 
يــمــثــل مـــبـــادرة ســنــويــة رفــيــعــة الــمــســتــوى 
تـــهـــدف إلــــى إعــــــادة الــتــفــكــيــر فـــي الــنــهــج 
الــتــقــلــيــديــة لــمــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط، 
المنطقة  تواجهها  التي  التحديات  وتحليل 
وصــيــاغــة أجـــنـــدة إيــجــابــيــة جـــديـــدة من 
االقتصادي،  التعاون  نطاق  توسيع  شأنها 
والــتــغــلــب عــلــى الــمــنــافــســات والــصــراعــات 
اإلقــلــيــمــيــة ومــعــالــجــتــهــا، ولـــذلـــك جـــاءت 
مشاركة قطر فيها إلداركها أهمية تعزيز 
لمواجهة  مًعا  واإلقليمية  الدولية  الجهود 
ــا  اآلثـــــار الــســالــبــة لـــوبـــاء كـــورونـــا اقــتــصــاديً

واجتماعًيا، على المستوى العالمي.

رأيرأي

 قطر اتخذت سلسلة تدابير واسعة في سبيل التخفيف من وطأة اآلثار االقتصادية لألزمةاعتماد أجندة إصالح شاملة ومعالجة القضايا الهيكلية األساسية في المنطقة والعالم
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