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من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم
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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

الـــدوحـــة - قــنــا: أجــــرى ســـعـــادة الــشــيــخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة اتــصــاًال 
هــاتــفــًيــا مــع ســعــادة الــدكــتــور محمد جــواد 
اإليراني،  الخارجية  الشؤون  وزيــر  ظريف 
أعرب خالله عن إدانة قطر بشدة التفجير 
الذي تم في طهران واغتيال العالم محسن 
األبـــحـــاث  مــنــظــمــة  رئـــيـــس  زادة  فـــخـــري 
واإلبداع بوزارة الدفاع اإليرانية في هجوم 
مسلح، معتبًرا أن ذلك يُعد تعديًا جلًيا على 

حقوق اإلنسان.
 وأكد أن مثل هذه الخطوات لن تسهم إال 
في سكب المزيد من الوقود على النار في 
الوقت الذي تبحث فيه المنطقة والمجتمع 
الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة 
إلـــى طــاولــة الــحــوار والــدبــلــومــاســيــة. ودعــا 
ســعــادتــه إلـــى ضــبــط الــنــفــس والــســعــي إلــى 

إيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة.
 مــن نــاحــيــة أخــــرى، أعــربــت قــطــر عن 
للتفجير  الــشــديــديــن  واســتــنــكــارهــا  إدانــتــهــا 
ـــا بـــالـــعـــاصـــمـــة  الــــــــذي اســــتــــهــــدف مـــطـــعـــًم
قتلى  لسقوط  وأدى  مقديشو  الصومالية 
وجرحى. وجددت وزارة الخارجية موقف 
واإلرهــاب،  العنف  رفض  من  الثابت  قطر 

مهما كانت الدوافع واألسباب. 

فـرص استثماريـة واعدة في مدينـة لوسيـل

قطر تجدد موقفها الرافض للعنف واإلرهاب 
أدانت بشدة تفجير الصومال واغتيال رئيس منظمة األبحاث بوزارة الدفاع اإليرانية

ـــة ـــق ـــال ـــع ـــل ال ـــائ ـــس ـــم ـــل ـــــول جــــــذريــــــة ل ــــس وإيـــــــجـــــــاد حـــــل ــــف ــــن ـــــدعـــــو لـــضـــبـــط ال ـــــس الـــــــــــــــوزراء ي ـــــي ـــــب رئ ـــــائ ن

٤ و ١٨ ورأي

Tawfeeq Travel

جلسة فكرية عن األحداث 
التاريخية في قطر.. اليوم

والرياضة  الثقافة  وزارة  تنظم   :]  - الدوحة 
اليوم الجلسة الفكرية الثانية ضمن سلسلة «األحداث 
وذلك  واستجابات»،  تحديات  قطر..  في  التاريخية 
للدولة  الوطني  اليوم  الحتفاالت  االستعداد  إطار  في 
الكبرى  التاريخية  األحـــداث  مقاربة  على  والــحــرص 

التي رسمت تاريخ قطر.
للجلسة  العلمية  الــورقــة  يقدم 
الــــتــــي تـــعـــقـــد تـــحـــت عـــنـــوان 
بعد..  ومــا  قبل  مــا   ١٨٥١»
الشخصية  ميزت  أحــداث 
السيد  الــقــطــريــة»، 
غــانــم بــن سعد 
الــــحــــمــــيــــدي، 
ويــــــــديــــــــرهــــــــا 
المهندي  غانم  بن  عبداهللا  الزميل 
رئيس تحرير [ وذلك في 
تمام السابعة مساًء على مسرح 

قطر الوطني.

٨

المركزي ينفي تعديل حد السحب اليوميالقبول ببرنامج علوم الفيزياء خريف ٢٠٢١
الـــدكـــتـــور  كـــشـــف   :]  - ــــدوحــــة  ال
اآلداب  كــلــيــة  عــمــيــد  الــكــعــبــي  إبـــراهـــيـــم 
والـــعـــلـــوم بــجــامــعــة قــطــر عـــن فــتــح بــاب 
الـــقـــبـــول لــبــرنــامــج بـــكـــالـــوريـــوس الــعــلــوم 
فــي الــفــيــزيــاء فــي فــصــل خــريــف ٢٠٢١، 
وذلـــــك بــعــد تــجــمــيــده لـــمـــدة ١٤ عـــاًمـــا، 

هذه  لمثل  الوطنية  االحــتــيــاجــات  لتلبية 
سيتم  إنــه  لـــ [  وقـــال  التخصصات. 
قبول ٢٠ طالبًا في أول دفعة على أن يتم 
تدريجًيا  المقبولين  الطالب  أعــداد  زيــادة 

بحسب إقبال الطالب على التخصص.

الــدوحــة -[: أكــد مــصــرف قطر 
المركزي أمس، عدم صحة ما تم تداوله 
بشأن  االجتماعي،  التواصل  وســائــل  عبر 
تــعــديــل الــحــد األقـــصـــى لــلــســحــب الــنــقــدي 
الـــيـــومـــي مـــن خــــالل مــاكــيــنــات الــصــرف 
اآللي، وخفضه إلى خمسة آالف ريال في 

عارية  المعلومات  تلك  أن  مــؤكــًدا  الــيــوم، 
من الصحة. وقال المصرف عبر موقعه 
عــلــى اإلنـــتـــرنـــت: إن مـــا تـــم تــنــاقــلــه وفــق 
المصرف-  عن  يصدر  -لم  مــزّور  تعميم 

ال يعدو كونه شائعة.
٥

التي رسمت تاريخ قطر.
الــورقــة يقدم 
الــــتــــي تـــعـــقـــ
مــا  ١٨٥١»
م أحــداث 
الــق

بن عبداهللا  الزميل 
رئيس تحرير [

تمام السابعة م
قطر الوطني

تعديالت قانون العمل تشمل المواطنين والمقيمين
تدقيق أمني على العامل قبل االنتقال لجهة جديدة
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 محمد حسن العبيدلي:
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صاحب  حــضــرة  بــعــث  قنا:    - الــدوحــة 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمـــيـــر الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة 

إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس إيــلــيــر مــيــتــا رئــيــس 
جـــمـــهـــوريـــة ألـــبـــانـــيـــا، بــمــنــاســبــة ذكــــرى 

بالده. استقالل 

الدوحة -  قنا: بعث سمو الشيخ عبداهللا بن 
حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تهنئة إلى 

فخامة الرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية 
ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا:    - الدوحة 
رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بــن  خليفة  بــن 
ببرقية  الــداخــلــيــة  وزيــــر  الــــــوزراء  مــجــلــس 

رئيس  رامـــا  إيـــدي  السيد  دولـــة  إلــى  تهنئة 
الوزراء وزير الشؤون الخارجية بجمهورية 

ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

صاحب السمو يهنئ 
رئيس ألبانيا بذكرى االستقالل

نائب األمير يهنئ رئيس ألبانيا

ســـعـــادة رئيس الوزراء يهنئ نظيره األلباني أجـــــرى  قـــنـــا:   - الــــدوحــــة 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
مــجــلــس  رئـــــيـــــس  نـــــائـــــب  ثـــــانـــــي  آل 
ـــخـــارجـــيـــة أمـــس  ـــــــــوزراء وزيــــــر ال ال
اتــصــاًال هــاتــفــًيــا مــع ســعــادة الــدكــتــور 
مـــــحـــــمـــــد جــــــــــــواد ظــــــريــــــف وزيــــــــر 
الجمهورية  في  الخارجية  الــشــؤون 

اإليرانية. اإلسالمية 
جــرى خــالل االتــصــال اســتــعــراض 
ـــــــعـــــــاون الـــــثـــــنـــــائـــــي  ـــــــت عــــــــالقــــــــات ال
االهــــتــــمــــام  ذات  والـــــمـــــوضـــــوعـــــات 

لمشترك. ا
وأعــــــــرب ســــعــــادة نــــائــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة 
قطر  دولة  إدانة  عن  االتصال  خالل 
طهران  في  تم  الذي  التفجير  بشدة 

زادة  فخري  محسن  العالم  واغتيال 
ــــداع  رئــيــس مــنــظــمــة األبـــحـــاث واإلب
هجوم  في  اإليرانية  الدفاع  بــوزارة 

تعديًا  يعد  ذلــك  أن  معتبًرا  مسلح، 
اإلنسان. حقوق  على  جلًيا 

وعــــّبــــر عــــن تــــعــــازي دولـــــة قــطــر 

لــــحــــكــــومــــة وشـــــعـــــب الـــجـــمـــهـــوريـــة 
أن  مــــؤكــــًدا  اإليـــرانـــيـــة،  اإلســـالمـــيـــة 
مــثــل هـــذه الــخــطــوات لــن تــســهــم إال 
على  الــوقــود  مــن  الــمــزيــد  سكب  فــي 
فيه  تــبــحــث  الـــذي  الــوقــت  فــي  ــنــار  ال
الــمــنــطــقــة والــمــجــتــمــع الـــدولـــي عــن 
وســـائـــل لــتــخــفــيــف الــتــوتــر والـــعـــودة 

والدبلوماسية. الحوار  طاولة  إلى 
مجلس  رئيس  نائب  سعادة  ودعا 
ضبط  إلى  الخارجية  وزيــر  الــوزراء 
الــنــفــس والــســعــي إلـــى إيـــجـــاد حــلــول 

العالقة. للمسائل  جذرية 
الدكتور  سعادة  ثّمن  ناحيته،  من 
مــحــمــد جـــواد ظــريــف مــوقــف دولــة 
على  مــؤكــًدا  وشــعــبًــا،  حــكــومــة  قــطــر 

البلدين. بين  العالقات  متانة 

قطر تدين اغتيال رئيس منظمة األبحاث بوزارة الدفاع اإليرانية
نائب رئيس الوزراء قدم التعازي لوزير الشؤون الخارجية

ــســان اإلن ــوق  حــق عــلــى  ــٍد  ــع ت الــمــســلــح  ــهــجــوم  ال عــبــدالــرحــمــن:  ــن  ب محمد  الــشــيــخ 

ــنــار ــد مــن الـــوقـــود عــلــى ال ــمــزي ــوات لــن تــســهــم إال فــي ســكــب ال ــط ــخ ـــذه ال مــثــل ه
ــة ــق ــال ــع ــل ال ــائ ــس ــم ــل ـــول جــــذريــــة ل ـــل ــــجــــاد ح ـــي إلي ـــع ـــس ضـــبـــط الـــنـــفـــس وال

ــديــن ــل ــب ــن ال ــي ـــات ب ـــعـــالق ــة ال ــان ــت ــى م ــل ـــــد ع ــر وأك ــط ظـــريـــف ثـــّمـــن مـــوقـــف ق

ـــــور  األم ألولـــــيـــــاء  ومــــحــــاضــــرة  ــــــة  ورش و٢٢  ـــــدارس  ـــــم ال مــــع  ـــاون  ـــع ـــت ـــال ب فـــعـــالـــيـــة   ٢٧ الـــخـــرطـــوم - قـــنـــا: نــّظــم 
الـــهـــالل األحـــمـــر الــقــطــري، 
ـــظـــيـــره  بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع ن
ـــــي، ورشـــــــة عــمــل  ـــــســـــودان ال
«النيلين»  بجامعة  تثقيفية 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الــــخــــرطــــوم، 
تــنــاولــت «الـــقـــانـــون الــدولــي 
اإلنــــــســــــانــــــي والــــتــــحــــديــــات 
حضور  وســط  المعاصرة»، 

كبير من مجتمع الجامعة.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي أعـــقـــاب 
وصــــــول وفـــــد مــــن الـــهـــالل 
ـــــقـــــطـــــري إلـــــى  األحـــــــمـــــــر ال
الــــــــســــــــودان، ضــــــم ســــعــــادة 
ـــســـفـــيـــر عــــلــــي بـــــن حــســن  ال
الــــحــــمــــادي األمــــيــــن الـــعـــام 
لــلــهــالل األحـــمـــر الــقــطــري، 
تعزيز  استهدفت  زيارة  في 
الـــعـــالقـــات الـــمـــشـــتـــركـــة مــع 
جـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــالل األحـــمـــر 
األنشطة  ومتابعة  السوداني، 
الــمــيــدانــيــة الـــتـــي تــبــاشــرهــا 

ــبــعــثــة الــتــمــثــيــلــيــة لــلــهــالل  ال
األحـــمـــر الـــقـــطـــري هـــنـــاك، 
مــجــال  فـــي  دوره  وتــفــعــيــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة اإلنـــســـانـــيـــة 
ونشر ثقافة القانون الدولي 

اإلنساني.
ـــــقـــــى األمـــــيـــــن الــــعــــام  وأل
لــلــهــالل األحـــمـــر الــقــطــري، 
مـــحـــاضـــرة ضــمــن الـــورشـــة 
«الدبلوماسية  عنوان  تحت 
الدولي  والــقــانــون  اإلنسانية 
ـــا  ـــنً ـــعـــي اإلنــــــــســــــــانــــــــي» مـــســـت
بـــخـــبـــراتـــه الـــعـــريـــضـــة فــي 
مــــجــــالــــي الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة واإلنــــســــانــــيــــة، 
فــيــمــا قـــدم الــدكــتــور فـــوزي 
أوصـــديـــق رئــيــس الــعــالقــات 
الــدولــيــة والــقــانــون الــدولــي 
القطري،  بالهالل  اإلنساني 
ــنــاولــت  مـــحـــاضـــرة ثـــانـــيـــة ت
الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــمـــســـتـــجـــدة 
أحــكــام  تطبيق  تــواجــه  الــتــي 

الـــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنــســانــي 
عــلــى الـــنـــزاعـــات واألزمـــــات 
ـــعـــصـــر  اإلنـــــســـــانـــــيـــــة فــــــي ال

الحديث.
وفـــــــــــي إطـــــــــــــار تــــعــــزيــــز 
بين  الــمــشــتــركــة  الـــعـــالقـــات 
الــــهــــالل األحــــمــــر الــقــطــري 
والجهات المعنية بالالجئين 
ــــــــــســــــــــودان ومــــنــــهــــا  فــــــــي ال
جـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــالل األحـــمـــر 
الـــســـودانـــي، عــقــد الــجــانــبــان 
ــا حـــضـــره الــدكــتــور  اجــتــمــاًع
بـــالل أحــمــد مــوســى رئــيــس 
بمعتمدية  الـــطـــوارئ  لــجــنــة 
والسيد  السودانية،  الالجئين 
الهالل  رئيس  عامر  الفاضل 
األحــــمــــر الــــســــودانــــي وعــــدد 
الجمعيتين  مــســؤولــي  مـــن 

بالمعتمدية. والعاملين 
وناقش االجتماع تطورات 
من  األخيرة  النزوح  موجة 
السودان،  شرقي  إلى  إثيوبيا 
واليتي «القضارف»  خاصة 
و»كـــــــــســـــــــال»، واألوضـــــــــــــاع 
المتزايدة  لألعداد  اإلنسانية 
ــوافــديــن اإلثــيــوبــيــيــن،  مــن ال
والـــخـــدمـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
ـــهـــالل األحـــمـــر الـــســـودانـــي  ال

لهم.
وأثــــنــــت جــمــعــيــة الـــهـــالل 
األحـــــمـــــر الــــــســــــودانــــــي، فــي 
جهود  على  االجتماع،  نهاية 
الــــهــــالل األحــــمــــر الــقــطــري 
فـــــــي الــــــــــســــــــــودان، خــــاصــــة 
مــــا يــتــعــلــق بـــدعـــمـــه جــهــود 
جائحة  لمكافحة  الخرطوم 
فـــيـــروس كـــورونـــا «كــوفــيــد 
عــمــلــيــة  وتـــســـريـــع   ،«١٩  -

الـــتـــعـــافـــي الــمــجــتــمــعــي مــن 
آثـــار الــفــيــضــان الـــذي شهده 
مــــــؤخــــــًرا، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
للهالل  المؤسسية  المساندة 

األحمر السوداني.

الهالل األحمر يستعرض تطورات 
النزوح من إثيوبيا للسودان

البيه: - هبة  الدوحة 

هــــدى  الــــســــيــــدة  أّكـــــــــدت   
قــســم  رئـــيـــس   - الــمــغــيــصــيــب 
ـــــدعـــــم األســـــــــري بـــمـــركـــز  ال
الـــشـــفـــلـــح الـــمـــنـــضـــوي تــحــت 
مــظــلــة الــمــؤســســة الــقــطــريــة 
عدد  أن  االجتماعي،  للعمل 
الــُمــســتــفــيــديــن مــــن بـــرامـــج 
تــدريــب أهــالــي الــُمــنــتــســبــيــن 
ُمستفيًدا   ٧٤٣ بلغ  بالمركز 
خـــــالل الـــفـــتـــرة مــــن يــنــايــر 
 ..٢٠٢٠ ـــمـــبـــر  ـــت ســـب ــــى  حــــت
 ٢٢ تـــقـــديـــم  إلــــــى  ُمــــشــــيــــرة 
وُمحاضرة  تدريبية  ورشــة 
إلـــى أولـــيـــاء األمـــــور، فــضــًال 
دعــــم  مــــجــــمــــوعــــة   ١٧ عـــــن 

أسري.
الـــمـــغـــيـــصـــيـــب،  وقــــــالــــــت   
ــــ [:  فـــي تــصــريــحــات ل
فــعــالــيــة   ٢٧ تــنــظــيــم  تـــم  إنــــه 
ـــــمـــــدارس  بــــالــــتــــعــــاون مـــــع ال
اشــــتــــمــــلــــت عــــلــــى عـــــــدد مــن 
الــــبــــرامــــج والــــُمــــحــــاضــــرات، 
كـــمـــا تــــم تــنــظــيــم عـــــدد مــن 
للُمنتسبين  الصيفية  األنشطة 
وأســـرهـــم، بــاإلضــافــة إلـــى ٥ 
عبر  ُمباشرة  توعوية  لقاءات 

«إنستجرام».  منصة 
الـــخـــطـــة  أن  وأوضــــــحــــــت 
تشمل  لــلــمــركــز  الــُمــســتــقــبــلــيــة 
الوالدين  دور  وتفعيل  تكثيف 
أبنائهم  دعم  في  للُمساهمة 
فــضــًال  اإلعـــــاقـــــة،  ذوي  مــــن 
عــن عــقــد شـــراكـــات مــع عــدد 
مـــن الـــجـــهـــات والــمــؤســســات 
ـــتـــوســـيـــع خـــــدمـــــات الــــدعــــم  ل
وزارة  خـــــاصـــــة  األســــــــــــري، 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
ُمـــؤكـــدة أهــمــيــة االســـتـــمـــرار 
جــزئــًيــا فــي تــقــديــم خــدمــات 
الـــدعـــم الــنــفــســي ألســــر ذوي 

ـــعـــد، لــضــمــان  اإلعـــاقـــة عـــن بُ
وصول أكبر عدد ُممكن من 

لألهالي. الخدمات 
بــــتــــقــــديــــم  ــــــــــّوهــــــــــت  ون  

الـــخـــدمـــات عـــن بُـــعـــد ألســر 
الــُمــنــتــســبــيــن خـــالل جــائــحــة 
تكثيف  خــالل  من  كــورونــا، 
الــُمــحــاضــرات ومــجــمــوعــات 

منصة  عبر  األسري  الدعم 
الـــهـــاتـــف  وعــــبــــر  «زووم» 
الـــُمـــخـــصـــص لـــالســـتـــشـــارات 
الـــنـــفـــســـيـــة لـــــألســـــر، فـــضـــًال 

ـــقـــديـــم ُمــــحــــاضــــرات  عــــن ت
ـــــــة تــــــوعــــــويــــــة  ـــــــراضـــــــي افـــــــت
ذوي  حـــــــــول  ــــــمــــــدارس  ــــــل ل

اإلعاقة.
أّكدت  أخرى،  ناحية  من   
ولية   - الحمد  حصة  السيدة 
المركز،  ُمنتسبي  أحــد  أمــر 
أهــمــيــة الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
بـــــيـــــن الـــــمـــــركـــــز وأولـــــــيـــــــاء 
األمــــــــور لـــتـــطـــويـــر مــــهــــارات 
أن  إلــى  ُمشيرة  الُمنتسبين، 
الــشــفــلــح نــجــح خـــالل الــفــتــرة 
الدائم  التواصل  في  الماضية 
مـــع الــُمــنــتــســبــيــن مـــن خــالل 
الــمــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة في 
االحترازية  اإلجــراءات  إطــار 
ألولياء  وكان  كورونا،  بسبب 
ُمتابعة  في  كبير  دور  األمور 
ـــاء وفــــي تــنــفــيــذ خــطــط  ـــن األب
ــتــطــويــر مـــهـــارات  الـــمـــركـــز ل

األبناء. 

٧٤٣ مستفيًدا من برامج  التدريب األسرية بالشفلح 
: خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر ٢٠٢٠.. هدى المغيصيب لـ   
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إبـــــراهـــــيـــــم  د.  كـــــشـــــف 

لــــكــــعــــبــــي، عــــمــــيــــد كـــلـــيـــة  ا

بــجــامــعــة  لــعــلــوم  وا اآلداب 

الَقبول  باب  فتح  عن  قطر 

لــــبــــرنــــامــــج بــــكــــالــــوريــــوس 

لــفــيــزيــاء فــي  لــعــلــوم فــي ا ا

 .٢٠٢١ ـــــف  خـــــري فــــصــــل 

ـــبـــول  وقـــــــال نـــســـتـــهـــدف َق

أّول  فـــي  طـــالـــبـًــا   ٢٠ نــحــو 

دفـــــعـــــة إلعــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل 

يــتــّم  أن  عـــلـــى  لـــبـــرنـــامـــج  ا

لــــطــــالب  زيـــــــــادة أعـــــــــداد ا

ــــا  لـــمـــقـــبـــولـــيـــن تــــدريــــجــــًيّ ا

لـــطـــالب  بـــحـــســـب إقــــبــــال ا

الّتخصص. على 

الــكــلــيــة  أّن  إلـــى  وأشــــار 

ُخطة  بإعداد  حالًيا  تقوم 

تـــســـويـــقـــّيـــة لــــإلعــــالن عــن 

لــــتــــوعــــيــــة  لــــتــــخــــصــــص وا ا

بـــشـــأنـــه، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 

تــــوفــــيــــر أعــــــضــــــاء هـــيـــئـــة 

لــــمــــعــــامــــل  لــــــتــــــدريــــــس وا ا

لـــلـــوجـــســـتـــّيـــة،  واألمــــــــــور ا

كافة  توفير  يتّم  أن  على 

لــقــســم َوفـــق  احـــتـــيـــاجـــات ا

ُخــــطــــة زمـــنـــيـــة مــــحــــّددة 

الــقــادمــة  ســنــوات  للخمس 

حــــــتــــــى تـــــــــخـــــــــّرج أولـــــــــى 

ته. دفعا

وقـــال الــدكــتــور الــكــعــبــي 

لـــبـــرنـــامـــج  ا إّن   ] لـــــ 

ســيــتــبــع قــســم الــريــاضــيــات 

لــــفــــيــــزيــــاء  واإلحــــــصــــــاء وا

لـــعـــلـــوم،  وا اآلداب  بــكــلــيــة 

 ١٤ بــــعــــد  ـــه  تـــفـــعـــيـــلُ وتـــــــّم 

لــتــجــمــيــد نــظــًرا  عــاًمــا مــن ا

الُملحة  الوطنّية  للحاجة 

لــتــخــّصــصــات  لــمــثــل هـــذه ا

لـــــتـــــطـــــّورات  ــــة ا ــــواكــــب ــــُم ول

لـــتـــي يــشــهــدهــا  لـــحـــالـــيـــة ا ا

أنَّ  إلــــى  ُمـــشـــيـــًرا  لـــعـــالـــم،  ا

لــبــرنــامــج يــتــضــّمــن مـــواّد  ا

فــيــزيــاء اإلشــعــاع وفــيــزيــاء 

لـــــمـــــواد، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ا

العامة. الفيزياء  دراسة 

لــبــرنــامــج  ا إنَّ  وأضـــاف: 

ُمميز  عدد  لجذب  يهدف 

ـــــطـــــالب، ونـــهـــدف  ل مـــــن ا

الّتخصص  بشأن  للتوعية 

ـــــحـــــاجـــــة ســـــوق  نـــــــظـــــــًرا ل

التخّصصات  لهذه  العمل 

لــقــطــاع الــحــكــومــّي  ســــواء ا

شـــبـــه  أو  لـــــــخـــــــاص  ا أو 

مجاالت  وفي  الحكومّي، 

لــّطــاقــة والــعــديــد  لــبــيــئــة وا ا

القطاعات. من 

فتح باب القَبول ببرنامج علوم الفيزياء ٢٠٢١
بعد تجميده لمدة ١٤ عاًما.. د. إبراهيم الكعبي لـ :                  :

العمــل ســوق  فــي  للتخصــص  وحاجــة  ــى  األول الدفعــة  فــي  ــا  طالبً  ٢٠

 د. إبراهيم الكعبي

الدوحة - هبة البيه

ـــجـــهـــاُت  ال قــــامــــت  قــــنــــا:   الدوحة-  
للنيابة  شــخــًصــا   ٣٤ بــإحــالــة  المختصة 
الكمامة  بارتداء  تقّيدهم  لعدم  العامة 

في األماكن التي تتطلب ذلك.
كما تمت إحالة ١٥ آخرين إلى النيابة 
المسموح  الحد  لُمخالفتهم  أيًضا  العامة 
به في المركبة الواحدة والمحّدد بـ (٤)، 

باستثناء  الــســائــق  فيهم  بمن  أشــخــاص 
العائلة الواحدة.

لــقــرار  اســتــنــاًدا  اإلجـــــراء  ويأتي هذا 
المرسوم  وإلى  الموّقر،  الــوزراء  مجلس 
لسنة ١٩٩٠ بشأن   (١٧) رقـــم  بــقــانــون 
األمراض المعدية، واإلجراءات الوقائّية 
واالحـــتـــرازيـــة الــمــعــمــول بــهــا لــلــحــّد من 

انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وناشدت الجهاُت المختصُة الجمهور 
الــكــريــم بــضــرورة االلــتــزام بــالــقــرارات 
االحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة الــمــعــمــول بها 
حــــفــــاًظــــا عــــلــــى ســـالمـــتـــهـــم وســــالمــــة 
اآلخــريــن مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

في الُمجتمع.

إحـالة ٣٤ شــخًصـا للنيـابـة العــامــة 
لعــدم تقــّيدهم بارتــداء الكــمـامة



معهد  حصل  قنا:    الدوحة- 
والّطاقة،  البيئة  لبحوث  قطر 
التابع لجامعة حمد بن خليفة، 
اإلدارة  ـــظـــام  ن شــــهــــادة  عـــلـــى 
الــمــتــكــامــل بــمــوجــب مــعــايــيــر 
 ،ISO 9001: 2015اآليـــــــــزو
 ISOو  ،ISO 14001: 2015و

.45001: 2018
ويــــأتــــي هـــــذا اإلنـــــجـــــاز بــعــد 
أجرتها  ُمكّثفة  تدقيق  عملية 
شــركــة إنــتــرتــك، مــوفــر حلول 
ضـــــمـــــان الـــــــجـــــــودة الـــشـــامـــلـــة 
جميع  في  المهنية  للقطاعات 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، حـــيـــث الــتــقــى 
بالفرق  إنترتك  شركة  ُممثلو 
العاملة في معهد قطر لبحوث 
البيئة والطاقة، وزاروا مرافق 
الــمــعــهــد لــلــتــأّكــد مـــن تــوافــقــهــا 
متطلبات  مجموعة  مــع  الــتــام 

عملية إصدار شهادات اآليزو.
وتـــغـــّطـــي الـــشـــهـــادة تــوفــيــر 
الــمــعــهــد لـــخـــدمـــات الــبــحــوث 
والــتــطــويــر واالبــتــكــار عــبــر كل 
وأقسامه،  مراكزه  من  مركز 
بــمــا فــي ذلـــك مــركــز الــطــاقــة، 
البيئة  ومركز  المياه،  ومركز 
التآكل،  ومــركــز  واالســتــدامــة، 
الطبيعية  األخـــطـــار  ومـــرصـــد 
والـــبـــيـــئـــيـــة، وبــــرنــــامــــج عــلــوم 
مــرافــقــه  عـــن  فــضــًال  األرض، 
الـــــتـــــي تـــشـــمـــل الـــمـــخـــتـــبـــرات 
األســاســيــة، ومــرفــق االخــتــبــار 
الـــخـــارجـــّي، ومــحــطــات رصــد 

الطاقة الشمسّية. 
 ISO ـــــــــزو  اآلي وشــــــهــــــادات 

 ISO 14001:و  ،9001: 2015

 ISO 45001: 2018و  ،2015

المعترف  المعايير  أكــثــر  هــي 

بها دولًيا ألنظمة إدارة الجودة 

والــصــحــة والــســالمــة والــبــيــئــة. 

وتــضــع هـــذه الــشــهــادات إطـــاًرا 

يُساعد المؤسسات على ضمان 

الــحــفــاظ عــلــى أعـــلـــى مــعــايــيــر 

الـــجـــودة والــصــحــة والــســالمــة 

والبيئة والُمساءلة في الوظائف 

الُمختلفة، من خالل سياسات 

وإجراءات ُمتكاملة وموحدة.

ـــــــــــد الــــــدكــــــتــــــوُر مــــــارك  وأّك

التنفيذي  المدير  فيرميرش، 

لــمــعــهــد قــطــر لــبــحــوث الــبــيــئــة 

على  الـــحـــصـــول  أّن  والـــطـــاقـــة 

هــذه الــشــهــادات دلــيــٌل على أن 

جــمــيــع عــمــلــيــاتــنــا قـــد ُصــمــمــت 

مــع مــراعــاة إجــــراءات الصحة 

والــســالمــة والـــجـــودة كــأولــويــة 

قـــــصـــــوى، كـــمـــا تـــســـّلـــط هـــذه 

العمل  أن  على  الضوَء  الخطوُة 

الـــــذي يــنــفــذه الــمــعــهــد يــجــري 

َوفًقا ألعلى مستويات الجودة، 

ـــيـــيـــن  ـــداخـــل ال الــــعــــمــــالء  وأن 

ســواء،  حــّد  على  والخارجيين 

إلى  مشيًرا  بــاألمــان،  يتمتعون 

بشكل  يعكس  اإلنــجــاز  هــذا  أّن 

كـــامـــل دافـــــع الــمــعــهــد لــتــقــديــم 

تــكــنــولــوجــيــا وخـــدمـــات داعــمــة 

عــالــمــيــة الــُمــســتــوى لــشــركــائــه 

الُمتعاملة  المعنّية  واألطـــراف 

معه.

محمد  الدكتور  قال  بدوره، 

الجودة  إدارة  ُمدير  رنا،  أكمل 

البيئة  لبحوث  قطر  معهد  في 

الــشــهــادة  هــــذه  إّن  والـــطـــاقـــة 

تــعــكــس االلـــتـــزام بــتــوفــيــر بيئة 

عمل صحّية وآمنة للموظفين 

وجــمــيــع الــــــــزّوار، مــعــربًــا عن 

إنترتك  شركة  لفريق  امتنانه 

ومـــوظـــفـــي الــمــعــهــد لــعــمــلــهــم 

بهذه  الهدف  هذا  تحقيق  على 

الطريقة الفّعالة.

الـــشـــهـــادات  هــــذه  أّن  وأّكــــــد 

لبحوث  قطر  معهد  أن  تثبت 

باتباع  ُملتزم  والطاقة  البيئة 

أعــلــى الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة في 

مــــجــــاالت الــــجــــودة والــصــحــة 

عن  فضًال  والبيئة،  والسالمة 

قطر  رؤيــة  مــع  الــقــوي  التوافق 

الوطنية 2030.

محلياتمحليات٦
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معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يحصل على ٣ شهادات «آيزو»
باّتباع أعلى المعايير العالمية في مجاالت الجودة والصحة والسالمة والبيئة
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ــنــّظــم  تُ  :]- الــــدوحــــة 
والـــريـــاضـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارُة 
الثانية  الفكريَة  الجلسَة  اليوم 
ســلــســلــة «األحــــــــداث  ضـــمـــن   َ
التاريخّية في قطر .. تحديات 
واستجابات»، وذلك في إطار 
االســتــعــداد الحــتــفــاالت الــيــوم 
الـــوطـــنـــّي لـــلـــدولـــة، والــحــرص 
عـــــلـــــى ُمــــــقــــــاربــــــة األحـــــــــــداث 
التاريخّية الُكبرى التي رسمت 

تاريَخ قطر.
ــَة  ــمــي ــعــل يـــــقـــــّدُم الــــــورقــــــَة ال
للجلسة التي تُعقد تحت عنوان 
 .. بــعــد  ومــــا  قــبــل  مـــا   ١٨٥١»
أحـــــــداث مــــّيــــزت الــشــخــصــّيــة 
ــة»، الــســيــُد غــانــم بن  الــقــطــرّي
ســـعـــد الـــحـــمـــيـــدي، ويـــديـــُرهـــا 

الــزمــيــُل  األســتــاذ عــبــداهللا بن 
تحرير  رئيُس  المهندي  غانم 
تـــمـــام  فــــــي  وذلـــــــــك   ،]
الــســابــعــة مـــســـاًء عــلــى مــســرح 

قطر الوطنّي.
وغـــــــانـــــــم الـــــحـــــمـــــيـــــدي هـــو 
أكـــاديـــمـــيٌّ وتــــربــــويٌّ وخــبــيــُر 
مــنــاهــج دراســــــات اجــتــمــاعــّيــة 

ومصادر  المناهج  بــإدارة  أّول 
التعّلم بوزارة التعليم والتعليم 
الــــعــــالــــي، وعــــمــــل ُمــــحــــاضــــًرا 
العلوم  بقسم  التاريخ  ببرنامج 

اإلنسانّية بكلية اآلداب والعلوم 
بــجــامــعــة قـــطـــر، وُمـــحـــاضـــًرا 
لمقّرر  الشرطة  بكلية  ُمنتدبًا 
تـــــاريـــــخ قـــطـــر والــــُمــــواطــــنــــة، 

وأبحاث  عمل  بأوراق  وشارك 
حول تاريخ قطر واألندلس في 
كما  ُمــتــنــّوعــة،  علمّية  لــقــاءات 
كان نائبًا لرئيس لجنة التاريخ 

الـــشـــفـــاهـــي بـــمـــتـــاحـــف قــطــر 
التنفيذي  للرئيس  وُمستشاًرا 
وعـــضـــًوا بــالــلــجــنــة الــتــنــســيــقــّيــة 
بجامعة  قــطــر  تــاريــخ  لــمــقــّرر 

تاريخ  لماّدة  وُمراجًعا  قطر، 
ـــحـــديـــث والـــمـــعـــاصـــر  قـــطـــر ال
لمتحف  والمسموعة  المكتوبة 

قطر الوطنّي.

جلسة فكرية عن األحداث التاريخّية في قطر.. اليوم
تنّظمها وزارة الثقافة بالمسرح الوطني ويديرها رئيس تحرير 

 حضور كبير للجلسة الفكرّية األولى 

«سدرة للطب» ينقذ حياة طفل كويتي مصاب بحالة صرع

 

تمّكن   :]  - الـــدوحـــة 
ـــــٌيّ مــــن «ســــــدرة  فــــريــــٌق طـــــّب
ــــطــــب» فــــــي قــــطــــر عــضــو  ــــل ل
حياة  إنقاذ  من  قطر  مؤّسسة 
طفل كويتّي يبلغ من الُعمر ١٠ 
حالة  من  يُعاني  كان  سنوات، 
يصاب  كــان  إذ  صعبة،  صــرع  
بخمس عشرة إلى ثالثين نوبًة 
في اليوم على األقّل. كان طول 
النوبات يتراوح بين بضع ثواٍن 
وأربع دقائق، ما يشّكل خطًرا 
الطفل  نقُل  وتــّم  صحته.  على 
بعد  للطب،  ســدرة  إلــى  سالم 
الكويت  فــي  عائلته  طلبت  أن 
ثــانــًيــا مــن برنامج  ــا  رأيًــــا طــبــًيّ
في  الشهير  التخصصي  العالج 
المخصص  ســـدرة،  مستشفى 
بالصرع  الُمصابين  لــألطــفــال 
المستعصي.  وقال والُد سالم، 
الدكتوُر عبد الرحمن عبد اهللا: 
الصرع  حــالــة  لطبيعة  «نــظــًرا 
لدى ابني كان يجب أن يخضع 
ألنه  الــوقــت،  طـــوال  للمراقبة 
كــان مــعــّرًضــا لــإلصــابــة بنوبة 
في  عليها  السيطرة  يمكن  ال 
خطر  زيــــادة  مــع  لــحــظــة،  أي 
ـــذاء نــفــســه.  ورغـــم أنــه كــان  إي
جيد  عالجي  لبرنامج  يخضع 
يتضمن  الــكــويــت  فــي  لــلــصــرع 
تناول أدوية مضادة للنوبات، 
لم  مرحلة  إلــى  وصــل  أنــه  إال 
يــعــد يــســتــجــيــب فــيــهــا لــلــعــالج 
التقليدي أو األدوية». وأضاف 
بإحضار  قــرارنــا  اتخذنا  «لقد 
ســالــم إلــى ســـدرة للطب بِــنــاًء 
حصلنا  عديدة  توصياٍت  على 
الجهات  مــن  عـــدٍد  مــن  عليها 
الــطــبــيــة الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
الـــمـــعـــنـــيـــة بــــطــــب األطـــــفـــــال، 
الـــعـــالجـــات  أن  ـــــى  إل ـــًرا  مـــشـــي
التي  والمتقدمة  المتخصصة 
تنافس  للطب  ســـدرة  قــدمــهــا 
أفضل العالجات المقدمة في 

الواليات المتحدة وأوروبا.  
وقال الدكتوُر حسام كيالي، 
رئــيــس قــســم طـــب األعــصــاب 
إّن  باإلنابة  للطب  ســدرة  فــي 
قبل  من  الرعاية  تلّقى  سالم 
فـــريـــق مـــتـــعـــّدد الــتــخــصــصــات 
مـــؤلـــف مـــن خـــبـــراء فـــي علم 
ــــم وظــــائــــف  األعــــــصــــــاب وعــــل
األعـــضـــاء الــعــصــبــيــة واألشـــعـــة 
النفس  وعلم  الــنــووي  والــطــب 
األعــصــاب.  وجــراحــة  العصبي 
كـــمـــا تـــــّم دعـــمـــه عـــلـــى نــطــاق 
واســــع مـــن قــبــل فــريــق أوســـع 
من المتخصصين في الصحة 
الــمــهــنــيــة والــــعــــالج الــطــبــيــعــي 
وطـــب إعــــادة الــتــأهــيــل وطــب 
ــــضــــمــــان تـــقـــديـــم  الـــــعـــــيـــــون ل
قبل  له،  شامل  رعاية  برنامج 
الــجــراحــة وبـــعـــدهـــا.   وأشـــار 
إلى أّن برنامج سالم العالجي 
بتقييم  بــدأ  للطب  ســدرة  فــي 
شــــامــــل لـــحـــالـــتـــه فــــي وحــــدة 

مع   «EMU» الصرع  مراقبة 
 ،«EEG«مــراقــبــة بــالــفــيــديــو
وتــــصــــويــــر عـــصـــبـــي مـــتـــقـــّدم 
مــثــل الــتــصــويــر عـــالـــي الــدقــة 
للدماغ،  المغناطيسي  بالرنين 
أن  وظهر   .«PET» وفحص 
بجلطة  أصيب  قد  كــان  سالم 
دمــاغــيــة عــنــدمــا كــــان جــنــيــنـًـا 
ــــه.  وهـــذا يفسر  فــي رحـــم أّم
ســـبـــب مـــعـــانـــاتـــه مــــن نـــوبـــات 
بلوغه  عند  ُمستعصية  صــرع 
الــخــامــســة مـــن الــعــمــر، األمـــر 
الذي زاد الضرر تدريجًيا على 

دمــاغــه».   مــن  األيــســر  الجانب 
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء تــقــيــيــم الــحــالــة 
مع  وفريقه  كيالي  د.  تــشــاور 
احــي األعــصــاب في سدرة  جــرَّ
قسم  رئــيــس  بــوبــل  إيــــان  ود. 
خالد  ود.  األعـــصـــاب  جــراحــة 
الــخــرزي، وتــقــّرر أنــه سيكون 
مـــن الــمــفــيــد إجــــــراء شـــق في 
نـــصـــف الـــمـــخ األيـــــســـــر، وهـــي 
تــقــنــيــة مـــتـــطـــورة ومــبــتــكــرة 
أثــبــتــت قـــدرتـــهـــا عــلــى تــقــلــيــل 
على  الحفاظ  مع  المضاعفات 

سيطرة جّيدة على النوبات. 
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حلمًا،  البال  وراحة  أمنيًة،  الدفء  يكون  حين 

فلتكن قلوبنا دفئًا وأيدينا سالمًا لمن يحتاجوننا 

هذا الشتاء في 18 دولة حول العالم.
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مواد
غذائية

200 ر.ق

مستلزمات 
الشتاء والمأوى 

300 ر.ق

مستلزمات
تعليم

500 ر.ق

مستلزمات 
صحية

600 ر.ق ****
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 enigmatic Extrait De Parfum

 RILE

FRAGRANCES

 RULE FRAGRANCE

وزارُة  أعلنت  -  قنا:    الــدوحــة 
تسجيَل  أمــس،  العامة،  الصّحة 
٢٢٧ حالَة إصابة جديدة ُمؤّكدة 
ـ  «  كوفيد  كــــورونــــا  بـــفـــيـــروس 
والــعــشــريــن  ـــــــع  األرب فــــي     «١٩
 ١٦٧ بينها  من  األخيرة،  ساعًة 
إصــــابــــًة مــحــلــيــة مــســجــلــة بين 
حــالــًة  و٦٠  الــمــجــتــمــع،  أفــــــراد 
من  العائدين  المسافرين  بين 
الخارج الذين يخضعون للحجر 
وزارُة  ســّجــلــت  كــمــا  الــصــحــي. 
الــصــحــة شــفــاء ٢٨١ حــالــًة من 
فيروس «  كوفيد ـ ١٩»   في الـ٢٤ 
ســـاعـــًة األخـــيـــرة لــيــصــل بــذلــك 
إجــمــالــي عـــدد الــُمــتــعــافــيــن من 
الـــمـــرض فـــي دولــــة قــطــر إلــى 

 .١٣٥٦٥١
وأصــدرت الــوزارُة بيانًا حول 
 - «   كوفيد  فيروس  مستجدات 
١٩»    فــي قــطــر، أوضــحــت فيه 
أّنــــه تـــّم وضـــع جميع الــحــاالت 
الـــجـــديـــدة فــــي الــــعــــزل، وهـــم 
يتلّقون الرعاية الصحية الالزمة 

َوفًقا لوضعهم الصحي.
وحــول وضــع «   كوفيد - ١٩»    
ــبــيــاُن: نجحت  الــحــالــي، قـــال ال
جــــهــــود قــــطــــر فـــــي الـــتـــصـــدي 
 - «   كوفيد  كــــورونــــا  لـــفـــيـــروس 
والحّد  المنحنى  وتسطيح      «١٩
عدد  انخفاض  مع  تفّشيه،  من 
الحاالت اليومّية، وكذلك تراجع 
عدد حــاالت دخــول الُمستشفى 
الفحص  ساهم  كما  أسبوعًيا، 
للحاالت  والمكّثف  االستباقّي 

بفيروس  إصابتها  في  المشتبه 
في      «١٩  - «   كوفيد  كــــورونــــا 
حــاالت  مــن  كبيٍر  عــدٍد  تحديد 
اإلصابة المؤّكدة بالفيروس في 
المجتمع.  وأّكد البياُن أن قطر 
في  العالم  دول  أقل  من  تعتبر 
كورونا  فيروس  َوَفيات  معدل 
لــعــّدة  وذلــــك   ،   «١٩  - «   كوفيد 
أسباب منها، أن القطاع الصحي 
يــــقــــّدم رعــــايــــة صــحــيــة عــالــيــة 

بفيروس  للُمصابين  الـــجـــودة 
كورونا، كما أّن شريحة الشباب 
تشّكل النسبة الكبرى من سّكان 
الفحوصات  كذلك  قطر،  دولة 
االســتــبــاقــيــة لــتــحــديــد الــحــاالت 
الطاقة  ورفــع  مبكًرا،  الُمصابة 
االســتــيــعــابــيــة لــلــمــســتــشــفــيــات، 
خاصًة َوحدات العناية المركزة 
لضمان حصول جميع المرضى 
ـــالزمـــة، أيــًضــا  عــلــى الــرعــايــة ال

السن  كــبــار  حماية  على  العمل 
مزمنة  بــأمــراض  والمصابين 
بفيروس  اإلصـــابـــة  خــطــر  مــن 

كورونا.
وشّدد البياُن على أّن تخفيف 
القيود وانخفاض عدد الحاالت 
جائحة  أّن  يــعــنــي  ال  الــيــومــيــة 
كـــورونـــا قـــد انــتــهــت فـــي دولـــة 
إدخــال  يومًيا  يتّم  حيث  قطر، 
الُمستشفى  إلى  المرضى  بعض 

مـــمـــن يـــعـــانـــون مــــن أعــــــراض 
فيروس كورونا «   كوفيد - ١٩»    
الــمــتــوّســطــة والــــشــــديــــدة، كما 
يجب علينا اّتباع جميع التدابير 
جديدة  موجة  لتجنب  الوقائية 
مـــن الـــفـــيـــروس وزيـــــــادة عــدد 
مع  خــاصــًة  الُمصابة،  الــحــاالت 
ذلك  لحدوث  مؤشرات  وجــود 
فـــي الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم، 
أّي  مــن  أكــثــر  اآلن  علينا  أيــًضــا 
الحذر  نتوّخى  أن  مضى  وقــت 
األفـــراد  حماية  على  ونــحــرص 
األكــــثــــر عــــرضــــًة لــمــضــاعــفــات 
فيروس كورونا «   كوفيد - ١٩»   . 
وحول ما يمكن القيام به، قال 
البياُن إّنه وبينما يتّم رفع قيود 
قطر  دولــة  في      «١٩ - «   كوفيد 
يقوم  أن  المهّم  من  تدريجًيا، 
السيطرة  في  بدورهم  الجميع 
بتجّنب  وذلــك  الفيروس،  على 
اآلخرين  مع  الجسدي  التقارب 
المزدحمة،  األمــاكــن  وتــجــّنــب 
وكذلك تجّنب األماكن المغلقة 
ــنــاس، وااللـــتـــزام  ــال الــتــي تــعــج ب
وارتــــداء  االجــتــمــاعــي،  بالتباعد 
الـــِكـــمـــامـــات، وغـــســـل الـــيـــَديـــن 
أن  المهّم  مــن  أيــًضــا  بانتظام، 
السن  كــبــار  حماية  فــي  نستمّر 
من  يُعانون  الذين  واألشخاص 

أمراض مزمنة.
ودعا البياُن إلى زيارة الموقع 
ـــــــوزارة الــّصــحــة  اإللـــكـــتـــرونـــي ل
العامة باستمرار للحصول على 

آخر المعلومات.

١٣٥٦٥١ إجمــــالي عدد المتعــافـين مـن كورونا 
أعلنت شفاء ٢٨١ حالة أمس.. الصحة:

الـــــــخـــــــارج ــــــــن  م لـــــعـــــائـــــديـــــن  حـــــــالـــــــة   ٦٠ ــــا  ــــه ــــن ــــي ب إصــــــــــابــــــــــة..  حـــــــالـــــــة   ٢٢٧ ــــل  ــــي ــــج ــــس ت

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 :

٢٢٧
إصابة جديدة

السبت ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ 

٥٠٠

٤٥٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

السبت
٢٨ نوفمبر

٢٨١ ٢٥٨٩

٢٣٧ ٠

١٣٥٦٥١

١١٠٤٨٦٦ ٨٢٢٢

٢٣٤٣٣٢٨١

١٣٨٤٧٧

األحد
٢٢ نوفمبر

١٦٧

األثنين
٢٣ نوفمبر

١٨٦

الثالثاء
٢٤ نوفمبر

األربعاء
٢٥ نوفمبر

الخميس
٢٦ نوفمبر

٢٢٧٢٠٩٢١٥

الجمعة
٢٧ نوفمبر

١٨٤
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ضوء أخضر  ضوء أخضر  

بقلم د. لطيفة شاهين النعيميبقلم د. لطيفة شاهين النعيمي

أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر 

خطرت على بالي فكرة كتابة مقال عن 
حياته،  في  اإلنسان  لها  يتعرض  التي  اآلالم 
تطلقه  الــذي  لــأللــم  العالمي  الــيــوم  بمناسبة 
أكتوبر  شهر  فــي  العالمية  الصحة  منظمة 
من كل عام، وقد ظللت أعمل طوال الفترة 
تعينني  التي  المعلومات  جمع  على  الماضية 
أيديكم  بين  الـــذي  الــمــقــال  هــذا  كتابة  على 
الــجــمــعــيــة  إحــصــائــيــة  ضــمــنــهــا  ومــــن  اآلن، 
الــدولــيــة لـــدراســـة األلــــم الــتــي تــشــيــر إلـــى أن 
أفــراد  خمسة  كــل  ضمن  مــن  شخًصا  هناك 
متوسطة  آالًمـــا  يعاني  الــكــوكــب  سطح  على 
يجعل  األلـــم  وإن  مــزمــن،  بــشــكــل  وشـــديـــدة 
واحًدا من بين كل ثالثة أفراد غير قادر على 
إدارة شؤون حياته بشكل مستقل، فضًال عن 
أن هناك شخًصا من بين كل أربعة أشخاص 
ــــؤدي إلــــى تــوتــر  يــؤكــد أن الــشــعــور بـــاأللـــم ي

عالقاته مع أفراد أسرته أو أصدقائه.
لكن الغريب في هذا الموضوع أن الدماغ 
تتوقف  أن  األلــم  إشـــارات  يأمر  أن  يستطيع 
عن إرسال إشاراتها، وهذا ما تم إثباته علمًيا 
منذ أعوام طويلة، ونشر في «دراسة األلم» 
ظاهرة  وصــفــت  الــتــي  الشهيرة  الــورقــة  فــي 
الثانية،  العالمية  الحرب  جرحى  في  األلــم 

وكيف أن إحساسهم بآالم جروحهم البالغة 
اإلصابة تضاءل إلى حد االختفاء بدون دواء 
وأصبحوا  لهم  الطبية  الرعاية  وصــول  عند 
فــي مــأمــن بــعــيــًدا عــن أرض الــقــتــال، األمــر 
لنا  يسمح  بــمــا  فــقــط  نشعر  أنــنــا  يعني  الـــذي 

دماغنا أن نشعر به.
وأثناء بحثي عن موضوع األلم لكتابة هذا 
الطبية  المجلة  نشرته  مــا  وجـــدت  الــمــقــال، 
طبية  حــالــة  عــن   ،١٩٩٥ عـــام  فــي  الــعــالــمــيــة 
تحديد  في  الــدمــاغ  أثــر  عظيم  تبين  موثقة 
الطوارئ  إلــى  دخــل  حين  وشدته،  األلــم  نــوع 
٢٩ سنة في حالة  عامل بناء يبلغ من العمر 
سقوطه  نتيجة  الشديد  األلــم  من  لها  يرثى 
واخــتــراقــه  ســم   ١٥ طــولــه  حــاد  مسمار  على 
ـــقـــدم، ولــم  لــحــذائــه الــســمــيــك مـــن أســفــل ال
يستجب فــي الــطــوارئ ألقــوى أنـــواع األدويــة 
استطاع  كبير  مجهود  وبعد  لأللم،  المسكنة 
حذائه  أســفــل  مــن  المسمار  إخـــراج  الطبيب 
كــان  الــتــي  الــمــبــرحــة  اآلالم  نتيجة  بصعوبة 
بعد  ولكن  المسكين،  المريض  منها  يعاني 
مر  المسمار  أن  المفاجأة  كانت  الحذاء  خلع 
أي  إحــداث  دون  والثاني  األكبر  اإلصبع  بين 
فيها  العامل  أدرك  التي  اللحظة  وفي  جرح، 

األلم  زال  جــرًحــا،  له  يسبب  لم  المسمار  أن 
مباشرة.. إنه عمل العقل الذي حدد األلم بناء 
وتوفرت  إليه  قدمت  التي  المعطيات  على 
له، وعندما تغّيرت المعطيات توقف الدماغ 

عن إرسال إشارات األلم وزال األلم تماًما.
اطلعت  التي  العلمية  الــدراســات  وبحسب 
يمكن  النفسية  الــعــوامــل  أن  وجـــدت  عليها، 
األلم،  إدراك  كيفية  في  بالغ  بشكل  تؤثر  أن 
خـــاصـــًة األلـــــم الـــمـــزمـــن، وأحـــيـــانـــا اإلعـــاقـــة 
أنــواع  معظم  أن  باعتبار  بــاأللــم؛  المرتبطة 
أن  إال  فــيــزيــائــي،  مــنــشــأ  ذات  تــكــون  ــــم  األل
بعض العوامل النفسية، بما في ذلك األرق، 
أقل  الشخص  تجعل  قد  واالكتئاب،  والقلق، 
وبالتالي  أعراضه،  على  السيطرة  في  قدرة 

أقل قدرة على ممارسة نشاطاته اليومية. 
وعلى سبيل المثال، ُيدرك المريض الذي 
سوف  األلــم  هذا  بأن  مزمن  ألم  من  يعاني 
عند  وقــلـِـًقــا  خائًفا  يجعله  مــا  مــجــدًدا،  يعود 
الشخص  يــدرك  وعندما  األلــم،  عــودة  توقع 
بأن تفاقم األلم ال يشير إلى وجود ضرر في 
مثًال  قلًقا (إلدراكــه  أقل  يصبح  فقد  الجسم، 
بأن ذلك لن يؤثر في قدرته على ممارسة 
من  ُيقلل  مــا  الــيــومــيــة)،  ومــهــامــه  نشاطاته 

في  الــشــخــص  يشتكي  وقــد  بــاأللــم،  شــعــوره 
حـــاالت نـــادرة مــن ألـــم مستمر، مــع وجــود 
دليل  أي  وبـــدون  نفسية  مشاكل  على  دليل 
مسؤولة  تكون  قد  جسدية  اضطرابات  على 

عن ذلك األلم أو شدته. 
ويــعــد األلـــم أكــثــر األعـــراض الــتــي يشتكي 
مـــنـــهـــا الــــمــــرضــــى عــــنــــدمــــا يـــبـــحـــثـــون عــن 
العادية،  الظروف  ففي  الطبية،  المساعدة 
إصابة،  وجــود  إلــى  بــاألوجــاع  الشعور  يشير 
وبالتالي تكون ردة الفعل الطبيعية لإلنسان 
ويتالشى  يشفى  أن  إلــى  نفسه  حماية  هــي 
األلــــم، ولــكــن يــخــتــلــف الـــنـــاس فــيــمــا بينهم 
واحتماله  باأللم،  الشعور  على  القدرة  حول 
الشعور  لهذا  وصفهم  وكيفية  معه  والتفاعل 
وتــفــاعــلــهــم مــع الــعــالجــات، فــي ظــل وجــود 
فوارق فردية في الشعور باأللم، تنتج غالبًا 
النفسية  العوامل  بين  معقدة  تفاعالت  عن 
ومــؤخــًرا  والجينية،  والبيئية  واالجتماعية 
يلعبه  الــذي  الرئيسي  الــدور  العلماء  اكتشف 
وكيف  لــأللــم،  اخــتــبــارنــا  كيفية  فــي  الــدمــاغ 
العالج  لتلقي  الطريق  يمهد  أن  لذلك  يمكن 

المبتكر.
واهللا ولي التوفيق،،

 lnaimi١@hotmail.com

ــم  األل إدراك  ــة  كيفي فــي  ــغ  بال بشــكل  ــر  تؤّث أن  يمكــن  النفســية  العوامــل  أن  وجــدت  ــة  العلمي الدراســات 

تأثير األلم 
على العقل البشري

 وقــــال: إن الــلــقــاح الــجــديــد الــذي 
أعــلــنــت عــنــه إحــــدى الــشــركــات بــأن 
مهًما  إنـــجـــاًزا  يعتبر   ،٪٩٤ نتائجه 
اإلعـــالن  تــم  لــقــاح  أول  وهـــو  للغاية 
ــا إلـــى أن مــن خصائصه  عــنــه، الفــتً
أنــه يتم تخزينه فــي درجــة حــرارة 
اآلخــر  اللقاح  أمــا  الصفر،  تحت   ٧٠
الــــذي تـــم اإلعـــــالن عــنــه وهـــو الـــذي 
فإنه  «موديرنا»  شركة  عنه  أعلنت 
وصـــل لــمــراحــل ُمــتــقــدمــة جــــًدا من 
النتائج السريرية أيًضا، الفتًا إلى أن 
أخذ  على  يعتمدان  اللقاحين  هذين 
جــيــنــات الــفــيــروس وحــقــن اإلنــســان 
بها، ومن ثم يعتقد الجسم أن هذا 
أجسام  بإنتاج  ويقوم  الفيروس  هو 
ُمضادة له.   ولفت إلى أن من بين 
مراحل  إلــى  وصلت  التي  اللقاحات 
ُمــتــقــدمــة أيـــًضـــا لــقــاح «أكــســفــورد» 
من  الثالثة  للمرحلة  وصــل  والـــذي 
آالف  على  تجربته  ويتم  الــتــجــارب 
األشـــخـــاص، مــوضــًحــا أنـــه قــد أثبت 
نجاعته بشكل واضح على كبار السن 

مــن خـــالل إنــتــاج نــســبــة كــبــيــرة من 
األجسام الُمضادة للفيروس بالجسم 

بعد تجربته. 
وأكـــد أنـــه أمـــر ُمــبــّشــر للغاية أن 
تحقق الشركتان، اللتان وقعت دولة 

ُمــعــدالت  اتفاقيتين،  معهما  قطر 
النتائج  في  الفاعلية  من  جــًدا  عالية 
الــُمــبــكــرة لــتــجــاربــهــمــا الــســريــريــة، 
ــــه مـــع ذلــــك فــــإن هــذه  مـــوضـــًحـــا أن
ــنــتــائــج هـــي نــتــائــج ُمـــؤقـــتـــة فقط  ال

للتجارب السريرية، وستتوفر مزيد 
مع  الُمناسب  الوقت  في  النتائج  من 
الجارية  السريرية  التجارب  تواصل 
حالًيا.  وأوضح أن النهج االستباقي 
العامة  الصحة  وزارة  اتبعته  الـــذي 

من  (كوفيد-١٩)  ـــقـــاح  ل لــتــأمــيــن 
مصادر ُمختلفة أثبت فاعليته وذلك 
بــعــد اإلعـــــالن الـــــذي صــــدر ُمـــؤخـــًرا 
مــن شــركــة مــوديــرنــا، وهــي شركة 
أمريكية ُمتخصصة في التكنولوجيا 

الحيوية، والذي لفت إلى أن البيانات 
ــُمــؤقــتــة الــُمــســتــقــاة مـــن تــجــاربــهــا  ال
أن  تظهر  حالًيا  الجارية  السريرية 
لقاح (كوفيد-١٩) الذي توّصلت إليه 
وكذلك   ٪٩٥ بنسبة  فــّعــال  الــشــركــة 

بعد اإلعـــالن مــن شركة فــايــزر عن 
نتائج ُمماثلة. 

وقـــال: ال داعــي للخوف أو القلق 
مـــن أي لـــقـــاح جـــديـــد لــلــوقــايــة من 
الـــعـــدوى بــالــفــيــروس، مــوضــًحــا أن 
الــبــعــض يــتــخــوف مـــن هــــذا األمــــر، 
دون  أو  واضـــح  ُمــبــرر  دون  ولــكــن 
بل  واضــحــة  علمية  لنتائج  االستناد 
غير  موروثة  اعتقادات  على  استناًدا 
ال  عــام  بشكل  اللقاحات  بــأن  دقيقة 
تسّبب  أن  يمكن  وأنها  الجسم  تفيد 
الــضــرر لـــه، ولــكــن هـــذا األمــــر غير 

صحيح على اإلطالق.
 وأوضح أن دولة قطر لها سمعة 
عــالــمــيــة فـــي مـــجـــال الــتــحــصــيــنــات 
األنـــواع  أفضل  اقتناء  فــي  والــحــرص 
على مستوى العالم، مؤكًدا أن هناك 
حــرًصــا شــديــًدا فــي هــذا األمـــر ولن 
يتم استعمال أي لقاح إال بعد التأكد 
تماًما من مدى مأمونيته وسالمته 
ألن صحة كل من يعيش على أرض 

قطر تأتي في المقام األول. 

الكمامة تمنع اإلصابة بكورونا بمعدل ٦ أضعاف 
 حال االلتزام بها من قبل الجميع.. د. ناصر األنصاري لـ    : 

المخبري   بالفحص  إال  صعبة  وكورونا  الموسمية  اإلنفلونزا  بين  التفرقة   فقدان حاستي الشم والتذوق يُشير إلى اإلصابة بكوفيد-١٩ في غالبية الحاالت  

حمدي:  - عبدالمجيد  الدوحة 

 أكـــد الــدكــتــور نــاصــر األنـــصـــاري - اســتــشــاري الــمــيــكــروبــات 
الطبية  حمد  بمؤسسة  األزمات  لجنة  وعضو  العدوى  ومكافحة 
منع  في  أضعاف   ٦ بمعدل  فّعال  أنــه  أثبت  الكمامة  ارتــداء  أن 
بها  االلــتــزام  حــال  فــي  (كوفيد-١٩)  فــيــروس  بــعــدوى  اإلصــابــة 
من قبل الجميع، موضًحا أن هذا األمر يتضح أيًضا من خالل 
بالكمامة  االلتزام  بتطبيق  قامت  التي  للدول  العالمية  الُمتابعة 

منذ بداية األزمة.
ـــ [: إنـــه فــي هـــذا الــوقــت من   وقـــال فــي تــصــريــحــات ل

اإلصابة  من  والخوف  (كوفيد-١٩)  فيروس  انتشار  ومع  العام 
الفيروسين،  بين  شائعة  أعراض  هناك  الموسمية،  باإلنفلونزا 
خــالل  مــن  إال  دقــيــق  بــشــكــل  بينهما  الــتــفــرقــة  يــمــكــن  ال  ولــكــن 

الفحص المخبري عن طريق إجراء مسحة للمريض. 
هو  فــيــه  الــشــائــع  األمـــر  فــإن  لــكــورونــا  بالنسبة  إنــه  وأضــــاف: 
فـــقـــدان حــاســتــي الـــشـــم والــــتــــذوق فـــي الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
بين  الوحيد  الــفــارق  هو  األمــر  هــذا  يكون  وربما  به  المصابين 
فتشمل  للحالتين  بالنسبة  األخــرى  األعــراض  أما  الفيروسين، 
الحمى والقشعريرة والسعال وضيق أو صعوبة  التنفس والتعب 
آالم  أو  العضالت  وألم  األنف  انسداد  أو  وسيالن  الحلق  والتهاب 

القيء  مــن  يــعــانــون  الــنــاس  بعض  يــكــون  وقــد  والــصــداع  الجسم 
واإلســـهـــال، وهـــذا األمـــر يــكــون أكــثــر شــيــوًعــا فــي األطــفــال من 

البالغين. 
 وأضـــــاف: هــنــاك الــعــديــد مـــن الــلــقــاحــات الــتــي يــتــم العمل 
فيها  التجارب  وصلت  لقاًحا   ١١ حوالي  وهناك  عالمًيا  عليها 
على  تجربته  يتم  حيث  فاصلة،  تعد  التي  الثالثة  المرحلة  إلى 
حصلوا  الذين  األشخاص  ُمقارنة  ويتم  األشخاص  من  اآلالف 
يتم  أنه  ُموضًحا  عليه،  يحصلوا  لم  الذين  بغيرهم  اللقاح  على 
إنتاج  من  للتأكد  األشخاص  من  ُمختلفة  أعمار  على  التجربة 

أجسام ُمضادة بالجسم نتيجة للقاح من عدمه.  
د. ناصر األنصاري 

عليها  ـــحـــصـــول  ال فـــي  نــاجــحــة  قــطــر  وإســتــراتــيــجــيــة  ـــرة  ـــّش ـــب ُم ـــاحـــات  ـــق ـــلَ ال نــتــائــج   

لــلــقــلــق   داعــــــي  وال  ــــة  ــــدروس م ــة  ــي ــم ــل ع ـــمـــراحـــل  ل ــع  ــض ــخ ت ـــدة  ـــدي ـــج ال ــات  ــم ــي ــع ــط ــت ال  

ـــعـــالـــم  ـــوى ال ـــت ـــس ـــى م ـــل ـــنـــات ع ـــتـــحـــصـــي ـــــــــواع ال ــــضــــل أن ـــر تـــقـــتـــنـــي أف ـــط  ق

 

الدوحة -قنا: أطلقت مؤّسسُة حمد 
وتثقيفًيا  تدريبًيا  برنامًجا  الطبية 
الصحية  الــرعــايــة  فــي  للُمختصين 
النفسية  بالصّحة  للتوعية  قطر  في 
وطـــــــرق تــشــخــيــص االضــــطــــرابــــات 
النفسية. وقال الدكتوُر خالد عبد النور 
للتدريب  الدولي  حمد  مركز  مديُر 
إّن  الـــطـــوارئ  طــب  أّول  واســتــشــاري 
االلتزام بتطوير الخبرات في مجال 
اختصاصيي  بــيــن  النفسية  الــصــحــة 

الــرعــايــة الــصــحــيــة كـــان قــائــًمــا منذ 
«كوفيد-١٩»  جائحة  وجــاءت  فترة 
لتحفيز عملية تقديم هذا البرنامج، 
حيث برزت أهمية الصحة النفسية 
بشكل  الشاملة  الــرعــايــة  مــن  كــجــزء 
هناك  وأصــبــحــت  الــعــام،  هـــذا  كبير 
حاجة ملحة لدعم تطوير المهارات 
ودعــــم صــحــة الــعــامــلــيــن فـــي قطاع 
من  فريق  وأنهى  الصحية.  الرعاية 
كوادر طب الطوارئ مكّون من ٢٠٠ 

مــوظــف الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي أوائـــل 
هـــــذا الــشــهــر ضــمــن جـــهـــود تــعــزيــز 
الـــمـــهـــارات بــيــن الــمــوظــفــيــن، بينما 
تــهــدف مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة إلــى 
خدمة  فــي  العاملين  كــافــة  تــدريــب 
 ١٥٠٠ عددهم  والبالغ  الطوارئ  طب 
مــوظــف مــع نــهــايــة الــربــع األول من 
العام القادم ٢٠٢١، حيث سيتم إدراج 
هذا البرنامج التدريبي ضمن سلسلة 
بمركز  المتاحة  التدريبية  الــبــرامــج 

حمد الدولي للتدريب بدًءا من شهر 
يناير القادم. وتّمت تجربة البرنامج 
بــنــجــاح أوائـــــل هـــذا الــعــام بــُمــشــاركــة 
مجموعة مختارة من كــوادر اللجنة 
ضمن  واإلرث  لــلــمــشــاريــع  الـــُعـــلـــيـــا 
الفعاليات  الستضافة  االســتــعــدادات 
واسعة النطاق في قطر بهدف دعم 
العاملة  الــُمــخــتــصــة  الـــفـــرق  تـــدريـــب 
مختلفة  حــكــومــيــة  قـــطـــاعـــات  فـــي 
ـــعـــزيـــز مـــســـتـــوى الــــوعــــي لــديــهــم  وت

بالصحة النفسية والمهارات الالزمة 
فــائــدة  مــن  لــذلــك  لــمــا  لتشخيصها، 
محّققة للفعاليات مثل فعالية كأس 

العالم ٢٠٢٢. 
ومن جانبه، أوضح الدكتور ماجد 
الــعــبــداهللا رئــيــس خـــدمـــات الــصــّحــة 
الــنــفــســيــة بــمــؤّســســة حــمــد الــطــبــيــة 
خبرات  تطوير  في  البرنامج  أهمية 
الصحة النفسية في قطر، حيث إنه 
ُمستوى  لتعزيز  رائــعــة  فــرصــة  يــعــّد 

الوعي والتدريب لدى كوادر الرعاية 
الصحية حول الصحة النفسية.

وأشــار إلى أن هذه المبادرة تأتي 
كمكمل لجهود تعزيز الصحة النفسية 
والتي تضّمنت إطالق خّط المساعدة 
الــوطــنــي لــلــصــحــة الــنــفــســيــة، والـــذي 
المكالمات  عـــدد  فــي  ارتــفــاًعــا  شــهــد 
من جميع شرائح السكان على مدار 
األشــهــر الــمــاضــيــة، حيث تــم تقديم 
الدعم لحوالي ١٣٠ ألف متصل عبر 

الخدمة وإحالة الحاالت التي تحتاج 
االستشارة  إلــى  الــرعــايــة  مــن  لمزيد 

الطبية الشاملة.
وتــتــوّفــر خــدمــة خـــّط الــمــســاعــدة 
ــــصــــال  ــنــفــســيــة عـــبـــر االّت لــلــصــحــة ال
من   ١٦٠٠٠ الـــرقـــم  عــلــى  الــمــجــانــي 
من  مــســاًء   ٥ حتى  صباًحا   ٩ الساعة 
الـــســـبـــت إلـــــى الــخــمــيــس مــــن خـــالل 
عــّدة لُغات تحت إشــراف فريق من 

الُمختصين في الصحة النفسّية. 

«حمد الطبية» تطلق برنامًجا الختصاصيي الرعاية الصحية 
للتوعية باالضطرابات النفسّية
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من العاملين في القطاع الخاص .. محمد حسن العبيدلي:

ــــلــــشــــروط والــــضــــوابــــط  ـــــا ل ـــات أخــــــــرى وفـــــقً ـــه ـــج ــــال ل ــــق ــــت ـــيـــن االن ـــمـــواطـــن ـــل ـــيـــح ل ـــت ــــون ي ــــان ــــق ال

تعديالت قانون العمل تشمل المواطنين والمقيمين 
وكيل  العبيدلي  حسن  محمد  السيد  أكــد  قــنــا:   - الــدوحــة 
اإلداريـــة  التنمية  بــــوزارة  الــعــمــل  لــشــؤون  الــمــســاعــد  الــــوزارة 
العمل  قــانــون  تــعــديــالت  أن  االجتماعية،  والــشــؤون  والــعــمــل 
أهــداف  مع  تتماشى  العمل،  جهة  تغيير  للعامل  تتيح  التي 
أن  كــمــا   ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيـــة  فــي  الــبــشــريــة  التنمية 
تــلــك الــتــعــديــالت تــتــســق مــع أهــــداف وإســتــراتــيــجــيــة الــــوزارة 

الدولة. داخل  الماهرة  العمالة  على  للُمحافظة 
وكالة  معه  أجــرتــه  خــاص  حــوار  فــي  العبيدلي،  وأوضـــح   
االنتقال  حــريــة  الــعــامــل  إعــطــاء  أن  «قــنــا»،  القطرية  األنــبــاء 

داخـــل ســوق الــعــمــل الــقــطــري وفــق الــضــوابــط، ســُيــســهــم في 
الــحــفــاظ عــلــى الــكــفــاءات داخـــل ســوق الــعــمــل، كــمــا أنــه ُيتيح 
ألصحاب العمل اختيار العمالة الماهرة داخل الدولة لتعزيز 
زيادة  على  إيجابي  بشكل  سينعكس  مما  التجارية،  أنشطتهم 
في  سيصب  الــذي  األمــر  االقــتــصــاد،  قــوة  وتعزيز  اإلنتاجية 
ُمحّفزة  اقتصادية  بيئة  لوجود  الخارجي  االستثمار  جذب 

واالستثمار.   لإلنتاج 
المذكورة  التعديالت  ستشملها  التي  بالفئات  يتعلق  وفيما   
جميع  يــشــمــل  الـــقـــانـــون  أن  إلـــى  أشــــار  الــعــمــل،  قـــانـــون  عــلــى 

والمقيمين  المواطنين  مــن  الــخــاص  القطاع  فــي  العاملين 
على حد سواء، الفتًا إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع 
قــائــًال: «هــنــاك  وتــابــع  الــتــعــديــالت.  مــن  االســتــفــادة  يمكنهم 
والجهات  الشركات  بمختلف  يعملون  المواطنين  من  الكثير 
بالقطاع الخاص ويتيح لهم القانون فرصة االنتقال لجهات 
والضوابط  الــشــروط  عليهم  وتنطبق  القطاع  بنفس  أخــرى 
عملهم  جهة  تغيير  في  رغبتهم  حال  في  بالقانون  الخاصة 
تفاصيل  وإلــى  أفــضــل»..  عمل  فــرصــة  على  حصولهم  عند 

الحوار:
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ضــــوابــــط 

• كــثــر الــحــديــث مـــؤخـــًرا عن 
تــعــديــالت قــانــون الــعــمــل والــتــي 
العمل  جهة  تغيير  للعامل  تتيح 
األهــداف  هي  فما  سهولة،  بكل 

المرجوة من هذه التعديالت؟.
كثيرة  فوائد  هناك  بالتأكيد   -
مرجوة من تعديالت قانون العمل 
حــيــث تـــواكـــب هــــذه الــتــعــديــالت 
ــبــشــريــة في  أهــــــداف الــتــنــمــيــة ال
كما   .٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيـــة 
وإستراتيجية  أهـــداف  مــع  تتسق 
العمالة  على  للُمحافظة  الـــوزارة 
فإعطاء  الــدولــة،  داخــل  الماهرة 
الـــعـــامـــل الـــحـــريـــة فــــي االنــتــقــال 
داخــل سوق العمل القطري وفق 
ــحــافــظ على  الـــضـــوابـــط ســــوف يُ
الكفاءات داخل سوق العمل، كما 
يــتــيــح ألصـــحـــاب الــعــمــل اخــتــيــار 
الــعــمــالــة الــمــاهــرة داخـــل الــدولــة 
ما  التجارية،  أنشطتهم  لتعزيز 
ينعكس بشكل إيجابي على زيادة 
اإلنتاجية وتعزيز قوة االقتصاد، 
ــُمــحــصــلــة يــصــب ذلـــــك في  وبــال
جذب االستثمار الخارجي لوجود 
لإلنتاج  ُمحّفزة  اقتصادية  بيئة 

واالستثمار.
• وهـــــل تــشــمــل الـــتـــعـــديـــالت 
الـــمـــذكـــورة عــلــى قـــانـــون العمل 
بالقطاع  العاملة  الفئات  جميع 

الخاص؟
جــمــيــع  يـــشـــمـــل  ـــــون  ـــــقـــــان ال  -
الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
على  والُمقيمين  الُمواطنين  من 
يستفيد  أن  ويــمــكــن  ســـــواء،  حــد 
مــنــه جــمــيــع الــعــامــلــيــن فـــي هــذا 
الكثير  هناك  أن  حيث  القطاع، 
من المواطنين يعملون بمختلف 
الـــشـــركـــات والـــجـــهـــات بــالــقــطــاع 
الــــخــــاص، ويــتــيــح لــهــم الــقــانــون 
فــرصــة االنــتــقــال لجهات أخــرى 
عليهم  وتنطبق  الــقــطــاع  بنفس 
الــــشــــروط والـــضـــوابـــط الــخــاصــة 
بالقانون في حال رغبتهم تغيير 
جهة عملهم عند حصولهم على 

فرصة عمل أفضل. 
على  التعديالت  راعــت  هــل   •
قــانــون الــعــمــل مــصــالــح وحــقــوق 

صاحب العمل؟
- راعت تلك التعديالت مصالح 
وحقوق أصحاب العمل في دولة 
قـــطـــر، حـــيـــث أصـــبـــح مــــن حــق 
العمل  عقد  إنــهــاء  العمل  صاحب 
ُمحّدد المدة دون ُمطالبته بسداد 
الفترة  عــن  الــعــامــل  ُمستحقات 
الــُمــتــبــقــيــة، عــلــى عــكــس الــقــانــون 
على  القانون  ينص  كما  الحالي، 
للبالد  العودة  للعامل  يحق  ال  أنه 
إال بعد مرور سنة على الُمغادرة 
حال خالف عقد العمل أو أحكام 
القانون، فهناك ضوابط وشروط 
أخــرى  عمل  جهة  إلــى  لالنتقال 
أصحاب  وحقوق  مصالح  راعــت 
العمل والعّمال على السواء، بحيث 
تحقق جميع األطراف مصالحها 
دون تفريط في حقوق أية جهة. 
منها أنه من حق صاحب العمل 
االعتراض حال انتقال العامل إلى 
حق  من  وأيًضا  ُمنافسة،  شركة 
ُمطالبة  الــحــالــي  العمل  صــاحــب 
صاحب العمل الجديد بأي رسوم 
تدريب  فــي  تكّبدها  تكاليف  أو 
وتــأهــيــل الــعــامــل، وهــــذه األمـــور 

عليها  منصوًصا  يكون  أن  يجب 
فــــي عـــقـــد الـــعـــمـــل لـــضـــمـــان حق 
صــاحــب الــعــمــل، وهــنــاك كذلك 
فترة إخطار يجب ُمراعاتها من 
قبل العامل قبل االنتقال إلى جهة 

العمل الجديدة.
• الـــبـــعـــض يـــقـــول فــــي هـــذه 
أنكم  طالما  بالتحديد..  النقطة 
تــــــؤكــــــدون عــــلــــى ضــــــــــرورة أن 
يــتــضــمــن عــقــد الــعــمــل اإلشـــــارة 
إلـــــى تـــعـــويـــض صـــاحـــب الــعــمــل 
الــحــالــي مـــن قــبــل الــجــهــة الــتــي 
عن  إليها  االنتقال  العامل  ينوي 
القيادة  ُرخــص  استخراج  رســوم 
أو التكاليف التي تكّبدها صاحب 
العمل في سبيل تأهيل وتدريب 
العامل، على الرغم من أن العقد 
الحالي بموقع الــوزارة إلكتروني 
وغير قابل للتعديل حيث يكون 
تحميله  ويــتــم  جــاهــزة  بصيغة 
يمكن  وال  بعد  فيما  إلكترونًيا 
االشـــتـــراطـــات  إضـــافـــة  يــتــم  أن 

المذكورة فيه؟ 
- بإمكان صاحب العمل إرفاق 
ُمــلــحــق لــعــقــد الــعــمــل مـــع الــعــقــد 
التي  والــبــنــود  الــشــروط  يتضّمن 
مع  الــعــمــل  صــاحــب  عليها  يتفق 
ويتم  الطرفين  وبتوقيع  العامل 
الــتــصــديــق عــلــى الــعــقــد مـــن قبل 
الــــوزارة بما ال يـُـخــالــف الــقــانــون، 
ويتم وضــع نسخة لــدى الـــوزارة، 
العمل  صــاحــب  يستطيع  وبـــهـــذا 
على  والــحــصــول  حقوقه  حماية 
ــتــعــويــض مـــن صـــاحـــب الــعــمــل  ال
النفقات  أو  الرسوم  عن  الجديد 
الــتــي تــكــبــدهــا لــتــأهــيــل وتــدريــب 
عمل  جهة  إلــى  انتقل  إذا  العامل، 
يُطالب  أن  حقه  ومـــن  جــديــدة. 
بالتعويض أيًضا إذا لم ينص ذلك 
في عقد العمل ولكن من خالل 
القضايا والُمطالبات المدنية في 

المحاكم.

• مــا هــي اإلجــــراءات الُمتبعة 
فـــي تــقــديــم طــلــب تــغــيــيــر جهة 

العمل لدى الوزارة؟
بطلب  العامل  يتقدم  عندما   -

ــعــمــل، تــصــل إلــى  تــغــيــيــر جــهــة ال
صــاحــب الــعــمــل والــعــامــل رســالــة 
تغيير  طلب  العامل  تقديم  تؤكد 
أنه  تعنى  ال  وهـــي  الــعــمــل،  جهة 
إنما  الطلب،  على  الُموافقة  تّمت 
يـــكـــون الــطــلــب تــحــت اإلجـــــــراء، 
العامل  يلتزم  الحالة  هــذه  وفــي 
األولــى  العمل  جهة  لــدى  بالعمل 
الــرســالــة  وفـــــي  انـــقـــطـــاع،  دون 
باسم  العمل  صــاحــب  إبـــالغ  يتم 
الجهة األخرى التي ينوي العامل 
االنــتــقــال إلــيــهــا، وذلـــك مــن أجل 
إتاحة الوقت الكافي أمام صاحب 
كانت  إذا  مــا  مــن  ليتأكد  الــعــمــل 
جهة العمل الجديدة تعتبر جهة 
أســرار  حماية  أجــل  من  ُمنافسة 
وخـــصـــوصـــيـــة جـــهـــة الـــعـــمـــل في 
ومن  السوق،  في  المنافسة  إطــار 
حــق صــاحــب الــعــمــل االســتــفــســار 
عن الطلب الذي تقّدم به العامل 
واستفساراته  ُمالحظاته  لُيبدي 
أو  اإللكتروني  البريد  خــالل  من 

الخط الساخن الخاص بالوزارة. 
يتلقى  نــفــســه  الــــوقــــت  وفـــــي   
طلبه  أن  مفادها  رسالة  العامل 
ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء 
من  االنــتــهــاء  يتم  حتى  بالشركة 
دراســة الطلب من قبل الـــوزارة، 
دون إغفال وجود عملية تدقيق 
أمني قبل االنتقال إلى جهة عمل 

جديدة. 
 كما أن من ضوابط وشروط 
الشركة  لــدى  يكون  أن  االنتقال، 
الجديدة التي سينتقل إليها العامل 
ُمــوافــقــة عــلــى تــأشــيــرة عــّمــالــيــة 
تكون  وأن  الجنسية،  نفس  مــن 
قانون  بأحكام  ُملتزمة  الشركة 
الـــعـــمـــل، وتـــكـــون شـــركـــة قــائــمــة 

وهمية  شــركــة  ولــيــســت  بالفعل 
ولــديــهــا مــشــاريــع وأعـــمـــال، كما 
تقديم  قبل  العامل  على  يُشترط 
االستقالة  إرفـــاق  االنــتــقــال  طلب 
الــتــي تــقــدم بــهــا لــصــاحــب العمل 
على  الجديدة  الشركة  وُموافقة 
انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم 

على الطلب.
تغيير  عــمــلــيــة  عـــن  حــدثــنــا   •

جهة العمل.. كيف تتم؟
الُمتبعة  لــإلجــراءات  بالنسبة   -
من قبلنا في الوزارة، فنحن فور 
نتأكد  العامل  مــن  الطلب  تلقينا 
تم  التي  والشروط  الضوابط  من 
ذكــرهــا آنـــًفـــا، وفـــي حــالــة قبول 
إرســال  يتم  العامل  انتقال  طلب 
رســالــة أخـــرى إلخــطــار صاحب 
الــعــمــل بــــأن هــــذا الــعــامــل انــتــقــل 
يلتزم  أن  عــلــى  أخــــرى،  لــشــركــة 
خالل  الشركة  في  بعمله  العامل 
فـــتـــرة اإلخـــــطـــــار، ويـــجـــب على 
العامل االلتزام بها وهي: إذا عمل 
العامل فترة تتجاوز السنتين لدى 
صاحب العمل الحالي تكون فترة 
اإلخطار شهرين، وإذا عمل أقل 
من سنتين تكون فترة اإلخطار 
شهًرا واحًدا، وفي حالة ُمخالفة 
هــــذه الـــضـــوابـــط يــتــم الـــرفـــض، 
وبالفعل تم رفض طلبات انتقال 
والضوابط  الــشــروط  لُمخالفتها 

المذكورة بأحكام القانون.
• مــــا هــــي اآلثـــــــار اإليــجــابــيــة 
تّمت  التي  األخيرة  لإلصالحات 

على قانون العمل؟
- بــدايــة أود الــتــأكــيــد عــلــى أن 
اإلصالحات واإلجــراءات الرادعة 
الــتــي اتــخــذت ســابــًقــا فــي قــانــون 
كبير  إيجابي  أثــر  لها  كــان  العمل 
على سوق العمل، حيث انخفضت 
نـــســـبـــة الــــُمــــخــــالــــفــــات الـــخـــاصـــة 
بالشركات العاملة بالدولة وزادت 
ــــزام بــنــظــام حــمــايــة  ــــت نــســبــة االل

األجــور من تلك الشركات، وكما 
للشركات  الفرصة  القانون  أتــاح 
تخفيض  فــي  الــراغــبــة  الُمتعثرة 
عدد العمالة لديها بنقلها للجهات 
ـــراغـــبـــة بــاســتــقــطــاب الــعــمــالــة  ال
الماهرة والُمتخصصة من السوق 

المحلية وفًقا الحتياجها.  
• بــالـــــتــأكــيــد كـــــان لــجــائــحــة 
كورونا أثر سلبي على الشركات 
الــعــامــلــة فــي قــطــر، وبــاألخــص 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
فــهــل راعـــت الــتــعــديــالت أوضـــاع 

وظروف تلك الشركات؟ 
- تحرص الوزارة على ُمراعاة 
ظـــــــروف الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والــمــتــوســطــة، وخـــصـــوًصـــا تلك 
ونظام  العمل  بقانون  الُملتزمة 
حماية األجور وُمتطلبات السكن 
حيث  تــجــاوزات  لديها  يوجد  وال 
يتم إعــطــاؤهــا مــرونــة أكــثــر في 
إصدار التأشيرات البديلة، ويكون 
لها األولية في تلبية طلباتها من 
العّمال، وفي حالة حدوث انتقال 
ســيــتــم تــعــويــض هـــذه الــشــركــات 
بــتــأشــيــرات عــّمــالــيــة فـــوريـــة في 
االتــفــاق  أو  بــذلــك  رغبتهم  حـــال 
حتى  اإلخطار  فترة  تمديد  على 
تتمكن هذه الشركات من إيجاد 
ـــبـــدالء الــُمــنــاســبــيــن مـــن خــالل  ال

استصدار تأشيرات جديدة.
أهـــمـــيـــة اســتــئــنــاف  مــــــدى   •
اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات االســـتـــقـــدام 
ـــخـــارجـــي لــلــعــمــالــة فــــي هـــذه  ال

الفترة؟
- كما تعلم أن دولة قطر ُمقبلة 
بد  ال  فكان  كبيرة  مشاريع  على 
االستقدام  طلبات  استئناف  من 
التدريجي  الرفع  إطار  في  وذلك 
إلجـــراءات اإلغـــالق على مستوى 
الــعــالــم بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، 
األمـــــر الـــــذي ســيــعــود بــالــفــائــدة 
والقطاعات  الجهات  جميع  على 

فــالــوزارة  والــخــاصــة،  الحكومية 
طلبات  دراســــة  عــلــى  أوًال  تعمل 
الشركات لمعرفة حاجتها الفعلية 
لــلــعــمــالــة والــتــأكــد مـــن الــتــزامــهــا 
بـــقـــانـــون الـــعـــمـــل، خـــاصـــة نــظــام 
المالئم  والسكن  األجـــور  حماية 
للعّمال الُمراد استقدامهم. فقرار 
متماشًيا  جــــاء  االســـتـــقـــدام  فــتــح 
ُمواجهة  فــي  الــدولــة  سياسة  مــع 
 «١٩ - كــورونــا «كوفيد  فــيــروس 
ــــدخــــول  مـــــن خـــــــالل تـــنـــظـــيـــم ال
والخروج إلى قطر، حيث يوجد 
العامة  الصحة  وزارة  مع  تنسيق 

ومع وزارة الداخلية.
ويــــخــــضــــع قـــــــــرار اســـتـــئـــنـــاف 
جميع  يشمل  والــــذي  االســتــقــدام 
والشروط  لألولويات  القطاعات 
ـــــــيـــــــات الـــتـــي  والـــــضـــــوابـــــط واآلل
تـــحـــّددهـــا الـــــــــوزارة وبــــنــــاًء على 
االحــتــيــاج الــضــروري، حيث جاء 
قـــرار ُمـــعـــاودة اســتــقــبــال طلبات 
االستقدام لتخفيف الضغط على 
احتياجات  وتلبية  الــعــمــل  ســـوق 

ومتطلبات عملية التنمية.
• مــا هــي اآللــيــة التي يتم بها 
ضمان تكافؤ الفرص بين كافة 
الــجــهــات فـــي قــــرار إعـــــادة فتح 

استقبال الطلبات؟
- يــهــدف الـــقـــرار إلـــى تحقيق 
التوازن المطلوب في سوق العمل 
مع حاجة الشركات والجهات إلى 
المشاريع  تقدم  ظل  في  العمالة 
الـــمـــنـــجـــزة فــــي الـــــدولـــــة. حــيــث 
في  الجديدة  الــقــرارات  ستساهم 
سوق  في  المنافسة  آفــاق  توسيع 
العمل فــي دولـــة قــطــر، مــا يتيح 
الــفــرصــة أمــــام أصـــحـــاب العمل 
الســتــقــطــاب أفــضــل الــمــهــارات، 
جهود  في  سُيساهم  الــذي  األمــر 
تــحــول اقــتــصــاد دولــــة قــطــر إلــى 
ستوفر  حــيــث  مــتــنــوع.  اقــتــصــاد 
الـــــدولـــــة الـــمـــزيـــد مــــن الـــفـــرص 

االقـــتـــصـــاديـــة ألصـــحـــاب الــعــمــل 
وطالما  ســواء.  حد  على  والعّمال 
على  ُمــحــّددة  معايير  هناك  أن 
الجميع فإن هذا القانون سُيحقق 
مــبــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص وســُيــعــزز 
وأصحاب  الشركات  قــدرات  من 
والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 
في  أكثر  بفعالية  المنافسة  مــن 

سوق العمل. 
الُمستهدفة  الفئات  هي  ما   •
مــن العمالة مــن قـــرار مــعــاودة 
اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات االســـتـــقـــدام 

الخارجي؟
- ســـيـــاســـة الـــــدولـــــة الــحــالــيــة 

تــــهــــدف الســـتـــقـــطـــاب الــعــمــالــة 
الماهرة الُمتخصصة وعليه هي 
أهــــم فــئــة ُمــســتــهــدفــة مـــن هــذا 
الــــقــــرار، الــــذي نــهــدف مــنــه إلــى 
ونــحــاول  الســتــقــدامــهــا  التشجيع 
الــتــقــلــيــل مـــن اســـتـــقـــدام الــعــمــالــة 
غير الماهرة حيث أن مساهمة 
الفئة المتخصصة والماهرة من 
العمالة لها أثر إيجابي في تطوير 
تنمية  في  والُمساهمة  اإلنتاجية 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــالــدولــة وفــق 

المعايير المطلوبة والمستهدفة.
• هـــل تــفــرض الـــــــوزارة على 
أصحاب العمل جنسيات معينة؟

عــلــى  الـــــــــــوزارة  تــــفــــرض  ال   -

معينة،  جنسيات  العمل  صاحب 
ولصاحب العمل الحق في تقديم 
الـــطـــلـــب حـــســـب الــجــنــســيــة الــتــي 
يــرغــب بــهــا ويــتــم الــنــظــر حسب 
الحصص النسبية المتاحة والعدد 
الـــمـــطـــلـــوب، وبـــالـــتـــالـــي الـــــــوزارة 
صـــاحـــب  أي  عـــلـــى  تــــفــــرض  ال 
لالستقدام  بعينها  جنسية  عمل 
ويستطيع صاحب العمل الدخول 
عــلــى الــنــظــام الـــخـــاص بـــالـــوزارة 
وسيجد الجنسيات ُمتاحة أمامه 
ـــــ «كــــوتــــة» أو الــحــصــص  وفــــق ال
النسبية وعلى حسب العدد الذي 

حقه  مــن  أيــًضــا  وبالتالي  يطلبه 
الحصول على الجنسية المطلوبة 
األعــداد  وفق  ولكن  فيها  والتنوع 

واالشتراطات المحّددة.
• ما هي اإلجــراءات الُمتخذة 
مــــن قـــبـــل الــــــــــوزارة لــمــكــافــحــة 
ظاهرة استغالل العمالة من قبل 
الــمــكــاتــب والــشــركــات والــمــواقــع 

اإللكترونية غير المصرح لها؟
- تـــم رصــــد عــــدة ُمــخــالــفــات 
ـــــجـــــاوزات مــــن قـــبـــل مــكــاتــب  وت
وشـــركـــات خــاصــة غــيــر مــصــّرح 
للنشاط  وبــمــخــالــفــة  بــذلــك  لــهــا 
الممنوح لها، تقوم على استغالل 
اإلخالل  على  وتشجيعها  العمالة 
قانوني،  غير  بشكل  بواجباتهم 
ومن ثم إعــادة تشغيلهم. وعليه 
تطبيق  وســيــتــم  رصـــدهـــم  يــتــم 
لإلجراءات  وفًقا  عليهم  القانون 
الجهات  مــع  بالتنسيق  الــُمــتــبــعــة 

الُمختصة بالدولة. 
تعديالت  تطبيق  إطـــار  فــي   •
ـــــــون الـــــعـــــمـــــل وضــــــوابــــــط  قـــــــان
االســتــقــدام، هــل سيتم ُمــراعــاة 
الـــشـــركـــات الــُمــلــتــزمــة بــأحــكــام 
الــقــانــون مــمــن لــديــهــم مشاريع 

حيوية على مستوى الدولة ؟
- نعم سيتم مراعاة الشركات 
العمل  قــانــون  بأحكام  الُملتزمة 
ومعايير  األجـــور  حماية  ونــظــام 
واشتراطات سكن العمال، حيث 
ــا  ســيــتــم دراســـــة طــلــبــاتــهــا تــفــاديً
عــمــلــهــا  ســـيـــر  عـــلـــى  ضـــــرر  ألي 
بــالــمــشــاريــع الــحــيــويــة عــنــد طلب 
وفي  الخارجية  العمالة  استقدام 
ــتــقــال الــعــمــالــة وذلـــك  طــلــبــات ان
ومشاريعها  أعمالها  الســتــمــرار 
مشاريعها  توقف  لعدم  ومراعاًة 
وأنشطتها بشكل مفاجئ، ونحث 
جميع الشركات العاملة بالقطاع 
الخاص بدولة قطر على االلتزام 
والتعاون  العمل  قــانــون  بأحكام 
مع الوزارة لخلق بيئة عمل آمنة 
مــا سيساهم  ومــحــفــزة لــإلنــتــاج 
بشكل مباشر في زيادة التنافسية 

في سوق العمل.
• مـــــا هـــــي الـــــرســـــالـــــة الـــتـــي 
توجهها الوزارة ألصحاب العمل 

والشركات المحلية بالدولة؟
الـــعـــمـــل  أصــــــحــــــاب  نـــــدعـــــو   -
ـــشـــركـــات لـــعـــدم الــــتــــردد في  وال
اســـتـــفـــســـارات  أي  وجـــــــود  حـــــال 
بشكل  لــلــتــواصــل  مــالحــظــات  أو 
مــبــاشــر مـــع الـــــــوزارة، عــلــًمــا بــأن 
الوزارة شّكلت مع غرفة التجارة 
لجنة لمتابعة القضايا المشتركة 
والمالحظات  العمل  قضايا  فــي 
المتعلقة بالشركات. وفريق العمل 
على استعداد دائم لالستجابة ألي 
أي  وتسهيل  لديهم  استفسارات 
صعوبات تواجههم. ونحن دوًما 
نــرّحــب بــالــحــصــول عــلــى آرائــهــم 
أطــراف  يجمع  الــذي  الحوار  وأن 
اإلنـــتـــاج بــالــدولــة وهـــم صــاحــب 
العمل والعامل والوزارة من شأنه 
سوق  صالح  وفــي  العمل  تطوير 
جــًدا  ومــهــم  قطر  بــدولــة  العمل 
تفعيله بشكل دائم. والتشريعات 
الحالية والتعديالت على القانون 
وتعزز  إيجابي  أثــر  لها  سيكون 
اإلنتاجية والتنافسية بسوق العمل 

بالدولة.

ـــــرة بـــالـــســـوق  ـــــاه ـــــم ــــة ال ــــال ــــم ــــع ــــى ال ــــل ــــمــــل وتـــــحـــــافـــــظ ع ــــع الــــتــــعــــديــــالت تــــــراعــــــي حـــــقـــــوق أصــــــحــــــاب ال

ـــدام ـــق ـــت ـــالس ل مـــعـــيـــنـــة  ـــات  ـــي ـــس ـــن ج الــــعــــمــــل  ــــب  ــــاح ص عــــلــــى  ــــرض  ــــف ت ال  الـــــــــــــوزارة 
يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد بموجب ملحق عقد العمل

ــافــســة  ـــة مــن ـــرك ـــــى ش ـــل إل ـــام ـــع ـــال ال ـــق ـــت ـــــراض حـــــال ان ـــــت ـــب الـــعـــمـــل االع ـــاح مــــن حــــق ص

ـــهـــدف الســتــقــطــاب الــعــمــالــة الــمــتــخــصــصــة  ـــارجـــي ي ـــخ اســتــئــنــاف طــلــبــات االســـتـــقـــدام ال

ــدة  ــل االنــتــقــال لــجــهــة عــمــل جــدي ــب ــي ق ــن ــيــق أم ــدق ـــدم إغـــفـــال وجــــود عــمــلــيــة ت ــل ع ــام ــع عــلــى ال

ــشــروط الــتــي يتفق عليها مــع العامل ـــاق ملحق للعقد يتضمن ال بــإمــكــان صــاحــب العمل إرف
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يمكن  هل  بالبال،  يخطر  ما  كثيًرا  ســؤاٌل 
يكتبوا  أن  جميًعا،  اهللا  مخلوقات  من  للبشر 
مقتصٌر  األمَر  هذا  أن  أم  الذاتية..؟؟  سيَرهم 
فــقــط عــلــى الــمــبــدعــيــن والــمــشــاهــيــر والــقــادة 
مجلجلة  أســـمـــاًء  يــحــمــلــون  مــمــن  وغــيــرهــم 
التواصل  مواقع  وعلى  واألخبار،  اإلعالم  في 

االجتماعّي..؟؟ 
الخاصة  الــســيــر  كــتــب  ُمــعــظــم  اآلن،  حــتــى 
يوّقعون  الذين  المشاهير  هــؤالء  عن  تُكتب 
المبدعون  يكتب  أو  النجوم،  فوق  بأسمائهم 
يسّمى  فيما  الخاصة،  حياتهم  سيَر  بأنفسهم 
ما  أيًا  أو  خاصة،  مذكرات  أو  حياة،  مسيرة 
عن  يتحّدث  النهاية  في  فهو  العنوان،  يكون 
من  الكتاب،  صفحات  تمأل  واحدة  شخصية 

الغالف األّول وحتى الغالف األخير. 
بل  الخاّصة،  السير  كتابة  ضد  هنا  لسُت 
البشر  لكل  أُتيحت  الفرصة  أّن  لو  أحب  إنني 
الـــورق  عــلــى  الــذاتــيــة  مسيرتهم  يــســردوا  أن 
حديثة.  إعالمّية  وسيلة  أي  في  أو  لآلخرين. 
عــلــى  الــــنــــاُس  يـــتـــعـــرف  أن  الـــمـــهـــم  يـــهـــّم،  ال 
فصائل أخرى من الناس، واتجاهات أخرى 
مــن األفــكــار، وثــقــافــات أخـــرى نــحــن غــربــاء 

عنا.  غريبٌة  وهي  عنها، 
يتحّدث  حين  سيحدث  مــا  تــعــرفــون  هــل 
ـــعـــض، حــيــن  ـــب ــبــعــضــهــم ال الـــبـــشـــر جـــمـــيـــًعـــا ل
يــفــضــفــضــون بــمــكــنــونــات صــــدورهــــم عــلــى 

العالم؟؟  وعيون  مسامع 
ربــمــا ال نــتــوّقــع مــا ســيــحــدث، ربــمــا تكون 
تــلــك الــســيــر الـــخـــاصـــة أجـــمـــل وأكـــثـــر إثـــــارًة 

اآلخرون.  يبدُعه  مما  وتشويًقا 
ربما نقرأ عن ثورات ومغامرات، وأسرار، 
وسياسّية  اجتماعّية  وُمــمــارســات  وخــطــط، 
وغــيــرهــا، حــيــوات أخـــرى لــبــشــر آخــريــن لم 
نــتــوّقــع وجـــودهـــم بــيــنــنــا، وعــلــى ظــهــر هــذه 
جــديــدة  وخــبــرات  أخـــرى،  تــجــارب  األرض، 
الحالية.  وأفكارنا  ووعينا  عقولنا  إلى  تضاف 
دفتَي  بين  حياتهم  وضــعــوا  ممن  الكثير 
ــلــون قـــــدوات حــمــيــدة  كـــتـــاب، أصــبــحــوا يــمــّث
ومــثــالــيــة لــألجــيــال الــتــي تـــوّفـــرت لــهــا تلك 

الكتب. 
أدرك  السير،  تلك  وقرأ  اطلع  ممن  الكثير 
من  يحرم  مــن  يبتلى،  مــن  وحــَده  ليس  أّنــه 
أمور كثيرة، من يموت جوًعا، وقهًرا، وألًما، 
فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن األصـــــوات الــُمــســتــغــيــثــة 

نسمعها،  أن  يمكننا  ال  والــتــي  الــعــالــم،  عــبــر 
وعراقيل  ألسباب  إلينا  تصل  أن  يمكنها  وال 
والبرد  والجوع  الضيم  عرفت  لكنها  كثيرة، 
وجربت  والــحــروب.  والــســجــون،  والتعذيب، 
األخبار  في  إال  إلينا  يصل  لم  ما  حياتها  في 
بالنسبة  أصبحت  والتي  اليومّية،  والصحف 

حاصل.  تحصيل  مجرد  لنا 
فــــقــــد اعــــتــــدنــــا عــــلــــى كـــــل تــــلــــك األخــــبــــار 
في  القتلى  عــدد  نـــرّدد  أن  اعــتــدنــا  البغيضة، 
انفجار إرهابي، أو انتحار جماعّي، أو هجوم 
عدوانّي، دون أن نذرف دمعة واحدة، ودون 
أن نــفــّكــر بــهــؤالء الــبــشــر، َمـــن هـــم، مــا هي 
شخصياتهم..؟؟ كيف كانوا يقضون أوقاتهم، 
هـــل لــهــم أقــــارب آخــــرون ســيــبــكــونــهــم، هل 
كــانــوا يــتــوّقــعــون الــمــوت بــهــذه الــطــريــقــة..؟؟ 
لكّنها  الـــبـــال،  فــي  يــخــطــر  ســـؤال  ألـــف  وألـــف 
ونغّير  الــصــحــف،  نقلب  ونــحــن  لنا  تخطر  ال 

ألخرى.  قناة  من  التلفاز  محطات 
شخص  كــل  تمّكن  لــو  أنــه  أعتقد  كنت  لــذا 
من البشر من توثيق حياته ويومياته، فربما 
بــآالمــهــم،  ونــشــعــر  مــعــانــاتــهــم،  حينها  نــعــرف 

ونتتبع خطواتهم من المهد إلى اللحد.. 

إنه مجرد اقتراح فقط، ومجرد حلم من 
تنقطع  وال  تنتهي،  ال  التي  النهارية  أحالمي 

الطويلة.  المؤّرقة  الليل  ساعات  في  حتى 
ولكن، حين يحدث ذلك، وتبدأ الحكايات 
فهل  الــوجــود،  إلــى  تخرج  الشخصية  والسير 
ســيــقــرُؤهــا اآلخــــــرون ؟ والـــذيـــن عــلــيــهــم أن 

اآلخرين..؟ للبشر  األخرى  السير  يقرؤوا 
وسيتّم قطُع وتدمير غابات أكثر، لصناعة 
الـــــــورق، الـــــذي تــتــطــلــبــه الـــمـــطـــابـــع والــكــتــب 
النشر،  ودور  المكتبات  وتزدحم  المطبوعة.. 
لمساحات  تــحــتــاج  الــتــي  الــمــطــبــوعــات  بــهــذه 

كبيرة. مكانّية 
إال أّن التكنولوجيا وّفرت للبشرية التقنية 
التي يمكنها أن تضّم آالف السير والروايات، 
الغابات  لحفظ  فقط  الــورق،  استخدام  دون 
الحية  الــكــائــنــات  تتنّفس  حتى  الــــزوال،  مــن 
الغابات  تلك  لنا  تخبئه  الـــذي  النقي  الــهــواء 

الظليلة.. 
مــجــرد فــكــرة، ألــقــيــهــا بــعــيــًدا عــن ذهــنــي، 
وتتحّرك  جديد،  من  أفكاري  تنتعش  حتى 
للورق  نفسها  وتعلن  الصلبة،  قوقعتها  مــن 

أيًضا. ولآلخرين  والكمبيوتر.. 

ما بين السطورما بين السطور

د. حصة العوضي

تجــارب وســـير

hissaalawadi@yahoo.com

لألجيال ومــثــالــيــة  حــمــيــدة  قــــدوات  يــمــّثــلــون  أصــبــحــوا  كــتــاب  ــي  ــتَ دف بــيــن  حياتهم  ــوا  وضــع مــمــن  الكثير 

سيلين  منطقة  في  مخّيمون  اشتكى 
به  يتسبب  الــذي  المتواصل  اإلزعــاج  من 
قــائــدو الـــدراجـــات الــنــاريــة خــالل الفترة 
تصرفاتهم  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــمــســائــيــة، 
الخطرة وغير اآلمنة في مناطق التخييم 
ــيــة مــقــابــل  مـــن الـــقـــيـــادة بـــســـرعـــات عــال
الــمــخــيــمــات وفـــوق الــطــعــوس الــمــجــاورة 
للمخيمات، مؤكدين أنهم يعيشون حالة 
األسبوعية  اإلجــــازة  خــالل  الصخب  مــن 
والــــحــــرمــــان مــــن الــخــصــوصــيــة بــســبــب 

أفعالهم تلك. 
وطالبوا الجهة المعنية بضرورة حظر 

قـــيـــادة الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة فـــي الــفــتــرة 
المسائية التي يبحثون فيها عن السكينة، 
في  تكمن  التخييم  فــكــرة  أن  مؤكدين 
المدينة  وصــخــب  اإلزعــــاج  عــن  االبــتــعــاد 
إلى موقع هادئ، ولكن الدراجات جلبت 
لهم صخب المدينة إلى مناطق التخييم.
الجهة  قيام  أهمية  على  أيًضا  وشــددوا 
الــمــعــنــيــة بــحــمــلــة لـــمـــصـــادرة ومــخــالــفــة 
أصحاب الدراجات النارية الذين يقومون 
بــتــزويــد دراجـــاتـــهـــم الــنــاريــة واســتــبــدال 
بتركيبه  يقومون  بآخر  األصــلــي  الــعــادم 
لرفع صوت المحرك أو ما ُيسمى «دبة 
الــصــوت» وذلـــك أســـوة بــالــحــمــالت التي 
الــســيــارات  أصــحــاب  لمخالفة  بــهــا  تــقــوم 

الذين يرتكبون نفس المخالفة.
واشتكوا أيضاً من تهورهم في القيادة 
وحياة  حياتهم  لتعريض  يـــؤدي  بشكل 
ضـــرورة  إلـــى  داعــيــن  للخطر،  اآلخــريــن 
االلـــــتـــــزام بـــالـــقـــيـــادة اآلمــــنــــة والـــســـرعـــة 
الــمــنــاســبــة خـــاصـــة فــــي أمــــاكــــن مــــرور 
األخــرى،  النارية  والــدراجــات  الــســيــارات 
باإلضافة إلى أهمية ارتداء حزام األمان 
البوالرس،  مثل  الكبيرة،  الدراجات  في 
واألهــــم مــن ذلـــك ارتـــــداء الـــخـــوذة التي 
ـــــحـــــوادث  مــن  تــحــمــيــهــم عـــنـــد وقــــــوع ال
إصابات الوجه والدماغ التي تكون قاتلة 

وتسبب الوفاة.

الدراجـات الناريـة مصـدر إزعـاج لمخـيمي ســـيلين
طالبوا بحظر قيادتها في الفترة المسائية.. مواطنون لـ            :

ــة واصطدمــوا بإزعــاج الدراجات  ــوا مــن صخب المدين حظــر قيادتها فــي الظــالم يجنــب ســائقيها والمخيمين خطــر الحوادث  المخيمــون هرب

كتب - حسين أبوندا:

تصوير: سمير رشيدتصوير: سمير رشيد

محمد المزروعي:

مشعل الجابر: 

محمد البورشيد:

صالح الجريدي:

إّن  المزروعي:  خميس  محمد  قال 
هم  النارية  الــدراجــات  قائدي  معظم 
تتجاوز  ال  الذين  المراهقين  فئة  من 
أعمارهم ١٨ عاًما، ولألسف فإن هذه 
التي  المشكلة  حــجــم  تــراعــي  ال  الــفــئــة 
يحتاجون  الذين  للمخيمين  يسببونها 
حافل  أســبــوع  بــعــد  والـــهـــدوء  للسكينة 

ــعــمــل فـــي الـــوظـــيـــفـــة. واشــتــكــى  مـــن ال
الــدراجــات  أصــحــاب  معظم  قيام  مــن 
يسمى  بآخر  العادم  باستبدال  النارية 
المحلية  بــالــلــهــجــة  أو  الـــصـــوت  عــــادم 
«دبة الصوت» وهذا النوع من العوادم 
وتقوم  الــســيــارات  فــي  تركيبه  ممنوع 
صاحب  بمخالفة  المرورية  الدوريات 

السيارة وسحبها في حال كان يقودها 
فــــي الـــــشـــــوارع والـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة، 
إلى  داعًيا  شديًدا،  إزعاًجا  تُسبب  ألنها 
ضرورة إطالق حملة لرصد الدراجات 
المخالفة وسحبها ومنع أصحابها من 
حفاًظا  التخييم  مناطق  فــي  قيادتها 

على الهدوء وتجنب اإلزعاج.

أّكـــــد مــشــعــل الـــجـــابـــر أن 
الـــمـــخـــّيـــمـــيـــن فــــي مــنــطــقــة 
ســـيـــلـــيـــن يـــعـــيـــشـــون وســـط 
اإلزعــــــــــاج طـــــــوال اإلجـــــــازة 
األســـــبـــــوعـــــيـــــة فــــــي يـــومـــي 
بسبب  والــجــمــعــة  الــخــمــيــس 
الــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة الــتــي 
يــتــعــمــد أصــحــابــهــا قــيــادتــهــا 
أن  رغــم  المخيمات  وســط 
مــنــطــقــة ســيــلــيــن بــهــا عــدد 
البعيدة  الطعوس  من  كبير 

هؤالء  فيها  ويستطيع  التخييم  مناطق  عن 
عن  بعيًدا  آمنة  بطريقة  الهواية  ممارسة 
اآلخـــريـــن الفــتًــا إلـــى أن مــعــظــم أصــحــاب 
المخيمات أصبحوا يتجنبون خروج أبنائهم 
األمامية  الواجهة  في  ســواء  المخيم  خــارج 

الــطــعــوس  فـــي  بــالــلــعــب  أو 
خوًفا  لمخيمهم  المالصقة 
مـــــن تـــعـــرضـــهـــم لــلــدهــس 
الدراجات  سائقي  قبل  من 
في  بتهور  يــقــودون  الــذيــن 
مناطق وجود المخيمات.   

معظم  أن  ــــى  إل وأشــــــار 
ـــــــــحـــــــــوادث الــــــمــــــروريــــــة  ال
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا ســائــقــو 
ــــدراجــــات الـــنـــاريـــة يــكــون  ال
ــتــهــور الـــزائـــد عن  ســبــبــهــا ال
الحد الذي يقوم به البعض، وعليه البد من 
سائق الدراجة االبتعاد عن التهور  حتى ال 
يتعرض لالنقالب أو االصطدام بالدراجات 
المخيمين  حــيــاة  تــعــريــض  أو  والــســيــارات 

للخطر.

ــــد مــحــمــد عــلــي الــبــورشــيــد أن بعض  أّك
على  حريصون  النارية  الــدراجــات  سائقي 
النارية  للدراجات  اآلمنة  بالقيادة  االلتزام 
يحرص  من  ومنهم  التخييم  مناطق  في 
المسائية  الفترة  فــي  قيادتها  تجنب  على 
أو الــقــيــام بـــأي تــصــرف يــزعــج اآلخــريــن، 
مشيًرا إلى أن أكثر ما يزعج المخيمين هو 
المالصقة  الطعوس  فوق  الدراجات  مرور 
لـــلـــمـــخـــيـــمـــات ألنــــهــــا تــــخــــرق خــصــوصــيــة 
تضم  منها  الكثير  أن  خاصة  المخيمين، 
يمكن  التي  المخاطر  عــن  فضًال  عــائــالت، 

أن يتسببوا بها عند القيام بذلك.
 ودعا الجهة المعنية إلى ضرورة توفير 
وإقامة  النارية  للدراجات  خاصة  طعوس 
بفعاليات  أســوة  لهم  ومسابقات  فعاليات 
مركز مواتر الخاصة باستعراض السيارات 
ـــع  ســائــقــي  عـــلـــى الــــرمــــال وضــــــــرورة مـــن
الحرص  مــع  إليها  الــوصــول  مــن  الــســيــارات 
للتدخل  فيها  إسعاف  سيارات  توفير  على 
السائقين  أحـــد  تــعــرض  حـــال  فــي  الــســريــع 
دراجة  مع  اصطدام  أو  انقالب  حادث  ألي 

أخرى.

قــــال صـــالـــح الـــجـــريـــدي: 
الــمــخــيــمــات  أصــــحــــاب  إّن 
كبيرة  مالية  مبالغ  تحملوا 
والكبائن  الخيام  شــراء  فــي 
ــتــخــيــيــم  ومــــســــتــــلــــزمــــات ال
وإنـــــشـــــاء الـــمـــخـــيـــم بــهــدف 
االبتعاد عن صخب المدينة 
ولكنهم  هـــادئ،  مكان  إلــى 
موقع  إلــى  ذهبوا  الواقع  في 
بسبب  واإلزعـــــــاج  الــصــخــب 
جعلت  التي  الــدراجــات  تلك 

من سيلين أكثر المناطق إزعاًجا والحل مع 
مستخدميها هو قيام الجهة المعنية بحملة 
مع  المخيمات  من  بالقرب  قيادتها  تمنع 
الــفــتــرة  فـــي  تشغيلها  مــنــع  عــلــى  الـــحـــرص 
المسائية وذلك حفاًظا على طبيعة المكان 

الهادئة.
في  الــدراجــات  قائدي  سالمة  وأضـــاف: 

من  والبـــــد  األول  الـــمـــقـــام 
فـــــرض الـــرقـــابـــة عــلــيــهــم، 
الــعــديــد  هـــنـــاك  أن  خـــاصـــة 
من حــوادث االنــقــالب التي 
تــقــع فــي كــل مــوســم بسبب 
الرملية  التالل  على  القيادة 
الـــســـيـــارات  أن  الـــمـــعـــروف 
االلتفات  دون  تستخدمها 
الــذي  الفعل  هــذا  بــخــطــورة 
ــتــســبــب فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ي

األحيان بحوادث مميتة.
بين  الواصل  الطريق  خطورة  إلى  ولفت 
على  التوقيع  طعس  حتى  الشاليهات  دوار 
ــا إليــجــاد  قــائــدي الـــدراجـــات الــنــاريــة، داعــًي
حـــلـــول تــحــافــظ عــلــى حــيــاتــهــم  وأهــمــهــا 
في  الطريق  هــذا  على  المرور  من  منعهم 
سائقي  عودة  تشهد  والتي  المسائية  الفترة 

السيارات من خور العديد.

«دبة الصوت» وراء اإلزعاج الصادر من الدراجات

نخاف على أطفالنا من تهورهم

القيادة على الطعوس المجاورة للمخيمات

جعلوا سيلين أكثر المناطق إزعاًجا
نايف اليافعي: حظر قيادة 

الدراجات في الظالم
لحظر  قصوى  ضرورة  هناك  أّن  اليافعي  نايف  أّكد 
قــيــادة الـــدراجـــات الــنــاريــة فــي الــفــتــرة الــمــســائــيــة، ألن 
خاصة  كبيرة،  مخاطر  عنها  ينتج  الظالم  في  قيادتها 
للدراجات الصغيرة التي غالبًا ما تكون إنارتها متعطلة 
أن  إلــى  الفــتـًـا  رؤيتها،  الــســيــارات  قــائــدي  على  ويصعب 
وهي  المخيمات  أصــحــاب  تــواجــه  أيــًضــا  مشكلة  هناك 
ـــدراجـــات فـــوق الــطــعــوس المالصقة  ركــــوب ســائــقــي ال
من  والبـــد  خصوصيتهم  يــخــرق  مــا  وهـــو  للمخيمات 
القيادة  من  النارية  الــدراجــات  قائدي  لمنع  آلية  إيجاد 
أو  لها  المالصقة  الطعوس  فــوق  أو  المخيمات  وســط 

القيادة في الفترة المسائية.
وأشار إلى مشكلة أخرى تواجه أصحاب المخيمات 
في  السيارات  سائقي  قيادة  وهــي  سيلين  في  الواقعة 
عالية  بسرعات  المخيمات  مقابل  الواقعة  المساحات 
داعــًيــا  المخيمين،  حــيــاة  على  خــطــورة  يشكل  مــا  وهــو 
ــقــيــادة فـــي مــنــاطــق انــتــشــار  الــشــبــاب إلـــى الــتــأنــي فـــي ال
يمر  وحــتــى  الجميع  ســالمــة  عــلــى  حــفــاًظــا  المخيمات 

الموسم بسالم.
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إبداعات

موزة آل إسحاقموزة آل إسحاق

من المتعارف عليه أن اإلعالم سالح ذو حدين، 
الرسالة  توصيل  في  الحقيقية  والوسيلة  واألداة 
أو  توعوية  كانت  ســـواء  المجتمع،  شــرائــح  لكافة 
خدمية أو تفعيل تشريع وقوانين وإستراتيجيات 
والواجهة  التعريف  أو  والخدمات  البرامج  خالل 
ســواء  ـــــوزارات  وال المؤسسة  أو  للدولة  الحقيقية 
كـــانـــت قـــطـــاًعـــا حــكــومــًيــا أو خــــاًصــــا، وعــــرض 
تقدمها  التي  والخدمات  واإلنــجــازات  التحديات 
في  نواجه  ولكن  الخاصة،  أو  الحكومية  الجهة 
اإلعالمية  التحديات  من  سلسلة  الراهن  الوقت 
خالل  والخاصة  الحكومية  الجهات  مــن  لكثير 
والتكنولوجي،  والــثــقــافــي  االقــتــصــادي  االنــفــتــاح 
وتعددت معها وسائل أخرى للتواصل اإلعالمي، 
مسؤولين  وجـــود  إلــى  مــاســة  الحاجة  وأصبحت 
إعــالمــيــيــن لــديــهــم احــتــرافــيــة رفــيــعــة المستوى 
لكيفية تفعيل واستخدام هذه الوسائل وتوصيلها 
وكيفية  الــمــجــتــمــع،  لــشــرائــح  الحقيقي  بــالــشــكــل 
توصيلها للعالم الخارجي بمنظور رؤية الدولة، 
لكافة  عالمية  بمعايير  االنــفــتــاح  تــواكــب  والــتــي 

والتعليمية  واالقــتــصــاديــة  الــريــاضــيــة  الــمــجــاالت 
جهودها  إبـــراز  إلــى  وبحاجة  وغيرها  والصحية 
القصور  بــعــض  لــديــنــا  ولــكــن  الــصــحــيــح،  بالشكل 
بعدم  والخاصة  الحكومية  الجهات  في  المرئي 
وجــــود إســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة الــمــعــالــم لــإلعــالم 
مؤهلة  شخصيات  مــن  تفعيله  على  والقائمين 
فقط  علميًا  مؤهلة  تكون  ربما  أو  مؤهلة  وغير 
ولكن ذات نمط تقليدي في الفكر وأداء العمل، 
وكــأنــك تــأكــل وجــبــة واحـــدة كــل يـــوم، وال توجد 
احترافية في إبراز دور الجهات بالشكل المطلوب 
بما يواكب االنفتاح ورؤية الدولة وتوصيل الرسالة 
المجتمع  شــرائــح  كافة  تخاطب  مختلفة  بطرق 
وربما  المختلفة،  اإلعالمية  الرسائل  خــالل  من 
هناك الكثير من القوانين والخدمات التي تخدم 
المواطن والمجتمع ولكن لم يتم تسليط الضوء 
المسؤولين  قبل  من  الصحيح  بالشكل  اإلعالمي 
عن اإلعالن عنها، ولتعود الفائدة بالشكل الصحيح 
وكانعكاس حقيقى لجهود الدولة، والقوانين التي 
تخدم المواطن، وعند اإلعالن عن هذه القوانين 

والخدمات تجد عدم القدرة على توصيله بالشكل 
الــرأي  إثــــارة  فــي  تسبب  مــا  الصحيح،  اإلعــالمــى 
العام، وكانت النتائج هناك بانعكاس سلبي وعدم 
القدرة على احتواء كثير من المشاهد المجتمعية.

االحترافية  الــقــدرة  إلــى  مــاســة  بحاجة  نحن   
في الخطاب اإلعالمي، لما له من تأثير إيجابي 
وفعال على المجتمع وجهود الدولة، وربما تجد 
هــنــاك جــهــات تــعــرض بــعــض االتــفــاقــيــات مع 
جهات أخرى ولم تكمل مسيرة هذه االتفاقيات 
ولم  خارجية،  أو  داخلية  جهات  مع  كانت  ســواء 
تتوقع أن هناك مجتمًعا لديه قــدرة عالية على 
ووزارات  مؤسسات  لكل  الجهود  ومتابعة  الوعي 
الدولة وحجم إنجازاتها الفعلية، في حين نفتقر 
المؤسسات  بعض  بين  اإلعــالمــي  االتــصــال  إلـــى 
والــوزارات ذات الخدمات المشتركة في التعاون 
اإلعالمي البارز لجهودهم وجهود الدولة، وربما 
تجد بعض الجهات غير ناطقة للغة العربية، أو 
اإلعالمي  التواصل  على  قادرين  وغير  مقيمين 
ونـــقـــل وتــفــعــيــل جـــهـــود هــــذه الـــجـــهـــات وحــجــم 

شــهــادات  سلسلة  يمتلك  ــا  مــواطــنً أو  جــهــودهــا، 
لمواجهة  بــارز  إعالمي  حضور  لديه  ليس  ولكن 
الــتــحــديــات ومــواكــبــة الــتــغــيــيــرات وإبـــــراز معالم 
المؤسسة أو الوزارة أو القطاعات الخاصة بالشكل 
بأكملها  القطاعات  هذه  جهود  وتجد  المطلوب، 
مؤهلين  غير  ألشخاص  اآلفـــاق  ضيق  إطــار  في 

إعالمًيا وفكريًا وعملًيا.
معايير  إلــــى  بــحــاجــة  الـــقـــادمـــة  الــمــرحــلــة  إن 
محركات  قبل  من  اإلعالمية  للرسالة  حقيقية 
فكرية وعقالنية محترفة في مخاطبة المجتمع 
تبرز  وثقافية  فكرية  بلغات  الخارجي  والعالم 
وتقوم  تقدمها  التي  واإلنــجــازات  الجهود  حجم 
والقيادات  الشخصيات  على  والتركيز  الدولة  بها 
القادمة  المرحلة  فــي  كبرى  بــصــورة  اإلعالمية 
من خالل التدريب والتطوير للتصدي للتحديات 
ومؤسساتها  الــدولــة  وإبــــراز  التغييرات  ومــواكــبــة 
بــالــشــكــل الـــبـــّنـــاء، وال يــغــفــل الــجــمــيــع عـــن حجم 
الجهود واإلنجازات خالل الفترة السابقة والرؤية 

المستقبلية القادمة.

التحديات اإلعالمية 
للمؤسسات والوزارات

Moza.١٤٨@hotmail.com

ـــر حـــقـــيـــقـــيـــة لــــلــــرســــالــــة اإلعــــالمــــيــــة ـــي ـــاي ـــع الــــمــــرحــــلــــة الـــــقـــــادمـــــة بــــحــــاجــــة إلـــــــى م

همسة في التنمية

روضة عمران القبيسيروضة عمران القبيسي
خبير التنمية البشرية

دور التشريع في تحقيق 
أهداف التنمية الُمستدامة

حنان بديعحنان بديع

يهمني أمر الشوكوالتة كثيًرا، فبنا نحن الشعراء 
والكّتاب افتتان بهذه القطعة السمراء المثيرة لشهوة 
الكتابة، ربما إكراًما للحظة اإللهام األدبية نغوي بها 
تلك المنطقة الخاصة بالعاطفة في أدمغتنا، ففي 

ضوء كل حالة كتابة غواية من نوع خاص،
لكن األخطر هو أنها تعمل على نفس المنطقة 
في الدماغ لتشترك مع الحب في أن تجعل التوقف 
أمًرا صعبًا للغاية، ما يعني أننا ندمن على التهامها 
تماًما كما ندمن على مــادة النيكوتين، فمصطلح 
مصطلح  وهو  شوكوال  مدمن  يعني   (chocholic)

يعبر عن اإلدمان قبل أن يصبح مصطلًحا علمًيا.
فكما أن الوقوع في الحب ينشط مراكز المتعة 
في  رئيسًيا  دوًرا  ويلعب  الــدمــاغ  فــي  الــســعــادة  أو 
اإلدمــان عليه، فإن هذا األمــر يفسر بــدوره إقبال 
الناس على تناول الشوكوالتة كلما شعروا بالحرمان 

العاطفي، كما يدمن المتألم مسكنات األلم، فحبات 
على  تحتوي  الشوكوالتة  منها  تصنع  التي  الكوكو 
مادة غذائية ذات تأثير مباشر على الجزء الخاص 

بالعاطفة في الدماغ.
بها  نلتهم  التي  والكمية  الطريقة  تعبر  قد  لهذا 
أما  البائسة،  العاطفية  حالتنا  عن  الشوكوالتة  هذه 
مؤلف كتاب (العالج بالشوكوالتة.. رحلة الكتشاف 
من  أبعد  هو  ما  األمــر  في  فيرى  الداخلية)  ذاتــك 
وحشوها  وشكلها  الشوكوالتة  نــوع  فاختيار  ذلــك، 
باإلضافة إلى كيفية التخلص من أوراق تغليفها بعد 
أكلها سلوك يكشف الكثير عن الشخصية وميولها !

المثال  سبيل  على  باللبن  الــشــوكــوالتــة  فمحبو 
في  العيش  ويــحــبــون  بــالــبــراءة  يتسمون  أشــخــاص 
الــســوداء  الشوكوالتة  عشاق  أمــا  الماضي،  ذكــريــات 
ومحبو  مــاديــون،  عمليون  أشخاص  فهم  الغامقة 

الـــشـــوكـــوالتـــة الـــبـــيـــضـــاء لـــديـــهـــم إحــــســــاس داخـــلـــي 
باالستقامة ويعتقدون بنفوذهم وتأثيرهم.

إذن الشوكوالتة محبوبة الصغار ومعزية الكبار، 
رمــًزا  العصور  عبر  تصبح  أن  أيــًضــا  غريبًا  وليس 

لالحتفاء واإلهداء والتلذذ والمشاركة.
لم أكن أشك للحظة أن هذه القطعة التي تشكل 
أهــم لـــوازم تحسين الــمــزاج هي ما يغوي مزاجي 

الشعري ويحث اإلنجاز الفكري فينا.
إنجازاتنا هذه تتحول فيما بعد إلى مصدر فخرنا 
قامت  اإليحاء  هــذا  من  انطالًقا  وربما  واعتزازنا، 
بإهداء  مرة  للموسيقى  اإليطالي  المهرجان  إدارة 

الفائزين جوائز مصنوعة من الشوكوالتة !
الــغــريــب أنــه كلما ازددنــــا نجاحا ازددنــــا وحــدة 
وإحباًطا عاطفًيا، وإذا كان ال شيء يستحق الحزن، 
بهذه  االحــتــفــاء  فيكون  الــبــكــاء،  يستحق  حــزن  وال 

الشوكوالتة بدل التهامها نوًعا من اإلبداع الفكري، 
وهو ما أقدمت عليه المصممة البريطانية زاندرا 
مصنوع  فستان  بتصميم  قامت  عندما  رودوس 
لندن،  في  المعارض  أحــد  لصالح  الشوكوالتة  من 
شاركها في هذا الجنون أحد عشاق الكمبيوتر بصنع 
بــأذواق  تتميز  التي  الشوكوالتة  من  مفاتيح  لوحة 
دافــًعــا  يــجــدون  ال  الــذيــن  المترفون  أمــا  مختلفة، 
عميًقا وحقيقًيا لأللم واإلثارة واإلبداع فإن شركة 
ديالفي (Delafee) في سويسرا لم تنَس أن تصنع 
لهم أفضل أنواع الشوكوالتة المصنوعة من الكاكاو 
ذي  الذهب  من  لألكل  صالحة  صغيرة  رقائق  مع 

األربع وعشرين قيراًطا.
بــي فــضــول أن أقـــف عــلــى أربـــــاح تــلــك الــشــركــة 
باعتبار أن المترفين رغم كل شيء هم أكثر من 

يعاني من اإلحباط والجوع العاطفي.
hananbadih٥٨@gmail.com

ــــة ــــارك ــــش ــــم ـــــذذ وال ـــــل ـــــت ــــاء واإلهـــــــــــــــداء وال ــــف ــــالحــــت ـــــــــــًزا ل ــــت رم ــــل ــــر الـــــعـــــصـــــور ظ ــــب ع
نحن والشوكوالتةعن شيء ما ..

من كل بستان وردة

عبداهللا بن أحمد آل شاهين الكواريعبداهللا بن أحمد آل شاهين الكواري
 كاتب وشاعر وإعالمّي كاتب وشاعر وإعالمّي

الـــبـــعـــض مــــن الـــنـــســـاء الــمــطــلــقــات 
خصوًصا يستخدمن طرًقا في الزواج 
من أجل المال وليس من أجل الستر 
والمهر  لــلــمــال  فــقــط  بــل  والــكــرامــة، 
األزواج،  مـــن  عــلــيــه  يــحــصــلــن  الـــــذي 
يعترض  أحــد  وال  حقهن  مــن  وهـــذا 
بإعطاء  تأمر  الشريعة  ألن  أبــًدا  عليه 
االعــتــراض  ولــكــن  زاد،  أو  قــل  المهر 
لمدة  يتزوجن  فقط  بعضهن  أن  في 
الــزوج  مــن  الــطــالق  ويطلبن  قصيرة 
على  ويصممن  مقنعة  أسباب  بــدون 

طلبهن بدون وجه حق.
من أجل أن تستفيد من هذا المال 
الذي أخذته منه ويستحيل رده إليه، 
وتــفــكــر فـــي زوج آخـــر بــعــد الــطــالق 

وهكذا.
األصدقاء  أحــد  لي  سردها  القصة 
وخــســارة  سلبيات  مــن  فيها  مــا  بــكــل 

مــاديــة لــلــزوج فــقــط، الــبــعــض يــقــول 
الزوجين  بين  تفصل  محاكم  توجد 
ولــكــن تــطــول وتــطــول ويــدخــل فيها 
أطــــــراف مـــن الــجــهــتــيــن، والــخــاســر 
الـــــزوج الــمــســكــيــن، والـــــــزواج بــهــؤالء 
الــنــســاء يــكــون أشـــهـــًرا وال يــصــل إلــى 
الــمــرأة  كــانــت  إذا  خــصــوًصــا  الــســنــة، 
لــيــســت لـــديـــهـــا أطــــفــــال، هـــنـــا تــكــون 
هذه  ويعتبرن  لها،  متاحة  الفرصه 

لهن. مكاسب  المهور 
يقال  كما  يترك  هل  الحل  ما  إذن 
الحبل على الغارب؟ أو يحتاج إلى حل 
يصعب  الــتــي  المشكلة  لــهــذه  جـــذري 
تحتاج  وهـــذه  الـــعـــادي،  لــلــفــرد  حــلــهــا 
جميع  مــن  المختصين  مــن  حــل  إلــى 
الــنــواحــي  بــحــيــث اليــكــون هــنــاك «ال 
مالحظة  وهـــذه  ضــــرار»،  وال  ضـــرر 

قالها لي عدة أشخاص.

البعض من النساء المطلقات

gmurock@gmail.comgmurock@gmail.com

د. مهندس مبارك إبراهيم الكواريد. مهندس مبارك إبراهيم الكواري

الشريك جمعها شركاء، كلمة قد تُفهم 
فقد  الــمــالــيــة،  للمسائل  الــعــمــوم  فــي  أنــهــا 
أشتَرك مع شخص آخر برأس مال معين 
ولكن  العام،  نهاية  في  األربــاح  نقتسم  ثم 
ويكاد  وعميق  كبير  الكلمة  هــذه  مفهوم 
ففي  حياتنا،  من  لحظة  كل  في  يالحقنا 
حياتنا االجتماعية هناك شريك كالزوجة، 
وفي العمل هناك الزميل، أكان موظًفا أو 
العمل  سير  في  شريك  فكالهما  مسؤوًال، 
وإخراج المنتج أكان شيئًا ماديًا أو معنويًا 

كخدمة تقدم للزبون.
ندركها  ال  قد  أمــور  إلــى  األمــر  ويتعدى 
مــثــل الــشــراكــة فــي الــطــريــق، فــنــحــن كلنا 
الشارع،  أو  الطريق  استخدام  في  شركاء 
طغت  وإن  ســلــمــنــا،  عــلــيــه  حــافــظــنــا  فــــإن 
علينا األنانية وابتعدنا عن مفهوم الشراكة 

النافعة عمت الفوضى وخسر الجميع.
في التعليم يجب أن تكون عالقة المعلم 
وجــود  فــلــوال  الــشــريــك،  كعالقة  بالمتعلم 
المعلم،  وظيفة  النتفت  العلم  يــريــد  مــن 
ترتبط  أن  يجب  هنا  الحقيقية  والشراكة 
والمجتمع  اإلنسان  خدمة  هو  سام  بهدف 

الذي يحيط بنا.

نرى  الشراكة  من  األنــواع  تلك  كل  وفــي 
ــا وهــــو تــبــادل  أن هـــنـــاك عـــامـــًال مــشــتــرًك
حتى  اآلخر  مع  يشترك  فالتاجر  المنفعة، 
ينتفع من ماله أو خبرته، وبين الزوجين 
اهللا  خلقها  معينة  وحاجات  واجبات  لكل 
تكامل  فــي  البشرية  النفس  فــي  سبحانه 
بين  العلم  تحصيل  في  وكذلك  وتناسق، 
في  أننا  بمعنى  وهــكــذا،  والمعلم  التلميذ 
الشراكة  محصلة  تكون  أن  يجب  النهاية 
يمنع  وال  الخلق،  بين  المنافع  تــبــادل  هــي 
فأفراد  الخط  على  الشر  دخــول  من  ذلــك 
وعندهم  شــركــاء  اللصوص  مــن  العصابة 
تبادل منفعة ولكن في الشر وإيذاء الناس، 
وقد يصل اإلنسان بهذه الصفة إلى مرتبة 
ذميمة وهي غاية في السوء وذلك عندما 
معه  فيجعل  لخالقه  عــبــادتــه  فــي  يــشــرك 
سبحانه إلًها ومعبوًدا آخر يطلبه ويستعين 
بــه، وفــي ذلــك يقول تعالى «قــْل َهــْل ِمْن 

.« ُشَرَكائُِكْم َمْن يَْهِدي إِلَى اْلَحقِّ
ِمن هنا يجب أن يكون مفهوم الشراكة 
وأن  الخير  فــي  المنفعة  تــبــادل  هــو  عندنا 
فتكون  والناس  النفس  المنفعة  هــذه  تعم 

الشراكة لبنَة بناٍء وليست معوَل هدٍم.

مفهوم الشراكة لتبادل المنفعة يجب أن يكون في الخير

المختصين مــن  ــّل  ح ــى  إل تحتاج  القضية  ــذه  ه

gmurock@gmail.com

من حقيبتي

Instegram: rqebaisi
Email: rqebaisi@gmail.com

كافة  على  الــقــضــاء  إلــى  الُمستدامة  التنمية  تــهــدف 

أشكال الفقر وتعزيز الرفاهية من خالل تلبية الحاجات 

للُمجتمعات،  والــثــقــافــيــة  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 

وتــحــقــيــق هـــذه األهـــــداف يتطلب مـــن الـــدولـــة الــدفــع 

الحكومات  تجمع  واســعــة  شــراكــات  بناء  إلــى  بالجميع 

على  والُمواطنين  المدني  والُمجتمع  الخاص  والقطاع 

لتعزيز  أساسية  ركــيــزة  التشريع  جعل  مــا  ســـواء،  حــٍد 

االجتماعية  الظروف  مع  وُمنسجًما  الشراكات،  هــذه 

وُملبًيا للحاجات والتطلعات الُمستقبلية، من أجل خلق 

والحفاظ  القانون  إنفاذ  تضمن  اقتصاديًا  صحّية  بيئة 

الثقافية  الحقوق  ذلــك  فــي  بما  اإلنــســان،  حــقــوق  على 

واالقتصادية واالجتماعية، وحتى ال تأتي التنمية على 

حساب تلك الحقوق. وقد أظهرت الدراسات أن البُلدان 

التي تتمتع بتشريعات قوية وجيدة، وقادرة على تحقيق 

الُمساءلة والشفافية، ال تمتلك ُمستويات أعلى من النمو 

عالية  بُمستويات  أيًضا  تتمتع  بل  فحسب،  االقتصادي 

من التنمية البشرية واحترام حقوق اإلنسان وحرياته 

األساسية ضمن حدود ما يكفله الدستور. 

ومما ال يخفى على الجميع، كم المشاكل االقتصادية 

قد  التي  وغيرها،  والسياسية  والثقافية  واالجتماعية 

بلد  بها  ينفرد  أو  بعضها،  أو  كلها  مــا  بلد  فــي  تجتمع 

والعوامل  واألسباب  وأوضاعه،  بيئته  وفق  آخر،  دون 

الُمؤّثرة، من انخفاض الدخل القومي، ووجود ثروات 

غــيــر ُمــســتــغــّلــة، وســــوء تـــوزيـــع الـــدخـــل، وازديــــــاد عــدد 

السكان بشكل كبير، وسوء التشريع الضريبي، وضعف 

المنافسة،  على  الــقــدرة  وعــدم  الصناعية  التكنولوجيا 

مستوى  وانخفاض  األمــّيــة،  نسبة  وارتــفــاع  والبطالة، 

الجوهرية  الــُمــســّبــبــات  مــن  الــعــديــد  وغــيــرهــا  التعليم، 

ُمشكلة  وجـــود  للشّك  مــجــاًال  يــدع  ال  بما  تظهر،  الــتــي 

الفكر  ضعف  وهــي  أال  كبيرة  وأهمية  خــطــورة  ذات 

ـــذي يـُـمــكــن أن يُــحــّدد اإلطــــار القانوني  االقــتــصــادي ال

ــتــشــريــعــي.   فـــي هـــذه الــحــالــة ســتــشــهــد، أي دولـــة  وال

كانت، غياب أفرادها عن السعي إلى تنمية القطاعات 

اإلستراتيجية أو عدم القدرة على ذلك، وغياب التعاون 

اإلقليمي في ظل سيادة التكّتالت اإلقليمية والدولية، 

وضعف استخدام البحث العلمي من أجل التطوير، كل 

ذلك بسبب إهمال التشريعات من ِقبل البيئة التنفيذية 

يتبعه  أمــر  وهــذا  وزاريًــــا،  عليها  منصوص  لتشريعات 

تأثير سيئ في عملية التنمية االقتصادية، فضًال عن 

وأقــّل  والُمجتمعات.  األفــــراد  فــي  الــســوء  البالغ  تأثيره 

ظواهرها نمو ظاهرة الفساد. 

 إن الهدف الذي نسعى إليه هو التنمية، سواء أكانت 

اقــتــصــاديــة أو غير اقــتــصــاديــة، لكن األهــــّم مــن ذلك 

لقطاع  وُمشّجع  جــاذب  ومناخ  عمل،  فــرص  خلق  هو 

واضح  بشكل  العالقات  وتحديد  واالستثمار،  األعمال 

وقطاعات  المؤسسات  وأصــحــاب  العّمال  بين  وعــادل 

وإجــراءات  وإجراءاتها  العالقات  هذه  وتبسيط  الدولة، 

الــتــقــاضــي، وجــعــل الـــدولـــة فـــي مــقــام مــثــالــي جـــاذب 

لالستثمار، ودافع للعمل ولقطاع األعمال، ُمحقًقا بذلك 

وتقضي  عمل  فــرص  تــوّفــر  ُمرتفعة  تنمية  مــعــّدالت 

بذلك على الَفقر وتفتح الشهّية على التعّلم والتخّصص 

وتستوعب الزيادات السكانية، وذلك من خالل تحديد 

فلسفة تشريعية وإصالح تشريعي يعكس فلسفة التنمية 

ومراحل الُمستقبل الواعد.

فيما  الــواقــع  أهمية  نـُــدرك  أن  األخير..علينا  وفــي   

قد شهده العالم في السنوات األخيرة، وتتابع التنمية 

المحلية  الــتــجــارة  حجم  فــي  المسبوقة  غير  الشاملة 

والدولية واختفاء الحدود االقتصادية والزيادة الكبيرة 

في حركة رؤوس األموال بين ُمختلف الدول في ظّل 

وتسارع  العولمة  ظاهرة  ونمو  السوق  اقتصاد  سيطرة 

وتيرة التطّور التكنولوجي، ما أّدى إلى إحداث تغيير 

واالجتماعية،  االقتصادية  الحياة  نواحي  في  جــذري 

دفع بالُمشّرعين الوطنيين والدوليين إلى ابتكار أطر 

وآليات قانونية جديدة لُمواكبة هذه التغّيرات بهدف 

لألفراد  الشامل  النمو  تحقيق  ُمتطّلبات  مع  الُمواءمة 

والمجتمع.

الشراكة
 النافعة

ـــة تــتــمــّتــع  ـــتـــي لــديــهــا تــشــريــعــات قـــوي ـــدان ال ـــل ـــب ال
ـــســـان ـــوق اإلن ــة الــبــشــريــة واحــــتــــرام حـــق ــمــي ــن ــت ــال ب
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فنون وثقافة

البدر  سعيدة  كتبت: 

مـــــــعـــــــرض  يـــــــــــــواصـــــــــــــل   

في  حالًيا  المقام  «أجــيــال» 

جــالــيــري «إيـــوان الــقــصــار»، 

ــيــاتــه بــمــشــاركــة نــخــبــة  فــعــال

مـــن الــفــنــانــيــن الــمــواطــنــيــن 

والـــــــمـــــــقـــــــيـــــــمـــــــيـــــــن، وفـــــــي 

  ] لـ  خاصة  تصريحات 

أشـــار عــدد مــن الــمــشــاركــيــن 

إلـــى الــتــنــوع والـــثـــراء الــكــبــيــر 

الذي  األمر  المعرض،  داخل 

عليه  القائمين  حرص  يُبين 

لزوار  بصرية  ُمتعة  لتقديم 

«أجـــــــيـــــــال»، ويـــــؤكـــــد عــلــى 

الفنانين  وإنــتــاجــات  قــدرات 

الــــمــــحــــلــــيــــيــــن والــــُمــــســــتــــوى 

أعمالهم  رسائل  في  النوعي 

ُمتناغم  حوار  في  تدور  التي 

ـــتـــشـــبـــث  وُمــــــعــــــاصــــــر مــــــع ال

التقاليد  وعــراقــة  بــاألصــالــة 

الـــعـــربـــيـــة، مـــا يُـــعـــطـــي ثــــراًء 

وقــيــمــة فــنــيــة لــُمــحــبــي الــفــن 

ويأتي  قــطــر.  فــي  التشكيلي 

افتتاح  مــع  تزامنًا  المعرض 

أمام  أبوابه  القصار»  «إيوان 

الــــزائــــريــــن، وذلــــــك بــهــدف 

الــــُمــــشــــاركــــة فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 

الــــفــــكــــريــــة الـــــتـــــي تـــقـــودهـــا 

مـــتـــاحـــف قـــطـــر والـــنـــهـــوض 

بــالــمــســتــوى والـــــذوق الــفــنــي 

فـــي الــمــجــتــمــع، إلــــى جــانــب 

البصرية  بــالــذائــقــة  االرتــقــاء 

ــــجــــارب  ــــت ــــال واالحـــــــتـــــــفـــــــاء ب

اإلبـــــــــداعـــــــــيـــــــــة فـــــــــي قــــطــــر 
والعالم. والمنطقة 

وثراء قيمة 

ـــفـــنـــان يــوســف  ال وأشـــــــاد   
الكبير  الفني  بالتنوع  أحمد 
الذي  األمر  المعرض،  داخل 
عليه  القائمين  حرص  يُبين 
لزوار  بصرية  ُمتعة  لتقديم 
هــذه  أن  خــاصــًة  «أجـــيـــال»، 
عدة  إبــداعــات  نتاج  األعــمــال 
يُعطي  مــا  ُمتعاقبة،  أجــيــال 
ثـــــــراًء وقـــيـــمـــة فـــنـــيـــة أقــــوى 
في  التشكيلي  الــفــن  لُمحبي 
أشار  ُمشاركته  وعــن  قطر. 
أعـــمـــال   ٣ ــــقــــدم  يُ ـــــه  أن ـــــى  إل
ورق  عــلــى  أبـــدعـــهـــا  حــديــثــة 
الــنــخــيــل الــمــحــلــي، مــطــبــوًعــا 
عــلــيــهــا بــالــحــروف الــعــربــيــة، 
بإدخال  قام  أنه  إلى  ُمشيًرا 

الـــســـمـــاوي  األزرق  الـــــلـــــون 
ـــــــــى أعــــمــــالــــه  الــــــصــــــريــــــح إل
الـــُمـــشـــاركـــة، والــــــذي يــرمــز 
اللون  جانب  إلى  البحر،  إلى 
األصــــفــــر الــــــذي يـــرمـــز إلـــى 
تكوين  بطريقة  ولكن  البر، 
ألن  ونــــاعــــم  بـــســـيـــط  لــــونــــي 
الـــطـــرح فـــي هــــذا الــمــعــرض 
لـــذا  الـــخـــشـــونـــة،  يــحــتــمــل  ال 
يـــحـــتـــوي  أن  عــــلــــى  حــــــرص 
البيئة  وبساطة  هدوء  عمله 
ـــه. وفـــي ســيــاق  الــُمــحــيــطــة ب
آخـــــــر أكـــــــد يـــــوســـــف أحـــمـــد 
الــمــحــلــيــة  الـــســـاحـــة  أن  عــلــى 
تــشــهــد حــراًكــا ُمــمــيــًزا خــالل 
سيما  ال  األخــيــرة،  الــســنــوات 
جــيــل الـــشـــبـــاب الــــذي يُـــقـــّدم 
إضــــافــــات ُمـــهـــمـــة لــمــســيــرة 
ــا:  ــًف الـــفـــن فـــي قـــطـــر. ُمــضــي

مــــن يـــريـــد إثــــبــــات وجـــــوده 
واســتــحــقــاق مــكــانــه كــفــنــان، 
رسالته  إظــهــار  مــن  لــه  البــد 
مــــــن خــــــــالل فـــــنـــــه، مـــهـــمـــا 
اخــــتــــلــــف عـــمـــلـــه عـــــن الـــفـــن 
وأدواتــه  بخاماته  التقليدي 
وتـــــقـــــنـــــيـــــاتـــــه، فـــــــــإن وجـــــد 
الـــهـــدف ووصـــلـــت الــرســالــة 
ــفــنــان وظــهــر اســمــه  وجـــد ال
إلــــى جـــانـــب أبــــرز الــفــنــانــيــن 

حالًيا.  الُمتواجدين 

سرور

يُـــــشـــــارك  جـــــانـــــبـــــه  مــــــن   
الـــفـــنـــان أحـــمـــد نـــــوح بــعــمــل 
الخامات  ُمتعّدد  واحد  فني 
١٥٠ســــــم،   x  ١٥٠ بـــحـــجـــم 
ــــــــــــــذي أنــــــــجــــــــزه ضـــمـــن  وال
مــــجــــمــــوعــــة فــــنــــيــــة أطــــلــــق 
عـــلـــيـــهـــا اســـــــم «ســــــــــرور»، 

ويـــــأتـــــي هــــــذا الــــعــــمــــل بــعــد 
مــعــرضــه الــشــخــصــي الــمــقــام 
فـــــــي الـــــمـــــؤســـــســـــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــحـــي الــــثــــقــــافــــي ويـــحـــمـــل 
عـــنـــوان «عـــتـــبـــات الـــحـــلـــم»، 
إلى  أعماله  في  نــوح  ويميل 
الـــتـــجـــريـــب فــــي الـــخـــامـــات، 
ويــتــبــع األســلــوب الــتــجــريــدي 
فــي إيــصــال رؤيــتــه الــفــنــيــة. 
ــــاق ذاتــــــــه أكــــد  ــــســــي وفـــــــي ال
الـــمـــعـــرض  أن  عــــلــــى  نـــــــوح 
يــؤكــد عــلــى قــــدرات الــفــنــان 
ـــى الـــتـــطـــور  الـــقـــطـــري، وعـــل
الساحة  تشهده  الذي  الكبير 
ـــيـــة خـــــــالل الـــعـــقـــود  ـــمـــحـــل ال
األخــــــيــــــرة. وعــــــن جــــديــــده 
صـــّرح بــأنــه يــســتــعــد إلقــامــة 
مـــعـــرض شــخــصــي يــتــنــاول 
قــضــيــة «إهــمــال الـــقـــراءة»، 

إقامة  فــي  أمله  عــن  ُمعربًا 
ــــعــــام  الـــــمـــــعـــــرض بــــــدايــــــة ال

لمقبل. ا

تراثية زخارف 

 بــــدورهــــا تـــقـــدم الــفــنــان 
وضـــحـــى الــســلــيــطــي، خـــالل 
الـــمـــعـــرض، عــمــلــيــن فــنــيــيــن 
يُــعــدان، جـــزًءا مــن مــشــروع 
فــنــي مـــا زالــــت تــعــمــل عــلــيــه 
فنية  مجموعة  لتنتج  حالًيا 
ُمــتــكــامــلــة حــــول الـــزخـــارف 
أزياء  في  الُمتواجدة  التراثية 
القطرية،  التقليدية  المرأة 
وتــــعــــمــــل عــــلــــى اســـتـــخـــالص 
ــــــزخــــــارف ودمــــجــــهــــا مــع  ال
األلـــــــــــوان الــــصــــريــــحــــة مــثــل 
األصــفــر والـــزهـــري، والــتــي 
اعــــتــــادت األمــــهــــات قـــديـــًمـــا 
عــلــى ارتــدائــهــا خــصــوًصــا في 

فـــصـــل الـــصـــيـــف، وتـــــرى أن 
الزخارف  هذه  دمج  مجرد 
مـــع هــــذه األلـــــوان الــُمــمــيــزة 
يــخــلــق فـــي أذهـــانـــنـــا وجـــود 
الـــمـــرأة فـــي الــعــمــل الــفــنــي. 
تصريحات  في  أشــارت  كما 
تــســتــعــد  أنـــهـــا  إلــــى  ــــ [  ل
لــــلــــُمــــشــــاركــــة فـــــي مـــعـــرض 
بــجــالــيــري   «٢ «ُمـــعـــالـــجـــات 

لمرخية. ا

اليدوية  الطباعة 

ـــــفـــــّردة  ـــــت ُم وبــــــأعــــــمــــــال   
ُمــســتــخــدًمــا خــاللــهــا تــقــنــيــة 
الـــطـــبـــاعـــة   - ــــجــــرافــــيــــك  «ال
الـــيـــدويـــة»، يُـــشـــارك الــفــنــان 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــمـــطـــاوعـــة 
الــــمــــرأة  عـــــن  أعـــــمـــــال   ٦ بــــــ 
الـــقـــطـــريـــة بــــالــــزي الـــتـــراثـــي 
تقنية  ُمستخدًما  التقليدي، 

«الــــــلــــــيــــــثــــــوجــــــراف»، وعــــن 

ُمـــشـــاركـــتـــه يـــقـــول: تـــفـــّردت 

فــي قــطــر بــإنــتــاجــي ألعــمــال 

ـــاعـــة  ـــطـــب فــــنــــيــــة بـــتـــقـــنـــيـــة ال

 ١٩٩٥ عــام  مــنــذ  الــجــرافــيــك 

إلـــى الـــيـــوم، أّســســت خــاللــهــا 

ــــــــــــا واســــــتــــــوديــــــوهــــــات  ورًش

واستمررت  الخليج،  بــدول 

ــــمــــارســــة والـــتـــجـــربـــة  بــــالــــُم

هذه  حول  جديد  كل  وتعلم 

الــتــقــنــيــة حــتــى تــوّصــلــت إلــى 

إنـــتـــاج أعـــمـــال فــنــيــة بــتــقــنــيــة 

«الــلــيــثــوجــراف» بــالــطــبــاعــة 

الــــيــــدويــــة. مـــضـــيـــًفـــا: الـــفـــن 

بـــشـــكـــل عـــــــام يــــحــــتــــاج إلــــى 

ـــــثـــــابـــــرة،  عــــمــــل يـــــومـــــي وُم

يصنع  مــا  هــو  الــشــيء  وهــــذا 

الــــفــــنــــان، ويُــــحــــقــــق تــمــيــزه 

لــيــصــل إلــــى ُمــبــتــغــاه بــالــفــن 

ويــكــون راضــًيــا عــن مــشــوراه 

الــفــنــي مـــن خــــالل إنــتــاجــه. 

كــمــا أن الــذكــاء الــفــنــي أيــًضــا 

إذا  للنجاح  مــهــًمــا  ســبــبـًـا  يُــعــد 

وأيًضا  بالخبرة،  اقــتــرن  مــا 

الـــُمـــصـــادفـــات الـــتـــي تـــواجـــه 

ــنــاء تــجــاربــه تــأتــي  الــفــنــان أث

من  وتــمــكــنــه  بــاالخــتــراعــات 

الُمبتكر  الــفــنــي  الــعــمــل  صــنــع 

إلى  بموهبته،  يرتقي  الــذي 

لعمله  الفنان  توظيف  جانب 

الــــفــــنــــي بـــــصـــــورة ُمـــنـــاســـبـــة 

تــحــكــي مـــا فـــي الـــعـــمـــل مــن 

وصادق. أصيل  مخزون 

«أجـيـــال».. يـمـزج بيـن األصــالــة والمعــاصـرة 
 بأعمال تعكس قدرات الفنان القطري .. مشاركون لـ                    : 

ــــــة  ــــــي ــــــداع ــــــجــــــارب اإلب ــــــت ــــــال ــــــة الـــــبـــــصـــــريـــــة ويـــــحـــــتـــــفـــــي ب ــــــق ــــــذائ ــــــال ــــــرض يـــــرتـــــقـــــي ب ــــــع ــــــم ال

أعمال الفنانة وضحى السليطي  أعمال بتقنية «الجرافيك - الطباعة اليدوية» 

الفنان عبد الرحمن المطاوعة مع أعماله  الفنان يوسف أحمد أمام أعماله الفنان أحمد نوح  مع عمله المشارك به

أمس  منافسات  شهدت  ـ [:  الــدوحــة 
إجــراء   ،«٢٠٢٠ القناص  «جمعية  بطولة  من 
 ١١ من  للمجموعات  الطلع  ُمسابقة  تصفيات 
وخــالل  بسيلين،  مــرمــي  صبخة  فــي   ١٥ إلــى 
الفترة المسائية تصفيات مسابقة الدعو لفئتي 
قرناس حر وقرناس جير شاهين، من أجل 
أجل  من  فئة  كل  في  العشر  البطاقات  انتزاع 
في  تأهل  حيث  النهائي.  السباق  إلــى  التأهل 
«مــســابــقــة الــطــلــع» عــن الــمــجــمــوعــات مــن ١١ 
«بـــرزان»  وفــريــق  «لجلعة»،  فريًقا:   ١٥ إلــى 
بصقرين، والصقار عبدالهادي حمد الهدوان، 

ثم الصقار عبداهللا المسند.   
صقًرا   ٢٠ تأهل  المسائية،  الفترة  وخالل    
إلـــى الــســبــاق الــنــهــائــي فــي فــئــتــي قــرنــاس حر 
وقرناس جير شاهين، بواقع ١٠ ُمتأهلين عن 

كل مجموعة. 
 فــفــي فــئــة قـــرنـــاس حــــر، تــأهــل كـــل مــن: 
عـــبـــداهللا ســعــيــد الـــمـــري فـــي الــمــركــز األول، 
والــرابــع،  الثاني  المركزين  فــي  إلــزم  وفــريــق 

الــثــالــث،  الــمــركــز  فــي  النعيمي  نــاصــر  وحــمــد 
وفــــريــــق لـــوســـيـــل فــــي الـــمـــركـــزيـــن الــخــامــس 
المركز  في  الكعبي  عامر  وعبداهللا  والتاسع، 
السابع،  المركز  في  النخبة  وفريق  الــســادس، 
الثامن  المركز  في  النعيمي  عبداهللا  وحسن 

ثــم حــمــد عــبــدالــهــادي بــن نــايــفــه فــي المركز 
العاشر. وفي فئة الدعو قرناس جير شاهين 
المركزين  فــي  لوسيل  فــريــق  مــن:  كــل  تــأهــل 
في  الــمــري  سعيد  وعــبــداهللا  والــتــاســع،  األول 
من  المراكز  في  إلزم  وفريق  الثاني،  المركز 

النعيمي  خباب  ومحمد  الخامس،  إلى  الثالث 
في المركز السادس، وحمد عبداهللا العرجاني 
في المركز السابع، وخليفة ناصر في المركز 
الثامن، وفريق لوسيل في المركز التاسع، ثم 
حمد عبدالهادي بن نايفه في المركز العاشر. 
ُمنافسات  الــيــوم  تــجــرى  أخـــرى  جهة  مــن   
 ٢١ إلــى   ١٦ مــن  للمجموعات  الطلع  مسابقة 
في الفترة الصباحية بصبخة مرمي بسيلين، 
لفئتي:  الدعو  ُمسابقة  المسائية  الفترة  وفــي 
قـــرنـــاس شــاهــيــن، وقـــرنـــاس جــيــر شــاهــيــن. 
وكان قد تأهل إلى النهائي في سباق السلوقي 
التميمي  إبــراهــيــم  أحــمــد  هـــم:  مــتــســابــًقــا   ١٥
(مركزان)، وحسن طارق المفتاح (مركزان)، 
ونــاصــر ســلــطــان الـــدوســـري، وحــمــد خليفة 
الكواري ونايف محمد الهاجري وأمان ماجد 
المعاضيد  علي  ومحمد  (مــركــزان)،  الجاسم 
(مـــــــركـــــــزان)، وخـــلـــيـــفـــة مـــحـــمـــد الــمــهــنــدي 
(مـــركـــزان)،  السليطي  أحــمــد  وعــبــدالــرحــمــن 

وحسن أحمد الحمادي. 

تــأهــل ٥ متسابقين فـي منـافسـات الطـلـع 
 ضمن منافسات بطولة جمعية القناص ٢٠٢٠

ــــــــــــــطــــــــــــــالق مـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــات الــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــو.. الـــــــــيـــــــــوم ان

تواصل فعاليات المنصة الثقافية 
الــقــطــري  الــُمــلــتــقــى  اســتــضــاف   :]  - الـــدوحـــة 
الكاتبة  الثقافية»،  «المنصة  ُمبادرة  ضمن  للمؤلفين 
بداية  عن  وتحّدثت  العالي»،  «لينا  التشكيلية  والفنانة 
طالباتها  كتابات  حفزتها  حيث  الكتابة،  في  مسيرتها 
الــتــي وجــــدت فــيــهــا اإللـــهـــام والــمــوهــبــة عــلــى الــكــتــابــة 
فــكــانــت تــحــّفــزهــم عــلــى ُمــواصــلــة اإلبـــداع وتــقــدم لهم 
الُمقّربين  بعض  الحــظ  كما  والــتــوجــيــهــات،  النصائح 
مــنــهــا مــوهــبــتــهــا فــي الــرســم وحــفــزوهــا عــلــى الــرســم 
لقصص األطفال لكنها لم تأخذ الموضوع بجدية، إلى 
التي  الــكــواري  عائشة  بــاألســتــاذة  الصدفة  جمعتها  أن 
لألطفال  قصة  رسم  في  معها  التعاون  عليها  اقترحت 
بالنسبة  األول  والتحدي  األولــى  الخطوة  هــذه  وكانت 
الطفل  ألدب  الــدولــة  جائزة  في  شاركت  وبعدها  لها 
بل  تستسلم  فلم  بالجائزة  الفوز  من  تتمكن  لم  لكنها 
الجائزة،  في  بها  شاركت  التي  القصة  بإصدار  قامت 
ـــــذات مـــن خــالل  ـــــدأت بــعــد ذلــــك رحـــلـــة تــطــويــر ال وب
الثالث  إصداراتها  فكانت  القراءات،  وتنويع  الورشات 
األولى من كتابتها ورسمها، حاولت من خالل القصة 
البيئة  خصوصية  في  البحث  الصحراء»  الثالثة «وردة 
الــقــطــريــة وربــطــهــا بــالــقــيــم األخــالقــيــة وهـــو مــا مثل 
بعد  قـــّررت  أنــهــا  ُمــوضــحــة  لــهــا.  بالنسبة  نــوعــيــة  نقلة 
الرّسامين  ألحــد  الفرصة  وإتــاحــة  القصة  كتابة  ذلــك 
على  أكثر  التركيز  من  مّكنها  ما  وهو  معها،  للتعاون 
ترّكز  قصص   ٧ كتابة  ُمؤخًرا  أنهت  أنها  حتى  الكتابة، 
وهو  التاريخية  والمعالم  القطري  الــتــراث  على  كلها 
القراءات  من  مجموعة  بعد  فيه  الُمضي  اختارت  خط 

التاريخية.  للمناطق  والزيارات 

أحد المتأهلين إلى األدوار المقبلة ُممسًكا بصقره 
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إعالن الفائز في مسابقة «نظرة» بنسختها اإلسبانية
أقامها ديوان العرب خالل شهر نوفمبر

الدوحة - أشرف مصطفى:

أعلن مركز قطر للشعر «ديوان 

الــعــرب»، عــن الــفــائــز فــي النسخة 

ــــظــــرة»،  الــــســــادســــة لـــمـــســـابـــقـــة «ن

نوفمبر  شــهــر  خـــالل  نــّظــمــهــا  الــتــي 

بــالــتــعــاون مــع الــســفــارة اإلســبــانــيــة 

بـــالـــدوحـــة عـــلـــى مــنــصــة الــمــركــز 

وتناولت  إنستجرام،  فــي  الخاصة 

للمجتمع  الـــفـــرد  ــتــمــاء  ان مـــوضـــوع 

وقام  كرامته،  بصون  الشعور  بعد 

والــذي  الفائز  النص  بنشر  المركز 

كــتــبــه اإلســبــانــي «كــيــركــوســديــجــو» 

مع  للعربية  تــرجــمــتــه  بــعــد  وذلـــك 

نـــشـــر الــــنــــص األصــــلــــي الــمــكــتــوب 

قد  المسابقة  وكــانــت  بــاإلســبــانــيــة، 

اشــتــرطــت كــتــابــة الــمــوضــوع شــعــًرا 

فــي أربــعــة أبــيــات مــع وضــعــه على 

تعليقه  مــعــرض  وفــي  إنــســتــجــرام. 

على المسابقة أعرب دانتيل مونتيا 

مملكة  بــســفــارة  الــثــقــافــي  الــمــلــحــق 

إســبــانــيــا فــي الــدوحــة عــن سعادته 

للشعر،  قطر  مركز  مــع  بالتعاون 

جـــاءت  الـــمـــشـــاركـــات  أن  مــوضــًحــا 

فــي إطـــار األشــعــار والــقــصــائــد التي 

تناولت موضوًعا محدًدا، علًما بأن 

نوفمبر،  أول  انــطــلــقــت  الــمــســابــقــة 

ـــبـــاب الســتــقــبــال  حــيــث تـــم فــتــح ال

الشهر  مــن   ١٥ حــتــى  الــمــشــاركــات 

نفسه، وأعقب ذلك الفرز لإلعالن 

عـــن الـــفـــائـــز، ولـــفـــت إلــــى أنــــه من 

على  الــفــائــز  يــحــصــل  أن  الـــُمـــزمـــع 

آالف   ١٠ قــيــمــتــهــا  مــالــيــة  جـــائـــزة 

هذه  أن  إلى  مشيًرا  قطري،  ريــال 

ــمــســابــقــة خــصــصــت فـــقـــط لــمــن  ال

يــحــمــلــون الــجــنــســيــة اإلســبــانــيــة في 

قطر وإسبانيا.

جهود  إطار  في  المسابقة  وتأتي 

ـــــــوان الــــعــــرب» إلثــــراء  مـــركـــز «دي

والعمل  بالدولة،  الشعري  المشهد 

عــــلــــى رعــــايــــتــــه ضــــمــــن مــنــصــاتــه 

الــرقــمــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى االنــفــتــاح 

على المشهد الشعري بدول العالم، 

على  المسابقة  حرص  خلفية  على 

التوجه إلى شعراء الساحة العالمية، 

إلــى  المسابقة  تــوجــهــت  أن  وســبــق 

شــعــراء الــفــصــحــى، بــاإلضــافــة إلــى 

الشعراء الناطقين باللغات التركية، 

الفرنسية،  الــهــنــديــة،  اإلنــجــلــيــزيــة، 

باإلضافة إلى الباكستانية.

المركز  يعكف  آخــر  جانب  على 

لحلقات  حزمة  مــن  االنــتــهــاء  على 

جـــــديـــــدة مـــــن بــــرنــــامــــج «قـــافـــيـــة 

وغافية» الذي تم إطالقه مؤخًرا، 

مـــن تــقــديــم األديـــــب عــبــدالــحــمــيــد 

الـــيـــوســـف، وهــــو بـــرنـــامـــج شــعــري 

وتعزيز  غرس  على  يقوم  (فصيح) 

التي  واإلســالمــيــة  األخالقية  القيم 

والمجتمع  اإلنسان  قيمة  من  تعزز 

الثقافة  وزارة  رؤيــة  من  المنبثقة 

والـــريـــاضـــة، حــيــث وقـــع االخــتــيــار 

عــلــى عـــدد مــن الــقــصــائــد الــتــي يتم 

على  البرنامج  خــالل  مــن  طرحها 

شـــكـــل قــصــصــي إليــــصــــال الــعــديــد 

مـــن الــمــعــلــومــات حــــول الــقــصــائــد 

ـــهـــايـــة شـــرح  الــــمــــخــــتــــارة، وفــــــي ن

التي  القصيدة  إلــقــاء  يتم  القصص 

تــكــون مــوضــع الــحــلــقــة، عــلــًمــا بــأن 

ديوان  منصات  على  يُبث  البرنامج 

العرب في إنستجرام وتويتر بشكل 

أسبوعي كل خميس.

اإلسباني كيركوسديجو

من فعاليات مركز قطر للشعر        «أرشيفية»

تطلق   :]  - الـــدوحـــة 
اإللــكــتــرونــي  التعليم  مــنــّصــة 
الـــتـــابـــعـــة لــمــعــهــد الـــجـــزيـــرة 
ــيــة  لـــــإلعـــــالم نـــــافـــــذة تــفــاعــل
«الصحافة  بــعــنــوان  مــبــاشــرة 
وغـــًدا،  الــيــوم  االستقصائية» 
ابـــتـــداًء مــن الــســاعــة الــســادســة 
مساًء بتوقيت مكة المكرمة. 
ــــافــــذة الـــتـــي  ــــن وتــــفــــّصــــل ال
ــــهــــا الـــمـــنـــتـــج  يـــــحـــــاضـــــر فــــي
الجزيرة  بقناة  االستقصائي 
ـــكـــة»، فــي  ـــشـــواب «مـــصـــعـــب ال
الصحافة  معنى  األول  يومها 
ــتــحــقــيــق  االســـتـــقـــصـــائـــيـــة وال
بينه  والـــفـــرق  االســتــقــصــائــي 
وبين باقي األشكال الصحفية 
األخــــــــــرى، كـــمـــا تــســتــعــرض 
ومواصفات  األفــكــار  مــصــادر 
ـــقـــصـــائـــي،  الـــصـــحـــفـــي االســـت
للتحقيق  التخطيط  ومراحل 
االســــتــــقــــصــــائــــي. وســـتـــركـــز 
يومها  فــي  التفاعلية  النافذة 
ـــثـــانـــي عـــلـــى آلــــيــــات تــنــفــيــذ  ال
التوثيق  وكــيــفــيــة  الــفــرضــيــة، 
وتسطير التحقيق وستعرض 
ــــي قــد  ــــت بــــعــــض الــــــحــــــاالت ال
تــــتــــعــــارض مـــــع أخــــالقــــيــــات 

المهنة الصحفية وكيف يجب 
االستقصائي  الصحفي  على 
باإلضافة  هذا  معها.  التعامل 
بحيث  عملية،  تــمــاريــن  إلـــى 
سيشارك َخبًرا مع المتدربين 
الــــذي ســيــحــضــرون الــويــبــنــار 

والــبــث  زووم  تــطــبــيــق  عــبــر 
فيسبوك  صفحتْي  على  الحي 
ومعهد  اإللــكــتــرونــي  التعليم 
وسَيطلب  لإلعالم،  الجزيرة 
مــــنــــهــــم وضـــــــــع الــــفــــرضــــيــــة 
الــمــنــاســبــة لــلــخــبــر، وصــيــاغــة 

أســئــلــة الـــمـــحـــاور لــلــفــرضــيــة 
قائمة  وتــقــديــم  الــمــقــتــرحــة، 
المصادر المحتملة للتحقيق. 
مـــعـــهـــد  أن  ــــــــى  إل يُــــــشــــــار 
الـــجـــزيـــرة لـــإلعـــالم كــــان قد 
دليل  الماضي  األسبوع  أطلق 
الـــصـــحـــافـــة االســتــقــصــائــيــة، 
الذي انطلق فيه فريق اإلعداد 
من سؤال جوهري، وهو: ما 
يمكن  التي  المضافة  القيمة 
أن يقدمها للمشهد اإلعالمي 
في ظل وجود عشرات األدلة 
واألبــــحــــاث حــــول الــصــحــافــة 
االســــتــــقــــصــــائــــيــــة؟ ويــــهــــدف 
الدليل إلى تزويد الصحفيين 
بــــوســــائــــل تـــســـتـــحـــث فــيــهــم 
مـــلـَــكـــات الـــبـــحـــث والــتــفــكــيــر 
والـــتـــحـــّقـــق واالحــــتــــكــــام إلـــى 
الــمــنــطــق الــســلــيــم.  ويــتــوجــه 
ثمانية  مــن  الــمــؤّلــف  الــدلــيــل 
فــــــصــــــول، إلــــــــى الـــصـــحـــفـــي 
بيئة  في  يعمل  الــذي  العربي 
مــخــتــلــفــة تـــمـــاًمـــا عـــن بــاقــي 
الـــتـــجـــارب الـــعـــالـــمـــيـــة؛ لــيــس 
فــقــط فــيــمــا يــرتــبــط بــرقــابــة 
أيًضا  بــل  والمجتمع،  الــدولــة 
بـــاســـتـــحـــالـــة الــــــوصــــــول إلــــى 

المعلومات حتى المتأّتية من 
المفتوحة. المصادر 

نجد  الكتب،  متن  وضمن 
فصوًال حول تعريف الصحافة 
يسعى  كجنس  االستقصائية 
الصحافة  وظيفة  تــأديــة  إلــى 

في مراقبة السلطة. 
بين  الفروق  الدليل  ويبرز 
في  االستقصائية  الــصــحــافــة 
الغرب،  وفــي  العربي  العالم 
تقبلها  ومــدى  التمويل  لجهة 
من قبل الجمهور، كما يعّرج 
مواضيع  اخــتــيــار  كيفية  على 
الــتــحــقــيــقــات االســتــقــصــائــيــة 
وأفــكــارهــا، إلــى أن نصل إلى 
يشرح  حيث  الــفــرضــيــة،  بــنــاء 
الدليل طرق صوغها وإثباتها. 
ويــخــصــص الـــدلـــيـــل، أيـــًضـــا، 
فصًال كامًال لمقاربة موضوع 
في  االستقصائية  ــحــافــة  الــصِّ
ْقـــــمـــــّي، مـــركـــًزا  الـــعـــصـــر الـــــرَّ
القصص  إنـــتـــاج  عــمــلــيــة  عــلــى 
االســـتـــقـــصـــائـــيـــة الـــمـــدفـــوعـــة 
بـــالـــبـــيـــانـــات، كـــمـــا يــتــضــمــن 
عرًضا ألهم األدوات الَرْقمية 
في  الصحفيين  تــســانــد  الــتــي 

الصحافة االستقصائية.

«الصحافة االستقصائية» في معهد الجزيرة.. اليوم

دليل الصحافة االستقصائية

الدوحة - [: نّظمت الجمعية القطرية 
فـي  ميدانية  تصويـر  ورشــة  الضوئي  للتصوير 
من   عدد  بحضور  وذلك  القديم،  الوكـرة  سـوق 
الورشة  وهدفت  ومنتسبيها،  الجمعية  أعضاء 
وتسليط  للسوق،  الجمالية  النواحي  إظهار  إلى 
بسوق  والتاريخية  األثــريــة  القيمة  على  الــضــوء 
تذكر  والتي  الــدوحــة  معالم  أشهر  أحــد  واقــف 
أبناء قطر بعبق التاريخ وأمجاد األجداد. وتأتي 
تطوير  على  الجمعية  حرص  إطار  في  الورشة 
اإلطار  هذا  وفي  الفوتوغرافي،  التصوير  هواية 
جديدة  حزمة  إطــالق  عزمها  الجمعية  أعلنت 
أخـــرى مــن الـــورش الــتــدريــبــّيــة، حيث أدرجــت 
عــلــى جــدولــهــا عــــّدة فــعــالــيــات تــهــدف لــجــذب 
مــنــتــســبــيــهــا إلــــى مــمــارســة وتــطــويــر هــوايــتــهــم 
بطريقة احترافّية، حيث تعد الجمعية القطرية 

للتصوير الضوئي المظلة األكبر للمصّورين في 
قطر. وفي سياق آخر تواصل الجمعية استقبال 
مــشــاركــة مــســابــقــة «تــعــكــيــس» ألجــمــل الــصــور 
لــســوق الــوكــرة الــقــديــم وأفــضــل مــصــور، حيث 
سيتم استقبال المشاركات حتى يوم ١٥ ديسمبر 
المقبل، وتتمحور المسابقة حول تصوير مباني 
سوق الوكرة القديم والواجهة البحرية. وتهدف 
الوكرة  سوق  على  الضوء  تسليط  إلى  المسابقة 
فضًال  تراثية،  بمالمح  سياحي  كمعلم  القديم 
والمحترفين  الهواة  المصورين  استقطاب  عن 
التراثية  المقومات  وإبـــراز  خبراتهم  وتعزيز 
المسابقة  وتــأتــي  قــطــر،  دولـــة  فــي  والسياحية 
كمساهمة لتشجيع المصورين في قطر وإبراز 
روح التنافس فيما بينهم بما ينعكس على رفع 

القدرات وتطويرات المهارات.

ورشة تصوير ميدانية في سوق الوكرة القديم

وجـــهـــت   :]  - ــــــدوحــــــة  ال
ـــدعـــوة  ــبــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة ال مــكــت
ــلــشــبــاب الــــراغــــب فـــي االســتــمــاع  ل
ـــقـــاشـــات مـــلـــهـــمـــة، الـــدعـــوة  إلـــــى ن
المزمع  النقاشية  الجلسة  لحضور 
المقبل  ديسمبر   ٥ يــوم  انــعــقــادهــا 
الكاتب  مــع  لــقــاًء  ستتضمن  والــتــي 
سيتحدث  والـــذي  عــبــداهللا  عيسى 
الذي  وطريقه  مشواره  عن  بدوره 
الوسط  في  التواجد  أجل  من  شقه 
األدبي  الحضور  وتحقيق  الثقافي 
كما  والتأليف،  الكتابة  مجال  في 
حول  الحديث  اللقاء  خــالل  سيتم 
والقادمة.  السابقة  إصداراته  أبرز 
دور  إلـــــى  أيــــًضــــا  ســـيـــتـــطـــرق  كـــمـــا 
الــنــشــر  فــــي  ونـــجـــاحـــهـــا  روزا  دار 

القطريين.  والكتاب  للمؤلفين 
الجلسة  ـــذاع  تُ أن  الــمــقــرر  ومــن 
في بث مباشر عبر حساب المكتبة 
 (QNL_children) إنستجرام في 
 ١٢ مــن  اليافعين  فئة  وتستهدف 
الفعالية  بــأن  علماً  عــاًمــا،   ١٨ إلــى 
ــلــجــمــيــع وال  ســـتـــكـــون مـــفـــتـــوحـــة ل
جانب  وعــلــى  تسجيل.  إلــى  تحتاج 
تدريبية  دورة  الــيــوم  ستقام  آخــر 

ــــعــــمــــارة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــــوان» ال ــــعــــن ب

ـــــشـــــرق األوســـــــط  فـــــي مـــنـــطـــقـــة ال

التغلب  حــلــول  إفــريــقــيــا..  وشــمــال 

عـــلـــى ظـــــــروف الــــمــــنــــاخ وتـــوفـــيـــر 

وســـائـــل الـــــراحـــــة»، وتـــمـــثـــل هـــذه 

ــــدورة مــقــدمــة لــمــجــال الــعــمــارة  ال

ــيــديــة الـــشـــاســـع فـــي مــنــطــقــة  الــتــقــل

إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق 

مـــــن مـــنـــظـــور الــــحــــلــــول الــتــقــنــيــة 

تتيح  التي  والمكانية  والمعمارية 

لــلــســكــان مـــن نــاحــيــة الــتــكــيــف مــع 

القاسية. المناخية  الظروف 

نقاشات ملهمة في المكتبة الوطنية

عيسى عبداهللا

مركز  فــنــانــو  يعكف   :]  - الــدوحــة 

من  مجموعة  إقامة  على  البصرية  الفنون 

العام،  مــدار  على  عقدها  اعتاد  التي  الــورش 

ومــن أبــرزهــا ورشــة الــرســم والــتــي أُقيمت 

خالل الفترة األخيرة احتفاًء باليوم العالمي 

المقبالي  مـــوزة  بـــٕاشـــراف  إالســـالمـــي  للفن 

«مــشــرفــة قــســم الـــرســـم» بــالــمــركــز وهــي 

االحتفال  حملة  ضمن  أقيمت  التي  الورشة 

باليوم العالمي للفن اإلسالمي، هذا ويستعد 

الــمــركــز إلطـــالق عـــدد مــن الــمــعــارض التي 

ستقام كنتاج ألعمال تلك الورش وذلك خالل 

الموسم الشتوي، كما أن المركز بصدد عقد 

عدد من اتفاقيات التعاون مع بعض الجهات 

مؤسسات  بين  يتم  الــذي  التنسيق  إطــار  في 

للجمهور،  خــدمــات  أفضل  لتقديم  الــدولــة 

سيقيمها  الــتــي  الفعاليات  جميع  بــأن  علًما 

تتم  لــن  التجمعات  على  وستعتمد  المركز 

إال بعد التنسيق مع وزارة الصحة والتأكد أن 

االحترازية.  اإلجـــراءات  مع  تتوافق  الفعالية 

الفنون  يستعد  الــتــي  الفعاليات  أبـــرز  وعـــن 

الــبــصــريــة إلطــالقــهــا خـــالل الــفــتــرة القليلة 

يقيمه  مـــشـــروع  فـــي  تتمثل  فــهــي  الــمــقــبــلــة 

المركز بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث سيتم اإلعــالن عن تفاصيله قريبًا، 

والتصاميم  الــدروع  بعض  تنفيذ  جانب  إلى 

الخاصة باحتفالية الدوحة عاصمة الشباب 

بالتعاون  تذكاري  نصب  وعمل  اإلســالمــي، 

مـــع ســفــارتــنــا فـــي الــمــكــســيــك إلعـــــداد عمل 

سيتم وضعه في العاصمة المكسيكية خالل 

احتفالية كبيرة وسيعكس العمل نهضة قطر 

ووصولها لالستعداد لكأس العالم، هذا إلى 

جانب إطالق المركز مؤخًرا للموسم الجديد 

من ملتقى الفنون البصرية الفكري والذي 

يشتمل على عدد من المحاضرات التثقيفية 

عند  البصرية  بالذائقة  لالرتقاء  تهدف  التي 

الثقافة  إثـــراء  على  الــحــرص  مــع  الجمهور، 

التشكيليين،  من  المبدعين  لدى  التشكيلية 

هذا ويتيح الملتقى تطوير الجانب التنظيري 

للفنانين  تعبيري  فضاء  وتوفير  الفن،  في 

وفــــق رؤى الــفــنــانــيــن الــمــتــبــايــنــة، وتــعــزيــز 

التعددية الثقافية، خصوًصا في ظل اختيار 

الدوحة عاصمة للثقافة اإلسالمية والتي تعد 

نموذًجا للتعايش بين الثقافات المختلفة، مع 

ألسباب  الفنانين  بين  اللقاءات  عقد  أهمية 

عــــدة مــنــهــا طــــرح واســـتـــعـــراض تــجــاربــهــم 

األخيرة وما تحمله من خبرات جديدة تهم 

الشباب الفنانين.

ورش وفعاليات متنوعة بالفنون البصرية

من ورشة لإلحتفاء باليوم العالمي للفن اإلسالمي
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قطر تدين  تفجيًرا في الصومال وتجدد رفضها لإلرهاب
الحادث أدى إلى مقتل ٦ مدنيين وإصابة ٨ آخرين بمقديشو

أعـــربـــت  قـــنـــا:   - الــــدوحــــة 
دولــــــــة قــــطــــر عـــــن إدانــــتــــهــــا 
واســــتــــنــــكــــارهــــا الـــشـــديـــديـــن 
ــــــذي اســـتـــهـــدف  ــتــفــجــيــر ال ــل ل
ــــــا بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة  مــــــطــــــعــــــًم
وأدى  مقديشو،  الصومالية 

وجرحى. قتلى  سقوط  إلى 
وجددت وزارة الخارجية، 
دولة  موقف  أمس،  بيان  في 
قــــطــــر الــــثــــابــــت مـــــن رفــــض 
الـــعـــنـــف واإلرهـــــــــــاب، مــهــمــا 

واألسباب. الدوافع  كانت 
ــــــــــــــوزارة عــن  وعــــــبــــــرت ال
تــــعــــازي دولـــــة قـــطـــر لــــذوي 
وشعب  ولــحــكــومــة  الــضــحــايــا 
ـــهـــا  ـــات ـــي ـــمـــن الـــــــصـــــــومـــــــال، وت

العاجل. بالشفاء  للجرحى 
وكــــان ســتــة أشـــخـــاص قد 
لـــقـــوا مـــصـــرعـــهـــم، وأصـــيـــب 
تفجير  فــي  آخـــرون  ثــمــانــيــة 
انـــتـــحـــاري شـــهـــدتـــه، الــلــيــلــة، 
قـــبـــل الـــمـــاضـــيـــة الـــعـــاصـــمـــة 

. مقديشو  الصومالية  
وأفـــــــاد الـــســـيـــد إســمــاعــيــل 
باسم  متحدث  عمر،  مختار 
الــصــومــالــيــة،  اإلعـــالم  وزارة 
فــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات، بــــــأن 
ـــا فـــّجـــر نــفــســه فــي  انـــتـــحـــاريً
مقديشو،  بالعاصمة  مطعم 
مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل ســتــة 

آخرين. ثمانية  وإصابة 
الــمــطــعــم،  أن  إلـــى  ولــفــت 

عند  يقع  العملية،  شهد  الذي 
في  الرئيسي  كيه٤    تقاطع  
المطار  قــرب  مقديشو  قلب 
السلطات  أن  مؤكًدا  الدولي، 
فـــتـــحـــت تـــحـــقـــيـــًقـــا لــمــعــرفــة 
وتحديد  التفجير،  مالبسات 

منفذه. هوية 
كانت  التفجير،  هذا  وقبل 
قد  الصومالية  األمــن  قــوات 
ـــقـــاء الــقــبــض  تــمــكــنــت مـــن إل
عـــلـــى أحـــــد عـــنـــاصـــر حــركــة  
الــــشــــبــــاب، وضـــبـــطـــت لـــديـــه 
صناعة  فــي  تُــســتــخــدم  مـــواد 
ــــفــــجــــرات فــــــي وســــط  ــــمــــت ال
مــديــنــة  ســمــاريــب  عــاصــمــة 

اإلقليمية. غلمدغ   والية 

أنـــقـــرة - وكـــــــاالت: دعــــا الــرئــيــس 
أمس  أردوغــــان  طيب  رجــب  التركي 
الـــســـبـــت الـــعـــالـــم اإلســــالمــــي لــتــنــحــيــة 
االعــتــداءات  لمواجهة  جانبًا  خالفاته 
على مقدساته والهجوم على اإلسالم 

في فرنسا.
جـــــاء ذلـــــك فــــي كــلــمــة ألردوغـــــــان 
خـــالل مــشــاركــتــه عــبــر اتــصــال مرئي 
للجمعية  الــــ٢٣  السنوي  المؤتمر  فــي 

اإلسالمية األمريكية.
ـــه فــــي مــســتــهــل  وأعـــــــرب عــــن أمـــل
الخير  المؤتمر  يحمل  أن  في  كلمته 
أنه  إلى  الفتًا  كافة،  اإلسالمي  للعالم 
كان يأمل المشاركة في المؤتمر على 
كــورونــا  جائحة  أن  إال  الــواقــع،  أرض 

حالت دون ذلك.
وقال أردوغان «إلى جانب كورونا 
ــعــام فــيــروس مــعــاداة  واجــهــنــا هـــذا ال

اإلسالم األسرع انتشاًرا» ، مشيًرا إلى 
والتمييز  الثقافية  العنصرية  وصــول 
والتعصب إلى أبعاد ال يمكن إخفاؤها 

في دول تعتبر مهًدا للديمقراطية.

اإلســـاءات  جميًعا  «تابعنا  وأضـــاف 
إلــــى نــبــيــنــا الـــكـــريـــم مــــؤخــــًرا بحجة 
اإلســــاءة  فــرنــســا،  فــي  التعبير  حــريــة 
إلى مقدسات اآلخرين ال تمت بصلة 

لهذه الحرية».
اإلســالمــي:  الــعــالــم  مخاطبًا  وتــابــع 
«فلنضع جميًعا خالفاتنا جانبًا ونلتقي 
عــنــد قــاســم اإلســـــالم الــمــشــتــرك في 

مواجهة االعتداءات على مقدساتنا».
حقوق  عن  الــدفــاع  «علينا  وأردف 
الـــقـــدس ولــــو بـــأرواحـــنـــا فــهــي شــرف 

األمة اإلسالمية».
الجمعية  إن  التركي  الرئيس  وقــال 
اإلســالمــيــة األمــريــكــيــة قــامــت بــدور 
ـــاء، من  ـــوب يــســتــحــق اإلشـــــادة خـــالل ال
خالل الحمالت التي نظمتها لمساعدة 
الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن فــــي كــــافــــة الــــواليــــات 
األمـــريـــكـــيـــة، وإظــــهــــار مــــدى جــمــال 
األمريكي،  للمجتمع  اإلسالمي  الدين 
وهــــو أفـــضـــل جـــــواب عــلــى «مــســاعــي 
الربط بين اإلسالم واإلرهاب والعنف 

والجهل».

أردوغان  يطالب المسلمين بتجاوز الخالفات للدفاع عن مقدساتهم
أكد  أهمية  الدفاع عن  القدس ألنها  تمثل شرف األمة اإلسالمية 

الخرطوم- الجزيرة نت: تسلم 
الــــلــــواء فــضــل اهللا بـــرمـــة نــاصــر 
النائب األول لرئيس حزب األمة 
رئاسة  مــهــام  بــالــســودان  القومي 
الــحــزب خــلــًفــا لــلــراحــل الــصــادق 
المؤتمر  عــقــد  لــحــيــن  الــمــهــدي، 
تصريح  وفـــي  ـــا».  الـــعـــام «قـــريـــبً
السودانية،  األنباء  لوكالة  صحفي 
قال برمة إن هذا يأتي في إطار 
النائب  بوصفه  المؤسسي  العمل 
مــؤكــًدا  الـــحـــزب،  لــرئــيــس  األول 

أن الــمــهــدي «بــنــى مــؤســســات راســخــة وقـــادرة 
تنظيمًيا على القيام بدورها». وأكد اللواء برمة 
وتماسكها  األمـــة  حــزب  عضوية  ووحـــدة  قــوة 
وتطبيقها لرؤية الراحل عبر المؤسسية، مشيًرا 
إلى جدية الحزب في عقد المؤتمر العام قريبًا. 
وتابع «سيتم أوًال التأكيد على قيام المؤتمرات 
المحليات  ثــم  اإلداريــــــات  مــن  بــــدًءا  الــقــاعــديــة 
والكليات  العام  للمؤتمر  وبعدها  الــواليــات  ثم 
أبو  المحمود  عبد  إن  برمة  وقــال  المختلفة». 

ســيــخــلــف الـــمـــهـــدي فــــي إمـــامـــة 
المؤتمر.  عقد  لحين  «األنــصــار» 
رئاسة  فــي  المهدي  عــن  ويــنــوب 
هم،  نــواب   ٥ وفاته  قبل  الحزب 
ابنته مريم الصادق، اللواء برمة، 
الدكتور إبراهيم األمين، ومحمد 
الذي  المحامي  الدومة  اهللا  عبد 
يـــشـــغـــل حــــالــــًيــــا مـــنـــصـــب حــاكــم 
واليـــــة غــــرب دارفـــــــور، الــفــريــق 
مــعــاش صــديــق إســمــاعــيــل. ومــن 
جثمان  اآلالف  شيع  أخرى  جهة 
المهدي، غربي العاصمة الخرطوم، بعد وفاته 
بفيروس  متأثًرا  اإلمـــارات  في  الخميس  فجر 
كــورونــا. والــمــهــدي سياسي ومــفــكــر، ولــد في 
على  وحــصــل  درمــــان،  أم  فــي   ١٩٣٥ ديسمبر 
الماجستير في االقتصاد من جامعة أكسفورد، 
وزراء  رئــيــس  آخــر  الــراحــل  وكـــان   .١٩٥٧ عــام 
في   ١٩٨٩ عام  به  وأُطيح  ديمقراطًيا،  ُمنتخب 
عمر  المعزول  بالرئيس  جــاء  عسكري  انقالب 

حسن البشير إلى السلطة.

السودان: النائب األول للصادق 
المهدي يتسلم قيادة حزب األمة

اللواء برمة نائب رئيس حزب األمة

أديس أبابا -وكاالت: أعلن الجيش 
اإلثــــيــــوبــــي ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مــديــنــة 
بعد  تيجراي  إقليم  عاصمة  ميكيلي 
تعرض  عن  اإلقليم  تلفزيون  إعــالن 
المدينة لغارات جوية وقصف مكثف 
وذلــك  الــفــيــدرالــي،  الجيش  قبل  مــن 
ضــمــن الــمــرحــلــة الــثــالــثــة واألخـــيـــرة 
اإلثيوبي  الــــوزراء  رئيس  أعلنها  التي 
للوساطة  فــشــل  وســـط  أحـــمـــد،  آبـــي 
األفـــريـــقـــيـــة لـــحـــل األزمــــة.وأحــــكــــم 
ـــوبـــي ســيــطــرتــه عــلــى  ـــي الـــجـــيـــش اإلث
مدينة ميكيلي، وتمت السيطرة على 

المواقع اإلستراتيجية في المدينة.
آبي  اإلثيوبي  الــوزراء  رئيس  وكــان 
أحمد قد أعلن في وقت سابق أمس 

أن الجيش دخل عاصمة تيجراي في 
قادة  على  يشّنه  الــذي  الهجوم  إطــار 
التلفزيون  وفق  المتمّردين،  اإلقليم 
الرسمي.ونقلت هيئة البث اإلثيوبية 
عــن آبـــي قــولــه «تــمــّكــنــا مــن دخــول 
يتم  أن  دون  مـــن  ميكيلي  مــديــنــة 

استهداف المدنيين األبرياء».
وكان تلفزيون تيجراي وجه نداًء 
إليــقــاف  للتدخل  الــدولــي  للمجتمع 
الهجمات التي تتعرض لها المدينة، 
ثــم تــوقــف بــث الــتــلــفــزيــون بــعــد هــذا 

اإلعالن.
ميكائيل  جــبــر  دبــرصــيــون  وقـــال 
زعـــيـــم الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
الحكومة  قــــوات  إن  أمـــس  تــيــجــراي 

للسيطرة  هــجــوًمــا  بـــدأت  اإلثــيــوبــيــة 
رسالة  فــي  وأضــــاف  ميكيلي،  على 
تحت  ميكيلي  إن  لــرويــتــرز  نــصــيــة 

«قصف عنيف».
جبهة  ومليشيات  قــوات  وتعهدت 
تــحــريــر تــيــجــراي بـــالـــرد عــلــى هــذا 
البيان  يذكر  لــم  حين  فــي  القصف، 

أي تفاصيل أخرى.
وذكـــــرت تــقــاريــر إعــالمــيــة أن ٤ 
باتجاه  أطلقت  األقـــل  على  صــواريــخ 
إريــتــريــا مــن تــيــجــراي، حيث يرجح 
لتحرير  الشعبية  «الجبهة  تكون  أن 
تيجراي» هي من أطلقتها، في حين 
لـــم تــعــلــن الــجــبــهــة مــســؤولــيــتــهــا عن 

الهجوم الصاروخي.

إريترية  إعــالم  وسائل  وأوضحت 
مناطق  قــرب  سقطت  الصواريخ  أن 
ســـكـــنـــيـــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة أســــمــــرا، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى بـــلـــدات دكــيــمــهــاري 
أنباء  ترد  ولم  ونفاسيت.  وجميهالو 

عن وقوع إصابات.
مع  التطورات  هــذه  تزامنت  وقــد 
إبالغ رئيس الوزراء اإلثيوبي موفدي 
االتحاد األفريقي عزمه على مواصلة 
منطقة  فـــي  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات 

تيجراي، رافضا دعوات الحوار.
اإلثيوبي  الـــوزراء  رئيس  واستقبل 
في أديس أبابا أمس األول ٣ رؤساء 
الموزمبيقي  هــم  ســابــقــيــن  أفـــارقـــة 
إلين  والليبيرية  شــيــســانــو،  جــواكــيــم 

جــــونــــســــون ســـيـــرلـــيـــف، والـــجـــنـــوب 
الذين  مــوتــالنــتــي،  كغاليما  أفــريــقــي 
أرســـلـــهـــم االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي هـــذا 

األسبوع إلجراء وساطة.
وفي بيان أعقب االجتماع، أعرب 
اللفتة..  تــقــديــره «لــهــذه  عــن  أحــمــد 
لمبدأ  تمثله  الــذي  الثابت  وااللــتــزام 
أفريقًيا».  األفريقية  المشاكل  حــل 
حـــكـــومـــتـــه  أن  عــــلــــى  شـــــــدد  لـــكـــنـــه 
«مـــســـؤولـــة بــمــوجــب الـــدســـتـــور عن 
فــرض ســيــادة الــقــانــون فــي اإلقليم 
ــبــالد».واعــتــبــر أحــمــد أن  وأنـــحـــاء ال
عــــدم فــــرض ســـيـــادة الـــقـــانـــون في 
تيجراي «من شأنه أن يفاقم ثقافة 

اإلفالت من العقاب».

الجيش اإلثيوبي يعلن السيطرة على عاصمة تيجراي
باشاغا: ليبيا اقتربت من الجبهة تهاجم أريتريا مجدًدا بالصواريخ

تجاوز االنقسام  واالقتتال
الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزيــر  أكــد  أ):  ب  (د  طرابلس- 
الــوطــنــي الــلــيــبــيــة فــتــح بــاشــاغــا فــي وصـــف مــوجــز لــتــطــورات 
الوضع في بالده أن «ليبيا أقرب من أي وقت مضى للتوافق 
من  باشاغا  وحذر  بعد».  يحسم  لم  األمر  ولكن  السياسي... 
ترعاه  الذي  السياسي  الحل  مسار  وانهيار  بل  توقف،  احتمال 
ملتقى  كان  الذي  الراهن،  الوقت  في  لليبيا  األممية  البعثة 
الــحــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي فــي تــونــس آخـــر مــحــطــاتــه، وذلــك 
والتي  والــداخــلــيــة،  الــخــارجــيــة  الــتــحــديــات  مــن  الكثير  جـــّراء 
الليبيين»،  الفرقاء  بين  الثقة  «افتقاد  مقدمتها  في  يأتي 
المسلحة  الفوضى  براثن  في  للسقوط  العودة  يجعل  ما  وهو 
التجارب  هذه  كل  «بعد  باشاغا:  وقال  قائًما.  خياًرا  مجدًدا 
أقرب  إننا  القول  يمكن  االقتتال،  و  الحروب  من  المريرة 
عبر  السياسي  االنــقــســام  حالة  لتجاوز  مضى  وقــت  أي  مــن 
 ٥٨ العمر  من  يبلغ  الذي  الليبي  الوزير  أن  إال  الحوار».  جسر 
تكون  بأن  كبير  تطلع  وجود  ظل  «في  أنه  ليؤكد  عاد  عاًما، 
إيــجــابــًيــا  عــامــًال  لليبيا  والــصــديــقــة   الــجــارة  الـــدول  تــدخــالت 

والسالم. التوافق  لترسيخ 

بــدء توريـد لقــاح فايــزر ضــد كـورونا إلى العــالــم
عبر النقل الجوي بواسطةطيران يونايتد إيرالينز

ــــدأت شــركــة طــيــران  واشــنــطــن - قــنــا: ب
(يــونــايــتــد إيــراليــنــز األمــريــكــيــة، أمـــس في 
تــســيــيــر رحــــالت لــنــقــل جـــرعـــات مـــن لــقــاح 
ـــا إلــى  شــركــة فـــايـــزر ضـــد فـــيـــروس كـــورون
مـــراكـــز تــجــمــيــع، فـــي إجـــــراء أّولـــــي يــهــدف 
لتسريع عملية التوزيع بمجرد الموافقة على 

اللقاح من قبل الجهات المعنية.
عن  نقًال  جــورنــال  ستريت  وول  وذكــرت 
«المطلعة»  بـــ  وصفتها  أمــريــكــيــة  مــصــادر 
ضمن  حلقة  تعد  هذه  األّولية  الرحالت  أن 

يتم  التي  الواسعة  العالمية  التوريد  سلسلة 
اللوجستي  التحدي  لمواجهة  لها  التخطيط 
فـــي تـــوزيـــع لـــقـــاحـــات كــــورونــــا، الفـــتـــة إلــى 
أن خــطــة الــتــوزيــع الــخــاصــة بــشــركــة فــايــزر 
مراكز  فــي  مــبــردة  تخزين  مــواقــع  تتضمن 
التجميع النهائي بعدة مناطق مثل ميشيغان 

بالواليات المتحدة و بورس في بلجيكا.
إضافة  أيًضا  تشمل  الخطة  أن  وأضافت 
ســعــة تــخــزيــنــيــة فـــي مـــواقـــع تـــوزيـــع أخـــرى 
مثل كارلسروه بألمانيا، فضًال عن برمجة 

الرحالت  ومئات  الجوية  الرحالت  عشرات 
البرية يومًيا.

الطيران  إدارة  قالت  متصل،  سياق  وفي 
الــفــيــدرالــيــة بــالــواليــات الــمــتــحــدة، فــي بيان 
للقاح  جوية  شحنة  تدعم «أول  إنها  أمــس، 
لنقل  الطيران  شــركــات  مــع  وأنــهــا «تعمل   ،

لقاحات كورونا بأمان».
وسعت شركة يونايتد إيرالينز األمريكية 
جاف  ثلج  كمية  بحمل  إذن  على  للحصول 
أكبر من المسموح بها في الرحالت الجوية، 

المنخفضة  الحرارة  درجــات  على  للحفاظ 
للغاية المطلوبة لمنع تلف اللقاح، وهو ما تم 

بالفعل.
األسبوع  خــالل  فــايــزر  شركة  طلبت  كما 
الماضي، إذنًا من سلطات الواليات المتحدة 
الــذي  كوفيد-١٩  لــلــقــاح  طـــارئ  الســتــخــدام 
وذلك  األلمانية،  بيونتك  شركة  مع  طورته 
اإلصابة  حــاالت  في  حــاد  ارتفاع  مع  تزامنًا 
المتحدة  الـــواليـــات  فــي  بــالــمــرض  والـــوفـــاة 

ومناطق أخرى حول العالم.
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واشنطن - وكاالت: طالب بيان كويتي 
بالعمل  السبت،  أمس  مشترك،  أمريكي 
أن  معتبًرا  الخليجية  األزمــة  إنهاء  على 
باتت  الخليجي  التعاون  مجلس  وحــدة 

ضرورة في مواجهة التحديات.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك 
الكويتي  األمريكي  االستراتيجي  للحوار 

الرابع، المنعقد في واشنطن.
لجهود  «التقدير  عن  البيان  وأعرب 
األمير  بذلها  التي  المستمرة  الوساطة 
ويبذلها  األحــمــد،  صباح  الشيخ  الــراحــل 
األمـــيـــر الــحــالــي الــشــيــخ نــــواف األحــمــد 
الخليجي،  الخالف  أزمة  لحل  الصباح، 
ـــشـــتـــرك فـــــي رؤيـــــــة واحــــــدة  وقــــــــال: ن
لــلــحــاجــة إلـــى وحـــدة مــجــلــس الــتــعــاون، 
وتعزيز  المنطقة  تحديات  مواجهة  في 

واالزدهار». السالم 
وتـــطـــرق الــبــيــان إلـــى جــهــود الــكــويــت 
إلى  وأشــار  الــعــراق،  استقرار  حفظ  في 
عراقية  حكومة  «وجــود  أهمية  تأكيده 

مستقرة وخالية من النفوذ الخبيث».
وأضــــــاف: «هــــذا هــــدف واضــــح لكل 
ونؤيد  المتحدة،  والواليات  الكويت  من 
الــوزاريــة  للجنة  الــجــاريــة  االجــتــمــاعــات 
العليا بين الكويت وبغداد، وإعادة رفات 
سيادة  مؤكدين  الخليج،  حرب  ضحايا 

العراق ووحدة أراضيه».
افتتحت  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  وكــانــت 
الكويت،  مع  الرابع  اإلستراتيجي  الحوار 
العمل  مجموعات  من  سلسلة  وأطلقت 
جرى  أسبوعين،  مــدار  وعلى  الثنائية. 
السياسة  «شؤون  بـ  تتعلق  مسائل  نقاش 

ـــســـان والــتــنــمــيــة والــتــعــلــيــم  وحـــقـــوق اإلن
والـــتـــعـــاون الــعــلــمــي واألمـــــن والــحــمــايــة 
الحدود  وحماية  والــجــمــارك  القنصلية 

والتجارة واالستثمار والدفاع».
واخـــتـــتـــمـــت الـــــحـــــوارات بـــلـــقـــاء وزيــــر 
بومبيو»،  «مايك  األمريكية  الخارجية 
ــــظــــيــــره الــــكــــويــــتــــي «أحـــــمـــــد نـــاصـــر  ون
من   ٢٤ ـــ  ال فــي  واشــنــطــن  فــي  المحمد» 

الشهر الجاري.
وتــــزامــــن هـــــذا الـــبـــيـــان مــــع تــقــاريــر 
حل  باتجاه  جــديــدة  جهود  عــن  تتحدث 
إلى  تشير  وتحليالت  الخليجية،  األزمة 
في  الــحــالــيــة  األمــريــكــيــة  اإلدارة  رغــبــة 
رحيل  قبل  الملف  بهذا  اختراق  تحقيق 
ــــرامــــب» عـــن الــبــيــت األبــــيــــض، بــعــد  «ت

قليلة. أسابيع 

الكويت وأمريكا تطالبان بإنهاء األزمة الخليجية
في ختام الحوار اإلستراتيجي بين البلدين

ـــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات ـــــه ـــــواج ـــــم ــــي ل ــــج ــــي ــــل ــــخ ـــــــتـــــــعـــــــاون ال ــــــــــــدة مــــجــــلــــس ال ـــــى وح ـــــل ـــــد ع ـــــدي ـــــش ـــــت ال

وزير الخارجية األمريكية ونظيره الكويتي في واشنطن

إدانة  احتجاز  النشطاء الثالثة ومطالبات بإطالق سراحهم

جنيف - وكاالت: أدان خبراء حقوقيون 
اعــتــبــروه  مـــا   ،٢٠٢٠ الـــمـــتـــحـــدة،  بـــاألمـــم 
«اعتقاالت انتقامية» ضد نشطاء حقوقيين 
بــاإلفــراج  السلطات  مطالبين  مــصــر،  فــي 
«الـــفـــوري وغــيــر الــمــشــروط» عــنــهــم، جــاء 
ذلك في بيان تضمن دعوة من ١٢ خبيًرا 
مــســتــقــًال، مـــن بــيــنــهــم أغــنــيــس كـــاالمـــارد، 
اإلعدام  بحاالت  المعنية  الخاصة  المقررة 
االنتقادات  القاهرة  وتصف  القضاء.  خارج 
فعل  بأنها «ردود  التوقيفات  لهذه  الدولية 
ل مرفوض  واستنتاجات مغلوطة»، و«تدُخّ

في الشؤون الداخلية» للبالد.
من  حقوقيين  نــشــطــاء  أن  الــبــيــان  ذكـــر 
الشخصية»  للحقوق  المصرية  «المبادرة 
(غــيــر حكومية) «اعــتـُـقــلــوا خــالل أيـــام من 
اجــتــمــاعــهــم مـــع ١٣ ســفــيــًرا ودبــلــومــاســًيــا 

أجنبًيا في ٣ نوفمبر الجاري» .

كــمــا اعــتــبــرت أن هــــؤالء «الــنــشــطــاء تم 

اعتقالهم، على ما يبدو، انتقاًما لمناقشتهم 

قضايا حقوق اإلنسان مع السفراء األجانب، 

العام»،  واألمــن  اإلرهـــاب  تهَم  ويواجهون 

ــــســــان بـــاألمـــم  وفــــًقــــا لــمــكــتــب حـــقـــوق اإلن

الـــمـــتـــحـــدة. ومــــن بــيــن نــشــطــاء الـــمـــبـــادرة 

للمبادرة  التنفيذي  «الــمــديــر  الموقوفين 

العدالة  وحــدة  ومدير  عــبــدالــرازق،  جاسر 
اإلداري  والــمــديــر  عــنــارة،  كــريــم  الجنائية 

محمد بشير، والباحث باتريك زكي».
والرجال األربعة محتجزون في «سجن 
طــــرة»، جــنــوبــي الــعــاصــمــة الــقــاهــرة، وقــد 
أحدهم  بــأن  تفيد  ُمقلقة»  «أنــبــاء  وردت 
على األقل محتجز في الحبس االنفرادي، 

وفق البيان.
بيانهم،  في  الحقوقيون،  الخبراء  وعّلق 
االنتقام  تماًما،  بغيض  َألمــر  بالقول: «إنــه 
لمجرد  اإلنسان  حقوق  عن  مدافعين  من 
مـــمـــارســـة حــقــهــم فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر»، 
مــطــالــبــيــن بــإســقــاط الــتــهــم الــمــوجــهــة إلــى 

النشطاء األربعة، واإلفراج عنهم فوًرا.
ر الــخــبــراء من  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، حـــــَذّ
خــطــورة هــذه االعــتــقــاالت «الــتــي يواجهها 
مصر  فــي  اإلنــســان  حقوق  عــن  المدافعون 

كل يوم، أثناء قيامهم بعملهم المشروع».
كما عبَّروا عن أسفهم إزاء مواصلة مصر 
اســتــخــدام تــشــريــعــات مــكــافــحــة اإلرهــــاب 
الرغم  على  المدني،  المجتمع  الستهداف 
بوقفها،  والدولية  األممية  المطالبات  من 

مؤكدين إدانتهم لكل هذه الممارسات.

خبراء أمميون: مصر تنفذ  
اعتقاالت انتقامية ضد الحقوقيين ـــــة -  ـــــل ـــــمـــــحـــــت ـــــــــقـــــــــدس ال ال

وكـــــاالت: احــتــفــت الــخــارجــيــة 
ــــة، أمـــــــس عــبــر  ــــي ــــل ــــي اإلســــرائ
بالعربية»  «إسرائيل  حسابها 
عــلــى «تـــويـــتـــر» بـــوصـــول أول 
فـــوج ســيــاحــي إســرائــيــلــي إلــى 

باإلمارات. دبي 
ــــحــــســــاب مــقــطــع  ونــــشــــر ال
فــيــديــو يــوثــق وصــــول الــفــوج، 
مــن  األول  ــــفــــوج  «ال وكــــتــــب: 
لدى  اإلسرائيليين  السائحين 
وصــــولــــه إلـــــى دبـــــي فــــي أول 
شركة  تشغلها  تجارية  رحلة 
ـــيـــل  ـــيـــن إســـرائ فــــــالي دبــــــي ب

واإلمارات».
ــــــــــوزراء   وكـــــــــان رئـــــيـــــس ال
اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي «بـــنـــيـــامـــيـــن 
ــيــاهــو» قـــد اســتــقــبــل يـــوم  ــن ــت ن
رحلة  أول  الماضي  الخميس 
تـــجـــاريـــة مـــبـــاشـــرة مـــن دبـــي 
إلـــى تـــل أبـــيـــب، بــعــد شــهــريــن 
مــــن تــطــبــيــع الـــعـــالقـــات بــيــن 

وإسرائيل. اإلمارات 
 مــــن جـــهـــة أخــــــرى قــالــت 
شــركــة «تــريــد ويــنــد» الــشــرق 
األوســـــــط والــــتــــي تـــتـــخـــذ مــن 

دبـــي مــقــًرا لــهــا، إن الــخــبــراء 
االقــتــصــاديــيــن يــتــوقــعــون أن 
يــولــد اتــفــاق إقــامــة الــعــالقــات 
بـــيـــن اإلمــــــــــارات وإســــرائــــيــــل 
تــــجــــارة إضــــافــــيــــة بـــقـــيـــمـــة ٤ 
وزعــمــت  دوالر.   ـــارات  ـــي مـــل
الـــشـــركـــة أنــــه فـــي إطـــــار هــذه 
إنشاء  سيتم  الــجــديــدة  العالقة 
صـــنـــدوق اســتــثــمــار بــقــيــمــة ٣ 
مليارات دوالر لتسهيل التبادل 

التجاري بين البلدين. 

يقدم  أن  الشركة  وتوقعت 
فــرًصــا  الــبــلــديــن  بــيــن  التطبيع 
عبر  الثنائية  للتجارة  مهمة 

القطاعات. من  العديد 
وقــالــت «مــاهــام صــديــق»، 
نـــــائـــــب الـــــرئـــــيـــــس والــــمــــديــــر 
اإلقــلــيــمــي لــتــســويــق األعـــمـــال 
الــتــجــاريــة فــي اإلمــــارات لــدى 
شــركــة «تــريــد ويــنــد» الــشــرق 
األوســـط «تــحــتــضــن إســرائــيــل 
وريــاديــة  مبدعة  عاملة  قــوى 

الثقافات،  ومتعددة  ومتعلمة 
االقتصادات  أحد  وباعتبارها 
ــــــا فــي  األكـــــثـــــر صـــحـــة وأمــــــانً
الـــعـــالـــم، لــديــهــا نــســبــة كــبــيــرة 
مــــن الــمــهــنــدســيــن وحــامــلــي 
شــــهــــادات الــــدكــــتــــوراة، وهــي 
تماًما  لالبتكار  حيوي  مركز 

اإلمارات». مثل 
اعتبرت  «لطالما  وأضافت 
ــــشــــرق  اإلمـــــــــــــــارات بــــــوابــــــة ال
مــوقــعــهــا  يـــوفـــر  إذ  األوســــــط، 

الـــجـــغـــرافـــي الـــفـــريـــد جـــســـًرا 
ــــا نـــحـــو شـــبـــه الــــقــــارة  تــــجــــاريً
الـــهـــنـــديـــة، وهـــــو أمـــــر مــفــيــد 
باالعتبار  نــأخــذ  حــيــن  للغاية 
ألف   ١٠٠ عن  يزيد  ما  وجــود 
ومــلــكــيــة  إدارة  تــحــت  شــركــة 

هندية».
وتــابــعــت «ســتــشــكــل عــالمــة 
صــنــع فـــي اإلمــــــــارات إضــافــة 
ـــهـــا تــســهــيــل  ـــمـــة مـــــن شـــأن قـــّي

التجارية». األعمال  ممارسة 

إسرائيل تحتفي بوصول أول فوج سياحي إلى دبي
توقعات بوصول قيمة   األعمال التجارية  إلى  ٤ مليارات دوالر

استخدمتها للتجسس على حكومات العالم

وكــاالت: أعــرب سياسيون  جنيف - 
ســـويـــســـريـــون عــــن غــضــبــهــم وطـــالـــبـــوا 
وكالة  أن  ُكــشــف  بعدما  تحقيق  بفتح 
االســتــخــبــارات الــمــركــزيــة األمــريــكــيــة 
شركة  استخدمتا  األلمانية  ونظيرتها 
ــلــتــجــســس عــلــى  تــشــفــيــر ســـويـــســـريـــة ل

حكومات حول العالم.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــمــســاعــد لــلــحــزب 
الــــســــويــــســــري االشـــــتـــــراكـــــي ســــدريــــك 
ويرموث في مقابلة أجرتها معه هيئة 
«إس آر إف» للبث  «كيف يمكن ألمر 
بأنه  يــّدعــي  بــلــد  فــي  يحصل  أن  كــهــذا 

محايد كحال سويسرا؟».
بعدما  بــرلــمــانــي  تحقيق  إلـــى  ودعـــا 
بثه  تم  إف»  آر  لـ «إس  تحقيق  توّصل 
يــوم األربــعــاء الــمــاضــي  إلــى أن شركة 
جـــزًءا  كــانــت  ثــانــيــة  ســويــســريــة  تشفير 
ــــهــــا أجــهــزة  مـــن خــطــة تــجــســس إدارت

استخبارات أمريكية وألمانية.
فــبــرايــر  فـــي  تــحــقــيــق  أول  وكـــشـــف 
الماضي عن خطة مفّصلة تعود لعقود 
المركزية  االستخبارات  وكالة  اطلعت 
ونظيرتها  أيــــه)  آي  (ســـي  األمــريــكــيــة 
االتــصــاالت  على  بموجبها  ألمانيا  فــي 
األكثر سرية بين الحكومات من خالل 
شركة  على  الخفية  الجهازين  سيطرة 

تشفير سويسرية تدعى «كريبتو».
هــذا  إف»  آر  «إس  تــقــريــر  وكــشــف 
ثانية  ســويــســريــة  شــركــة  أن  األســـبـــوع 
أصغر تدعى «أومنيسيك» استُخدمت 

بالطريقة ذاتها.
انفصلت  التي  الشركة  هــذه  وبــاعــت 
التشفير  مـــعـــدات  تــصــنــيــع  شــركــة  عـــن 
 ،١٩٨٧ عــــام  الــســويــســريــة «غـــريـــتـــاغ» 
فاكس  ورسائل  أصوات  تشفير  معدات 
وبيانات لحكومات حول العالم إلى أن 

أوقفت عملياتها قبل عامين.
إف»  آر  «إر  بــــرنــــامــــج  وتـــــوصـــــل 
«أومــنــيــســيــك»،  أن  إلـــى  للتحقيقات 
تم  معّدات  باعت  غرار «كريبتو،  على 
الــتــالعــب بــهــا إلـــى حــكــومــات وجــيــوش 

أجنبية.
فـــي األثــــنــــاء، بــاعــت «أومــنــيــســيــك» 
مــعــداتــهــا الـــتـــي تـــم الــتــالعــب بــهــا من 
طراز «أو سي-٥٠٠» إلى عدة وكاالت 
فيدرالية في سويسرا، بما فيها وكاالت 
البلد االستخبارية، وإلى أكبر مصارف 
ســويــســرا «يـــو بـــي إس» وغــيــرهــا من 
الــشــركــات الــخــاصــة فـــي الـــبـــالد، وفــق 

تحقيق «إس آر إف».
وقــــال ويـــرمـــوث «يــظــهــر ذلــــك أن 
المشكلة تتجاوز شركة واحدة فحسب 

جانب  عــن  إجــابــات  نملك  ال  نــزال  وال 
المسؤولية السياسية».

الليبرالي  الحزب  عن  النائب  واتفق 
قــائــًال  ذلـــك  مــع  بــورتــمــان  هانز-بيتر 
الخصوص  وجه  على  بالقلق  يشعر  إنه 
التجارية  «الشركات  بأن  معرفته  من 
الــســويــســريــة مــتــورطــة وعــلــى األرجـــح 

متأثرة».
وقال لـ «إس آر إف» إن ذلك «يثير 
أســئــلــة بـــشـــأن الــتــجــســس حــتــى ضمن 

البلد».
وذكـــــر تــحــقــيــق أجـــرتـــه لــجــنــة في 
قضية  بـــشـــأن  الــســويــســري  الــبــرلــمــان 
«كــريــبــتــو» وانــتــهــى فـــي وقــــت ســابــق 
هـــذا الــشــهــر أن جــهــاز االســتــخــبــارات 
الـــســـويـــســـري اســـتـــفـــاد مـــن مــعــلــومــات 
بمساعدة  الــخــارج  فــي  نــظــراء  جمعها 

شركة التشفير.
آر  «إس  كشفتها  مــعــلــومــات  ووفـــق 
«زي  وهيئة  بــوســت  وواشــنــطــن  إف» 
استُخدمت  للبث،  األلمانية  إف»  دي 
للتجسس  عقود  مــدى  على  «كريبتو» 

على حكومات حول العالم.
لالتصاالت  أجهزة  الشركة  وقّدمت 
بعد  مــا  منذ  بــلــًدا   ١٢٠ لنحو  المشّفرة 

الحرب العالمية الثانية.

«سي آي إيه» سيطرت على شركة تشفير سويسرية
عدن - وكاالت: لقي قائد 
كــبــيــر فـــي قـــــوات مــدعــومــة 
مــــن اإلمـــــــــارات، مــصــرعــه، 
فــي  األول،  أمـــــــس  مـــــســـــاء 
مـــحـــافـــظـــة أبــــيــــن، جــنــوبــي 
ـــيـــمـــن. وأفــــــــادت مـــصـــادر  ال
عمليات  قــائــد  بـــأن  مــطــلــعــة 
ألوية الدعم واإلسناد التابعة 
المدعوم  االنتقالي  للمجلس 
السعدي  عوض  أبوظبي،  من 
جبهة  في  آخرين   ٥ مع  قتل 
مدينة  شــرق  شمال  الطرية 
اإلداري  الـــمـــركـــز  زنـــجـــبـــار، 

أبين. لمحافظة 
ـــــمـــــصـــــادر  وأضـــــــــافـــــــــت ال
للمجلس  موالون  وناشطون 
قتل  الــســعــدي  أن  االنــتــقــالــي، 
فــــي هــــجــــوم نـــفـــذتـــه قــــوات 
الـــــجـــــيـــــش الـــــحـــــكـــــومـــــي فـــي 
مــشــارف  فــي  الــطــريــة  جبهة 
اشتداد  تشهد  التي  زنجبار، 
وتـــــيـــــرة الــــمــــواجــــهــــات بــيــن 

أيام. منذ  الطرفين 
واعــــتــــرف الـــنـــاطـــق بــاســم 
قــــــوات االنــــتــــقــــالــــي، مــحــمــد 
الــنــقــيــب، فـــي وقـــت مــتــأخــر 

ضمنًيا  الــجــمــعــة،  مــســاء  مــن 
بــمــقــتــل الـــســـعـــدي، مــســؤول 
ـــــيـــــات واحــــــــــــــــدة مـــن  عـــــمـــــل
أهـــــم الـــتـــشـــكـــيـــالت الــتــابــعــة 
لالنتقالي، على أيدي القوات 

الحكومية.
وقـــــال عــبــر تـــويـــتـــر: «لــم 
يــــعــــد أمـــــامـــــنـــــا مــــــن ســبــيــل 
ســـوى مــواصــلــة تــلــقــيــن هــذه 
الــمــلــيــشــيــات اإلرهــابــيــة (فــي 

إشــــارة لــلــقــوات الــحــكــومــيــة) 
الــضــربــات الــمــؤلــمــة، والــبــدء 
معها  الــحــاســمــة  بــالــمــعــركــة 
أعمالها  فــي  تــمــاديــهــا  جـــراء 

العدائية.
وأضـــــاف: «لــيــس هــنــالــك 
مــــن خـــيـــار أمــــــام تــمــاديــهــا 
فـــي الــفــعــل الـــعـــدائـــي الــغــادر 
وكسر  سحقها  إال  والــجــبــان 

شوكتها».

وجــــــــاء تــــهــــديــــد الـــنـــقـــيـــب 
تــــزامــــنــــا مـــــع اإلعـــــــــالن عــن 
ألوية  عمليات  رئيس  مقتل 
الـــدعـــم واإلســــنــــاد، الــســعــدي 
وإصــــابــــة  آخــــــريــــــن،   ٥ مـــــع 
ســــادس، فــي الــهــجــوم الــذي 
في  الجيش  من  قوات  نفذته 

أبين. عاصمة  مشارف 
وعـــقـــب الــقــصــف انــدلــعــت 
مــــعــــارك بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
ـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن.  الــــتــــوقــــف ب
وقــــــــــال مــــــصــــــدر حـــكـــومـــي 
إنـــــه ســـقـــط عـــلـــى أثـــــر هـــذه 
الــمــعــارك خــمــســة قــتــلــى من 

. الحكومية  القوات 
ــــحــــكــــومــــة  وتـــــــتـــــــبـــــــادل ال
والــــــمــــــجــــــلــــــس االنـــــتـــــقـــــالـــــي 
االتـــهـــامـــات حــــول الــتــصــعــيــد 
العسكري المتكرر في أبين، 
عن  اإلعــالن  تعثر  وقــت  فــي 
المنبثقة  الــحــكــومــة  تشكيلة 
ــيــة  عـــن اتـــفـــاق الـــريـــاض وآل
تــــســــريــــعــــه، بـــســـبـــب رفــــض 
عدن،  مدينة  إخالء  المجلس 
جــنــوبًــا، مــن قــواتــه، وفــق ما 

ورد في االتفاق.

مقتل قائد عسكري كبير بميليشيات أبوظبي في اليمن
في مواجهة مع الجيش الحكومي بمحافظة أبيَن

وصول أول فوج سياحي إسرائيلي لدبي

عوض السعدي



- أال يزيد المقال على الصفحة عن ٥٠٠ كلمة 

- النشر باالسم الصريح فقط

دون  األمــر  لــزم  إن  للتعديل  المقاالت  جميع  تخضع   -

الرجوع لكاتب المقال

- إرسال المقال بواسطة البريد اإللكتروني
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موظف القسم هو 
األولى برئاسته 

سوق واقف.. عراقة الماضي وأصالة الحاضر

يجمع السوق بين ثناياه روعة العمارة العربّية الشعبّية وبهاء العمارة الحديثة 

 من وجهة نظري أن من الخطأ تعيين 
مطلًقا  به  يعمل  لم  قسم  في  قسم  رئيس 
من قبل، أي ال يفقه باإلجراءات الصحيحة 
وال يستطيع أن يُفّرق بين اإلجراء الصحيح 

واإلجراء الخطأ. 
موظف  يقوم  حينما  الكبرى  والطامة   
هو  والذي  بالقسم،  عريقة  خبرته  صاحب 
بل  الرئيس،  ذلك  بتدريب  برئاسته،  أولــى 

ويُصحح له أخطاءه أيًضا.
 وأحــيــانًــا، يــكــون هــنــاك إجــــراء صحيح 
وذكـــــي وســـلـــس فـــي ذلــــك الــقــســم، ويــأتــي 
يُبّدله  أو  اإلجراء  ذلك  ويُلغي  الرئيس  ذلك 
ــؤخــر الــعــمــل ويُــزيــد  بــإجــراء خــطــأ عقيم يُ

ــد اإلحــبــاط لــدى  ــوّل مــن أخــطــائــه، مــا قــد يُ
الموظفين.  

 لــذلــك، مــن يـــرأس الــقــســم مــن وجهة 
القسم،  ذلــك  ابــن  يكون  أن  يُفّضل  نظري 
ألنـــه ذو خــبــرة قــويــة بـــه، حــتــى وإن كــان 
أخــرى،  مؤسسة  فــي  القسم  بنفس  يعمل 
وذلـــك كــي يُــكــمــل مــســيــرة الــقــســم بنجاح، 
على  ويــــتــــدرب  الــصــفــر  مـــن  يـــبـــدأ  أن  أو 
ذلـــك الــقــســم ويــخــتــبــر نــفــســه فــيــه ويــأخــذ 
سنوات كي يتمكن منه، بشرط أن يتوافر 
بـــه الــضــمــيــر والــصــبــر والــــذكــــاء والــخــبــرة 
الصحيحة، وينطبق ذلك في تعيين مدير 

اإلدارة أيًضا. 

مكانة  تحمل  ـــزال  ت ال  األســــواق  إن   
كـــبـــيـــرة فــــي قـــلـــوب الــــعــــرب مــــن قــبــل 
ُمختلف  من  إليها  يأتون  كانوا  اإلسالم، 
للتجارة  فيها  ويجتمعون  البالد  أنحاء 
إلى  واالستماع  والسلع  البضائع  وتبادل 
الــمــواعــظ والــخــطــب والــقــصــائــد. ومــن 
سوق  العرب  تاريخ  في  األســـواق  أشهر 
عكاظ وسوق مجّنة وسوق ذي المجاز. 
للتجارة  ليس  األسواق  يقصدون  وكانوا 
النزهة  منها  شتى  ألغـــراض  بــل  فقط 
وما  أدبية  بعروض  واالستمتاع  واللهو 

إلى ذلك.
 ومن األسواق القديمة وسط مدينة 
الــدوحــة، الــتــي لها طــابــع عــريــق وشكل 
ال  حيث  واقــف»،  شعبي، «سوق  تراثي 
عشرات  منذ  قائًما  واقـــف  ســوق  يـــزال 
وتصميمه  تأهيله  إعـــادة  بعد  السنين 
تاريخ  صفحات  مــن  صفحة  باعتباره 

قطر الحضاري. 
 ســـــــوق واقـــــــــف واحـــــــــد مــــــن أبــــــرز 
المقيمين  ويجلب  السياحية،  المعالم 
العالم،  أرجـــاء  جميع  مــن  والسائحين 
أســــراب  مــدخــلــه  فـــي  زّواره  تــســتــقــبــل 
مـــن الــحــمــام ألــفــت الـــمـــكـــان، ويــمــكــن 
لــلــزائــر االســتــمــتــاع بــرؤيــة فــن العمارة 
الوافدين  عدد  يــزداد  الجميلة.  العتيقة 
في  تقام  التي  المهرجانات  أثــنــاء  إليه 
األسبوع  ونهاية  العطل  أيــام  في  السوق 
ـــمـــواســـم، حــيــث تـــتـــوافـــر فيه  وأيــــــام ال
ـــاألفـــراد والــعــائــالت  مــجــالــس خــاصــة ب
حيويًا  السوق  ويكون  األطفال.  وملعب 
أكــثــر فــي الــمــســاء وهــنــاك الــعــديــد من 
وفنادق  التقليدية  والمطاعم  المقاهي 

شوارع  طرفي  على  نجوم،  و٥  نجوم   ٤

ـــتـــي تــفــتــح حتى  وُمــــمــــرات الـــســـوق وال

ســـاعـــات ُمـــتـــأخـــرة، وتـــقـــدم الــمــطــاعــم 

الشهية  المحلية  الــمــأكــوالت  والــفــنــادق 

دوريــة  عروًضا  تقدم  وقــد  والعالمية، 

للموسيقى الشعبية والرقصات ال سيما 

في االحتفاالت الكبيرة. 

 يُـــقـــال عـــن تــســمــيــتــه: قــبــل عــشــرات 

الــســنــيــن كــانــت مــديــنــة الـــدوحـــة قــريــة 

الخليج  الــبــحــر  ضــفــاف  عــلــى  صــغــيــرة 

فيها  الــنــاس  يجتمع  مــشــيــرب،  ووادي 

للبيع والشراء في ممر ضّيق بين الوادي 

وُمــرتــادي  للباعة  يُسمح  فلم  والــبــحــر 

الـــســـوق بــالــجــلــوس بــســبــب االزدحـــــــام، 

فكانوا يتعاملون وقوًفا على أرجلهم لذا 

سّمي «سوق واقف». 

 ويــجــمــع الـــســـوق بــيــن ثــنــايــاه روعـــة 

العمارة  وبهاء  الشعبية  العربية  العمارة 

قديًما  قطر  قصة  ويحكي  الــحــديــثــة، 

وحديثًا، وهناك محالت لجميع األشياء 

البهارات  مثل  الناس،  إليها  يحتاج  التي 

والــعــطــور والــهــدايــا الــتــذكــاريــة واآلالت 

والــمــفــروشــات  والــمــالبــس  الموسيقية 

وتوجد  التقليدية  الحرفية  والصناعات 

والــحــيــوانــات  بالطيور  خــاصــة  مــحــالت 

األليفة من ُمختلف األنواع.

منذ  السوق  إلــى  الموصالت  ويسهل   

فــتــح خـــط قـــطـــار مـــتـــرو، وأيــــًضــــا هو 

ويوجد  الــحــافــالت،  موقف  مــن  قريب 

فــي مــقــابــل مــدخــل مــوقــف الــحــافــالت 

يـــؤدي  األرض  تــحــت  لــلــمــشــاة  طـــريـــق 

إلـــى الــســوق بـــدون أن يــتــعــّرض الــزائــر 

مواقف  يتوفر  كما  الــمــرور،  لمشكالت 

للسيارات واسعة لمرتادي السوق.  

جميًعا  نحن  مسؤوليتنا  من  ختاًما.. 

وتشجيع  السوق  ثقافة  على  الُمحافظة 

عــلــى زيـــارتـــه ألنـــه شــعــارنــا الــحــضــاري 

التاريخي، وعلينا أيًضا نقل هذه الثقافة 

لـــألجـــيـــال الـــقـــادمـــة، بـــإحـــيـــاء حــضــارة 

سوق  وزيــارة  العريقة  العربية  التسويق 

وحيويته  واقف  سوق  أجــواء  ألن  واقف 

ال توجد في الموالت التجارية. 

ً

عبد الكريم البليخ - النمسا

شهاب الدين كونات شهاب الدين كونات  shihabedavannappara@gmail.comخالد شكريخالد شكري

وتعزيز  تطوير  على  تعمل  الثقافة  إن   

للتعلم  البّناءة  الوسائل  أكثر  فــإن  النفس، 

على  تــؤثــر  الــذاتــيــة  فالثقافة  الــكــتــب،  هــي 

فتالحظ  وأحاديثه  سلوكه  في  منا  الفرد 

أثر ذلك من خالل حياته. 

نثقف  أن  عــلــيــنــا  الــُمــفــتــرض  مـــن  إًذا   

أنفسنا، وعلى هذا األساس يحتاج الُمجتمع 

الــيــوم إلــى الــمــزيــد مــن الـــقـــراءة، فللكتب 

على  لــالطــالع  الــقــّراء  تــشــد  جميلة  رائــحــة 

تكنولوجيا  أن  مــن  الــرغــم  فعلى  الــكــتــاب، 

عن  البحث  عملية  جعلت  قد  المعلومات 

يبقي  الــكــتــب  أن  إال  ســهــلــة،  مــعــلــومــة  أي 

أثرها أعمق وأجمل. 

أوقتنا  جميع  من  نستفيد  أن  يجب  إًذا   

من خالل القراءة واالطالع، بل أن نجعل 

االبتكار،  على  يساعدنا  مكسبًا  حياتنا  من 

فــنــكــون ُمــهــيــأيــن وُمــتــعــطــشــيــن لــلــنــجــاح 

أفكارنا..  ولتوسع 

RanaArheim@hotmail.com

 الثقـافــــة الـذاتـــيــة 
رنا عرفات إرحيمرنا عرفات إرحيم

اآللية  عند  ُمندهًشا  أقــف   
الــتــي يــتــّم مــن خاللها قـــراءة 
ومــعــرفــة بــعــض الــصــور التي 
أجــد أّنــهــا تظل الــيــوم بحاجة 
إلـــى وقــفــة صــريــحــة عندها، 
حتى  منها  أمكن  ما  وتقشير 
الــوقــوف  ولــغــيــري  لــي  يتسنى 
عــلــيــهــا وقـــــراءتـــــهـــــا بـــوضـــوح 
ـــتـــنـــاهـــيـــة، وهـــــذا  ـــــة ُم ـــــدّق وب
ــفــّســر لــنــا مـــدى الــصــدق  مـــا يُ
والــتــعــاطــي مــعــهــا، مـــع هــكــذا 
أمـــور وأشــيــاء طــالــمــا تحصل 
في  يومية  وبــصــورة  أمــامــنــا، 
بــــالد االغــــتــــراب الـــتـــي نعيش 
أغلب  صار  الواقع  في  فيها.   
األصدقاء والشباب الُمهّجرين 
فــي الــــدول األوروبــــيــــة، على 
وجــــــه الـــتـــحـــقـــيـــق، يـــتـــغـــّنـــون 
بالفشل الذريع الذي لحق بهم 
وصلوا  الــتــي  النعيم  بــالد  فــي 
إليها هربًا من الديكتاتوريات 
العربية وغيرها، ال سيما من 
حيث عدم توافر األعمال التي 
يمكن  التي  قدراتهم  تناسب 
ُمــســاعــدة،  أداة  تــكــون  أن  لها 
بال شك في شق طريق الحياة 
الــقــاســيــة الــتــي يـُــعـــانـــون، ومــا 
إشكالية  فــي  تعاطيهم  مــدى 
منهم  للجادين  العمل  تــوافــر 
تتيح  التي  الفرصة  إيجاد  في 
لـــهـــم االلـــــتـــــزام بـــهـــا، وبــحــث 
االســتــقــرار عــن الــهــدف بعيًدا 
عـــن اقــتــصــارهــا عـــن تــقــديــم 
الدول  تقوم  التي  الُمساعدات 
بـــدفـــعـــهـــا لـــالجـــئـــيـــن، وهـــــذا 
مـــا جــعــل أغــلــبــهــم مــاكــثــاً في 
ــلــجــمــه االشـــتـــراطـــات  بــيــتــه تُ
العمل  تأمين  في  التعجيزية 

الـــمـــنـــاســـب وغـــيـــر ذلـــــك مــن 

تــنــاســب  ال  ــــي  ــــت ال األعــــــمــــــال 

البحث  رغــم  منهم  األغلبية 

المطول عنها، وتحت ظروف 

ليس  يظل  وتوافرها  قاسية، 

باألمر السهل!. 
دوًال  أن  أســـتـــغـــربـــه  مــــا   
السويد،  ألمانيا،  النمسا،  مثل 
من  وغيرها  فرنسا  هولندا، 
اهتّمت  التي  األوروبية  الدول 
ــــت  ــــْب بــــإيــــواء الـــالجـــئـــيـــن وَرحَّ
باستقبالهم، وآوتهم ودّعمت 
إقــامــاتــهــم، لــم تــحــاول يــوًمــا 
تــســهــيــل اإلجـــــــــراءات بــتــوافــر 
العمل الذي يناسب قدراتهم، 
على الرغم من الدعم المادي 
الـــــذي لـــم تــقــّصــر فـــي دفــعــه 
كُمساعدة سواء لألسر الالجئة 
واكتفائها  منهم،  للشباب  أو 
«كورسات»  بتعّلم  بإلزامهم 
خلط  فيها  يظل  والتي  اللغة، 

كبير وكبير جًدا..!  

الــخــاضــعــيــن  ــبــيــة  أغــل إّن   

ألمــــــثــــــال هــــــــذه الــــــــــــدورات 

ُصــدم فــي الــواقــع مــن التقّيد 

بــاالشــتــراطــات الــُمــلــزمــة، ال 

سيما أنَّ الكثير من الالجئين 

الــــذيــــن فــــــّروا مــــن بــلــدانــهــم 

ولجؤوا إلى الدول األوروبية، 

كان الهدف األساس هو طلب 

والعيش  واألمــــان  االســتــقــرار 

عن  البحث  ولــيــس  بــكــرامــة، 

الوقت  وتــكــريــس  اللغة  تعّلم 

خاصة  عيونها،  خاطر  ألجــل 

بــالــنــســبــة لــكــبــار الــســن الــذيــن 

تـــم إلــحــاقــهــم بـــهـــا، ومــنــهــم 

ضّيقة  بــحــدود  اســتــفــاد  مــن 

تقتصر  الفائدة  وظّلت  جــًدا، 

على أشياء بعينها، حتى أنني 

األصدقاء  من  الكثير  أعــرف 

ـــمـــعـــارف، من  والــــزمــــالء وال

الجامعية  الــشــهــادات  حــمــلــة 

فـــــي الــــحــــقــــوق واالقــــتــــصــــاد 

والهندسة،  والــطــّب  واآلداب 

اتــبــعــوا  مــمــن ســبــق لــهــم أن 

وتعديل  الــلــغــة  تعلم  دورات 

ـــــزام مــن  ـــــإل شـــهـــاداتـــهـــم، وب

دمج  عن  المسؤولة  الجهات 

ُمــســتــوى  أن  إّال  الــالجــئــيــن، 

الـــغـــالـــبـــيـــة مــنــهــم فــــي تــعــلــم 

أدنى  زال  ما  ومداركها  اللغة 

مــن الــمــطــلــوب، رغـــم قضاء 

ســـنـــوات فـــي اتـــبـــاع دوراتـــهـــا، 

ــعــانــاة كــبــيــرة ظلت  وهــــذه ُم

ــــالزمــــهــــم، ولــــكــــن مـــــا هــو  ت

الحل؟. 

 الــــحــــل يـــكـــمـــن فــــي اتـــبـــاع 

ــيــمــات واالشــــتــــراطــــات  ــتــعــل ال

ستلجأ  وإّال  بـــهـــم  الـــخـــاصـــة 

قطع  إلــى  المسؤولة  الجهات 

مـــا هـــو ُمــخــصــص لــهــم من 

ُمـــســـاعـــدات رمـــزيـــة تُــصــرف 

ـــكـــى  واألن الـــشـــهـــر،  أّول  مــــع 

مــن ذلـــك، وهـــذا مــا لمسناه، 

من  عــالــيــة  نــســبــة  هــنــاك  أنَّ 

الـــالجـــئـــيـــن، مــمــن تـــجـــاوزت 

أعمارهم الستين عاًما ونّيف، 

يعرفون  ال  بالفطرة،  أميين 

في  والكتابة  القراءة  باء  ألف 

منهم  ومطلوب  األم،  لغتهم 

االلـــتـــزام بـــــدورات تــعــلــم لغة 

الدولة المضيفة وإتقانها، في 

الوقت الذي يعرف الكثيرون 

شــيء  أّي  يُــــدركــــون  ال  أّنـــهـــم 

ويجهلون  األم،  لغتهم  عـــن 

حروفها قراءًة وكتابة تماًما!. 

الــعــمــل  تـــوافـــر  مــشــكــلــة  إّن 

الــدول  فــي  لالجئين  بالنسبة 

ــا دائــًمــا  األوروبـــيـــة ظــلــت هــمًّ

يُعاني منه األغلبية منهم. 

 وكــل مــا هــو مطلوب من 

الالجئين هو االلتزام بدورات 

تعلم اللغة على حساب البحث 

تشّجع  ال  ــــذي  ال الــعــمــل،  عـــن 

الــــــدول الــحــاضــنــة لــالجــئــيــن 

تبقيهم  بــل  فــيــه،  االنـــخـــراط 

دورات  اتـــبـــاع  مــطــرقــة  بــيــن 

المعونة  وسندان  اللغة،  تعلم 

الشهرية!. 

الالجئون المهّجرون ومشكلة تعّلم اللغة 
ــم اللغــة مــا زال أدنى مــن المطلوب ــة في تعل مســتوى الغالبي

جلـــــد الــــــذات
كل إنسان ُمعّرض للوقوع في الخطأ 

والعاقل من اتعظ 

الضمير  بتأنيب  الــنــاس  بعض  يشعر  لــمــاذا   

ألن  حياتهم؟،  فــي  خطيئة  يقترفون  عندما 

هــؤالء الناس يحملون في دواخلهم قــدًرا من 

الخير واإليمان، فلوال فسحة اإليمان التي في 

األمــور،  بين  الموازنة  في  والعقالنية  قلوبهم 

في  لكن  لبرهة،  ولــو  ضمائرهم  تحّركت  ما 

يفوق  ضمير  بتأنيب  آخـــرون  يشعر  الُمقابل 

حجم الخطأ الذي وقعوا فيه!، فيقومون بجلد 

أنفسهم بلومها بشدة والقسوة عليها، وعقابها 

بشكل دائم ومتواصل، وهم بذلك ال يشعرون 

أنهم يظلمون أنفسهم ويُحّملونها فوق طاقتها، 

حياتهم  فــي  جــديــدة  صفحة  يفتحوا  أن  بــدل 

لُمراجعة أسباب األخطاء التي وقعوا فيها.

 إن جلد الــذات ال يستقيم مع عزم اإلنسان 

وتصميمه  الــمــاضــي،  أخــطــاء  مــن  التعلم  على 

على البدء من جديد في حياة يملؤها اإلصرار 

الُمتشبث  الُمتفائل  بعين  الــقــادم  إلــى  والنظر 

بـــاألمـــل وال يــعــرف لــإلحــبــاط طـــريـــًقـــا، فهو 

المخاطر  يـُـواجــه  شجاع  كُمحارب  نفسه  يــرى 

إنسانًا  ليصبح  وثــبــات،  صبر  بكل  والُمغريات 

يكون  أن  ال  لُمجتمعه،  وُمفيًدا  ُمنتًجا  إيجابًيا 

فكم  تواجهه،  ُمشكلة  ألول  مستسلًما  شخًصا 

مــن أشــخــاص فــقــدوا األمـــل بمجرد فقدهم 

ألعــزاء عليهم، لم يُطيقوا لوعة الفراق فآثروا 

االنعزال وجلد أنفسهم ولومها على التقصير، 

فأولئك لن يكونوا أشخاًصا فاعلين وُمنتجين 

في ُمجتمعاتهم، بل سيكونون من أكثر األفراد 

ُمجتمعاتهم  على  ثقيًال  عبئًا  يُشّكلون  الــذيــن 

وأسرهم بشكل أساسي، ولن يكون بمقدورهم 

تقديم أي شيء للُمحيطين بهم، وال ألنفسهم 

فيقبعون على الهامش يستجدون الخالص من 

الدّوامة التي أغرقوا أنفسهم بها ولم يستطيعوا 

الفكاك منها. 

إن أولئك الذين استمرؤوا ُمعاقبة أنفسهم 

وُمحاسبتها بقسوة والحكم عليها بال رحمة!، 

فهم القاضي والجّالد بــذات الوقت، هم أكثر 

األشخاص الذين يحتاجون العون والُمساعدة، 

فما معنى أن يفقد المرء عزيًزا عليه إما بالموت 

أن  ويرفض  حــاد،  خــالف  بسبب  الهجران  أو 

لمحنة  تــعــّرض  طبيعي  كإنسان  حياته  يُكمل 

يتجاوزها  أن  استطاع  وإرادة  وبصبر  وشــدة 

إلى  ويركن  حياته  تتوقف  أن  ال  سهولة،  بكل 

قد  والــتــي  باستمرار،  النفس  ولــوم  االنعزالية 

تؤدي به إلى االكتئاب وربما تتدهور حالته إلى 

إنهاء حياته بشكل دراماتيكي مؤسف. 

ختاًما

وأن  الخطأ  في  للوقوع  ُمعّرض  إنسان  كل   

عن  وكــف  اتعظ  من  والعاقل  بالمحن،  يُبتلى 

التفكير باألمور غير المجدية التي ال تجر عليه 

وّال  ماض  على  والحسرة  الويالت  الندم  سوى 

باإلصرار  ُمفعمة  جديدة  بداية  ليبدأ  وانتهى، 

واألمـــل وبــنــاء حياته مــن جــديــد، على قاعدة 

الثقة بالنفس وُمراجعة الــذات ألخذ الــدروس 

والعبر، ال أن يأخذ له ركنًا ويعزل نفسه بعيًدا 

عن الناس ويعيش بقية حياته ُمنعزًال مريًضا 

ال نفع منه. 

خولة كامل عبداهللا الكردي
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المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط  وال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة

رحــم اهللا اإلمـــام الــصــادق المهدي الــذي 
رحـــل إلـــى جــنــاب ربـــه بــعــد مــســيــرة عــامــرة 
بالعطاء على امتداد ٨٥ عاًما قضاها منافًحا 
ومــكــافــًحــا فــي دروب الــســيــاســة فــي وطــن 
كبواته  من  النهوض  اآلن  حتى  له  يُقدر  لم 
السياسية واالقتصادية وهو وطن يتسع لكل 
وعقائدهم  أعــراقــهــم  اخــتــالف  على  أبــنــائــه 

ومذاهبهم.
لــقــد رحــــل اإلمــــــام والــــوطــــن يــغــلــي على 
االحتماالت  تتجاذبه  ساخن  صفيح  سطح 
زعيًما  فقدنا  ولقد  والخطوب،  والمخاطر 
ــا لــه إســهــامــات  ــًم مــتــســامــًحــا ومــفــكــًرا وعــال
كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي والـــعـــربـــي 
واإلسالمي، وقد نتفق مع الرجل في العديد 
من المحطات وقد نختلف معه ولكنه يظل 
السودانية  السياسة  مسار  في  فارقة  عالمة 

وظل قائًدا وفًيا لحزبه وأهله وأنصاره.
ما  بقدر  واسعة  رحمة  اإلمـــام  اهللا  رحــم 
محل  سفره  وسيظل  لوطنه  وقــدم  أعطى 
والمهتمين  الــمــؤرخــيــن  بين  كبير  تــجــاذب 
االستقالل  منذ  السياسي  الــســودانــي  بالشأن 
حــتــى رحــيــلــه فـــي الـــربـــع األخـــيـــر مـــن شهر 
التي  الــجــائــحــة  بــســبــب   ٢٠٢٠ عـــام  نــوفــمــبــر 
وفقير  وغني  وصغير  كبير  بين  تــفــّرق  لــم 

وزعيم وإنسان من عامة الشعب.
أحاوره  المقيم  الراحل  مع  طويًال  جلست 
قضايا  حــول  السياسيين  الــقــادة  من  وغيره 
الوطن في محطات متعددة، استمعت إليه 
طويًال وهو يتحدث عن الصحوة اإلسالمية 
وعن التحديات المتصاعدة التي ظلت تواجه 
الديمقراطية  عــن  مــدافــًعــا  الــوطــنــي  الــمــســار 
ومطالبًا بتوسيع مواعين المشاركة السياسية، 
لكنني  يقول  ما  كل  في  معه  متفًقا  أكن  لم 
الرحمة  فــلــه  ورؤاه،  طــرحــه  أحــتــرم  كــنــت 

والمغفرة.
المهدي  الــصــادق  اإلمـــام  رحيل  يكن  لــم   

هذا  مقالتي  محور  هو   - اهللا  رحمة  عليه   -

األسبوع ولكن الحدث فرض نفسه باعتباره 
حدثًا ال يمكن تجاوزه أو القفز عليه.

عن  وأبحث  القديمة  أوراقـــي  أقلب  كنت 
المقيم  الــراحــل  مــع  أجريتها  التي  حــواراتــي 
في  وخطه  كتبه  ومــا  صالح  الطيب  األستاذ 
مرحلة  حــول  العربية  المنابر  مــن  الــعــديــد 
شخصًيا  إلــيــه  أســـاءت  الــتــي  الكالحة  اإلنــقــاذ 
الطيب  ويتساءل  عموًما،  للسودان  وأســاءت 
صالح: هل ال تزال السماء صافية فوق أرض 
السودان أم هم حجبوها باألكاذيب؟ هل ما 
زالـــوا يتحدثون عــن الــرضــا والــنــاس جوعى؟ 
وعــن األمــن والــنــاس فــي ذعــر؟ وعــن صالح 

األحوال والبلد خراب.
هل حرائر النساء من «سودري» و»حمرة 
الــوز» و»حمرة الشيخ» ما زلن يتسولن في 
شوارع الخرطوم؟ وهل ما زال أهل الجنوب 
يهربون  الشمال  وأهل  الشمال  إلى  ينزحون 
إلــى أي بلد يقبلهم؟ هــل أســعــار الــــدوالر ال 
تزال في صعود وأقدار الناس في هبوط؟ أما 
السودان  جثة  على  يقيموا  أن  يحلمون  زالــوا 
يبايعها  سودانية  إسالمية  خالفة  المسكين 
أهــل مصر وبـــالد الــشــام والــمــغــرب واليمن 
والعراق وبالد جزيرة العرب؟ وأطلق الطيب 
صالح صرخته المدوية من أين جاء هؤالء 

الناس، بل من هم هؤالء الناس؟
وهــــو يــبــحــر «نــحــو أفــــق بــعــيــد» يــتــســاءل 
الــطــيــب صــالــح كــم مــن الـــرجـــال والــنــســاء - 
قــلــت لــنــفــســي - حــيــل بــيــنــهــم وبــيــن خــدمــة 
أوطانهم وهم في ذروة العمر؟ ضباط في 
للتقاعد،  أحيلوا  أو  سجنوا  أو  قتلوا  الجيش 
معلمون أرغموا على ترك وظائفهم، سفراء 
إلى  فتحولوا  ظلًما  خدماتهم  عــن  استغنوا 
تــجــار، ومــوظــفــون أنــفــقــوا زهـــرة أعمارهم 
تُلقى  كما  بهم  أُلــقــي  المدنية  الــخــدمــة  فــي 
الــقــمــامــة، أســـاتـــذة جــامــعــات اضـــطـــروا إلــى 

الهجرة فتشتتوا شرًقا وغربًا.
 أكثر ما حدث في هذا السودان المسكين 
الصغير،  العظيم  الفقير،  الغني  البلد  ذلــك 
وكـــل ذلـــك بــســبــب هــــؤالء الــزعــمــاء النجباء 
إرادة  أن  يتوهمون  الذين  األغبياء  األذكــيــاء 
اهللا قد اختارتهم ليكتبوا الصيغة النهائية في 

سفر التاريخ.
ويتساءل الطيب صالح مجدًدا: من الذي 
وأنــت  يــا هــداك اهللا -  يبني لــك المستقبل - 
تذبح الخيل وتبقي العربات وتميت األرض 
وتحيي اآلفات.. األوطان ال يبنيها رجل واحد 
أو حفنة من الرجال مهما بلغ منهم اإللهام 
من  اآلالف  مئات  يبنيها  ولكن  والعبقرية، 
الرجال والنساء، ناس أحرار في وطن حر، 
استطاعته.  وقــدر  طريقته  على  يعطي  كــل 
سألته   ١٩٨٨ عــام  معه  أجريته  حـــوار  وفــي 
تتحقق  أن  يتمنى  التي  الحلم»  «رؤيته  عن 
في السودان قال لدينا اآلن نظام من الحكم 
المشاركة  نظام  وهو  طبيعتنا  يناسب  أظنه 
الــشــعــبــيــة ونــســمــيــه ديــمــقــراطــيــة.. وهــنــاك 
مجاالت لطاقات األمة، والسودان أمة مليئة 
النخوة  بمعاني  ومليئة  اإلبداعية  بالطاقات 

والتضحية والرغبة في تجاوز الذات.
كالم  كسالن  الــســودان  إن  أحيانًا  يقال  ما 
فارغ ولكن اإلنسان السوداني يجب أن تستثار 
هــمــتــه حــيــث فـــي طبيعته نـــوع مـــن الــزهــد 

وليس له تمسك بأهداف مادية.
ولـــســـوء الــحــظ ال يــبــدو أن الــزعــمــاء في 
الـــســـودان قــد تــعــلــمــوا الــكــثــيــر مــن الــمــاضــي، 
 - تستمر  أن  الديمقراطية  للتجربة  وتمنى 
وهو ما لم يتحقق - ألننا محتاجون لبعض 

الوقت لتستقر األمور.
وأضـــــاف الــطــيــب صـــالـــح: أنــــا أعــتــقــد أن 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي هـــو الـــــذي يــنــاســب 
طبيعة الــســودانــيــيــن ولــقــد جــربــنــا كــل أنـــواع 
الحكم فلم تنفع معنا ولو صبرنا على هذه 

جــًدا،  مهم  شــيء  إلــى  نصل  فربما  التجربة 
كل  أجــهــض   ١٩٨٩ يونيو   ٣٠ انــقــالب  ولــكــن 
شـــيء. كنت قــد رشــحــت الطيب صــالــح في 
بعد  للسودان  رئيًسا  بـ [  نشرت  مقالة 
الشعوب  ومجلس  البرلمان  نواب  انتخب  أن 
التشيكوسلوفاكية الكاتب المسرحي واألديب 
فاكالف هافل رئيًسا جديًدا للجمهورية في 
 ١٩٩٠ عــام  ديسمبر  مــن  والعشرين  التاسع 
غوستاف  الــســابــق  الــشــيــوعــي  للرئيس  خــلــًفــا 

هوساك.
ـــــم يـــكـــن هـــافـــل مـــــوجـــــوًدا فــــي قــاعــة  ول
الــذي  التصويت  خــالل  االتــحــادي  الــبــرلــمــان 
نقله التلفزيون مباشرة وقد تم إحضاره بعد 
إلى  بــراغ  في  مسكنه  من  باإلجماع  انتخابه 

البرلمان ليؤدي اليمين الدستورية.
واعـــتـــبـــر الـــعـــالـــم فــــي خـــضـــم الـــتـــحـــوالت 
هــذا  األرضـــيـــة  الــكــرة  تــجــتــاح  الــتــي  العميقة 
باتجاه  اإلنساني  التحول  عالمات  أبــرز  أحــد 
الديمقراطية، وأصبح اختياره رئيًسا لبالده 
عالمة بارزة أخرى على أن األدب يمكن أن 
يقود المبدعين إلى كراسي الحكم ليمارسوا 
عن  تعبيًرا  األدب  باعتبار  المشروع  الحلم 
الــواقــع وتــجــاوًزا لــه. وكـــان هافل قــد أصبح 
رمــًزا  طويلة  ولــســنــوات  السلمية  بمقاومته 
بــالده،  في  والديمقراطية  اإلصــالح  لحركة 
ووصف الثورة السلمية األخيرة بأنها «ثورة 
الــقــلــب واإلنــســانــيــة ضـــد الــســلــطــة الــحــاقــدة 

والكذب والعار».
رحم اهللا الحبيب اإلمام الصادق المهدي، 
ورحــــم اهللا األديــــب الـــرائـــع الــطــيــب صــالــح، 
وسيبقى نزيف القيادات في السودان خصًما 
عــلــى رصــيــدنــا الــســيــاســي فــهــم أنـــاس نحتاج 
والبالغة  الحادة  المنعطفات  هذه  في  إليهم 
المهدي  ألســرة  والــعــزاء  والحساسية،  الدقة 
ولجماعة األنصار وحزب األمة واألهل في 

السودان.

مــوهــبــة  عفيفي١٩٢٢-١٩٨١  مــحــمــد 
مــتــدفــقــة لــهــا مــكــانــة كــبــيــرة فـــي تــاريــخ 
لتجاهل  سببًا  أدري  وال  الساخرة،  الكتابة 
كلما  إذ  الشكل..  بهذا  ونسيانه  الرجل  هذا 
كثيرة  بأشياء  الناس  يحتفل  ذكــراه  مــّرت 
إال ذكـــراه.. وكــأنــه لــم يكن ذات يــوم أهم 
ساعة،  وآخر  اليوم،  أخبار  مؤسسة  كّتاب 
محمود  قــال  الــســاخــرة!.   الكتابة  وأســتــاذ 
عفيفي  ــكــتــاب  ل تــقــديــمــه  فـــي  الــســعــدنــي 
ساخر  كاتب  أعظم  «هــو   : سفر»  «سكة 
ولكن  الحديث،  العصر  في  مصر  أنجبته 
ليس  واألقــــوى  األعــظــم   – عفيفي  محمد 
بالنسبة   – جاء  وربما  بالضرورة،  األشهر 
لشعب مصر - في ذيل قائمة الساخرين. 
والسبب أن سخريته ناعمة، وقلمه شديد 
ال  فهو  أيــًضــا،  التربية  وشــديــد  الحساسية 
يجرح وال يُدمي، وال يترك أثًرا في نفس 

من يتعرض لسخريته، إال 
على  خفيفة  مــوجــة  تتركه  الـــذي  األثـــر 
شاطئ ساحر وجميل، وهو أقرب الكّتاب 
الــســاخــريــن إلـــى مـــارك تــويــن األمــريــكــي، 

وأوســـكـــار وايــلــد الــبــريــطــانــي... ولـــو كــان 

محمد عفيفي كتب في بلد مثل لندن أو 

الشوارع،  في  التماثيل  له  ألقيمت  باريس 

مقبرة  في  الدفن  مصيره  كان  وبالتأكيد 

العظماء على شاطئ نهر السين» .

الكبير  الــســاخــر  عــفــيــفــي  مــحــمــد  كــــان 

عالج  وقــد  واالحــتــالل،  االستعمار  يمقت 

عنوان  تحت  الساخر  بأسلوبه  األمــر  هــذا 

«يــومــيــات ثــائــر صــغــيــر» إذ كــتــب «مـــا لم 

يكن الرجل مجنونًا، أو خائنًا بالفطرة، ال 

يملك – بداهة – سوى أن يكره االستعمار!

ـــصـــفـــات عــنــي  ـــتـــفـــاء كــــل هـــــذه ال  وبـــان

يمكنك أن تتصور مدى غليان الدم الذي 

كــان يــحــدث فــي عــروقــي كلما حــدث لي 

االحتكاك  ذلك  االستعمار،  بقوى  احتكاك 

بالغة  صفة  ذا  يكن  لم  بأنه  أعترف  الــذي 

يؤرقني  ألن  كافًيا  كان  ولكنه  الخطورة، 

الغليان  بسبب  كــامــلــة  ليلة  مـــرة  كــل  فــي 

المذكور في دمائي.

كــتــب مــحــمــد عــفــيــفــي عــــدة كــتــب بين 

والقصص  والــرحــالت  والــروايــة  المقاالت 

القصيرة منها «تائه في لندن» ، «التفاحة 

والــجــمــجــمــة» ، «بــنــت اســمــهــا مــرمــر» ، 

 ، للدنيا»  «ابتسم   ، فرعونية»  «فانتازيا 

«ضحكات عابسة» ، «ضحكات صارخة» 

، «تــرانــيــم فــي ظــل تــمــارا» ، «ابتسم من 

فضلك» ، «سكة سفر» .

أســـس مــجــلــة الــقــصــة الــتــي لـــم تستمر 

ساعة  آخــر  في  للعمل  انتقل  لكنه  طويًال، 

ــابــعــي، ثم  ــت ـــار الـــيـــوم مـــع مــحــمــد ال وأخـــب

مصطفى وعلي أمين.. كما كان أحد شلة 

الحرافيش التي كّونها نجيب محفوظ من 

منهم  اإلبــداعــيــة،  الشخصيات  مــن  عـــدد 

صــــالح جــاهــيــن، الــفــنــان أحــمــد مــظــهــر، 

الـــمـــخـــرج تـــوفـــيـــق صــــالــــح، وكــــانــــت لــهــم 

السياسة  في  للنقاش  أسبوعية  اجتماعات 

والــفــن والــثــقــافــة. ســألــت الــســيــدة اعــتــدال 

عن  معها  لقاء  في  عفيفي  محمد  زوجــة 

«كان  لي  فقالت  التابعي  بمحمد  عالقته 

زوجي يحب محمد التابعي جًدا، ويعتبره 

مثله األعلى، والتابعي كان يحبه لذا رشحه 

وكلمه  اليوم،  أخبار  في  أمين  لمصطفى 

وجعله  أمين  لمصطفى  اذهــب  لــه  وقــال 

الحقيقة  وفـــي  الـــيـــوم..  أخــبــار  فــي  يعمل 

التابعي  وبين  بينه  لقاءات  أيــة  أحضر  لم 

ألنهما كانا يلتقيان دائًما خارج البيت، كانوا 

اللقاء  يفضل  كــان  لكنه  أصــدقــاءه  جميًعا 

خارج البيت وال يرحب بجلوس «الستات» 

في جلساته.

كــــان مـــن أصـــدقـــائـــه كـــامـــل الــشــنــاوي 

وصاروخان وعلي ومصطفى أمين وكانوا 

يعملون جلسات كاريكاتير أسبوعية تنشر 

في أخبار اليوم» .

شلة  عــن  عفيفي  محمد  زوجـــة  ســألــت 

الحرافيش فقالت لي كان يأتي ومعه شلة 

وهم  مًعا  عاًما   ٤٥ ظلوا  الذين  الحرافيش 

نــجــيــب مــحــفــوظ، تــوفــيــق صـــالـــح، أحــمــد 

مــظــهــر، ثــــروت أبـــاظـــة، صـــالح جــاهــيــن، 

عادل  عثمان،  بهجت  الــديــن،  بهاء  أحمد 

كــامــل، صــبــري شبانة، إيــهــاب األزهـــري، 

ـــا فـــي الــفــيــال عندنا  وكــــان لــقــاؤهــم دائـــًم

كــل يـــوم خــمــيــس، وكـــان نجيب يــأتــي في 

الــثــامــنــة والــنــصــف حــيــث يــضــرب جــرس 

الباب فيقول عفيفي: رجل الساعة وصل، 

ويقصد التزام نجيب محفوظ بمواعيده.. 

كان  لهم،  مناقشات  أي  تحضر  تكن  ولم 

عفيفي يقول ممنوع «الحريم» .. حاولت 

كثيًرا ورفض، حاول التلفزيون تصويرهم 

أكثر من مرة، لكنه كان يقول لهم: من 

الكاميرات  يترك  أن  عليه  الــدخــول  يريد 

خارج البيت.

وكانت أغلب جلساتهم ال تتناول المسائل 

الشخصية، أغلبها مناقشات أدبية.
أمين  وعــلــي  بمصطفى  عالقته  كــانــت 
طــّيــبــة، لــكــن لــم يــكــن يــــزوره فــي البيت، 
جــاء علي أمين مــرات مــعــدودة إلــى بيت 

عفيفي.
مع  عفيفي  مــحــمــد  اخــتــلــف  مـــرة  ذات 
اليوم،  أخبار  يترك  أن  وقــرر  أمين،  علي 
اليوسف،  روز  فــي  للعمل  انتقل  وبالفعل 
كـــان أحــمــد بــهــاء الـــديـــن يـــتـــرأس تحرير 
السيدة  لي  قالت  وقــتــذاك..  اليوسف  روز 
أمين  علي  هاتفه  اليوم  هذا  اعتدال: «في 
كــثــيــًرا، حــوالــي ١٠ مــكــالــمــات، ولـــم يكن 
أمين  بعلي  بعدها  فوجئت  لكني  بالبيت، 
يضرب جرس البيت ويقول لي: أنا عارف 

إن محمد هنا وأريده» .
خــرجــا مــًعــا وركــبــا ســيــارة علي أمين، 
وعاد  الدين  بهاء  ألحمد  اعتذر  ذلك  وبعد 
بينهما  الـــخـــالف  أن  وأعــتــقــد  لـــألخـــبـــار، 
نوعية  من  يكن  لم  فزوجي  مهنًيا..  كــان 
األزواج الذين يحكون ما يحدث معهم في 

العمل».

ورحل اإلمام الصادق المهدي
بابكر عيسى أحمد 

تاريخ الفكاهة في مصر ٣٣

ــــــت مــــدويــــة «مـــــن أيـــــن أتـــــى هــــــؤالء الــــنــــاس»؟ ـــح مــــا زال ـــال ـــة الـــطـــيـــب ص ـــرخ ص

ــر صغير» ــوان «يومّيات ثائ ــر يمقــت االســتعمار واالحتالل تحــت عن كان محمــد عفيفــي الســاخر الكبي
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أّول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور
في كوريا الجنوبية

سول- د ب أ: أّكدت كوريا الجنوبية أمس أّول حالة إصابة هذا العام بإنفلونزا الطيور 
شديدة العدوى، بين دواجن محلّية في مزرعة بّط بإقليٍم جنوب غرب البالد. ونقلت 
وكالُة «يونهاب» الكوريُة الجنوبية لألنباء أمس السبت عن وزارة الزراعة قولها إّنه تّم 
التأّكد أن فيروًسا، تّم اكتشاُفه في البّط بمزرعة بمنطقة «جيونجياب» بإقليم «نورث 
جيوال» على بُعد حوالي ٢٩٠ كيلومتًرا جنوب سول، في اختبار ما قبل الشحن أمس األّول 
الخميس، من ساللة «إتش.٥.إن٨.» شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور. وهذه أّول حالة 
مؤّكدة من الساللة شديدة العدوى، التي يتّم اكتشاُفها بين دواجن محلية في البالد هذا 
العام. وشملت حاالت أخرى حتى اآلن طيوًرا برية. وساللة «إتش.٥.إن٨.» من إنفلونزا 
الطيور هي نفس نوع الساللة الفرعية من إنفلونزا الطيور التي تّم اكتشاُفها بين طيور 
برية في كوريا الجنوبّية هذا العام. وهذه المّرة األولى من حوالي عاَمين وثمانية أشهر، 

التي يتّم فيها تفّشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن محلّية.

ال يبدو أنَّ الحرَب في اليمن تقترُب من نهايتِها، أو أنَّ الالعبين الخارجّيين 
ال يريدون لها نهايًة قريبًة، بوصفهم المؤّثرين في الالعبين المحّليين الذين 
في  قرار  أصحاُب  هم  مّما  أكثر  تابعين  وباتوا  لهم  قرارهم  فقدوا  أو  سّلموا 

السلم والحرب.
كل شيء تغّير في البلد، وفي الغالب لألسوأ، البشر دفعوا ثمنًا باهًظا لصراع 
لم يكونوا سببًا فيه، وال لهم مصلحٌة حقيقيٌة في استمراره َوْفق المعطيات 
الراهنة، وقْس على ذلك البنية التحتّية للبلد التي تدّمرت والتعليم الذي عاد 

عقوًدا للوراء، وهكذا بقية المجاالت.
األمر ال عالقَة له بثنائية التشاُؤم والتفاُؤل، وال التحليل السوداوّي، وال بأيٍّ 
يُمكن  ما  لتصوير  بسيطٌة  محاولٌة  هو  ما  بقدر  تحامًال،  البعُض  يعتقده  مما 
والمرض  الفاقة  تحت  معظُمه  يرزح  لشعب  يُطاُق  ال  بات  واقع  من  تصويُره 

واالحتياجات األساسية، وال أحَد يكترث لحاله.
وتغّيرت،  تبدّلت  فيها  الخارجيين  والمتدخلين  المعلنة  الحرب  أهـــداُف 
بنفس  بعُضهم  يعد  لم  األقــّل  على  أو  مختلفًة،  طــرف  كل  أولــويــُة  وأصبحت 
الحماسة والجدية إلكمال َمهمته كما بدأها بالنظر ألّنه لم يحقق كل أهدافه.

وغير  الــخــارج،  منفى  أســيــرًة  باتت  دولــًيــا  بها  المعترُف  الشرعيُة  السلطُة 
دعــم  بــعــدمــا  عـــدن،  الــمــؤقــتــة  عاصمتها  وتــحــديــًدا  للبلد  الــعــودة  عــلــى  قــــادرة 
حلفاؤها انقالبًا وهم الذين قالوا إّنهم تدخلوا لتخليصها من انقالب الحوثي 
غير  على  ويراهن  واحــدة،  سلة  في  بيضه  يضع  من  حال  وهــذا  صنعاء،  في 

نفسه في تحقيق أهدافه.
الرئيُس ونائبه ُمقيمان في الرياض عاصمة الدولة التي تقود تحالًفا عربًيا 
لدعم سلطتهما، ويكاد األوُل ال يظهر في خطاٍب لشعبه إال مرًة أو اثنتَين في 
السنة، أما نائبه فقد وجد نفسه غير قادر على العودة للبلد، وهو الذي اعتاد 

الزيارة بين الحين واآلخر.
وال تبدو الحكومة أفضل حاًال منهما، وهي حالًيا حكومة تصريف أعمال 
لإلصالح،  اليمني  التجمع  حــزب  رئيس  وصفه  كما  عسيًرا،  تشكيلها  ويبدو 
الذي حّذر من نفاد الوقت وضياع الفرص في إشارة لسياق تطّورات إقليمّية 
ودولّية جديدة. حلفاُء الشرعية وهم التحالف العربي فقدوا البوصلة وانحرفوا 
يُعيدوا  فلم  وخارجها،  الشرعية  في  الكثيرين  بشهادة  تدّخلهم  أهــداف  عن 
الشرعية لصنعاء وبدًال من ذلك زادوا وأبعدوها عن عدن، وبدًال من إسقاط 
االنقالب األول، أضافوا له ثانًيا، وهكذا بدت َوحدة البالد نفسها مهددًة ممن 
جاءوا وفي أهدافهم الُمعلنة حمايتها، لكنها كانت شعارات للدخول ومن ثم 

يفعلون ما يبطنون.
لم  لماذا  وال  إليهم،  اليمني  العام  الــرأي  نظرة  تغّير  فهم  هــؤالء  يريُد  ال 
يعودوا يثقون فيهم، وكل ما يفعلونه هو اّتباع طريقة النعامة وفي كثير من 
األحيان توجيه االتهامات الفارغة بالتبعية ألطراف هم على خالف معها، وال 

تعني اليمنيين شيئًا في قضيتهم وهي قضية استعادة الدولة.
والُهوية  والُمجتمع  الدولة  تجريف  الحوثّيون  يواصل  الُمقابل،  الطرف  في 
الوطنّية وبناء سلطتهم القمعّية دون اكتراث ألّي عواقب عليهم مستقبًال، مع 

أن التحذيرات منها تأتيهم من بين صفوفهم لكنهم ال يأبهون.
يرفضون السالم إال إذا كان إقراًرا بانقالبهم وتثبيت سلطتهم على حساب 
بالبلد  ألحق  مــوت  مشروع  ســوى  فيهم  يــرى  ال  الــذي  اليمني  الشعب  أكثرية 

دماًرا لن يتعافى منه إال بعد عقود طويلة وبتكاليف مالية باهظة.
وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، فإّن األمل يبقى قائًما وهو مرهوٌن 
خالل  مــن  وذلــك  لمسؤولياتها،  وطنية  قــيــادات  واستشعار  وطنية  بصحوة 
َر من التبعية للخارج  مشروع عنوانه وأساسه اليمن فقط، وهذا يتطلب التحرُّ

واالعتماد على الذات واإلرادة الوطنّية ال سواها.
اليمنّي  التاريخ  لكن  ذلك،  حدوث  بموعد  التكهن  بمقدوره  أحَد  ال  بالطبع 

يخبرنا بأّن هذه التجِربة تكّررت وستتكّرر في حال بقاء الوضع على حاله.

انتظار 
المجهول

صحفي وكاتب يمنيمأرب الورد

رغــم مــا يعيشــه اليمــن مــن صــورة قاتمــة يبقــى 
ــه اليمــن فقــط  ــا مــن خــالل مشــروع عنوان األمــل قائًم
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هل تستطيُع معرفَة الفوارق العشرة بين هاتَين الصورتَين في أقلَّ من ٥ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٩٨
القوس: ٨
الزبانا: ٦

ــــنــــاس؛ إيـــاكـــم  أّيــــهــــا ال
ُمجانٌب  فإنه  والــكــذب، 
لــــــإليــــــمــــــان. (أبــــوبــــكــــر 

الصديق)

:٥٦١
األّول  كــلــوتــيــر  وفــــاة 
مــــلــــك الــــفــــرنــــجــــة فــي 
كـــومـــبـــيـــيـــن، وتــقــســيــم 
بين  الــفــرنــجــة  مــمــلــكــة 

أبنائه األربعة.
:١٧٧٧

تــــــأســــــيــــــس مــــديــــنــــة 
ـــة  ـــوالي ســــــان هـــــوزيـــــه ب

كاليفورنيا.
:١٨٣٠

انـــــــــــــدالع انــــتــــفــــاضــــة 
نــوفــمــبــر، وهــــي تــمــّرد 
ــــح ضــــــد الـــحـــكـــم  مــــســــّل

الروسّي لبولندا.
 :١٨٩٩

تأسس نادي برشلونة 
في إسبانيا.

 :١٩٤٧
صــدور قــرار مجلس 
األمن الدولّي رْقم ١٨١ 
والـــــداعـــــي إلـــــى تــقــســيــم 
فــلــســطــيــن بــيــن الــعــرب 

واليهود.
:٢٠١٠

مـــجـــيـــد  اغـــــــتـــــــيـــــــال   
شــــهــــريــــاري فـــيـــزيـــائـــّي 
وعـــالـــم فـــيـــزيـــاء نـــووي 
قنبلة  بــواســطــة  إيـــرانـــّي 

الصقة على سيارته.
:٢٠١٧

عمر  السورّي  الالعب 
خــربــيــن يــفــوز بــجــائــزة 
قدم  كــرة  العــب  أفضل 

في آسيا لسنة ٢٠١٧.

٢٩ نوفمبر

هل تستطيُع مساعدَة الفارس الملثم في عبور هذه المتاهة 
من  أقـــلَّ  فــي  الكبير  الــجــامــع  إلـــى  الــوصــول  مــن  يتمّكن  حــّتــى 

دقيقتَين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

األحد 14 ربيع اآلخر 1442هـ - 29 نوفمبر 2020م - العدد (14085) ٢٢

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

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 

الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- أبنية شديدة االرتفاع تمتاز أحيانًا بجمال وتصميم هندسّي رائع.

٢- نهر لبنانّي ينبع من جبل صنين ويصّب في مدينة زحلة البقاعية.

٣- مطٌر خفيف أو ندى - أكبر مدينة في والية أالسكا األمريكّية.

عك - أمر خفي - اسم موصول. مك وتََوجُّ ٤- تََرحُّ

٥- وحدة وزن قديمة - حرف عطف - فتور وضعف في الدراسة.

٦- دولة أوروبية تُعرف بجزيرة الزمرد لجمال ريفها األخضر.

٧- تمثاٌل من َحَجٍر أو خشٍب - صفة من ينهض من الفراش باكًرا.

٨- حرف نصب - حرف ناسخ يفيد التَّمّني - واحد باألجنبية.

٩- نّحات فرنسي صنع تمثال الحّرية عند مدخل مرفأ نيويورك.

١٠ - مدينة في الهند عاصمة والية البنغال الغربي - حرف نصب.

أو  األراضــــي  بملكية  وثــائــق   - ْرِع  ـــــزَّ ال َحـــــاِرُس   -١

العقارات.

بعلبك  مــن  ينبع  اللبنانية  األنــهــر  أطـــول  مــن   -٢

ويصّب في البحر المتوسط.

٣- مهنة إنسانية - ُمتََساِمًحا وَذا َصْفح - برأ وصح 

من مرضه.

كون - مضغ اللقمة وأدارها في فمه. ٤- ضّد السُّ

دولة أمريكية  جاد الرجل بماله (معكوسة) -   -٥

عاصمتها ليما.

٦- مدينة أمريكية في أريزونا - أحرف ُمتشابهة.

٧- من الحيوانات - يجري في العروق - للندبة.

الثقافّي  المركز   - َواْلــَمــاِل  ـــِل  األَْه ِمــَن  الَكثِيُر   -٨

واالقتصادّي ألفغانستان.

٩- قبل اليوم - دولة في أمريكا الشمالية.

على  وشــاِهــد  بــيــروت  فــي  مبنى  أعــلــى  كـــان   -١٠

الحرب اللبنانّية - عملة آسيوّية.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

العثور على «أجمل 
قاتل في المحيط»

صــادفــت امــــرأٌة جــنــوب إفــريــقــيــة تــدعــى 
األقدام  على  نزهة  في  كانت  فاغنر،  ماريا 
ـــرة «كـــيـــب»،  فــــوق شـــاطـــئ فـــي شــبــه جـــزي
«أجمل  بأّنه  يوصف  غريبًا  بحريًا  مخلوًقا 
التنين  بــاســم  ويــعــرف  الــُمــحــيــط»  فــي  قــاتــل 
ولسعته  المبهر  األزرق  لونه  بسبب  األزرق 

القاتلة.
على  الــغــريــب  الــمــخــلــوق  هــــذا  ويـــتـــغـــّذى   
رجــــل الـــحـــرب الــبــرتــغــالــي الــمــمــيــت (أحـــد 
البحرية  والحيوانات  البحر)،  قناديل  أنــواع 

األخرى.  الساّمة 
طعامها  مــن  الــالذعــة  الخاليا  يمتُص  ثــّم 
يعطيه  مـــا  مـــرّكـــزة،  بـــَجـــرعـــات  ويــخــزنــهــا 
وتشمل  فــريــســتــه.  مــن  بــكــثــيــر  أقـــوى  لــدغــة 
األزرق  التنين  للسعة  النموذجية  األعــراض 
الجلد  والــتــهــاب  والــقــيء،  ـــم،  واألل الــغــثــيــان، 

الحاّد. التحّسسي  التماسي 

 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



٢٣ أخيرةأخيرة
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حالة الطقس في دولة قطرحالة الطقس في دولة قطر

 جنوبية شرقية ٨- ١٨ عقدة، وهّبات تصل ٢٢ عقدة مع األمطار 
الرعدية

البحر

التحذيرات
 ال يوجد

 أغلبها جنوبية شرقية ٥-١٥ عقدة

الرياح

الخور
Alkour

الدوحة
Doha

مسيعيد
Mesaieed

ابو سمرة
Abu Samra

الرويس
Ruwais

دخان
Dukhan

١٦ - ٢٢٢٢ - ٢٨

٢٢ - ٢٩
٢٣ - ٢٧

 ١٩ - ٢٥

٢٣ - ٢٧

4:394:39الفجرالفجر
6:016:01الشروقالشروق
11:2211:22الظهرالظهر
2:232:23العصرالعصر
4:454:45المغربالمغرب
6:156:15العشاءالعشاء

مواقيت الصالةمواقيت الصالة
مواقيت المد والجزر

أعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٥٢ : ١٥ - ٣٤ : ١٠٠٦ : ٢٣ - ٤١ : ١٢مسيعيد

٠٢ : ١٥ - ٤٦ : ٣٣٠٥ : ٢٢ - ٤٥ : ١١الوكرة

٤٨ : ١٤ - ٤٣ : ٠٤  ٢٩ : ٢٢ - ٢٦ : ١١الدوحة

٣٤ : ١٤ - ٤٢ : ٠٧٠٣ : ٢٢ - ٠٣ : ١٠الخور

٤٧ : ١٦ - ٣١ : ٤٧٠٤ : ٢٢ - ١٣ : ١١الرويس

٠٢ : ٢٢ - ٢٩ : ٥٤٠٩ : ١٥ - ١٦ : ٠٣دخان

١٩ : ٢١ -  ٥٤ : ١١٠٨ : ١٥ - ٠١ : ٠٣أبوسمرة

لفضيحة  تــفــاديـًـا  ب):  ف  (أ   - كوبنهاغن 
جديدة - بيئية هذه المرة - أعلنت الحكومة 
الدنماركية الجمعة أنها ُمستعدة لنبش وحرق 
جَيف حيوانات المنك التي طمرت على عجل 
جائحة «كوفيد-١٩».  على  الحرب  إطار  في 
ـــخـــِدَمـــت ُحـــفـــر جــمــاعــيــة لــطــمــر  وقـــــد اســـتُ
حيوانات المنك التي تم القضاء على الماليين 
مــنــهــا بــعــد اكـــتـــشـــاف ســـاللـــة ُمـــتـــحـــّورة من 
أن  مخافة  لديها،  الُمستجد  كورونا  فيروس 
تشّكل خطًرا على البشر. وقال وزير الزراعة 
لمحطة  حديث  في  بريهن  راسمون  الجديد 
اليوم  منذ  يرغب  إنــه  الرسمية   «٢ في  «تــي 
في  المتحّور  الفيروس  هذا  الكتشاف  األول 

وإحراقها،  المنك  حيوانات  كل  من  التخلص 
الُممثلة  األحـــزاب  معظم  رأي  بذلك  مــؤيــًدا 
أن  السياسية  الطبقة  وتخشى  البرلمان.  في 
يـــؤدي تحلل الــحــيــوانــات الــنــافــقــة إلـــى تــلــّوث 
بإتالفها  وتطالب  والنيتروجين،  بالفوسفور 
عن طريق حرقها على سبيل المثال. ويمكن 
مياه  خــصــوًصــا  الُمنبعثة  الــغــازات  تــلــوث  أن 
الحكومة  وكانت  االستحمام.  ومياه  الشرب 
الدنماركية أمرت في مطلع نوفمبر الحالي 
بقتل كل حيوانات المنك في البالد وعددها 
انتشار  لوقف  ُمحاولة  في  مليونًا   ١٧ إلى   ١٥
تلك الساللة، بعدما أثارت مخاوف في شأن 

فاعلية أي لقاح في المستقبل. 

الدنمارك تعتزم إحراق 
جيف حيوانات المنك 

الخريف يُضفي جماًال على جبل تشام بتركيا 
أنقرة-وكاالت: تجلى فصل الخريف 
جبل «تشام»  غابات  في  له  حلة  بأبهى 
الشتاء  مــوســم  استقباله  قبيل  بتركيا، 

حيث يتحول إلى قبلة لعشاق الطبيعة.
(صــنــوبــر)،  تــشــام  جبل  ارتــفــاع  ويبلغ 
قضائي  حــدود  ضمن  ويقع  متر،   ٩٠٠
«هــــانــــدك» و»قـــوجـــه عــلــي» الــتــابــعــيــن 

لوالية صقارية شمال غربي تركيا.
ويـــحـــتـــضـــن الـــجـــبـــل ُمـــخـــتـــلـــف أنـــــواع 
والزان  الصنوبر  أشهرها  من  األشجار، 

الكستناء.
بــألــوان  تكتسي  الــتــي  األشــجــار  وتبهر 
زّوار  ـــحـــمـــراء،  وال الـــصـــفـــراء  الــخــريــف 
ساحرة  مشاهد  من  ترسمه  بما  الجبل 

للطبيعة الخّالبة.
للراغبين  مقصًدا  الجبل،  يُشكل  كما   
ــــعــــاد عـــــن زحــــمــــة الـــمـــديـــنـــة  ــــت فـــــي االب
وضجيجها، واالستمتاع بهدوء الطبيعة، 

واالسترخاء في حضرتها. 

اكتشاف هرمون يُزيد القدرة 
على الصبر وتنظيم المزاج 

حديثة،  دراســـة  كشفت  وكـــاالت:  طوكيو- 
معهد  فــي  العصبي  الحساب  وحـــدة  أجرتها 
ـــاوا لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا بــجــامــعــة  ـــن أوكـــي
الفئران،  على  الــيــابــان،  فــي  العليا  الــدراســات 
مناطق ُمحّددة من الدماغ تعّزز الصبر بشكل 
فردي من خالل تحفيز هرمون السيروتونين 
اصطناعًيا، ونشرت النتائج في مجلة «سينس 
ادفانس» العلمية. وقال كاتسوهيكو ميازاكي 
«السيروتونين  لــلــدراســة:  الــرئــيــس  الــمــؤلــف 

الجسم  فــي  تنتج  كيميائية  مــادة  عــن  عــبــارة 
تتبادله  عصبي  نــاقــل  أنــهــا  كــمــا  (هـــرمـــون)، 
يُساعد  حيث  الــدمــاغ،  في  العصبية  النهايات 
على تنظيم المزاج ودورات النوم واالستيقاظ 
بحثنا  «يُظهر  ميازاكي:  وأضــاف  والشهية». 
أيًضا  يلعب  الكيميائي  الناقل  هــذا  إطــالق  أن 
دوًرا مهًما في تعزيز الصبر، وزيــادة الوقت 
الذي تكون فيه الفئران على استعداد النتظار 

مكافأة الطعام». 

الشرطة اإلسبانية تعتقل 
مهربي مخدرات في 

البحر المتوسط

 تطوير اختبار جديد باأللماس للكشف عن األمراض 

(رويــــتــــرز):   - بــرشــلــونــة 
قـــالـــت الـــشـــرطـــة اإلســبــانــيــة 
عصابة  اعتقلت  إنــهــا  أمـــس 
ـــمـــخـــدرات  مــــن مـــهـــربـــي ال
بــــعــــد ُمــــــــطــــــــاردة مـــثـــيـــرة 
لمسافة  السريعة  بــالــزوارق 
في  مــيــل   ١٠٠ عــلــى  زادت 
الــبــحــر الـــمـــتـــوســـط، حـــاول 
ـــهـــّربـــون خـــاللـــهـــا إلـــقـــاء  ـــُم ال
المياه.  في  الحشيش  أكياس 
ـــــطـــــاردة  ـــــُم ـــــمـــــرت ال واســـــت
اعتقال  وتــم  ساعات  خمس 
ُمـــهـــربـــيـــن ُمــقــنــعــيــن كـــانـــوا 
ويــلــوحــون  صــــوًرا  يلتقطون 
ـــقـــي الــقــبــض  لــلــشــرطــة. وأل
فــي وقــت الحــق على أفــراد 
الــعــصــابــة الــخــمــســة بــعــد أن 
تابع  دوريــة  زورق  اعترض 
السريع  زورقــهــم  للجمارك 
في  قرطاجنة  ساحل  قبالة 

جنوب إسبانيا.

ابتكرت  وكــاالت:   - لندن 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــبــاحــثــيــن 
الجامعية،  لــنــدن  كلية  فــي 
طــريــقــة ُمــشــابــهــة الخــتــبــار 
يغمس  الــذي  الورقي  الحمل 
في عّينة سائلة ويتغير لونه 
وذلــك  الــقــائــم،  للوضع  تبًعا 
النانوي،  األلماس  باستخدام 
في  األمـــــراض  عــن  للكشف 
مثل  الـــُمـــبـــكـــرة،  مــراحــلــهــا 
فـــــيـــــروس نـــقـــص الـــمـــنـــاعـــة 
وفـــيـــروس   HIV ــبــشــريــة  ال
الــُمــســّبــب   ٢-SARS-CoV
الُمنتشرة  كــورونــا  لجائحة 
ــــحــــاء  أن جــــمــــيــــع  فــــــي  اآلن 
الــــعــــالــــم. ونـــــشـــــرت مــجــلــة 
نــيــتــشــر الــعــلــمــيــة الــــدراســــة 
قدرة  أكــدت  التي  الجديدة، 
األلماس النانوني ذي التكلفة 
الـــُمـــنـــخـــفـــضـــة عـــلـــى كــشــف 
مراحلها  فــي  أمـــراض  عــدة 
ــــمــــبــــكــــرة بــــشــــكــــل دقـــيـــق  ال

وفعال، مقارنة باالختبارات 
الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي والـــمـــصـــنـــوعـــة مــن 

جزيئات الذهب النانوية.
أن  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  وأكـــــــــــد 
النانوية  األلــمــاس  جــزيــئــات 
حــــّســــاســــة لـــلـــغـــايـــة لـــدرجـــة 
تــــمــــكــــنــــهــــا مـــــــن اكــــتــــشــــاف 
الـــــفـــــيـــــروســـــات حــــتــــى فــي 
نــشــاطــهــا الـــضـــعـــيـــف، وهــــذا 
أن  الممكن  مــن  أنــهــا  يعني 
تــحــّدد اإلصـــابـــة بــاألمــراض 

الــــخــــطــــيــــرة، مــــثــــل نــقــص 
مرحلة  في  وغيره  المناعة 
يُساعد  الــذي  األمــر  ُمبكرة، 
فــــي مـــنـــع انـــتـــقـــال الـــمـــرض 
وانــــــتــــــشــــــاره مــــــن األفـــــــــراد 

المصابين.
 وقــــالــــت الـــبـــروفـــيـــســـورة 
القائمة  ماكيندري،  راشيل 
على الــدراســة، إنــهــم ركــزوا 
فــــي بــحــثــهــم عـــلـــى مـــرض 
نــقــص الــمــنــاعــة الــمــكــتــســبــة 

.HIV

السجن عاًما لخّيال إيرلندي في فرنسا 
ُحــكــم  ب):  ف  (أ   - نــيــس 
بالسجن  إيرلندي  خّيال  على 
عاًما واحــًدا مع وقف التنفيذ 
وُمنع من ُمزاولة الهواية مدة 
خمس سنوات إثر نفوق جواده 
جـــّراء اإلنــهــاك الــزائــد والجلد 
«كاني-سور- مــنــطــقــة  فـــي 
مير» في جنوب فرنسا سنة 
٢٠١٦، على ما أفادت مصادر 
قضائية. وذّكرت كاتيا فيشر 
ُمــمــثــلــة الـــرابـــطـــة الــفــرنــســيــة 
لـــحـــمـــايـــة الــــخــــيــــول، إحــــدى 
الهيئات الخمس التي تقّدمت 
بدعوى مدينة في المحاكمة، 
ــا  ــــأن الـــخـــّيـــال كــــان ُمــالحــًق ب
جسيم  أذى  «إلـــحـــاق  بتهمة 
ـــمـــارســـة أفـــعـــال وحــشــيــة  وُم
فــــي حــــق حــــيــــوان مـــنـــزلـــي». 
بنيل  المحكمة  حكمت  وقــد 
كــــل مــــن الـــهـــيـــئـــات الــخــمــس 
يورو   ١٥٠٠ بقيمة  تعويضات 
إضافة إلــى ألــف يــورو ُمقابل 

التكاليف القضائية. وبموجب 
محكمة  عــن  الــصــادر  الحكم 
لالستئناف،  والــقــابــل  غـــراس 
اإليرلندي  الخّيال  على  ُحكم 
بــمــنــعــه نـــهـــائـــًيـــا مــــن حـــيـــازة 
حـــيـــوان مـــنـــزلـــي، وفــــق قلم 
الـــمـــحـــكـــمـــة. وكـــــــان الــــجــــواد 

الـــــرمـــــادي «فـــلـــوغـــاس صــن 
ســــت كــــــــروز» الـــبـــالـــغ عــشــر 
ســنــوات يُـــشـــارك ســنــة ٢٠١٦ 
في سباق حواجز في مضمار 
في  للخيل  كاني-سور-مير 
منطقة كوت دازور الساحلية 
(الــريــفــيــيــرا الــفــرنــســيــة). وقد 

من  العاشر  في  الحيوان  نفق 
انــهــيــاره  إثــــر   ٢٠١٦ أكـــتـــوبـــر 
من التعب جــّراء إجباره على 
ُمتتاليتين  لــجــولــتــيــن  الـــعـــدو 
بصورة  وجلده  المضمار  في 
زائدة من جانب خّياله، وفق 

شهادات ُمتطابقة. 
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قطــر ترفــض االغــتياالت واإلرهــاب
إعـــــراب ســـعـــادة نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة، خـــالل اتصال 
هــاتــفــي مــع وزيــــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي، 
أمـــــــس، عــــن إدانــــــــة دولـــــــة قـــطـــر بــشــدة 
واغتيال  طــهــران،  في  تم  الــذي  التفجير 
رئــيــس  زادة،  فـــخـــري  مــحــســن  الـــعـــالِـــم 
الدفاع  واإلبــداع بــوزارة  األبحاث  منظمة 
اإليرانية في هجوم مسلح، واعتبار ذلك 
ينطلق  اإلنسان،  حقوق  على  جلًيا  تعديًا 
الرافضة  الثابتة  القطرية  المواقف  من 
لإلرهاب والعنف أيًا كان نوعه ومصدره.

عن  التعبير  خالل  ومن  قطر  أن  كما   
رفضها لهذا الحادث تدرك أن مثل هذه 
الخطوات لن تسهم إال في سكب المزيد 
مــن الــوقــود على الــنــار فــي الــوقــت الــذي 
الدولي  والمجتمع  المنطقة  فيه  تبحث 
إلى  والعودة  التوتر  لتخفيف  وسائل  عن 
طــاولــة الـــحـــوار والــدبــلــومــاســيــة. ولــذلــك 
إلى  والسعي  النفس  ضبط  المهم  فمن 

إيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة. 
مــــــواقــــــف قــــطــــر مــــــن االغـــــتـــــيـــــاالت 
واإلرهــــاب واضــحــة وثــابــتــة، حيث ظلت 

كانت  مهما  واإلرهـــــاب،  العنف  تــرفــض 
الــدوافــع واألســبــاب، ولذلك جــاء رفضها 
اإليــرانــي،  الــنــووي  الــعــالـِـم  اغتيال  لعملية 
مضًرا  عــمــًال  العملية  هــذه  مثل  باعتبار 
بــمــســاعــي الـــحـــوار مـــع إيـــــران بخصوص 
ملفها الـــنـــووي. ومـــن هــنــا جـــاء الــرفــض 
عمًال  باعتباره  للحادث  الدولية  واإلدانــة 
عواقب  إلــى  يــؤّدي  قد  خطيًرا  تصعيديًا 

وخيمة.
على  الــجــمــيــع  يــعــمــل  أن  الــمــهــم  مـــن 
التمسك بضبط النفس، وتفادي أي أعمال 

المنطقة  فــي  التوتر  لتصعيد  تـــؤّدي  قــد 
والذي لن يكون في مصلحة أحد ويؤدي 
اإليراني  البرنامج  محادثات  إخــراج  إلــى 
عن مسارها، وأن على الجميع أن يدرك 
أي  فــي  للدخول  مستعّد  غير  العالم  أن 
تــصــعــيــد يــضــر بــالــمــنــطــقــة وبــاالقــتــصــاد 
جاء  ولذلك  األمني،  واالستقرار  العالمي 
هذا  إدانـــة  عــن  ُمــعــّبــًرا  القطري  الموقف 
الحادث باعتباره عمًال غير مقبول، ألنه 
الــوقــود  مــن  الــمــزيــد  سكب  فــي  سيسهم 
ضبط  أهمية  على  والتأكيد  الــنــار،  على 

الخالفات  وحــل  التصعيد  وعــدم  النفس 
ــتــأثــيــرات األزمــــة  عــبــر الـــحـــوار تـــفـــاديًـــا ل
أمن  وعلى  العربي،  الخليج  منطقة  على 

المنطقة اإلستراتيجية للعالم أجمع.
 من الواضح أن مرتكبي حادث تفجير 
واغتيال العالِم النووي اإليراني ال يريدون 
استقرار المنطقة، وأنهم من خالل هذه 
بالعودة  األوضــاع  يؤججون  إنما  العملية 
إلى مربع الحرب والذي سيضر بالجميع 
لــيــس إيــــران فــقــط وإنــمــا الــعــالــم أجــمــع، 
النفس  ضبط  يتطلب  األمر  فإن  ولذلك 

وتحرًكا دولًيا وإقليمًيا لمنع خطر اندالع 
الحرب التي ال يرغب فيها الجميع. 

أن  مــن  ينطلق  الــقــطــري  الــمــوقــف  إن 
وأنه  الخليج،  لمنطقة  جــارة  دولــة  إيــران 
إذا كان هناك خالفات سياسية أو أمنية 
بينها وبين بعض الدول في العالم فيجب 
الــنــظــر فــي تــلــك الــخــالفــات بــشــكــل بــّنــاء 
بدًال  إلنهائها  والمفاوضات  الــحــوار  عبر 
إيرانية  شخصيات  باغتيال  الــقــيــام  مــن 
مما يعيد الجميع إلى مربع الحرب التي 

ستقود المنطقة إلى عدم االستقرار.

رأيرأي

العالقةاغتيال العالِم اإليراني خطوة لن تُسهم إال في سكب المزيد من الوقود على النار   للمسائل  جذرية  حلول  إيجاد  إلى  والسعي  النفس  ضبط  المطلوب 

فــحــص الــتــهــمــة والــتــأّكــد مــن مـــدى صــحــة نسبتها 
للمتهم

فحص التهمة ١٥

ِمــَن  ُكــنــَت  أَْم  أََصــَدْقــَت  َسنَنُظُر  «َقـــاَل 

َذا َفأَْلِقْه إِلَْيِهْم  اْلَكاِذبِيَن (٢٧) اْذَهب بِِّكتَابِي َهٰ
ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم َفانُظْر َماَذا يَْرِجُعوَن (٢٨)»

على املخيمني عدم 
قيادة الدراجات 

مبواقع التخييم ليًال 
لتجنب احلوادث

ف  أ  أبايتي-  دو  ســيــدرو 
ب: في سيدرو دو أبايتي في 
توّزع  البرازيل  شرق  جنوب 
على  ــمــّجــان  ــال ب الـــِكـــمـــامـــات 
الفحوص  وتُــجــرى  الجميع، 
بطريقة عشوائّية في شوارع 
ُمــــقــــفــــرة، فــــهــــذه الــمــديــنــة 
ـــوحـــيـــدة  الــــّصــــغــــيــــرة هـــــي ال
إصــابــة  أيَّ  تــشــهــْد  لـــم  الـــتـــي 
المستجّد  كــورونــا  بفيروس 
فــــي الـــبـــلـــد، حـــيـــث ُســّجــلــت 
في  َوَفيات  نسبة  أعلى  ثاني 
الـــعـــالـــم. فــمــنــذ بــــدء انــتــشــار 
الوباء في البرازيل قبل تسعة 
أشهر، لم تسّجل هذه البلدة 
في  نسمة   ١٢٠٠ تضّم  التي 
جيرايس  ميناس  قلب والية 
سوى حالة واحدة، في حين 
«كوفيد-١٩»  وبـــــاء  أودى 

بــحــيــاة أكــثــر مــن ١٧٠ ألــف 
مليون   ٦,١ وأصــاب  شخص 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد األمـــريـــكـــّي 
الالتينّي الكبير. ويُعزى هذا 
عــّدة»،  «عوامل  إلى  اإلنجاُز 
فـــــي نــــظــــر الـــــمـــــســـــؤول فــي 
رودريغيس  كارلوس  البلدية 

وســائــل  وصـــــّرح «ال  بــيــنــتــو. 
نـــقـــل عـــــام هـــنـــا، والــمــديــنــة 
إدارُة  انــفــّكــت  ومـــا  وادعـــــة. 
ضــرورة  على  تشّدد  الصحة 
وُمــراعــاة  المنزل  في  البقاء 
االجتماعّي».  التباعد  قواعد 
شــارع  على  الــبــلــدة  وتقتصر 

موازيَين  وشارَعين  رئيسّي 
األزّقــة  بعض  منهما  تتفّرع 
الـــتـــي يــخــّيــم عــلــيــهــا صــمــٌت 
مـــطـــبـــق تــــخــــرقــــه صـــبـــاًحـــا 
مكّبُر  يذيعها  نداءاٌت  ومساًء 
بأّن  السّكان  لتذكير  الصوت 

الفيروس يبقى بالمرصاد.

سيدرو دو أبايتي المدينة الوحيدة في البرازيل بال كورونا 

انقطاع الكهرباء عن آالف 
السّكان بعد عاصفة بروسيا

موسكو- د ب أ: يعيُش اآلالُف من األشخاص بدون كهرباء 
جنوب  أقصى  في  ثلجّية  عاصفة  هبوب  من  أّيــام  عشرة  بعد 
شــرق روســيــا. وتــــأّزم الــوضــُع  خــصــوًصــا فــي جــزيــرة روسكي 
الُمطلة على الُمحيط الهادئ. وقالت السلطاُت أمس إنَّها تعمُل 
من  الكثير  سكاَن  إنَّ  وأضافت  الكهرباء.  خطوط  إصالح  على 
وكان  مــجــّدًدا.  الكهربائيُّ  التياُر  يصلُهم  ســوف  هناك  القرى 
الــوزيــر المسؤول عــن أقصى شــرق روســيــا، قــد تــحــّدث سابًقا 
عما إجماليه أربعة آالف شخص تقريبًا في منطقة بريموري 
انقطعت عنهم الكهرباء منذ أّيام. وفي ِذروة األحداث كان ١٨٠ 

ألَف ساكن بدون كهرباء.
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