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الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

منطقة تجارة حرة ومجمع أعمال دراسة بتخصيص إجازة لألب في فترة األمومة
وفنادق في مدينة املطار 

صفقة القرن لصرف األنظار 
5عن محاكمة ترامب

آالف الرياالت أجور مشاهير سناب شات الكويتيني في الدوحة

بدت سوق اإلعالنات اإللكترونية على 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي بــال  ــواصــ ــتــ ــات الــ ــنـــصـ مـ
مـــكـــابـــح، حــيــث انـــتـــشـــرت مــنــذ ســنــوات 
وما زالت تواصل ازدهارها في املشهد 

الخليجي على وجه الخصوص، بينما 
تبدو أسماء املشاهير الذين فتحت لهم 
الــعــالــم االفــتــراضــي، ليصبحوا،  أبــــواب 
بــفــعــل الـــشـــهـــرة، وجـــوهـــًا إعـــالنـــيـــة، في 

تكاثر مستمر.
ــور فـــــي الـــكـــويـــت  ــهــ ــشــ حـــيـــث أصــــبــــح املــ

قــــادرًا عــلــى الــتــأثــيــر فــي شــريــحــة كبيرة 
من متابعيه، الذين يتنوعون من كافة 
لـــيـــصـــبـــح وجـــهـــًا  الـــــــــدول دون حـــــــــدود، 
إعالنيًا ليس في الكويت فحسب بل في 

دول خليجية أخرى، أبرزها قطر.

قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي 
املدير التنفيذي ملعهد الدوحة الدولي 
لـــألســـرة إن تـــحـــديـــات عـــديـــدة تــواجــه 
ــرأة يتطلب منها  املــ ــرة، حــيــث إن  ــ األسـ
الــعــمــل بــعــد ســـنـــوات الــــدراســــة وكــذلــك 
الــرجــل، مــن هـــذا املنطلق يــقــوم املعهد 
بـــــدراســـــة ســـيـــاســـات تــــدعــــم مـــنـــاصـــرة 
األبــويــن لتربية أبنائهما، مثل إجــازة 

لـــألب ألنـــه يــتــولــى مــســؤولــيــة األبـــنـــاء، 
ودور املعهد أنه يوازن بني السياسات 
املوجودة والبرامج التي تدعم األسرة 
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع املــؤســســات 
األخــــــــــــرى، حــــيــــث إنـــــــه يــــوجــــد تــــعــــاون 
بــني مــؤســســة الــعــمــل االجــتــمــاعــي بكل 
الــتــنــمــيــة والــعــمــل  مــــراكــــزهــــا ووزارة 
والشؤون االجتماعية وجميع أجهزة 

الدولة.
¶ د. شريفة العمادي

الكويت - الشرق

كــشــف الــســيــد مــســعــود جــــار اهللا 
املـــري، مدير إدارة األمــن الغذائي 
بوزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ 
78 مشروعًا ضمن اإلستراتيجية 
الــوطــنــيــة لـــألمـــن الـــغـــذائـــي حتى 
2023، مــبــيــنــًا أن 70 مـــشـــروعـــًا 

تستهدف تطوير اإلنتاج املحلي.
 n وأشـــار فــي حـــوار خــاص لـــ
إلــى اعتماد خطة وطنية لتأمني 
الغذاء واختيار الخطوط البديلة 
ــار الــــــــدول خـــــالل فـــبـــرايـــر  ــيــ ــتــ واخــ
املـــقـــبـــل، مــــؤكــــدًا أن قـــطـــر قــطــعــت 
شــوطــًا كــبــيــرًا فـــي بــنــاء منظومة 

وطنية فعالة لألمن الغذائي. 

ــن مـــســـعـــود جــــــار اهللا عــن  ــ ــلـ ــ  وأعـ
لــتــوقــيــع عــقــود التخزين  ــداد  ــ اإلعـ
مـــــع 15 شـــركـــة  اإلســــتــــراتــــيــــجــــي 
فبراير املقبل، مشيرًا إلى الوصول 
ــادة مــخــزون السلع  إلـــى هـــدف زيــ
ــهـــر  إلـــــــى 6 أشـ ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اإلســ

منتصف العام الجاري 2020.
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صاحب السمو يمنح سفيري لبنان وبلغاريا وسام الوجبة
اســتــقــبــل حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، في مكتبه بالديوان 
األميري صباح أمس، سعادة السيد حسن قاسم نجم 
اللبنانية الشقيقة، وسعادة السيد  سفير الجمهورية 
ميتني حسني كـــازاك سفير جمهورية بلغاريا، وذلــك 

فــتــرة عملهما  انــتــهــاء  لــلــســالم عــلــى ســمــوه بمناسبة 
في الــبــالد.  وقــد منح سمو األمــيــر، سعادة السفيرين 
وسام الوجبة، تقديرا لدورهما في املساهمة في تعزيز 
العالقات الثنائية بــني دولــة قطر وبلديهما، متمنيا 
لــهــمــا الــتــوفــيــق فــيــمــا ســيــعــهــد إلــيــهــمــا مـــن مـــهـــام في 

املستقبل، وللعالقات مزيدا من التقدم والنماء.
 من جانبهما، أعرب السفيران عن شكرهما وتقديرهما 

لسمو أمير البالد املفدى، وللمسؤولني في الدولة على 
ما لقياه من تعاون أسهم في نجاح عملهما بالبالد.

 كما استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، في مكتبه بالديوان 
ــادة الـــســـيـــد كــيــشــيــري  ــ ــعـ ــ ــاح أمـــــــس، سـ ــبــ األمـــــيـــــري صــ
اثوالثمودالي سفير جمهورية سريالنكا الديمقراطية 
االشتراكية، وذلك للسالم على سموه بمناسبة انتهاء 

الــبــالد.  وتمنى سمو األمــيــر، لسعادة  فترة عمله فــي 
الــســفــيــر الــتــوفــيــق فــيــمــا ســيــعــهــد إلـــيـــه مـــن مـــهـــام في 
املستقبل، ولــلــعــالقــات بــني البلدين مــزيــدا مــن التقدم 

والنماء.
 من جانبه، أعــرب سعادة السفير عن شكره وتقديره 
لسمو أمير البالد املفدى، وللمسؤولني في الدولة على 

ما لقيه من تعاون ساهم في نجاح عمله بالبالد.

الدوحة - قنا
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صاحب السمو يهنئ
 الحاكم العام ألستراليا

نائب األمير  يهنئ الحاكم 
العام ألستراليا

رئيس الوزراء يهنئ
 نظيره األسترالي

جامعة حمد تعقد دورات 
مجتمعية جديدة

تحظى مــهــارات التواصل الفعالة بموقٍع مهٍم فــي صميم 
تــقــدمــهــا جامعة  الــتــي  املــقــبــلــة  الـــــدورات املجتمعية  بــرامــج 
حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر. وتــزود كل دورة من 
الـــدورات، التي تستمر ملدة أربعة أيــام وتقام خالل شهري 
ــاألدوات الــالزمــة للنجاح في  فبراير ومـــارس، املــشــاركــني بــ

بيئات العمل الصعبة. 

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل 
ــبـــالد املـــفـــدى، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى فــخــامــة  ثـــانـــي أمـــيـــر الـ
ــا،  ــيـ ــرالـ ــتـ ــيـــد هـــيـــرلـــي، الـــحـــاكـــم الــــعــــام ألسـ ــفـ ــرال ديـ ــنــ الــــجــ

لبالده. الوطني  اليوم  بمناسبة 

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 
ببرقية تهنئة، إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم 

العام ألستراليا، بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، 
رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة الى 
دولـــة الــســيــد ســكــوت مــوريــســون، رئــيــس وزراء أســتــرالــيــا، 

بمناسبة اليوم الوطني لبالده.
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صاحب السمو يتلقى رسالة خطية من رئيس الفلبني
تــــــلــــــقــــــى حـــــــــضـــــــــرة صــــــاحــــــب 
ــيــــم بـــن  الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ تــــمــ
الـــبـــالد  أمـــيـــر  ثـــانـــي  حـــمـــد آل 
ــة خـــطـــيـــة مــن  ــالــ ــــدى، رســ ــفـ ــ املـ
فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس رودريـــغـــو 
ــيـــــس  ــ رئـ دوتـــــــيـــــــرتـــــــي  رووا 
جــمــهــوريــة الــفــلــبــني، تــتــصــل 
بــالــعــالقــات الــثــنــائــيــة وســبــل 

وتطويرها. دعمها 
ـــعـــــادة  ــة ســ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــم الـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ تـ
الــــســــيــــد ســــلــــطــــان بــــــن ســـعـــد 
ــخـــــــي وزيـــــــــــــر الـــــــدولـــــــة  املـــــــريـــــ
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، خــالل 
اجــتــمــاعــه أمـــس، مــع ســعــادة 
أو،   - ماما  د.  عبدالله  السيد 
ــة الـــرئـــيـــس  ــامـ مـــســـتـــشـــار فـــخـ

الفلبيني. ¶ املريخي خالل االجتماع مع مستشار الرئيس الفلبيني

الدوحة - قنا

ملك إسبانيا يتسّلم أوراق اعتماد سفيرنا

¶ ملك إسبانيا خالل تسلم أوراق اعتماد سفيرنا

ــلـــم جــــاللــــة املــــلــــك فــيــلــيــب  ــسـ تـ
ــــك إســــبــــانــــيــــا،  ــلـ ــ الـــــــســـــــادس مـ
السيد  سعادة  اعتماد  أوراق 
عــبــدالــلــه بــن إبــراهــيــم الــحــمــر 
ســفــيــرا فـــوق الــعــادة مــفــوضــا 

إسبانيا.  لدى  قطر  لدولة 
ــــر  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــسـ ــــــادة الـ ونــــــــقــــــــل ســـــــــعـــ
تـــــحـــــيـــــات حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى 
ــا،  ــيـ ــانـ ــبـ ــة مـــلـــك إسـ إلـــــى جــــاللــ
ــمــــوه لـــجـــاللـــتـــه  وتـــمـــنـــيـــات ســ
بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة، 
ولــحــكــومــة وشــعــب إســبــانــيــا 

ــقــــدم واالزدهــــــــــار.  ــتــ بــــــــدوام الــ
مــن جــانــبــه، حــمــل جــاللــة ملك 
ــا ســـــعـــــادة الـــســـفـــيـــر  ــيــ ــانــ ــبــ إســ
صاحب  حــضــرة  إلــى  تحياته 
الــســمــو أمــيــر الـــبـــالد املــفــدى، 
ــا لـــــســـــمـــــوه مـــــوفـــــور  ــيــ ــنــ ــمــ ــتــ مــ
الــصــحــة والـــســـعـــادة، ولــدولــة 
ــدم  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ قــــــطــــــر اســــــــتــــــــمــــــــرار الــ
والــتــنــمــيــة واالزدهـــــــــار.. كــمــا 
ــر  ــيــ ــفــ ــــى لــــــســــــعــــــادة الــــســ ــنـ ــ ــمـ ــ تـ
أداء  فـــي  الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح 
مــهــامــه، مــؤكــدا لــه تــقــديــم كــل 
ــقـــاء بــالــعــالقــات  الـــدعـــم لـــالرتـ
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــني الـــبـــلـــديـــن إلـــى 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــاون أوثـــــــق فـ ــ ــعـ ــ تـ

املجاالت.

مدريد - قنا

الدوحة - الشرق
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صاحب السمو يهنئ 
الرئيس الهندي

نائب األمير يهنئ
 الرئيس الهندي

رئيس الوزراء يهنئ
 نظيره الهندي

جامعة الدراسات العليا 
تستقبل الدفعة األولى 2021

 HEC Paris الـــدراســـات العليا إلدارة األعــمــال رحــبــت جــامــعــة 
في قطر بالدفعة األولى لعام 2021 من املشاركني في برنامج 
املاجستير املتخصص في إدارة وحدة األعمال االستراتيجية، 

وذلك في مقرها ضمن برج "تورنادو" بالدوحة. 

آل ثاني  الشيخ تميم بن حمد  السمو  بعث حضرة صاحب 
أمــيــر الــبــالد املـــفـــدى، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس 
رام نــاث كــوفــيــنــد رئــيــس جــمــهــوريــة الــهــنــد، بــمــنــاســبــة يــوم 

لبالده. الجمهورية 

بــعــث ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن حــمــد آل ثــانــي نــائــب األمــيــر، 
إلــى فخامة الرئيس رام نــاث كوفيند، رئيس  ببرقية تهنئة، 

جمهورية الهند، بمناسبة يوم الجمهورية لبالده.

بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي، 
الــداخــلــيــة، ببرقية تهنئة الى  الــــوزراء ووزيـــر  رئــيــس مجلس 
دولــة السيد نــاريــنــدرا مـــودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، 

بمناسبة يوم الجمهورية لبالده.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - الشرق

رئيس الوزراء يستقبل سفراء لبنان وسريالنكا وبلغاريا

اســتــقــبــل مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر 
بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ووزير الداخلية، صباح أمس، كال من سعادة 

الــســيــد حــســن قــاســم نــجــم ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
ــيـــري  ــيـــشـ ــد كـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، وســـــــعـــــــادة الـ
ــمـــودالـــي ســفــيــر جــمــهــوريــة ســريــالنــكــا  اثـــوالثـ
الــديــمــقــراطــيــة االشـــتـــراكـــيـــة، وســـعـــادة الــســيــد 
ميتني حسني كازاك سفير جمهورية بلغاريا، 

بالبالد.    فــتــرة عملهم  انتهاء  وذلــك بمناسبة 
ــابــــالت لـــســـعـــادة  ــقــ ــــالل املــ وتـــمـــنـــى مـــعـــالـــيـــه خــ
ــم مــن  ــهـ ــيـــق فـــيـــمـــا ســـيـــعـــهـــد لـ ــوفـ ــتـ ــراء الـ ــفــ ــســ الــ
دولــة قطر  املستقبل وللعالقات بني  مهام في 

التقدم والرقي. املزيد من  وبلدانهم 

الدوحة - قنا
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صاحب السمو يعزي
رئيس وزراء أستراليا

نائب األمير يعزي 
رئيس وزراء أستراليا

رئيس الوزراء يعزي نظيره األسترالي

وزير الخارجية يتلقى رسالة 
خطية من نظيره الطاجيكي

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمير 
الــبــالد املــفــدى، ببرقية تــعــزيــة إلـــى دولـــة الــســيــد ســكــوت مــوريــســون 

رئيس وزراء أستراليا، في وفاة والده.

نــائــب األمــيــر، ببرقية  ثــانــي  بعث سمو الشيخ عبدالله بــن حمد آل 
تعزية إلى دولة السيد سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، في 

وفاة والده.

بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي رئيس 
ــة السيد  ــر الــداخــلــيــة، ببرقية تــعــزيــة إلـــى دولـ ــــوزراء ووزيــ الـ مجلس 

سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، في وفاة والده.

ثــانــي نــائــب رئيس  تلقى ســعــادة الشيخ محمد بــن عبدالرحمن آل 
الــــوزراء وزيــر الخارجية، رســالــة خطية، مــن ســعــادة السيد  مجلس 
ســــراج الــديــن مــهــر الــديــن وزيــــر خــارجــيــة جــمــهــوريــة طاجيكستان، 

تتصل بالعالقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها.
تسّلم الرسالة، سعادة السيد سلطان بن سعد املريخي وزير الدولة 
للشؤون الخارجية خالل اجتماعه أمس، مع سعادة السيد خسرو 

ناظري النائب األول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان.

جولة مشاورات سياسية بني قطر وطاجيكستان

وفد من هيئة تنظيم األعمال الخيرية يزور اململكة املتحدة

يــقــوم وفــد رســمــي مــن هيئة تنظيم األعــمــال 
الخيرية برئاسة السيد إبراهيم بن عبدالله 
الــدهــيــمــي مــديــر عـــام الــهــيــئــة، الــيــوم االثــنــني، 
بزيارة إلى إنجلترا وويلز باململكة املتحدة، 
وذلــك بهدف تبادل الخبرات واالطـــالع على 
أفضل املمارسات في مجال العمل الخيري 
واإلنــســانــي. وتــأتــي هـــذه الـــزيـــارة استجابة 

لدعوة رسمية تلقتها هيئة تنظيم األعمال 
الخيرية من اللجنة الخيرية إلنجلترا وويلز 
أثــنــاء زيارتها للدوحة فــي يوليو مــن العام 
املــــاضــــي فــــي إطــــــار الــــحــــوار االســتــراتــيــجــي 
والشراكة بني الجانبني القطري والبريطاني.
ومــــن املـــقـــرر أن يــنــاقــش وفــــد الــهــيــئــة، خــالل 
زيـــــارتـــــه، كــيــفــيــة تــــبــــادل املـــعـــلـــومـــات ونــقــل 
الـــخـــبـــرات بــــني الـــجـــانـــبـــني، وعــــــرض مـــذكـــرة 
الــتــعــاون فــي األعــمــال الخيرية  تفاهم بشأن 

الــزيــارة فرصة  وتنظيمها، كما تعتبر هــذه 
ثــمــيــنــة الســتــكــشــاف مـــجـــاالت الـــتـــعـــاون بني 
الــجــانــبــني.  وتــتــضــمــن زيــــارة الــوفــد اللجنة 
الــخــيــريــة إلنــجــلــتــرا وويـــلـــز عــــددا مـــن املــقــار 
السيما لجنة طوارئ الكوارث، وهيئة تنظيم 
جــمــع الــتــبــرعــات، ومــكــتــب تنفيذ الـــجـــزاءات 
الــرقــمــيــة والــثــقــافــة  الـــشـــؤون  املــالــيــة، وإدارة 
واإلعالم والرياضة، وإدارة التنمية الدولية، 

وجامعة ليفربول.

الدوحة - قنا

¶ جانب من جلسة املشاورات

ــاورات  ــشــــ ــة، جــــولــــة املــــ ــدوحـــ عــــقــــدت امــــــس بـــــالـــ
السياسية الثانية بــني وزارتـــي الخارجية في 

دولة قطر وجمهورية طاجيكستان.

ــطـــــري فــــــي املـــــــشـــــــاورات  ــقـــ تــــــــــرأس الـــــجـــــانـــــب الـــ
الــســيــاســيــة، ســـعـــادة الــســيــد ســلــطــان بـــن سعد 
ــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة،  املـــريـــخـــي وزيـــــر الــــدولــ
بينما ترأس الجانب الطاجيكي، سعادة السيد 

خسرو ناظري النائب األول لوزير الخارجية.

ــشــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة،  ــة املــــ ــــالل جــــولــ ــرى خــ ــ جــ
اســـتـــعـــراض الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن 
الصديقني وسبل دعمها وتطويرها، باإلضافة 
ــــات ذات  ــــوعـ ــــوضـ إلـــــى عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا واملـ

االهتمام املشترك.

الدوحة - قنا



تــنــاول نــقــاش استضافته مــنــاظــرات قــطــر فــي مدينة 
دافـــوس بالتعاون مــع صحيفة نيويورك تايمز دور 
الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة الـــكـــبـــرى فـــي الــتــأثــيــر على 
االقــتــصــادات واملــجــتــمــعــات وعــلــى حــيــاة الــنــاس، ومــا 
يطرحه ذلك من تساؤالت قائمة حول إمكانية الوثوق 

بهذه الشركات لتكون ذاتية التنظيم.
شــارك فــي النقاش الــذي اتبع نمط أكــســفــورد، والــذي 
نــظــمــه عــضــو مــؤســســة قــطــر والــصــحــيــفــة األمــريــكــيــة 
الــســنــوي الخمسني للمنتدى  على هــامــش االجــتــمــاع 
االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي، ســتــة مــتــحــدثــني الــتــقــوا وجــًهــا 
لــوجــه ملــنــاقــشــة مــا إذا كــانــت هــنــاك حــاجــة إلـــى وضــع 
مبادئ تنظيمية جديدة لتغيير املشهد التكنولوجي، 
أو إذا كان ينبغي السماح للشركات بأن تكون ذاتية 

التنظيم.
 وفــــي نــقــاشــه الـــــذي يـــؤيـــد عــــدم الــــوثــــوق بــالــشــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــاملــيــة لــتــكــون ذاتـــيـــة الــتــنــظــيــم، قــال 
شـــاران بـــورو، األمــني الــعــام لالتحاد الــدولــي لنقابات 
الـــعـــمـــال: "أريـــــــدك أن تــفــكــر فـــي الــعــصــر الـــــذي نعيش 
الــذي يشهد انهيار الثقة في  فيه، إنــه عصر الغضب 
الــحــكــومــات واملــؤســســات الــكــبــرى بــســبــب فشلها في 

حماية الناس، وتقاسم الرفاه بشكل عادل".
وأضاف: "إن تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى ليس 
إيجابًيا، فهذه الشركات تفسد الخصوصية واملنافسة 
والديمقراطية ألنها تتحول إلى احتكارات عاملية. من 

يملك الحق في احتكار السلطة؟ لم نقبل ذلك يوًما من 
الحكومات، ولم نقبله أيًضا من الشركات".

بدورها، قالت ليزا ويتر، املؤسس املشارك والرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــنـــصـــة "آبـــولـــيـــتـــيـــكـــال": "تــــدعــــو شـــركـــات 

الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى إلــــى هــذا 
التنظيم، والــرؤســاء التنفيذيون 
يطلبون مساعدتهم فــي تحقيق 
هـــذا األمــــر". وذلـــك فــي إشــــارة إلــى 
الــشــركــات التكنولوجية  رؤســــاء 
ــارك زوكـــربـــيـــرج  ــ الـــعـــاملـــيـــة مـــثـــل مــ
مؤسس فيسبوك، وبـــراد سميث 
رئيس مايكروسوفت، وســونــدار 
بيتشاي، مؤسس ألفابت، والذي 
قــال في وقــت سابق من األسبوع 

الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي يــحــتــاج دون شك  املــــاضــــي، إن 
إلــى تنظيم. من جهتها، عارضت ريبيكا ماسيساك، 
الرئيس التنفيذي لشركة "تكسوب" هذا الرأي مشيرة 
إلــــى أن الــتــنــظــيــم الـــذاتـــي يــتــطــلــب اتـــبـــاع نــهــج يشمل 

أصحاب املصلحة متعددي التخصصات.
بعد املــالحــظــات الختامية، صــوت أعــضــاء الجمهور 
ــتــــراح، وبــأغــلــبــيــة ســاحــقــة، وافـــقـــوا عــلــى أنــه  عــلــى االقــ
الــكــبــرى في  الــوثــوق بــشــركــات التكنولوجيا  ال يمكن 

التنظيم الذاتي.
 وفــي ختام هــذا الــحــدث، قــال عبد 
الــرحــمــن الــســبــيــعــي، رئــيــس قسم 
البرامج والتواصل والتسويق في 
مــنــاظــرات قــطــر: «إن نــقــاش الــيــوم 
هـــو مـــوضـــوع مــهــم بــالــنــســبــة لنا 
فـــي مـــنـــاظـــرات قـــطـــر، فــهــدفــنــا هو 
خــلــق مــفــكــريــن نـــاقـــديـــن ُيــمــكــنــهــم 
قـــرارات مهمة ملستقبلنا».  اتــخــاذ 
وأضاف: «في الواقع، نحن بحاجة 
الــتــي ندير  إلــى التفكير بعناية فائقة حــول الطريقة 
بــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا وننظمها بــمــا يــفــيــدنــا، وتــحــديــد 
مــهــارات التفكير النقدي املناسبة للتعامل مــع عالم 

التكنولوجيا».

أعـــلـــن مـــركـــز مـــنـــاظـــرات قـــطـــر، عــضــو مــؤســســة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، عن تنظيم بطولة 
آســيــا لــلــمــنــاظــرات بــالــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
املـــالـــيـــزيـــة كـــوالملـــبـــور، وذلـــــك بــاســتــضــافــة الــشــريــك 
املنظم الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا، وذلك 
في الفترة الواقعة من 29 الجاري وحتى 3 فبراير 

القادم.
كــمــا تــنــظــم الــبــطــولــة بــالــتــعــاون مـــع وزارة الــتــربــيــة 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة – شــركــاء  والــتــعــلــيــم ووزارة 

استراتيجيني –
ويــســبــق الــبــطــولــة فــي مــالــيــزيــا أكــاديــمــيــة التحكيم 
الرابعة بعد الكويت وُعــمــان وقطر،  وهــي النسخة 
ــى تـــأهـــيـــل املــحــكــمــني لــيــصــبــحــوا  ــ ــهـــدف إلـ ــتــــي تـ والــ
بــاألمــور املتعلقة بالتحكيم مــن خــالل  ــة  أكــثــر درايــ
النقاشات حــول األخــطــاء والــحــاالت الخاصة التي 
يمكن أن تــقــع فــي جـــوالت الــتــنــاظــر واألهــــم مــن هــذا 
ضـــمـــان جـــــودة املــحــكــمــني املـــشـــاركـــني فـــي الــبــطــولــة 

اآلسيوية والدولية الحقًا.
ــي الـــبـــطـــولـــة اآلســــيــــويــــة 30 فـــريـــقـــًا مــن  يـــتـــنـــافـــس فــ
الناطقني باللغة العربية وبغيرها يمثلون 18 دولة 
عربية وآســيــويــة، وبمشاركة 30 محكمًا معظمهم 
مــن أكــاديــمــيــة النخبة مــمــن ســيــشــاركــون أيــضــًا في 

التنظيم، إضافة إلى 50 متطوعًا.
وسوف يشارك من دولة قطر 3 فرق يمثلون جامعة 

قطر وكلية الشرطة القطرية وجامعة جورجتاون.
املــشــاركــة أيــضــًا سلطنة ُعمان  الـــدول العربية  ومــن 
الــكــويــت الشقيقة ولــبــنــان والــعــراق واألردن  ودولـــة 

وفلسطني واليمن.

الدوحة - الشرق

3 30

مناظرات قطر ينظم بطولة آسيا 
للمناظرات باللغة العربية في ماليزيا

خبراء يناقشون تنظيم عمل الشركات التكنولوجية
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ــن مــحــمــد الــعــســكــريــة أمـــس،  احــتــفــلــت كــلــيــة أحـــمـــد بـ
الــعــلــوم العسكرية  بــكــالــوريــوس  بــتــوزيــع شـــهـــادات 
على خريجي الدفعة الخامسة عشرة مــن مرشحي 

الضباط.
وأقيم الحفل برعاية وحضور سعادة الدكتور خالد 
بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الــدولــة لــشــؤون الــدفــاع، كما حــضــره ســعــادة الفريق 
الركن (طــيــار) غانم بن شاهني الغانم رئيس أركــان 
الــقــوات املسلحة، وعـــدد مــن كــبــار الــضــبــاط بالقوات 
املسلحة، وضباط ومسؤولي الكلية وأعضاء هيئة 

التدريس، بجانب أولياء أمور املرشحني.

وقــد قــام ســعــادة نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
الدولة لشؤون الدفاع أثناء الحفل بتكريم متفوقي 
الــدفــعــة، كــمــا قـــام ســعــادتــه بــتــوزيــع الــشــهــادات على 

الخريجني.
وخــالل فترة تدريبهم التي استمرت ألربــع سنوات، 
تلقى املرشحون، ضمن مناهج الدورة التي صممت 
وفــق أعلى املعايير بشقيها العسكري واألكاديمي، 
دروســــــــا فــــي الـــعـــلـــوم الـــعـــســـكـــريـــة، والـــقـــفـــز املــظــلــي، 
ودورة الصاعقة، باإلضافة إلى تخصصات اإلدارة، 
والقانون، واملحاسبة، ونظم املعلومات، والعالقات 

الدولية.
وقد ضمت الدفعة الخامسة عشرة، مرشحي ضباط 

من الدول الشقيقة والصديقة.

توزيع الشهادات على خريجي كلية أحمد بن محمد العسكرية
الدوحة - قنا

الدوحة - الشرق
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احتفاء قطر الخيرية باليوم العاملي للتعليم

يحتفي العالم في الرابع والعشرين من يناير من 
كل عــام، باليوم العاملي للتعليم وذلــك للتأكيد 
على الـــدور الــهــام الــذي يضطلع بــه التعليم في 

تحقيق السالم والتنمية املستدامة للشعوب.
لــعــام 2020 على  وتــتــركــز احــتــفــاالت اليونسكو 
التعليم كــأهــم مـــورد مــتــجــدد يــؤســس لرفاهية 

مشتركة من شأنها أن تعزز السالم الدولي.
ــيــــوم مــنــاســبــة لــلــتــذكــيــر بــأهــمــيــة  ــــذا الــ ويـــعـــد هـ
ــة أيــضــا  الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي حـــيـــاتـــنـــا ويـــشـــكـــل فــــرصــ
ــارج  ــن األرقـــــــام املـــفـــزعـــة لـــألطـــفـــال خـ لــلــحــديــث عـ

مقاعد الدراسة.
ــام مخيفة تــصــدر سنويا  ــ قــصــص مــحــزنــة وأرقـ
عن منظمات دولية تكشف خطورة تفاقم أعداد 
املــحــرومــني حــيــث كــشــفــت مــنــظــمــة اليونيسيف 
أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك أكثر من 60 

مليون طفل محروم من التعليم.
ونــظــرا ألهــمــيــة التعليم كــقــطــاع تــنــمــوي بشري 
عملت قطر الخيرية على أن تــكــون مشاريعها 

مصممة لتحقيق أهــدافــهــا االســتــراتــيــجــيــة في 
هذا املجال.

تــعــمــل قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم فــي 
ــة فـــي كـــل مـــن أفــريــقــيــا وآســيــا  ــ أكـــثـــر مـــن 30 دولـ
وأوروبا وتعمل مع حكومات تلك الدول من أجل 
تحقيق أهــداف التنمية املستدامة وذلــك بإنشاء 
املؤسسات التعليمية فــي مختلف مستوياتها 
وتأثيثها وتــدريــب املعلمني وتــوفــيــر الحقائب 
والــكــتــب املــدرســيــة وذلـــك مــن أجــل ضــمــان توفير 

تعليم جيد يشمل الجميع.
وقــــد بــلــغــت الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة املــقــدمــة لــقــطــاع 
التعليم سنة 2019 حوالي 14 مليون ريال قطري 
استفاد منها 59 ألف شخص. في اكثر من 6 دول.

وقــــــد بـــلـــغ عــــــدد املــــشــــاريــــع لـــصـــالـــح الـــالجـــئـــني 
السوريني في الداخل السوري ودول اللجوء ست 
مــــدارس عــامــة فــي كــل مــن أورفـــــه، غــــازي عنتاب 

وهاتاي بتركيا.
ــان افـــتـــتـــاح مـــدرســـة  ــ ــذه اإلنــــــجــــــازات كــ ــ ــر هــ ــ ــ واخـ
نبراس العلم اإلعــداديــة في واليــة أورفــه التركية 
بالتعاون مع الحكومة التركية وجمعية اإلغاثة 

الــكــويــتــيــة. املــدرســة تتسع إلـــى 1120 طــالــبــا من 
الالجئني السوريني واالتراك لدعم عملية اندماج 

الالجئني السوريني باملدارس.
ــتـــرك مــع  ــرا لــتــبــنــيــهــا فـــكـــرة الـــتـــعـــاون املـــشـ ونــــظــ
املنظمات الدولية تعمل قطر الخيرية مع منظمة 
اليونيسيف وهيئات إنسانية أخرى في إطالق 
املــشــاريــع لتوفير فــرص تعليم متساوية  مــئــات 
للجميع وبناء مرافق تعليمية جديدة وترميم 
املــتــضــررة منها وأيــضــا دعـــم وتــدريــب املعلمني 

وتحسني ظروفهم املعيشية.
ــــان ســبــبــا  تـــحـــرك إنـــســـانـــي فــــي مـــجـــال حـــيـــوي كـ
فــي تغيير مــجــرى حــيــاة الكثير مــن األشــخــاص 
فبفضل كفاالت قطر الخيرية في التعليم واصل 
العديد دراســتــهــم وأصــبــحــوا يشغلون مناصب 
ــــؤالء خير  ــهـــم وقـــصـــص نـــجـــاح هـ هـــامـــة فـــي دولـ

شاهد على ذلك.
قــصــص مــلــهــمــة مـــن شــأنــهــا أن تــكــون دافـــعـــا ملن 
أحــاط بهم اليأس وأيضا هي حافز لكل متبرع 
بأن بذور العطاء ال تنضب أبدا وأن ثمار الخير 

ال تجني سوى الخير.

الدوحة - الشرق

التاريخ: ٢٤ يناير من كل عام 
شعار ٢٠٢٠: التعليم من أجــل تحقيق االزدهـــار والسالم 

للناس والكوكب

أرقام: 
- حوالي ٢٦٥ مليون طفل مراهق في العالم ال تتاح لهم 

الفرصة للدراسة أو حتى إكمالها 
- نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي في الدول النامية ٩١٪
- ٥٧ مليون طفل في سن التعليم االبتدائي لم يلتحقوا 

باملدارس.
- يعيش حوالي ٥٠ ٪ من األطفال غير امللتحقني باملدارس 

في مناطق النزاعات 
- يــفــتــقــر ٦١٧ مــلــيــون شــــاب حــــول الـــعـــالـــم إلــــى مـــهـــارات 

الحساب والقراءة والكتابة األساسية



ــوزارة  ــ بـ الــجــنــائــي  املــخــتــبــر  نــظــمــت إدارة 
الــداخــلــيــة مــحــاضــرة تــوعــويــة للجمهور 
ــنــــوان خــلــك  ــعــ بــمــكــتــبــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة بــ
حـــريـــص (تــوقــيــعــك الــشــخــصــي) قــدمــتــهــا 

ــد الـــصـــديـــقـــي مــن  ــمـ الـــخـــبـــيـــرة ســـمـــيـــرة أحـ
إدارة املختبر الجنائي حيث استعرضت 
مجموعة من املفاهيم املتعلقة باملستندات 
والتوقيع واعمال التزوير وكيفية حماية 

التوقيع على املستند
وقالت ان الكتابة اليدوية املدونة في كل 

مستند من املستندات التي يتعامل بها 
الــنــاس تنقسم إلـــي جــزئــني هــمــا صلب 

املستند والتوقيع.
وصـــلـــب املــســتــنــد هـــو الـــــذي تـــــدون فيه 
كافة البيانات التي تتضمنها املعاملة 
الــتــي يـــراد اثباتها مــن بيع أو شـــراء أو 
اســتــئــجــار أو ديـــن وغــيــر ذلـــك من 
املعامالت، في حني أن التوقيعات 
هي مقام القلب النابض في جسم 

املستند.
الــتــوقــيــع كالبصمة  وأضـــافـــت أن 
ــشــــخــــص والـــــــذي  ــي الــ ــ ــــزة فــ ــيـ ــ ــمـ ــ املـ
تجعله مــعــروفــا عــنــد تعامله مع 
ــــور  االخــــريــــن خـــصـــوصـــا فــــي األمـ
الرسمية كالتوقيع على الوثائق 
واملـــعـــامـــالت، ويـــجـــب أن يــحــرص 
الــشــخــص عــلــى أن يــكــون توقيعه 
مــمــيــزا أي انـــه مــرتــبــط فــيــه بشكل 
مـــبـــاشـــر، وأن يــبــتــعــد عــــن تــقــلــيــد 
أي توقيع ألشخاص اخــريــن، ألن 
ذلك يندرج تحت مسمى التزوير 

وانتحال الشخصية. 
إلـــى أن تــزويــر التوقيع  ــــارت  وأشـ
ــــاص  ــخـ ــ ــعــــض األشـ ــيـــد بــ ــلـ ــقـ ــو تـ ــ هــ
توقيع أشــخــاص اخــريــن مــن أجل 
ــامــــالت أو تــســهــيــل  ــعــ ــاد مــ ــمــ ــتــ اعــ
ــيـــــث ظــــهــــرت  ــ ــــعـــــض األمـــــــــــــــور، حـ بـ
فــــي األونــــــــة األخـــــيـــــرة مــــا يــســمــى 
ــــذي  ــــي الــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ بــــالــــتــــوقــــيــــع االلـ
ــراســــالت الــبــريــد  يــســتــخــدم فـــي مــ
املـــحـــادثـــات  فــــي  االلـــكـــتـــرونـــي أو 
ــة إلـــى  ــ ــــداللـ ــن أجـــــل الـ الـــرســـمـــيـــة مــ
الـــصـــفـــة الـــشـــخـــصـــيـــة لـــصـــاحـــبـــه، 
وطــبــيــعــة عــمــلــه خـــصـــوصـــا عــنــد 
التعامالت التجارية واملالية التي 

تتم باستخدام شبكة االنترنت. 
وحــثــت الــجــمــهــور عــلــى ضـــرورة 
ــع أمـــــــام  عـــــــــدم كـــــتـــــابـــــة الـــــتـــــوقـــــيـــ
االخــــريــــن، وعـــــدم تــوقــيــع دفــاتــر 
الشيكات وتركها في أماكن غير 
مؤمنة وعدم التوقيع على ورقة 
خـــالـــيـــة مــــن أي بـــيـــانـــات، وعــــدم 
تسليم البطاقة الشخصية ألي 

شخص اخر.
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محاضرة للداخلية تؤكد الحرص عند التوقيع الشخصي

¶ جانب من املحاضرة 
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من ُيدرك الجودة؟
إذا أحسنا  الناس، ويبلغ جمالها وقوتها  لها وزنها ومكانتها في دنيا  قيمة 
التعامل معها، وأتينا بها على مساحات الحياة بمعناها الواسع، وهنا في هذه 
الحكومية  الــوزارات واملؤسسات  السطور نسقطها على عالم اإلدارة، فجميع 
إلــى تحقيقها فــي جميع أعمالها، وإرســـاء ثقافتها  الخاصة تسعى  وكــذلــك 
بني أفرادها، فصناعتها واإلتيان بها ليست باألمر السهل، وفي نفس الوقت 
يسيرة ملن يحمل صدق العزيمة وصحة اإلرادة وقوة اإلدارة، وبرسالة تحرك 
الــجــودة عــلــى جميع  الــجــمــيــع، وإتــبــاع أفــضــل املــمــارســات فــي تطبيق معايير 
َيكَرُه َسْفساَفها"،  شراَفها، و 

َ
اُألمــور، وأ َمعالَي  ُيِحبُّ  اللَه تعالى  إنَّ   " األعمال، 

فمن معالي األمور أن تحقق اإلدارات معايير الجودة وإتقانها والتمكن منها.
 والجودة ليست شعارات ترسل هنا وهناك، وال هي شهادات تعلق على مداخل 
املؤسسات، ولكنها ثقافة تحمل معاني القوة واإلتقان والدقة والتميز في األداء، 
وإرضاء كل من يعمل في هذه الوزارة وتلك املؤسسة، ومن يتعامل معها من 
الجمهور الخارجي، واملتابعة ورصد إيجابيات العمل وسلبياته، والتقليل من 
الــفــردي بل  العمل  التأخير، أو  الــوقــوف أو  أو  الــركــود  األخــطــاء، فهي ال تعرف 
الجماعية الفاعلة، فهي مثل أمة النحل تعمل وال تقف عند إنجاز معني، فتطبيق 

كافة معايير الجودة ضرورة مؤسسية وليست ترفًا.
الجودة وتحقيق معاييرها والتنافسية، مع من هدفه   فال َيستوي َمن هدُفه 
التطوير وتحسني  إلى  اململ، وال يستوي من يسعى  اليومي  الروتيني  العمل 
السلبي والتثبيط في مقدمة  النقد  إلــى األفــضــل، مع من همه  األداء والتحّول 
أولوياته، وال يستوي من يشارك في دعمها ويدرك أهميتها في البناء الصحيح 
اهتمام وال  لها أي  ُيلقي  الــخــاص، مــع مــن ال  الحكومية والقطاع  فــي األجــهــزة 
البناء، فهل يستوي ذاك مــع هـــذا؟!. قــارن بــني وزارة أو  يــشــارك فــي منظومة 
مؤسسة تطبق الجودة بمعاييرها، وأخرى ال اهتمام وال تتحرك نحوها، كيف 

سترى األداء فيها والرضا عنها؟ 
 فالجودة وتحقيق معاييرها وشروطها ال تأتي باألماني، بل بالعمل الدؤوب 
الجاد، الذي يعرف خط البداية والسير فيه بخطًى ثابتة، وإّال فهناك في عالم 

املوظفني جمعية تحمل اسم " جمعية أعداء الجودة". 

"ومضة"

 هل ُنــدرك كل ما تحمله الــجــودة من معان حية في أدائــنــا املؤسسي واآلثــار 
اإليجابية على الوزارة واملجتمع؟ فدروس الجودة ال تنتهي!.

al_ibrahim33@hotmail.com

تطبيق مقياس وكسلر على 620 طالبًا 
لقياس صعوبات التعلم

دشــنــت وزارة التعليم والتعليم العالي 
مقياس (وكسلر لذكاء األطفال) بنسخته 
الـــرابـــعـــة مــقــنــنــًا عـــلـــى الــبــيــئــة الــقــطــريــة، 
وذلـــك بــالــتــعــاون مــع مــركــز دعـــم الصحة 
السلوكية وجامعة قــطــر؛ بــهــدف قيــاس 
وتشــخيص القــدرة العقليــة للطــالب فــي 
األعمــار من 6 إلى 16 سنة وإحــدى عشر 
شهرًا وتحديد األطفــال الذيــن يعانــون 
فــي التعلــم واضطرابــات  مــن صعوبــات 

نفســية وعصبيــة.
ــاء تــقــيــيــم  ــ ــطـ ــ ــيــــاس إلــــــى إعـ ــقــ ــــدف املــ ــهـ ــ ويـ
شامل لنشاط الوظائف العامة (الذكاء) 
الــنــمــو الذهني  كــمــا يستخدم الكــتــشــاف 
املتقدم أو اإلعاقة الذهنية، وكذلك معرفة 
ــي الـــوظـــائـــف  ــعـــف فــ ــوة والـــضـ ــقــ نـــقـــاط الــ
املــعــرفــيــة، وتــســاعــد نــتــائــجــه فـــي اتــخــاذ 
الــقــرارات املناسبة وتوجيه الطفل نحو 
الـــصـــفـــوف أو املـــؤســـســـات املــتــخــصــصــة، 
ويطبق أيضًا للتحقق من تأثير فعالية 
الـــتـــدخـــل املــــدرســــي عـــلـــى قـــــــدرات الــطــفــل 
إلــى أنها تساعد في  املعرفية باإلضافة 
إعـــطـــاء مــعــلــومــات عــيــاديــة مــفــيــدة أثــنــاء 
- النفسي، كما يساعد  التقييم العصبي 
مــقــيــاس (وكــســلــر) فــي نسخته القطرية 
ــــــال الــتــربــــــــوي  ــــ األخـــصـــائـــيـــيـــــــــــن فــــي املـــجـ

واإلكلينيكــي فــي عمليــات التشــخيص 
االكلينيكــي والتوجيــه التربــوي واملهنــي 
ـــــع  ــــــن فــــــــي املــجــتــمـــ ــــ لـــألطـــفـــــــــــال واملـــراهـــقـــيـ

القطــري.
 ومـــــرت عــمــلــيــة تـــدشـــني املـــقـــيـــاس بــعــدة 
ــــدة ثـــــالث ســـنـــوات  مــــراحــــل اســـتـــغـــرقـــت مـ
مــتــواصــلــة بـــني الــعــمــل عــلــيــه والــتــطــبــيــق 
والتعديل إلى حني إخراجه على صورته 
الحالية وهي كالتالي: اختيار االختبار 
املـــنـــاســـب لــلــتــقــنــني، تـــوفـــيـــر "وكـــســـلـــر 4 
لألطفال"، إعداد التعليمات والبنود وفق 
البيئة القطرية، اختيار نسخة عربية من 
وكسلر (اللبنانية أو العمانية)، مراجعة 
النسخة العربية وتحديد نقاط التعديل، 
التحكيم الخارجي، تحديد 13 أخصائي 
لــه خبرة سابقة  نفسي مؤهل للتطبيق 
ــدريــــب كـــامـــل الـــفـــريـــق(  ــي الـــتـــطـــبـــيـــق، تــ فــ
اللجنة واألخصائيني) على "وكسلر 4"، 
التطبيق املبدئي على عينة تحتوي على 
66 طفال، التطبيق األســاســي على عينة 
620 طالبًا وطالبة تتراوح أعمارهم بني 
6 سنوات و 16 سنة من مختلف بلديات 

دولة قطر.
وتــتــكــون لجنة التقنني مــن عــدة أعضاء 
ــّيـــــض -  ــ ــبـ ــ وهـــــــــــم: الــــــدكــــــتــــــور/  مــــــأمــــــون مـ
ــســــي ومــــديــــر  ــفــ ــنــ ــاري الـــــطـــــب الــ ــ ــشــ ـــ ــتـ ـــ اسـ
بـــمـــركـــز دعـــم  الــــعــــالج والـــتـــأهـــيـــل  إدارة 

ـــــس اللجنــــة،  ـــ الــســلــوكــيــة ورئــيـــ الــصــحــة 
ــنــــدي -  ــهــ ــمــــد املــ ــــدة أحــ ــمـ ــ ــــورة/  حـ ــتـ ــ ــــدكـ والـ
استشاري إرشاد طالبي نفسي في إدارة 
شؤون املدارس بوزارة التعليم والتعليم 
الــعــالــي، والــدكــتــور خــالــد حــمــد املــهــنــدي 
- اســتــشــاري نفسي بمركز دعــم الصحة 
الـــســـلـــوكـــيـــة، والــــدكــــتــــور/  طــــارق بــلــعــج - 
أستاذ مشارك في علم النفس العصبي 
بــجــامــعــة قــطــر، والـــدكـــتـــور طـــه ربــيــع طه 
ــــدوي - أســـتـــاذ مــســاعــد بــقــســم الــعــلــوم  عـ

النفسية بكلية التربية جامعة قطر.
أنــه تم مسبقًا عقد ندوة  الجدير بالذكر 
الــدوحــة للحديث  في فندق جراند حياة 
عــن تفاصيل تقنني مــقــيــاس "وكــســلــر 4" 
وفق البيئة القطرية، والــذي صرحت من 
خــاللــه الــدكــتــورة/  حــمــدة أحــمــد املهندي 
ــتــــشــــاري إرشــــــــاد طــــالبــــي نـــفـــســـي فــي  اســ
بــــــوزارة التعليم  املــــــدارس  إدارة شــــؤون 
ــو لـــجـــنـــة الـــتـــقـــنـــني، حـــيـــث قـــالـــت:  وعــــضــ
ــفـــال –  ــبـــار وكـــســـلـــر لـــألطـ ــتـ إن تــقــنــني اخـ
الــرابــعــة – على البيئة القطرية  النسخة 
يـــقـــدم للمعنيني  يــعــد مـــشـــروعـــًا وطــنــيــًا 
لــقــيــاس  ــربـــويـــني واملـــعـــالـــجـــني أداة  ــتـ والـ
الــقــدرات العقلية لألطفال مــن ســن 16-6 
وإحــــــدى عــشــر شـــهـــرًا وفـــقـــًا لــتــقــنــني أهــم 
مقياس للذكاء الفردي والذي انتشر على 

نطاق واسع في العالم. 
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انطالق تسجيل العنوان الوطني اليوم
فــي خــطــوة واســعــة فــي تــطــويــر األنــظــمــة القطرية 
ـــي تـــطـــور إســتــراتــيــجــي  لــــإلعــــالن الـــقـــانـــونـــي، وفــ
الــداخــلــيــة  ــــت وزارة  لــلــحــكــومــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة دعـ
املــواطــنــني والـــوافـــديـــن واألشـــخـــاص االعــتــبــاريــني 
(وفـــــق قـــانـــون الـــعـــنـــوان الـــوطـــنـــي)، إلــــى تسجيل 
عناوينهم الوطنية خالل مدة ستة أشهر، اعتبارًا 
مــن الــيــوم اإلثــنــني، وحــتــى يــوم األحـــد املــوافــق 26 
يوليو 2020، حيث يترتب على املخالفني جميع 
اآلثار القانونية املترتبة على ذلك، ومنها الغرامة 
تـــزيـــد عـــن (10.000) عـــشـــرة آالف ريــــال،  الـــتـــي ال 
وبحسب موقع وزارة الداخلية إليك كل ما تريد 

معرفته حول قانون العنوان الوطني .

ما هو العنوان الوطني؟
هو مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص 
طبيعي أو مــعــنــوي ســـواء كـــان مــواطــنــًا أو وافـــدا 
البيانات كافة  أو من يقوم مقامه وتتم على تلك 
معامالته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، 
الــدولــة ،  الــخــدمــات املختلفة مــن  وسيسهل تلقي 
كما يعد نقلة نوعية في سير اإلجراءات القضائية 
إلــى املساعدة في الوصول  ، باإلضافة  والعدلية 
إلـــى األشـــخـــاص املــعــنــيــني فـــي الــقــضــايــا املتعلقة 
ــام، ويتبع  ــعـ بــاملــصــالــح الــشــخــصــيــة والــصــالــح الـ
قسم العنوان الوطني مباشرة ملدير األمــن العام 

ليتولى تنفيذ برنامج العنوان الوطني 
الــصــادر وفــقــا لــلــقــانــون رقــم 

لـــســـنـــة 2017م بــشــأن   24
العنوان الوطني.

البيانات املطلوبة 
وأماكن التسجيل

حدد القانون بيانات العنوان 
الــوطــنــي، الــتــي تــشــمــل: تعرف 

ــن، رقـــــم  ـــ ــــكـ ــــســ عـــــلـــــى عـــــــنـــــــوان الــ
الهاتف الثابت والجوال، البريد 

اإللــكــتــرونــي، عــنــوان جهة العمل 
بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــني بــالــحــكــومــة 

والــقــطــاع الــخــاص، الــعــنــوان الدائم 
بــيــانــات  ــد، وأي  ــ ــالـــخـــارج، إن وجـ بـ

أخرى تحددها الجهة املختصة.
ــيــــة،  ــلــ الــــداخــ ــا أوضـــــحـــــت وزارة  ــمــ كــ
ــيـــان لــهــا أن الــتــســجــيــل مــتــاح  فـــي بـ

مـــــطـــــراش 2 أو  ــــق  ــريـ ــ عـــــن طـ
الــــوزارة على شبكة  مــوقــع 
الـــتـــقـــديـــم  ــــت، أو  ــرنـ ــ ــتـ ــ اإلنـ
املباشر عن طريق مراكز 

التابعة  املــوحــدة  الــخــدمــات 
لوزارة الداخلية.

التبعات القانونية للمخالفني
ونــبــهــت الـــــــوزارة إلــــى أنــــه فـــي حـــالـــة عــــدم الــتــقــدم 
بتسجيل الــعــنــوان الــوطــنــي خـــالل املـــدة املــذكــورة 
يتحمل املخالف جميع اآلثــار القانونية املترتبة 

على ذلك.

وأشـــــــارت إلــــى أن هــــذا الــتــســجــيــل يـــأتـــي تــنــفــيــذا 
الــقــانــون رقـــم ( 24 ) لــســنــة 2017 بــشــأن  ألحـــكـــام 
العنوان الوطني وقــرار وزيــر الداخلية رقــم (96) 
لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون املذكور.

وتـــضـــمـــنـــت املــــــــادة الــــســــادســــة الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
تــقــع بــحــق املــخــالــفــني حــيــث نــصــت عــلــى أنـــه «مــع 
املــــــادة (37) من  ــام  ــكـ ــاة أحـ ــراعــ مــ
قــانــون الــعــقــوبــات الــصــادر 
بالقانون رقــم (11) لسنة 
2004 ومـــع عـــدم اإلخـــالل 
ــــد يــنــص  ــــأي عـــقـــوبـــة أشـ بـ
عليها قانون آخر، يعاقب 
بالغرامة التي ال تزيد على 
(10.000) عشرة آالف ريال 
كــل مــن خــالــف أيــًا مــن أحكام 
ـــن هـــذا  ــــني (3) و(4) مــ ــادتــ ــ املــ
إبــــالغ الجهة  الــقــانــون أو تــعــمــد 
املختصة ببيانات غير صحيحة 

عن عنوانه الوطني.

اختصاصات قسم العنوان الوطني:

- املــتــابــعــة واإلشـــــراف عــلــى تنفيذ 
الـــقـــانـــون رقــــم (24) لسنة  ــام  ــكـ أحـ

2017 بشأن العنوان الوطني.
الـــوطـــنـــي  ــوان  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ - تـــســـجـــيـــل 
الــبــيــانــات  للمكلف، واملــتــضــمــن 
ــلــــيــــهــــا كــــافــــة  ــم عــ ــ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ال
مــعــامــالتــه مـــع الــجــهــات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة وغـــــيـــــر 

الحكومية.
ــثـــر مــن  ــيـــان أو أكـ - تـــحـــديـــد بـ
ــات  ــنــــوان الـــوطـــنـــي إلجــــــــراء اإلعــــالنــ ــعــ بـــيـــانـــات الــ

القضائية واإلخطارات الرسمية عليه.
- إجـــراء التعديالت والتغييرات التي تطرأ على 
بــيــانــات الـــعـــنـــوان الـــوطـــنـــي، ويــجــب عــلــى املــكــلــف 
اإلخــطــار بها في املواعيد بالطريقة التي يصدر 

بها قرار من الوزير.
- الــتــنــســيــق والـــتـــواصـــل مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة 

وغير الحكومية، لتسهيل تنفيذ أحكام القانون.
- عــــرض الــصــلــح عــلــى املـــخـــالـــفـــني، وفـــقـــًا ألحــكــام 
القانون، وفي حدود اختصاصه، وتحصيل مبالغ 

الصلح.
- مــخــاطــبــة الــجــهــات املــخــتــصــة لــتــحــريــك الــدعــوى 
الــتــصــالــح للمخالفني  الــجــنــائــيــة فـــي حـــالـــة عــــدم 

ألحكام القانون.

أهداف ومزايا العنوان الوطني:
يــتــيــح لـــكـــافـــة جـــهـــات الــــدولــــة تـــطـــويـــر خــدمــاتــهــا 
بـــاســـتـــمـــرار كـــمـــا يـــعـــد نــقــلــة تــشــريــعــيــة فــــي ســيــر 
ــيـــة ويـــــــؤدي إلـــى  اإلجـــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة والـــعـــدلـ
رفــــع مـــعـــدالت أداء بــعــض الـــخـــدمـــات األمــنــيــة في 
االســتــجــابــة الــســريــعــة لــلــحــاالت الــطــارئــة، الفزعة 
ـــعــــــاف. ويــمــكــن  ــدنــــي واإلســـ واملـــــــــرور والـــــدفـــــاع املــ
ــادة مــنــه فـــي تــســهــيــل وتـــســـريـــع عــمــلــيــات  ــفـ ــتـ االسـ

الشراء اإللكترونية.
ـ يتيح للجهات املعنية تحديد املناطق الحيوية 
واملناطق األكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم.

ـ يــهــدف إلـــى االنــتــقــال مــن الــعــنــوان الــوصــفــي إلــى 
الــذي يقوم على االســتــدالل على  العنوان الرقمي 
املواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة 

املناطق في البالد.
ـ توفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح 
املجتمع وقطاعاته مــواطــنــني ومقيمني وقطاعه 
الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معامالت 

األفراد بصورة علمية دقيقة.
- وصول املواد البريدية واملراسالت الحكومية أو 

التجارية ألي عنوان داخل دولة قطر.
- يــــســــاعــــد فـــــي إرســــــــــال اإلعـــــــالنـــــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 

واإلخطارات الحكومية لألفراد واملنشآت.
- االســتــمــرار فــي الــتــطــور والــتــحــديــث فــي البنية 
التحتية للدولة. يذكر أنه تم إنشاء قسم العنوان 
الوطني بموجب القرار (65) لسنة 2019 ليمارس 
الــقــرار وفي  املــنــصــوص عليها فــي  اختصاصاته 
الــوطــنــي وأهميته  بــالــعــنــوان  مقدمتها التعريف 
لــألفــراد واملؤسسات بهدف االنتقال من العنوان 

الوصفي إلى العنوان الرقمي.

الدوحة - بوابة الشرق

انطالق ماجستير العلوم 
املالية خريف 2020

أعلنت كليـة اإلدارة واالقتصاد في جامعة قطـر عـن طرح برنامـج 
ماجستير العلوم في املالية وذلك ابتداء من خريف 2020، ويهدف 
هـــذا الــبــرنــامــج إلـــى تــزويــد الــكــفــاءات بــأحــدث املــعــارف فــي مجال 
العلوم املالية، وإنــشــاء متخصصني وباحثني متميزين قادرين 
على املساهمة بفعالية في هذا املجال. ويقدم البرنامج مسارين 
املـــســـار األول يـــركـــز عــلــى الــبــحــث ويـــهـــدف إلــــى تــطــويــر وتــعــزيــز 
مهارات البحث لدى الطالب من خالل عدد من املقررات الدراسية، 
باإلضافة إلى إكمال رسالة بحثية في نهاية البرنامج، أما املسار 
الثاني فيركز بشكل أكبر على املهارات العملية من خالل عدد أكبر 

من املقررات الدراسية وإكمال مشروع بحث تطبيقي. 

الدوحة - الشرق
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الــرخــص املهنية فــي إدارة شـــؤون املعلمني بتقديم  قــام قسم 
تدريب ألعضاء لجان تقييم قادة املدارس الحكومية ألغراض 
منح الرخصة املهنية للعام األكاديمي 2019/ 2020 وذلك على 
مدار ثالثة أيام. وقد شارك عدد 200 متدرب من إدارات مختلفة 
بــــوزارة التعليم والــتــعــلــيــم الــعــالــي بــواقــع 6 ســاعــات، شملت 
املـــدارس، وإدارة  املـــدارس، وإدارة شــؤون  كال من إدارة تقييم 

التوجيه التربوي، وإدارة التعليم املبكر. 
ويهدف التدريب إلى تمكني املتدربني من اإلجراءات التنفيذية 
ــادة املــــــدارس وفــــق ســيــاســة الــرخــص  ــ ألعـــمـــال لــجــنــة تــقــيــيــم قـ
املهنية، وقد قام بالتدريب مجموعة من أخصائيي الرخص 
املهنية بــالــتــعــاون مــع مــدربــني مــن مــركــز الــتــدريــب والتطوير 

التربوي.
املــدارس  قــادة  وتــم تعريف املتدربني بالفئات املستهدفة مــن 
وشــــروط الــتــقــدم لــلــحــصــول عــلــى الــرخــصــة املــهــنــيــة، كــمــا أكــد 
الــتــدريــب عــلــى مــهــام األعـــضـــاء فـــي لــجــان الــتــقــيــيــم، وتضمن 
التدريب مراحل تنفيذ أعمال اللجان من اإلعـــداد والتنسيق 
ثم تنفيذ التقييم خــالل الــزيــارات املعلنة وصــوال الــى مرحلة 
املــدربــون بــعــرض إجـــراءات  اصـــدار التوصية النهائية، وقـــام 
التظلم ومــدونــة قواعد السلوك الــواجــب االلــتــزام بها من قبل 

أعضاء اللجنة.
وصرحت السيدة رائــدة الحداد رئيس قسم الرخص املهنية 
أن التدريب تم تقديمه وفق الخطة التنفيذية لقسم الرخص 
املهنية وذلك لتأهيل أعضاء اللجان لتقييم قادة املدارس من 
مختلف الفئات ( مدير املدرسة – النائب األكاديمي – النائب 
اإلداري – نــائــب شــــؤون الـــروضـــة) لــلــحــصــول عــلــى الــرخــصــة 

املهنية بنوعيه ألول مرة والتجديد. 
لــهــذا العام  الــى ان عــدد املتقدمني للرخصة املهنية  وأشـــارت 
1179 متقدما من مختلف الفئات في املدارس الحكومية ممن 
الــرخــص املهنية  الــرخــصــة املهنية. وقــالــت ان نــظــام  تشملهم 
سوف يمنح املزيد من الشفافية والوضوح في نظام املدارس 
الحكومية، وذلك باتباع الخطوات الالزمة وتحقيق املتطلبات. 
الجدير بالذكر أن هناك ارتباطا وثيقا بني الرخصة املهنية 
والترقية الوظيفية حيث إن الحصول على الرخصة املهنية 

يعد شرطًا أساسيًا للترقية الوظيفية.

وفي أنفسكم أفال تبصرون
طــــرأت هـــذه األيــــام طــفــرة فــكــريــة خــاطــئــة وأفـــعـــال تــدعــو للدهشة 
واالستغراب فلقد كثرت حاالت اإللحاد والهروب من األوطان في 
العالم العربي بحجج واهية غير صحيحة مثل البحث عن الحرية 
الفكري واالجتماعي والديني وأشياء أخرى كثيرة وال  والتحرر 

يكون ذلك إال باإللحاد والعياذ بالله، وال حول وال قوة إال بالله.
الــلــه جــل شــأنــه بنعمة اإلســــالم وأتـــى بعظيم   فبعد أن أكــرمــهــم 
أتــى في  الــكــون كما  الشواهد على وجــود خالق عظيم وراء هــذا 
الــلــه بحقائق كــونــيــة وعلمية  الـــذي هــو مــن كـــالم  العظيم  ــقــرآن  ال
ــداث وإعــجــاز لــغــوي وبــالغــة فائقة الــدقــة، ومــا وقــع فــي تلك  وأحــ
األزمنة الغابرة وما وقع االن وما سوف يقع في املستقبل وفيه 
الــشــرق والــغــرب. كما بعث رســوال  اذهــلــت علماء  إثباتات علمية 
اجتهد ونال املشقة والتعب في زمن كان الجهل وعبادة األصنام 
واألفعال البهيمية هي السائدة فجاهد بكل ما أوتي من قوة لكي 
النور بعد  يحرر اإلنسان من أفكاره وأفعاله غير السوية ويرى 
الــذي خيم عليه سنني طويلة، ويخرجه من  الــدامــس  الظالم  ذاك 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ويكون له حظ وافر لنيل حياة 
أبــديــة فــي جنان ال عــني رأت مثلها وال خطر على قلب أحــد بما 
فيها من نعيم مقيم وليست دنيا فانية كالتي نعيش فيها فيكفي 
عندما يتنزل املطر على صحراء جــرداء ما تلبث إال واخضرت 
وأنبتت من كل زوج بهيج، كذلك بما يتعلق بالحمل ومراحل تكون 
الجنني في بطن أمه ومن أي شيء َتكّون وبأي وسيلة، فهذه بعض 
أبــدع في كل  تــدل على وجــود خالق كريم  التي  البسيطة  األمثلة 
شــيء فهذا غيٌض من فيض يــدل على وجــود خالق عظيم وراء 
كل ذلك، فهذه الذبابة لو اجتمع علماء اإلنس والجن برغم التقدم 
العلمي في هذا العصر هل يستطيعون أن يعملوا مثلها كال من 
الـــذي ال يوجد  العقل  الــلــه اإلنــســان هــذا  أعــطــى  املستحيالت فما 
إال عنده وُميزه به عن باقي املخلوقات إال لكي يتفكر في خلق 
الليل والنهار. فأينما توجه بصرك  السموات واألرض أو تعاقب 
ترى عظمة الله في كل مكان بما في ذلك اإلنسان نفسه فالله في 
غنى عن البشر فبعد أن هداهم لطريق النور اتبعوا طريقا يكسوه 

الظالم واملصير املؤسف.
وآخر الكالم في نفس الوقت الذي ُيلحد فيه البعض ربما مصاب 
بـــأمـــراض نفسية ويــشــوه صـــورة وطــنــه مــن أجـــل أن يــكــون ذلــك 
جواز مرور إلى الغرب لكن في نفس الوقت انظر للكم الكبير من 
الغربيني الذين يدخلون اإلسالم عن قناعة ولم يجبرهم أحد على 
ذلك لكن عرفوا أنه دين الحق الذي ُينادي بحقوق اإلنسان املختلفة 

ويحرم الله الظلم الذي حرمه على نفسه أوال.

al_thakira@hotmail.com

أعـــلـــن الــشــيــخ الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن حــمــد آل 
ثاني- مدير إدارة الصحة العامة في وزارة 
الصحة العامة -، تنفيذ وزارة الصحة العامة 
للمسح التدرجي، وذلــك في أغسطس ٢٠٢٠ 
أكــتــوبــر ٢٠٢٠، على  ــــذي ســيــســتــمــر حــتــى  الـ
الــقــطــريــني واملــقــيــمــني الـــذيـــن تـــجـــاوزت فــتــرة 
إقامتهم في الدولة خمس سنوات، وسينفذ 
املــــســــح بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جــــهــــاز اإلحـــــصـــــاء، 
ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية 
األولية، بهدف مقارنة النتائج الصادرة عن 
املسح بنتائج مسح عام ٢٠١٢، التي أظهرت 
نسبة انتشار السمنة في الدولة بلغت ٧٠٪.

ــد الــدكــتــور مــحــمــد بـــن حــمــد أهــمــيــة هــذا  وأكــ
الــذي سيكشف حجم انتشار السمنة  املسح 
في الــدولــة، فضال عن حجم انتشار أمــراض 
إلــى أنَّ هــذا املسح  السكري والــضــغــط، الفتا 
الــحــمــالت التوعوية  سيكشف مــدى فاعلية 
التي قامت بتنفيذها وزارة الصحة العامة، 
بغرض خفض مــعــدالت السمنة، حيث انها 
ستقارن بنتائج املسح التدرجي الذي أجري 
انــتــشــارا  عـــام ٢٠١٢ وكــشــف عــن نسبة ٧٠٪ 
الــوزن،  للسمنة في الدولة، وسيقيس املسح 
ــادات  ــ ــعـ ــ ــتــــدخــــني، والـ ــكــــري، الــ ــســ الـــضـــغـــط، الــ
الصحية التي يتبعها كل فرد، ومدى زيارته 
ــة، معتقدا  ــ لــلــمــراكــز الــصــحــيــة بــصــورة دوريـ
أنَّ الحمالت التوعوية أسهمت فــي تحسني 
نـــســـب الـــســـمـــنـــة، لـــكـــن البـــــد أن نــســتــنــد إلـــى 
أرقــــام وإحــصــائــيــات عــلــمــيــة، مــوضــحــا بناء 
على نتائج املسح سيتم إجــراء تعديل على 
امــاكــن العمل وسيكون  برنامج الصحة فــي 

أكثر تمحورا بناء على النتائج.
ــان ذلـــك خـــالل تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم بني  وكــ
وزارة الصحة العامة ومحكمة قطر الدولية 
املـــنـــازعـــات لتنفيذ بــرنــامــج  ومـــركـــز تــســويــة 
الصحة فــي أمــاكــن العمل الــذي ينفذ على ٣ 
مــراحــل، وظهر أمــس فــي مقر وزارة الصحة 
الــعــامــة، حيث وقــع املــذكــرة مــن جــانــب وزارة 
الــصــحــة الــعــامــة الــشــيــخ الــدكــتــور محمد بن 
حمد آل ثــانــي - مــديــر إدارة الصحة العامة 
في وزارة الصحة العامة-، وعن محكمة قطر 
الدولية وقع املذكرة السيد فيصل بن راشد 
السحوتي- الرئيس التنفيذي ملحكمة قطر 

الدولية ومركز تسوية املنازعات.
وقــال الشيخ الدكتور محمد بن حمد خالل 
الكلمة االفتتاحية صباح أمــس، "إن توقيع 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع مــحــكــمــة قــطــر الــدولــيــة 
املـــنـــازعـــات لتنفيذ بــرنــامــج  ومـــركـــز تــســويــة 
ــزءًا من  الــصــحــة فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل يــعــتــبــر جــ
جهود وزارة الصحة العامة في تعزيز أنماط 
الحياة الصحية واالهتمام بصحة العاملني 

في مختلف القطاعات."
ــاف الــدكــتــور محمد بــن حــمــد، إنَّ هــذه  وأضــ
ــداف استراتيجية  تــتــمــاشــى مــع أهــ املـــبـــادرة 
الـــعـــامـــة ٢٠١٧- ٢٠٢٢ والــتــي  لــلــصــحــة  قــطــر 
ا تنفيذيًا لالستراتيجية الوطنية  تعتبر جزًء
فـــي تــعــزيــز  املــتــمــثــلــة  لــلــصــحــة ٢٠١٨- ٢٠٢٢ 
صــحــة ســكــان قــطــر ورفــاهــيــتــهــم لحمايتهم 
مـــن املــخــاطــر واألمــــــراض الــتــي تــهــددهــم من 
خالل ستة عشر مجاًال صحيًا رئيسيًا وأربع 

ركائز.
وعلق الدكتور محمد بن حمد حول إلزامية 
بـــرنـــامـــج الـــصـــحـــة فــــي امــــاكــــن الـــعـــمـــل عــلــى 
كــافــة الـــــوزارات واملــؤســســات، مــؤكــدا أن هــذا 
لــتــشــريــع، إال أنَّ تنفيذه  الــبــرنــامــج بــحــاجــة 
يــتــطــلــب وعـــيـــا مـــن قــبــل املــــــدراء الــتــنــفــيــذيــني 
الــبــرنــامــج لتوفير  فــي ضــــرورة تطبيق هـــذا 
بيئة عمل آمنة ملوظفيهم، مؤكدا أن من أبرز 
الــتــحــديــات الســتــراتــيــجــيــة ٢٠٣٠ هــو خفض 
نــســب الــوفــيــات املــبــكــرة وملـــن هــم أقـــل مــن ٦٥ 
إلــى ٢٥٪ السيما ملرضى القلب، األمر  عاما 
الذي يتطلب تعاون املجتمع، وبالفعل هناك 
بــالــتــوقــيــع على  ١٣ وزارة ومــؤســســة قــامــت 
البرنامج ولكن هذا العدد ليس قليال إذا ما 
تم قياسه بعدد املوظفني املنتسبني إلى هذه 

الوزارات واملؤسسات.
 بــدوره أشار الدكتور صالح اليافعي، مدير 
تــعــزيــز الــصــحــة واألمــــــراض غــيــر االنــتــقــالــيــة 
ــابـــة بـــــــوزارة الــصــحــة الـــعـــامـــة، إلــــى أنَّ  بـــاإلنـ
أهـــــداف بــرنــامــج الــصــحــة فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل 
بدأت في التحقق فعليًا من خالل النجاحات 
التي حققها البرنامج وانضمام العديد من 
الجهات إليه رغبة منها في تحسني صحة 
إلــى خطة العمل الخاصة  موظفيها، مشيرًا 
بالبرنامج والــفــوائــد التي يتضمنها ســواء 

بالنسبة لجهات العمل أو املوظفني.

مراحل تنفيذ البرنامج
 تحدد مذكرة التفاهم األنشطة التي تندرج 
ضمن برنامج الصحة في أماكن العمل التي 
توفرها وزارة الصحة العامة ملحكمة قطر 
املــنــازعــات وتنقسم  الــدولــيــة ومــركــز تسوية 

عــــلــــى مـــــراحـــــل مــتــتــابــعــة 
تـــــضـــــمـــــن اســــــتــــــمــــــراريــــــة 
البرنامج بدءًا من املرحلة 
ــــي تــتــضــمــن  األولـــــــــــى الـــــتـ
جمع معلومات عامة من 
املــوظــفــني وأخـــرى تخص 
أنــمــاطــهــم الــحــيــاتــيــة من 
أجل تحديد احتياجاتهم 
الــصــحــيــة وذلـــــك بتعبئة 
ــــــان الــــقــــبــــلــــي  االســـــــتـــــــبـــــــيـ

الــذي يرسل عبر البريد  الخاص بالبرنامج 
االلكتروني ويعامل بسرية تامة.

ويــتــم بــعــد ذلـــك تــنــفــيــذ املــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الــبــرنــامــج وتــتــضــمــن حــمــلــة صــحــيــة شاملة 

فـــي أيـــــام مــنــفــصــلــة لــلــمــوظــفــني واملـــوظـــفـــات 
للكشف املبكر عن عوامل االختطار لإلصابة 
ــة مــثــل  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــيــ بـــــــاألمـــــــراض املــــزمــــنــــة غــ
الــدم والكولسترول  السكري وارتفاع ضغط 
والسمنة، حيث يتم خــالل الحملة الصحية 
ــل الــــــوزن  ــثـ إجــــــــراء الـــقـــيـــاســـات الـــبـــســـيـــطـــة مـ
والـــطـــول وقـــيـــاس ضغط 
الـــــــدم ومــــســــتــــوى الــســكــر 
والـــدهـــون ويــتــم التعامل 
مـــــــع كــــــافــــــة املــــعــــلــــومــــات 
الــــــخــــــاصــــــة بــــاملــــوظــــفــــني 
بسرية تامة، ثم يتم زيارة 
املــؤســســة مـــن قــبــل فــريــق 
عـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج لــتــقــيــيــم 
ــيـــريـــا، والـــســـاللـــم  ــتـ ــافـ ــكـ الـ
والـــصـــالـــة الـــريـــاضـــيـــة إن 
وجــدت، ويقوم فريق عمل البرنامج بكتابة 
الــتــقــاريــر والــتــوصــيــات بــعــد انــتــهــاء الــزيــارة 
ليتم مناقشتها مع تقرير االستبيان وتقرير 

الفحوصات.
ومــن خــالل دراســة نتائج االستبيان القبلي 
وتحليل بيانات الحملة الصحية يتم تحديد 
أكثر املشاكل الصحية شيوعًا لدى املوظفني 
وبناء على هــذه املعلومات يتم وضــع خطة 
عمل للسنة األولى من تنفيذ البرنامج ويتم 
مناقشتها مع ضابط االتصال من املؤسسة 
ــــي عــــبــــارة عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن األنـــشـــطـــة  وهــ
والفعاليات املقترحة لزيادة وعــي املوظفني 
بـــاألنـــمـــاط الــصــحــيــة ومــمــارســتــهــا ولــجــعــل 
محيط العمل داعمًا ومعززًا لصحة املوظفني.

ــة الـــثـــالـــثـــة واألخــــــيــــــرة مــن  ــلــ ــرحــ ــن املــ ــ أمــــــا عـ
الـــبـــرنـــامـــج فــيــتــم خـــاللـــهـــا تــنــفــيــذ األنــشــطــة 
الــســنــة بـــإشـــراك جميع  املــتــفــق عليها خـــالل 
ــتـــمـــاع مــــع ضــابــط  املـــوظـــفـــني فــيــتــم عـــقـــد اجـ
اتصال املؤسسة ملناقشة التقارير الخاصة 
بـــنـــتـــائـــج املــــرحــــلــــة االولــــــــــى والــــثــــانــــيــــة مــن 
ــامـــج، ثــــم يـــتـــم مــنــاقــشــة خـــطـــة تــنــفــيــذ  ــرنـ ــبـ الـ
األنشطة والفعاليات املقترحة ضمن خطة 
عمل البرنامج ومشاركة املوظفني في جميع 

هذه األنشطة. 

البرنامج أطلق 2014
ــــالق بـــرنـــامـــج الـــصـــحـــة فــي  ــه تــــم إطــ ــ ــر أنـ يـــذكـ
أمــاكــن العمل مــن قبل وزارة الصحة العامة 
في عام ٢٠١٤ ويهدف البرنامج إلى تشجيع 
جميع موظفي املؤسسات الحكومية وشبه 
اكــتــســاب األنــمــاط الصحية  الحكومية على 
وممارستها فــي حياتهم اليومية، وتوفير 
البيئة الصحية السليمة واآلمنة للموظفني، 
ــــات الـــخـــاطـــئـــة  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــيـــح بـــعـــض املـ وتـــصـــحـ
ــــالل الـــكـــشـــف املـــبـــكـــر لــعــوامــل  لـــديـــهـــم، مــــن خـ
االخــتــطــار لــإلصــابــة بــاألمــراض املــزمــنــة غير 
السارية لدى املشاركني بالبرنامج عن طريق 
قياس معدل السمنة وضغط الدم ومستوى 
الـــســـكـــر والـــــدهـــــون فــــي الــــــــدم، ويــــتــــم تــنــفــيــذ 
الــبــرنــامــج فــي ١٣ مــؤســســة حــيــث تــم توقيع 
اتــفــاقــيــات مــع الــعــديــد مــن الــجــهــات لتحسني 
ومتابعة وتقييم الحالة الصحية للموظفني. 
ــم الـــســـيـــر بــشــكــل مــســتــمــر حـــســـب خــطــة  ــتـ ويـ
منظمة إلضافة أكبر عدد ممكن من الشركاء 
إلــى البرنامج ضمن أهـــداف االستراتيجية 

الوطنية للصحة ٢٠١٨-٢٠٢٢.

¶ د. محمد بن حمد وفيصل السحوتي خالل تبادلهما مذكرة التفاهم   تصوير: أنور إبراهيم

الصحة تنفذ مسحًا للكشف 
عن األمراض السارية  في أغسطس 

توفير بيئة عمل 
صحية للموظفني

قــــــال الـــســـيـــد فـــيـــصـــل الـــســـحـــوتـــي إنَّ 
مــــع وزارة  الـــتـــفـــاهـــم  مــــذكــــرة  تـــوقـــيـــع 
الصحة العامة يأتي تأكيدا لحرص 
املحكمة على توفير بيئة عمل صحية 
ومــســتــدامــة تــراعــي فــيــهــا احــتــيــاجــات 
املوظفني لتلبي كافة املتطلبات لرفع 
ــة  ــافـ ـــودة الــــعــــمــــل، بـــاإلضـ ــاءة وجــــــ ــ ــفـ ــ كـ
إلــى رفــع مستوى رضــا املــوظــفــني عن 
الخدمات املقدمة لهم، كما أننا نسعد 
بــتــوقــيــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع وزارة 
الــصــحــة الـــعـــامـــة، احــــدى مــؤســســاتــنــا 
الــوطــنــيــة الــتــي نــفــخــر بــجــهــودهــا في 
الــقــطــاع الصحي في  تعزيز وتــطــويــر 
الـــدولـــة، والــيــوم نــتــشــارك مــع الــــوزارة 
في رؤيتنا بتوفير بيئة عمل صحية 
ــيـــع مـــؤســـســـات  ــمـ ــفـــني فـــــي جـ ــمـــوظـ ــلـ لـ
الدولة التي تتسق مع رؤية قطر ٢٠٣٠ 
في أهمية التنمية الوطنية الشاملة 

بما يشمل جانبها الصحي."
" إنَّ  وأضـــاف السيد السحوتي قائال 
لدينا قرابة ٣٠٠ موظف، ونسعى من 
خـــالل مــذكــرة الــتــفــاهــم أن نــوفــر بيئة 
عمل صحية السيما أنَّ عــدد ساعات 
الــعــمــل طــويــلــة مـــن ٨ صــبــاحــا إلــــى ٥ 
ــد الــتــحــديــات في  ــذا أحــ ــذا هــ ــاء، لــ مـــسـ
إيـــجـــاد الــبــيــئــة الــصــحــيــة لــلــمــوظــفــني، 
وتوفير بيئة عمل صحية، والتحدي 
لـــيـــس فـــقـــط تـــوفـــيـــر دواعـــــــي الــســالمــة 
والــصــحــة ملـــن يــعــمــلــون فـــي املــصــانــع 
أو أعــمــال الــبــنــاء، بــل البـــد مــن توفير 
بيئة صحية وآمــنــة أيــضــا للعاملني 
فـــي املـــكـــاتـــب، ومــــع انــتــقــالــنــا ملــشــيــرب 
تم توفير عيادة للموظفني في مبنى 

املحكمة."

هديل صابر

تدريب لجان تقييم قادة املدارس 
ملنح الرخصة املهنية

الدوحة - الشرق



ستر.. ما ال يستر !!
أقــامــتــه مغنية  بــهــيــج  تــوالــت األنــبــاء عــن حــفــل 
عــــرف عــنــهــا الـــبـــذخ والــبــهــرجــة بــأنــهــا بــالــغــت 
مــظــهــرهــا  ــلـــى  عـ الــــصــــرف  فــــي   - ــادة  ــعــ ــ ــال كــ  -
ومــجــوهــراتــهــا الـــتـــي صــنــعــت خــصــيــصــا لــهــا 
ــــإلشــــراف عــلــى  حـــتـــى أنـــهـــا ســـافـــرت مـــرتـــني ل

تصميمها.
ــأن قــيــمــة تــلــك املـــجـــوهـــرات  وتــفــيــد األخـــبـــار بــ
الــفــســاتــني  بــلــغــت٧ مــاليــني دوالر نــاهــيــك عـــن 
ــة عــلــى  ــيـ ــنـ ــغـ ــت تـــلـــك املـ ـــي حــــرصــ ــتـ ــ األربـــــعـــــة ال
الــتــبــاهــي بـــهـــا.. واســـتـــعـــراض مــظــهــرهــا حــتــى 
انــشــغــلــت عـــن جــمــهــورهــا بــنــقــل الـــصـــور إلــى 
مــتــابــعــيــهــا فــي وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
مـــبـــاشـــرة!!!  عــلــى مــثــل هــــذه املــغــنــيــة يــقــاس 

الكثيرون.. 
فــنــحــن نــعــيــش زمـــان املــاركــات الــتــي أرخــصــت 
الخارجي سيرته  مظهره  غــدا  حتى  اإلنــســان 
مثل  نتأمل  إذ  ونحن  تعريفه  وبطاقة  الذاتية.. 
وسائل  غــدت  مما  نــحــزن  فإننا  الــحــاالت  هــذه 
نماذج  مــن  لنا  تــصــّدره  االجتماعي  الــتــواصــل 
تــعــلــي املــــادة عــلــى حــســاب الــقــيــم.  فــتــتــضــاءل 
الحذاء  األزمة  ويصبح  لتتفاقم  اإلنسان  قيمة 
- أعــزكــم الــلــه - أكــثــر قــيــمــة وأكــبــر مــكــانــة من 
البــســه.. فــي رأيـــي واعــتــقــادي أن مــن يــســرف 
عــلــى مــظــهــره الـــخـــارجـــي إنـــمـــا يــســتــر نــقــصــا 

للعيان..  يظهر  يكاد  فجا  وخواء  داخليا 
يملكه  فيما  إنسان حر  بأن كل  إيماني  ورغم 
وســيــســأل وحــــده عـــن مــالــه ووجــــوه إنــفــاقــه.. 
املجتمع  مــصــادمــة  أن  إال  قــدمــاه  تــزل  أن  قــبــل 
بــنــشــر ثــقــافــة اإلســـــراف والــتــبــذيــر وتــصــديــر 
نــمــاذج االســتــهــالك وضــيــاع الـــثـــروات فــيــمــا ال 
أمام وجه من  الوقوف بشدة  ينفع يحتاج منا 

يستر..  ال  ما  يحاول ستر 
من  يمثله  وما  الصالح  اإلنسان  قيمة  وإعــالء 
ــيــة.. فــهــل نــحــن  أخــــالق ســامــيــة وفــضــائــل عــال

فاعلون؟؟ 

ختاما.. 

ــتــلــك املــغــنــيــة أعــمــاال  ــرى أن ل ــ ــاء أخـ ــبـ تـــذكـــر أنـ
خيرية

الكفتان؟  تتساوى  كيف  وأتساءل   
الــلــه وحـــده يــعــلــم فــهــو ولــيــهــا.. وولـــي الــفــقــراء 

واملساكني 

noora1@ymail.com

¶ خالل فحص املسافرين القادمني من الصني بكاميرات الفحص الحراري

الــصــحــة  وزارة  ات  اجــــــــراء إن  ــابــــع  وتــ
ــة تـــــجـــــاه الـــــفـــــيـــــروس قــــــد يـــتـــم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
تــــصــــعــــيــــدهــــا وزيـــــــادتـــــــهـــــــا فـــــــي حـــــال 
تجتمع  ذلك حيث  الضرورة  استدعت 
في  لــألوبــئــة  للتأهب  الــوطــنــيــة  للجنة 
متواصل  بشكل  العامة  الصحة  وزارة 
ــاول، كـــمـــا تــم  بــــ الــــوضــــع أوال  لــتــقــيــيــم 
ــي  ــدولــ ــار حـــمـــد الــ ــطــ ــع مــ ــ الـــتـــنـــســـيـــق مـ
إلجــــــــراء الــــفــــحــــوصــــات لـــلـــقـــادمـــني مــن 
الـــصـــني، ووضــــع خــطــة عــمــل لــلــتــعــامــل 
املطار  فى  إكتشافها  يتم  أى حالة  مع 

املستشفى. إلى  نقلها  وكيفية 
وأشـــار إلــى أنــه فــى حــال اكــتــشــاف أي 
بــســيــارات  نقلها  بــاملــطــار سيتم  حــالــة 
االســـــــــعـــــــــاف إلــــــــــى مـــــــركـــــــز األمـــــــــــــراض 
اإلنـــتـــقـــالـــيـــة بــمــؤســســة حـــمـــد الــطــبــيــة 
حـــيـــث يـــتـــم تــقــيــيــم الـــحـــالـــة مـــن جــديــد 
فـــي  االيـــــجـــــابـــــى  األمـــــــــر  أن  مــــوضــــحــــا 
الدول  فى  إكتشافها  تم  التى  الحاالت 
خــــــارج الــــصــــني لــــم تــــتــــدهــــور مـــقـــارنـــة 

الصني. فى  باألمر 
ــهـــور املـــــرض بــعــد  وحـــــول إمـــكـــانـــيـــة ظـ
ــــن الـــــقـــــادمـــــني مـــن  ــريـ ــ ــافـ ــ ــــسـ وصـــــــــول املـ
قــال الشيخ  لــلــبــالد  الــصــني ودخــولــهــم 
ـــه يــتــم  ــ ــي إنـ ــانــ ــــن حـــمـــد آل ثــ مـــحـــمـــد بـ
تـــوزيـــع رســـائـــل تــوعــويــة لــلــمــســافــريــن 
الــقــادمــني عــلــى الــطــائــرات وإرشــادهــم 
أعــراض  أيــة  بــضــرورة مالحظة ظهور 
14 يـــومـــا وهــــي فــتــرة  مـــرضـــيـــة خــــالل 
املرض  أن يظهر  التى يمكن  الحضانة 
خــاللــهــا ومـــن ثـــم فــإنــه يــجــب عــلــى كــل 
ــلـــى نــفــســه  يــــكــــون حـــريـــصـــا عـ فـــــرد أن 
ألنه سيكون  املستشفى  إلى  والتوجه 
أنــه  كــمــا  املـــــرض،  مـــن  املـــتـــضـــرر األول 
فــــي حـــــال وصــــــول أى حـــالـــة مــرضــيــة 
ــى املـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــذه األعـــــــــراض إلــــ ــهــ بــ
وبــــــــاالطــــــــالع عــــلــــى تــــــاريــــــخ املــــريــــض 
ــــط بــيــنــه  ــربـ ــ ــه يـــتـــم الـ ــإنــ ــاتــــه فــ وتــــحــــركــ
قادما  كان  إذا  الفيروس خاصة  وبني 
ات  مــــن الـــصـــني لــيــتــم اتــــخــــاذ االجـــــــراء
فــي  أنَّ  ــــى  إلـ تـــجـــاهـــه،مـــشـــيـــرا  الــــالزمــــة 
حــــال انـــتـــشـــاره مــــن املـــمـــكـــن أن يــكــون 
يؤخذ  الــذي  اإلنفلونزا  تطعيم  ضمن 

سنويا.

10 كاميرات حرارية 
إلــى أنَّ وزارة الصحة  وتــجــدر اإلشـــارة 
ات كشف  ــدأت تــنــفــيــذ إجـــــــراء ــ الـــعـــامـــة بـ
وفـــحـــص جــمــيــع املـــســـافـــريـــن الــقــادمــني 
مــــن الــــصــــني فــــي مــــطــــار حـــمـــد الــــدولــــي 

اتـــــــــهـــــــــا  فــــــــــي إطــــــــــــــــار إجـــــــــراء
االحـــــــتـــــــرازيـــــــة لـــلـــكـــشـــف عــن 
"كــورونــا" املستجد،  فــيــروس 
ــتـــعـــاون مــــع مـــطـــار حــمــد  ــالـ بـ
الـــدولـــي والــخــطــوط الــجــويــة 
ــن  ــــف عـ ــشـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــريــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
املــــســــافــــريــــن الـــــقـــــادمـــــني مــن 
الـــصـــني مـــن خــــالل كــامــيــرات 
ــودة  ــ ــجــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ـــة عـ ــ ــ ــراريـ ــ ــ حــ
يــمــكــنــهــا تسجيل  ة  والـــكـــفـــاء
حرارة جسم املسافر عن بعد. 
هــذا وقــد قــام الــفــريــق الطبي 
بمطار حمد بفحص حوالى 
2000 مسافر قــادم مــن دولــة 
الـــصـــني عــلــى مـــنت 6 رحـــالت 
املــاضــيــة، وذلـــك من  الجمعة 
لــلــفــحــص  مــــــواقــــــع   3 خــــــــالل 
ــل املــــطــــار، إذ  ــ ــــراري داخــ ــــحـ الـ
ــحـــــص ال  ــ ــفـ ــ الـ ات  إجـــــــــــــــرء أنَّ 
بــدون  20 ثانية،  تستشغرق 
األمــر فى تعطيل  أن يتسبب 
أو تأخير املسافرين،  العمل 
مــضــيــفــًا أن جــمــيــع الــحــاالت 
جاءت سلبية ولم يتم رصد 
أيــــة حـــالـــة إيــجــابــيــة مـــن بني 
املسافرين على منت الرحالت 
القادمة من الصني، من خالل 
تشغيل 10 كاميرات حرارية 
ــــق مـــن  ــريــ ــ ــــت إشــــــــــــراف فــ ــــحـ تـ
ــوزارة  ــ ــ أطــــبــــاء ومـــمـــرضـــني بـ
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة ومــؤســســة 
ــيــــة، فــــضــــًال عــن  ــبــ حــــمــــد الــــطــ
تــجــهــيــز عـــيـــادة طــبــيــة داخـــل 
للتعامل مع أى حالة  املطار 
ــاه بــاصــابــتــهــا  ــبــ ــتــ يـــتـــم االشــ
ــيــــث يــــتــــوافــــر طـــبـــيـــب مــن  حــ
ــمـــرض  ــم الــــــطــــــواريء ومـ قـــسـ
وممثلون لخدمة االسعاف، 

الكاميرات تتضمن  آلية عمل  أنَّ  حيث 
ــمـــرون  ــلــــركــــاب يـ ــــاص لــ ــر خــ ــمـ إنــــشــــاء مـ
مـــــن خــــاللــــهــــا عــــلــــى الــــكــــامــــيــــرات الـــتـــى 
ــة الـــحـــرارة  تــرصــد أي ارتـــفـــاع فـــى درجــ
لــجــســم االنـــســـان وبــالــتــالــي يــتــم إجـــراء 
الفحوصات األخـــرى لــه فــى حــال رصد 

ــــرارة، كــمــا يــتــم  ــــحـ ــفــــاع فـــى درجـــــة الـ ارتــ
الــتــركــيــز عــلــى خـــط ســيــر املــســافــر قبل 
ــه  ــخـ ــاريـ ــة تـ ــرفــ ــعــ ــة ومــ ــدوحــ ــلــ ــدوم لــ ــ ــقــ ــ ــ ال
املـــرضـــي ومــــا إذا كــــان قـــد اصـــيـــب بــأي 
أمــراض أو ارتــفــاع في درجــات الحرارة 

لتقييم الحالة بشكل كامل.

قطر تتابع بحرص وضع فيروس كورونا في الصني 

أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة-، أن قطر 
تتابع بحرص الوضع فى دولــة الصني بعد تفشي فيروس كورونا املستجد وكذلك متابعة 
قرارات منظمة الصحة العاملية حول الوضع فى الصني والذي وصفته بأنه لم يصل إلى مرحلة 
الوباء وأنه سيتم مراجعة هذا األمر خالل أيام إما بتصنيفه على أنه وباء عاملي أو بأنه مرض 

تمت السيطرة عليه.
وقال في تصريحات صحفية، إن دولة قطر حرصت منذ ظهور املرض على اتخاذ االحتياطات 
الالزمة ملنع دخول املرض إلى البالد من خالل تركيب كاميرات حرارية فى مطار حمد الدولي، 
وتوزيع رسائل توعوية على الطائرات القادمة من الصني لتوعيه املسافرين بضرورة مراقبة 
ظهور أية أعراض. وأشار الدكتور محمد بن حمد إلى أنه ال داعي للذعر من الفيروس حيث أن 
نسبة الوفيات في هذا الفيروس ال تتعدى %3 مقارنة بالفيروس السابق الذي تجاوزت نسبة 
الوفيات بسببه %33 موضحا أن غالبية الحاالت التى تم اكتشاف أنها قادمة من الصني فى 
البالد األخرى لم يحدث بينها أي حاالت وفاة، وهو ما يبعث بالطمأنينة بني الجميع، مؤكدا 
ضرورة األخذ بأساليب الوقاية العامة مثل النظافة العامة والحرص على غسل اليدين وعدم 

االختالط بمصابي االنفلونزا وغيرها من االحتياطات الطبية العامة.

هديل صابر

¶ د. محمد بن حمد آل ثاني

نسبة الوفيات من فيروس كورونا 
املستجد ال تتعدى 3 % عامليا

سدرة للطب يوقع اتفاقية 
العتماد برامج التدريب

وقـــــع "ســـــــدرة لـــلـــطـــب" عـــضـــو مـــؤســـســـة قــطــر 
اتفاقية  املجتمع  والــعــلــوم وتنمية  للتربية 
خــــــدمــــــات تــــعــــاونــــيــــة مــــــع رويـــــــــــال كــــولــــيــــدج 
تــروج وتقدم  إنترناشيونال وهــي مؤسسة 
امللكية  الكلية  نيابة عن  والخدمات  البرامج 

بكندا. والجراحني  لألطباء 
ــنــــاد عــلــى  ــتــ ــا لـــالتـــفـــاقـــيـــة، ســـيـــتـــم االســ ــقــ ووفــ
أنــظــمــة رويــــال كــولــيــدج إنــتــرنــاشــيــونــال في 
إرســــاء عــمــلــيــات االعــتــمــاد لــبــرامــج الــتــدريــب 
للطب  املقيمني في سدرة  واملحاكاة لألطباء 
بــحــيــث تــعــتــمــد جــمــيــع الــبــرامــج املــطــبــقــة في 
ــل رويـــــال  ــبـ ســـــــدرة لـــلـــطـــب واملـــعـــتـــمـــدة مــــن قـ
كــولــيــدج بــصــفــتــهــا بــرامــج مــعــادلــة لــلــبــرامــج 
املـــطـــبـــقـــة فــــي املــــؤســــســــات وبــــرامــــج األطـــبـــاء 

بكندا.  املقيمني 
ــن الـــســـيـــد مــحــمــد  ــ ــل مـ ــ ــة كـ ــيــ ــاقــ ــفــ    وقــــــع االتــ
ــانــــع رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة وعــضــو  املــ
أنــدرو  والــدكــتــور  للطب  إدارة ســدرة  مجلس 
لرويال كوليدج  التنفيذي  الرئيس  بادموس 

إنترناشيونال. 

الدوحة - قنا
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الدوحة - الشرق

قالت السيدة فاطمة عبدالعزيز بالل مدير 
الـــدراســـات واإلحـــصـــاءات القضائية  إدارة 
باملجلس األعلى للقضاء إنه تّم استحداث 
الـــدراســـات واإلحـــصـــاءات القضائية  إدارة 
مؤخرًا بموجب القرار رقم 51 لسنة 2019، 
تــتــبــع مــكــتــب رئـــيـــس محكمة  ــي إدارة  وهــ
الـــتـــمـــيـــيـــز، وتــــضــــم 3 أقــــــســــــام: اإلحــــصــــاء 
القضائي، والتأهيل القضائي، والتوعية 

القضائية.
ــائـــي بــــإعــــداد  ــقـــضـ ويـــخـــتـــص اإلحـــــصـــــاء الـ
البيانات اإلحصائية الخاصة بالدعاوى 
ــام الـــــدوائـــــر الـــقـــضـــائـــيـــة فــي  ــ ــ ــنــــظــــورة أمـ املــ
ــتـــم تــصــنــيــف هـــذه  املـــحـــاكـــم املــخــتــلــفــة، ويـ
الـــدعـــاوى وفـــق أنــواعــهــا وحــالــة الــدعــاوى 
ــا عـــلـــى رئـــيـــس املـــجـــلـــس األعـــلـــى  ــهـ وعـــرضـ
يــتــم تصنيفها وتــوفــيــرهــا  لــلــقــضــاء، كــمــا 
لكافة الجهات القضائية والجهات األخرى.
أمــا قسم التأهيل القضائي فهو يختص 
ــكــــوادر  ــلــ ــة لــ ــيــ ــبــ ــتــــدريــ بــــــإعــــــداد الــــخــــطــــط الــ
القضائية ويستهدف املجلس من خاللها 
ــاة وأعــــــــوان  ــقــــضــ ــــدي الــ ــاعـ ــ ــــسـ ــاة ومـ ــقــــضــ الــ
القضاء واملقصود بهم الكتبة أو أمناء سر 

الجلسات القضائية.
ويختص قسم التوعية القضائية بإعداد 
الــخــطــط الــســنــويــة الــــالزمــــة لــنــشــر الــوعــي 
ــطــــري ونـــشـــر  ــقــ ــتـــمـــع الــ ــي املـــجـ ــ الـــثـــقـــافـــي فـ
الثقافة القانونية من خالل استخدام كافة 
الوسائل ســواء التكنولوجية الحديثة أو 

مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أو الوسائل 
املـــقـــاالت والــكــتــيــبــات التي  التقليدية مــثــل 

تستهدف كل فئات املجتمع.
ويقوم املجلس بإعداد الخطط التطويرية 
الــنــاجــزة خاصة  الــعــدالــة  الــالزمــة لتحقيق 
فيما يتعلق بإعداد ورش العمل وتنفيذها 
وهي تساهم بشكل كبير في تطوير العمل 
القضائي ونستهدف فيها جميع الكوادر 

القضائية.
ومن ضمن خطط التطوير إعــداد البحوث 
القضائية حيث تم تسليط الضوء عليها 
فيما يتعلق باستحداث األنظمة القضائية 

املطبقة في املحاكم بالعالم.
الــســلــطــة القضائية  قــانــون  وأوضـــحـــت أن 
حــدد مهام مساعدي القضاة وهــي إجــراء 
املعاينة في الدعاوى التي تنتدبها املحاكم 
وتحقيق طــلــبــات التنفيذ وعــرضــهــا على 
القاضي املختص للفصل فيها وتحضير 
كــافــة املــســتــنــدات والــبــيــانــات الــخــاصــة في 
األمور محل التنفيذ باإلضافة إلى حضور 

جلسات املحاكمة ولــكــن دون أن تــكــون له 
ــدار األحــكــام  ــ عــضــويــة فـــي املــحــكــمــة أو إصـ
التابع  واملساهمة في أعمال املكتب الفني 

الــعــديــد من  لــديــه  ملحكمة التمييز والــــذي 
االخــــتــــصــــاصــــات مــــن بــيــنــهــا اســـتـــخـــالص 
ــام مــحــكــمــة  ــكــ ــن أحــ ــادئ الـــقـــانـــونـــيـــة مــ ــ ــبـ ــ املـ
تـــدريـــبـــيـــة  ــاك دورات  ــنــ ــذلــــك هــ لــ الـــتـــمـــيـــيـــز 
تــخــصــصــيــة فــــي كــيــفــيــة اســـتـــخـــالص تــلــك 
املبادئ إلى جانب تكليفات توجه ملساعدي 
القضاة، ويوجد حاليًا 16 مساعدًا قضائيًا 

في الدورات التدريبية املتخصصة.
ــّم فــي الــوقــت الــحــالــي تنفيذ ورشــــة فن  وتــ
الـــقـــضـــاء وقــســمــت عــلــى عــــدة مــحــاضــرات 
تــأســيــســيــة  أســــبــــوعــــيــــًا، وهـــــنـــــاك دورات 
ــات مـــلـــزمـــة  ــســ ــلــ ــجــ ــة الــ ــبـ ــتـ ــكـ تـــخـــصـــصـــيـــة لـ
لــجــمــيــع الــكــتــبــة أو أمـــنـــاء ســـر الــجــلــســات 
منها الطباعة وفــن التعامل والبرتوكول 
الــســر، ويقدم  القضائي وأخــالقــيــات أمــنــاء 
الـــورشـــة مــحــاضــرون ويــتــنــاولــون مفهوم 
الــقــضــاء وأهــمــيــتــه وفــضــل الــقــضــاء وقــيــم 

وتقاليد القضاء.
وبالنسبة للتوعية القضائية هناك خطة 
تــّم اعتمادها هذا  استراتيجية وتنفيذية 

ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ـــالل مــ ــن خــ ــام وأنــــــه مــ ــعــ الــ
االجـــتـــمـــاعـــي واملــــعــــارض ســيــتــم املــشــاركــة 
تــّم فيه  الــذي  فيها، ومنها معرض الكتاب 
ــن الـــكـــتـــب كــمــؤلــفــات  تـــدشـــني مــجــمــوعــة مــ
لــلــقــضــاة وبــعــض املــخــتــصــني فـــي املحكمة 
وكذلك في امللتقى القطري للمؤلفني وفي 
الــعــام الـــقـــادم ســيــكــون هــنــاك قــســم خاصة 
بـــاملـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء لـــنـــشـــر كــافــة 
الفعاليات التوعوية ومــنــشــورات القضاة 
والكتاب. وأشارت إلى أنه تم اعتماد خطة 
ســنــويــة لــلــتــوعــيــة داخــــل وخـــــارج املجلس 

األعلى للقضاء.
وعن أجندة إدارة الدراسات واإلحصاءات 
الــقــضــائــيــة قـــالـــت لــبــرنــامــج حــيــاتــنــا على 
ــاد الــخــطــة  ــمـ ــتـ تـــلـــفـــزيـــون قـــطـــر: لـــقـــد تـــــّم اعـ
الــتــدريــبــيــة والـــتـــي تــســتــهــدف فـــي الــبــدايــة 
مساعدي القضاة فــي مجموعة مــن ورش 
ــــالل الـــعـــام  الـــعـــمـــل الـــتـــي يـــتـــم تــنــفــيــذهــا خـ
ــذا بـــجـــانـــب تــــدريــــب مــســاعــدي  ــالـــي هـــ الـــحـ
ــر  ــدوائــ ــاء تـــوزيـــعـــهـــم عـــلـــى الــ ــنــ الـــقـــضـــاة أثــ
الــقــضــائــيــة مــنــهــا دورات نــظــريــة وأخــــرى 
عملية، وتم اعتماد قائمة بأسماء القضاة 
املـــــــدربـــــــني إلــــــــى جـــــانـــــب حــــــــرص املـــجـــلـــس 
ــــع جـــهـــات  ــــاون مـ ــعـ ــ ــد شـــــراكـــــات تـ عـــلـــى عـــقـ
القانوني  االختصاص في مجال التدريب 
سواء محليًا أو خارجيًا منها كلية القانون 
بــجــامــعــة قــطــر وجــامــعــة حــمــد بـــن خليفة 
ومـــعـــهـــد الـــــدراســـــات الــجــنــائــيــة بــالــنــيــابــة 
لــتــحــقــيــق األهــــداف  الـــعـــدل  الــعــامــة ووزارة 

الطموحة للمجلس األعلى للقضاء.

األعلى للقضاء يستحدث إدارة للدراسات واإلحصاءات القضائية

¶  فاطمة بالل

وفاء زايد

مقترحات بتخصيص إجازة لألب في فترة األمومة 
العمادي  الدكتورة شريفة نعمان  قالت 
الدولي  الــدوحــة  التنفيذي ملعهد  املــديــر 
مــن  أول  ــا  ــمــ هــ الـــــوالـــــديـــــن  إن  لـــــألســـــرة 
املــبــادئ  الــطــفــل، وهــمــا يعطيانه  يتلقى 
الـــقـــويـــمـــة واألدوات  واألخـــــــالق  والـــقـــيـــم 
الــتــي تــمــكــنــه مـــن الــعــيــش فـــي املــســتــقــبــل 
الطفل من  األدوات تمكن  بــأمــان. وهــذه 
تــنــمــيــة نــفــســه وتــنــمــيــة املــجــتــمــع الـــذي 
أهم  مــن  الــوالــديــة  فالتربية  فيه،  يعيش 
ــم  األمـــــــور الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا لــــألبــــنــــاء، وأهــ
ــور واملــربــني  ــ ــاء األمـ ــيـ الــتــحــديــات أن أولـ
يــفــرقــون بـــني مــفــهــوم الــرعــايــة ومــفــهــوم 
األمور  أولياء  البعض من  وأن  التربية، 
يـــعـــتـــقـــدون أن تـــوفـــيـــر املــــأكــــل واملـــشـــرب 
واملــــســــكــــن والــــرفــــاهــــيــــة هـــــي الـــتـــربـــيـــة، 
ــة يـــجـــب عـــلـــى الـــوالـــديـــن  ــايــ ولـــكـــنـــهـــا رعــ
تــوفــيــرهــا، مــنــوهــة بــــأن الــطــفــل يــحــتــاج 
إلـــــى شـــــيء أهـــــم مــــن ذلـــــك وهـــــو الــــغــــذاء 
الروحي وهو القيم والعادات والتقاليد 
والفكر  والتعليم  والــعــاطــفــة واالهــتــمــام 
وأنـــــهـــــا جــمــيــعــهــا  والــــــذهــــــن واإلدراك 
مــنــبــعــهــا األســـــرة فـــي بـــدايـــة األمــــر ومــن 
ثــــــم املـــــــدرســـــــة واملــــجــــتــــمــــع والـــــــنـــــــوادي 
واملـــؤســـســـات االجــتــمــاعــيــة الــتــي تــغــذي 

األساسيات. تلك 
وأكــــــدت فـــي حـــديـــث لــتــلــفــزيــون قــطــر في 
بــــرنــــامــــج حـــيـــاتـــنـــا أن األســــاســــيــــات فــي 
ــــن األســــــرة  الـــتـــربـــيـــة يـــتـــلـــقـــاهـــا الـــطـــفـــل مـ
وهــي مهمة جـــدًا، ألن األبــنــاء فــي البداية 
الــوالــديــن، والبــد مــن تمكينهم  مسؤولية 

من نمو املجتمع.

تحديات أمام األسرة 
الـــــعـــــمـــــادي أن  وأوضـــــــحـــــــت د. شــــريــــفــــة 
تحديات عــديــدة تــواجــه األســـرة حيث ان 
الــعــمــل بــعــد ســنــوات  ــرأة يتطلب منها  املــ
الــدراســة وكــذلــك الــرجــل، مــن هــذا املنطلق 
ــة ســـيـــاســـات تــدعــم  يـــقـــوم املــعــهــد بــــدراســ
مناصرة األبوين لتربية أبنائهما، وفي 
الوقت ذاته عمل برامج ومناصرة أفضل 
ــي الـــتـــربـــيـــة مـــثـــل ســـاعـــات  ــات فــ ــارســ ــمــ املــ
الــرضــاعــة الطبيعية للطفل وطـــول فترة 
إجــــازة األمـــومـــة، حــيــث إن املــعــهــد يطالب 
بتلك الــســيــاســات ويــدعــمــهــا بــالــدراســات 
املجتمعية بعد معرفة اآلراء املتخصصة.

ــمـــارســـات في  ــة أفـــضـــل املـ ــ كــمــا يــتــم دراســ
ــــألب ألنـــه  ــازة لـ ــ ــ ــدول الـــعـــربـــيـــة مـــثـــل إجـ ــ ــ الـ
ــنـــاء ودور املعهد  يــتــولــى مــســؤولــيــة األبـ
ــيـــاســـات املــــوجــــودة  انـــــه يـــــــوازن بــــني الـــسـ

والــبــرامــج الــتــي تــدعــم األســــرة بالتعاون 
والتنسيق مــع املؤسسات األخـــرى حيث 
ــاون كــبــيــر بــــني مــؤســســة  ــعــ ـــه يـــوجـــد تــ انــ
العمل االجتماعي بكل مراكزها ووزارة 
التنمية والــعــمــل والــشــؤون االجتماعية 

وجميع أجهزة الدولة.
وأوضــحــت أن الــدولــة توفر الــرفــاه بشكل 
كبير في املجتمع املحلي، ويعني الرفاه 

االحـــتـــيـــاجـــات األســـاســـيـــة الـــتـــي تــوفــرهــا 
ــا مــثــل  ــهـ ــمـــل بـ ــعـ ــد مــــن الـ ــأكــ ــتــ الـــــدولـــــة والــ
املراكز الصحية التي تدعم صحة الطفل 
الــصــحــيــة وتــوفــيــر التعليم  واملــمــارســات 
من بداية املدارس إلى الجامعات والبيئة 
التي تحافظ على حياة الطفل حيث إن كل 
الوزارات معنية بتوفير كل العوامل التي 
تساعد على نمو الطفل بشكل طبيعي. 

وأضافت أنه يوجد مقياس لرفاه الطفل 
دولــيــًا ومنها حماية حقوق الطفل، كما 
يــقــوم بــإجــراء دراســــات للتأكد  أن املعهد 
من القيام بتحقيق رفاه الطفل سواء في 
قطر او في الدول العربية حيث إن املعهد 
معني بــدراســات رفــاه الطفل في املنطقة 

العربية.
ــن مـــراكـــز  ــة الـــعـــديـــد مــ ــ ــــدولـ فـــقـــد وفــــــرت الـ

ــة وأمــــاكــــن مــمــارســة  ــريــــاضــ الـــتـــرفـــيـــه والــ
رياضة املشي والتمتع بأجواء البيئة من 
الــوالــدان ألطفالهم الوقت  أجــل أن يعطي 

الكافي ملمارسة اللعب والهوايات معهم.
ــــى أن تــــواجــــد الــــوالــــديــــن مــع  ـــارت إلـ ــ ــ وأشـ
ــا خــــــــالل الــــلــــعــــب ومــــمــــارســــة  ــمــ ــهــ ــالــ ــفــ أطــ
الهوايات يــدور الحوار والنقاش ويمكن 
لـــلـــوالـــديـــن مـــعـــرفـــة شـــخـــصـــيـــات األبــــنــــاء 
ــد يـــتـــعـــرضـــون لــهــا  والـــســـلـــبـــيـــات الـــتـــي قــ
والسلوكيات التي يتمتعون بها وطريقة 
ممارسة الهوايات ذاتها حيث يمكن هذا 
التقارب من مساعدة الطفل قبل الوقوع 

في مشكالت ال تحمد عقباها.
وأكــدت أن الوالدين يمكنهما تخصيص 
الــوقــت ألبنائهما مثلما يــجــدون الوقت 
الــكــافــي للجلوس عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

االجتماعي.

عمل املعهد ودوره
وعــن دور املعهد، قالت الدكتورة شريفة 
العمادي: نحن كمعهد نرسم السياسات 
ــرح بــــرامــــج بــالــتــعــاون  ــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة وطــ
مــع املؤسسات االجتماعية املعنية وهم 
شـــركـــاء حــيــث تــتــم قــيــاســهــا ودراســـتـــهـــا 
النتائج  وتقييمها بعد ذلك حتى تحقق 
ــبـــق مـــــن خــــالل  ــطـ ــا، ثـــــم تـ ــنــــهــ املــــــرجــــــوة مــ

املختصني واملعنيني بذلك.
 ومـــعـــهـــد الــــدوحــــة الــــدولــــي لــــألســــرة هــو 
مــعــهــد عــاملــي يــعــنــى بــوضــع الــســيــاســات 
وتــنــفــيــذ الـــفـــعـــالـــيـــات الـــداعـــمـــة لــلــقــاعــدة 
املعرفية بــشــأن األســـرة العربية وتعزيز 

السياسات القائمة على األدلة.
واملعهد عضو في مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية املجتمع، وتأسس عام 
2006 ليسهم بدور حيوي في دعم جهود 
مــؤســســة قــطــر الــرامــيــة لــبــنــاء مجتمعات 
تنعم بالصحة وتتمتع بأرقى مستويات 

التعليم.
القاعدة األساسية  وإعــالن الدوحة يمثل 
ــــذي شــدد  الــتــي يــنــطــلــق مــنــهــا املــعــهــد والـ
على دعم املجتمع لألسرة بوصفها نواة 
املــجــتــمــع والــلــبــنــة األســاســيــة فـــي بــنــائــه، 
ــك يــنــظــم املــعــهــد  وفــــي ســبــيــل تــحــقــيــق ذلــ
دورات ونــــــــــدوات وفــــعــــالــــيــــات مــخــتــلــفــة 
بالتعاون مع الجهات املحلية والدولية 
الــصــلــة للتأكيد عــلــى حــقــوق جميع  ذات 
ــرة ووضـــع الــقــضــايــا األســريــة  ــراد األســ أفــ
عــلــى قــائــمــة أولـــويـــة صـــنـــاع الــســيــاســات 
من خالل تبني هذه القضايا والتعريف 
بها على املستويات الوطنية واإلقليمية 

والدولية.

¶ د. شريفة العمادي
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نـــفـــذ الــــهــــالل األحــــمــــر الـــقـــطـــري لــلــســنــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
الـــتـــوالـــي مـــشـــروعـــًا صــحــيــًا لـــتـــوزيـــع أدويــــــة مــجــانــيــة 
لفائدة 150 مريضًا ومريضة بالفشل الكلوي وزارعي 
الــكــلــى بــالــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء كـــدعـــم مستمر 
ــاثـــة أهــلــنــا مـــن ذوي الـــحـــاجـــة فـــي الــيــمــن فـــي ظل  إلغـ

الوضع اإلنساني املتفاقم،
الطبية  االحتياجات  دعــم  إلــى  املشروع  هــذا  يهدف 
إجراء  جانب  إلى  املرضى،  من  الفئة  لهذه  الحيوية 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــســـطـــرة لــلــمــصــابــني بـــالـــفـــشـــل الــكــلــوي 
ويـــعـــانـــون صـــعـــوبـــات فــــي إجــــــراء جـــلـــســـات غــســيــل 
ــك، فـــقـــد تــم  ــ ــع ذلــ ــمـــرة. وبــــالــــتــــوازي مــ ــلـــى املـــســـتـ الـــكـ
تـــزويـــد املــطــبــخ الــخــيــري ملــؤســســة الــشــفــقــة لــرعــايــة 
مــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي ومــرضــى الــســرطــان بــاملــواد 
 212 ــل تـــوفـــيـــر الــــغــــذاء لـــفـــائـــدة  ــ الـــغـــذائـــيـــة، مــــن أجـ
مــريــضــًا ومــريــضــة بــالــفــشــل الــكــلــوي مــن نــزالء الــدار 

للمؤسسة. التابعة 
ــاة ال تــنــتــهــي يـــعـــيـــشـــون تـــحـــت رحــمــة  ــانـ ــعـ ــل مـ فــــي ظــ
األجهزة ويعانون في صمت. هكذا هي حياة مرضى 
الــفــشــل الــكــلــوي فـــي الــيــمــن، فـــي ظـــل انـــعـــدام األدويــــة 
الـــالزمـــة واملــحــالــيــل الــخــاصــة بــالــغــســيــل الــكــلــوي، مع 
الــكــلــى، إلى  تــدهــور وإغـــالق الكثير مــن مــراكــز غسيل 
جـــانـــب عــــدم تـــوافـــر مـــا يــكــفــي مـــن األجــــهــــزة لــتــغــطــيــة 

احـــتـــيـــاجـــات املــــرضــــى بـــجـــلـــســـات الـــغـــســـيـــل الـــكـــلـــوي 
ــــدى الـــحـــيـــاة. نـــاهـــيـــك عــن  األســـبـــوعـــيـــة واملـــســـتـــمـــرة مـ
املشاكل التي يعاني منها زارعو الكلى، من عدم توافر 
الفحوصات  األدوية املهبطة للمناعة وارتفاع أسعار 
ــراء األوضــــاع املفجعة  الـــدوريـــة بــعــد زراعــــة الــكــلــى، جـ

أعـــوام متتالية   5 أكــثــر مــن  الــبــالد منذ  الــتــي تمر بها 
الحرب والحصار. كل هــذه األســبــاب تجتمع معًا  من 
لتزيد من حدة الخطر على حياة اآلالف من املصابني، 
ــهـــــدديـــــن بـــخـــطـــر املــــــــوت املـــحـــتـــم الــــــــذي يـــتـــربـــص  واملـــ
إلى  املــوت، هــذا باإلضافة  بأرواحهم وهــم على حافة 

الحالة  التي تعد هي األســوأ في ظل  املــاديــة  حالتهم 
ــــذه الـــجـــوانـــب يــراعــيــهــا  االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــامـــة. كــــل هـ
مشروع دعم مرضى الفشل الكلوي الذي ينفذه الهالل 
األحمر القطري في أمانة العاصمة، للتخفيف من هذا 
املأساوي للمرضى. ومن بني املستفيدين من  الواقع 
هذا املشروع السيدة عائشة عبد الكريم النويرة، التي 
عبرت عن امتنانها للمتبرعني واملساهمني في تقديم 
: "بــصــفــتــي إحــــدى زارعــــي الــكــلــى، 

ً
ــة لــهــا، قــائــلــة ــ األدويـ

القطري واملحسنني على مد يد  الهالل األحمر  أشكر 
الــحــرب،  لــنــا. نحن نعاني األمــريــن منذ بــدايــة  الــعــون 
بــســبــب انــقــطــاع الـــعـــالج الــــذي يــمــثــل شـــريـــان الــحــيــاة 
لـــزارعـــي الــكــلــى، وكـــذلـــك ارتـــفـــاع تــكــلــفــة الــفــحــوصــات 

الشهرية الخاصة باملناعة".
"مــالمــحــنــا تــشــهــد عــلــى أملــنــا ومــعــانــاتــنــا املــســتــمــرة، 
فــأنــا أعــانــي مــنــذ أكــثــر مــن 6 ســنــوات بــســبــب الفشل 
ــانـــب عــــدم قـــدرتـــي  ــلـــى، إلــــى جـ ــلـــوي وزراعـــــــة الـــكـ الـــكـ
مدى  يومي  بشكل  املكلفة  األدويــة  ثمن  تحمل  على 
بسبب  ونــدرتــهــا  أســعــارهــا  ارتــفــاع  نتيجة  الــحــيــاة، 
الــحــرب". بــهــذه الــكــلــمــات املــمــزوجــة بــنــبــرات الــتــفــاؤل 
ــــود خــيــر يــخــفــف بــعــض أوجـــاعـــهـــا،  واألمـــــل فـــي وجـ
تــحــكــي األخـــــت عـــائـــشـــة عـــن مــعــانــاتــهــا ومــالمــحــهــا 
ــن زارعـــــي الــكــلــى،  ــال أقـــرانـــهـــا مـ املــتــعــبــة وتـــصـــف حــ
ــم الـــكـــريـــم وأن يــشــمــل  ــذا الـــدعـ  اســـتـــمـــرار هــ

ً
مــتــمــنــيــة

الحياة. أساسيات  من  الجوانب  أيضًا مختلف 

أدوية وأغذية من الهالل األحمر ملرضى الفشل الكلوي في اليمن
الدوحة - الشرق

¶ جانب من دعم الهالل األحمر لليمن 

السودانيون يشيدون بدعم قطر لبالدهم
أشــــاد الـــســـودانـــيـــون بـــاملـــبـــادرة الــقــطــريــة بـــإرســـال 
أدوية ومواد طبية متنوعة تقدر بـ ٧٠ طنا مقدمة 
مع مستشفى سدرة   بالتعاون  األحمر  الهالل  من 
ــلــــســــودان  وثـــمـــنـــوا  ــم االنــــســــانــــي لــ ــدعــ ــــار الــ ــي إطــ فــ
ــتــــى املــــجــــاالت  جــــهــــود قــــطــــر ومــــــا تــــقــــدمــــه  فـــــي شــ
التي  الكريمة  الرعاية  عن  للعالقات فضًال  تعزيزًا 
ــة الــخــيــر. ومــنــح الــســودانــيــون  يــجــدونــهــا فــي دوحـ
ســـعـــادة الــســفــيــر عــلــي بـــن حــســن الــحــمــادي األمـــني 
الــقــطــري درعــا والــذي سبق  الــعــام  للهالل األحــمــر 
وان عــمــل ســفــيــرا لــدولــة قــطــر لــدى الــخــرطــوم .جــاء 
الروابط  بإسم  اسماعيل  امل  القتها  كلمة  في  ذلك 
إحتفالها  السودانية  خالل  املرأة  ورابطة  املهنية 
والذكرى  والستني  الرابع  السودان  استقالل  بعيد 
ــيــــدة تـــحـــت شـــعـــار  األولــــــــى لــــثــــورة ديـــســـمـــبـــر املــــجــ
بابكر  غازي  باالعمال  القائم  "حنبنيهو"بحضور  
والقنصل  احــمــد  د.مــحــمــد سيد  والقنصل  حميدة 
الكاتب  د.حسن رشيد  و  ابراهيم مكنون  االريتري 
والــــنــــاقــــد املـــســـرحـــي ورؤســــــــاء الـــــروابـــــط املــهــنــيــة. 
وقـــالـــت اســمــاعــيــل  ان الــشــعــب الـــســـودانـــي يــدخــل 
الــعــام الــجــديــد بــطــمــوحــات وآمـــال كــبــيــرة مــن أجــل 

ــة وســـالم  ــريـ ــار  "حـ ــعـ نــهــضــة الـــوطـــن وتــحــقــيــق شـ
وتمنوا  الــشــهــداء  على  الــحــضــور  وتــرحــم  وعــدالــة" 
عــــاجــــل الــــشــــفــــاء لـــلـــجـــرحـــى وعـــــــــودة املـــفـــقـــوديـــن 

ــم بـــاالعـــمـــال  ــائــ ــقــ ــن جـــانـــبـــه اشـــــــاد الــ ــ ــم. مـ الســـــرهـــ
غـــازي بــابــكــر حــمــيــدة  بــالــعــالقــات املــتــمــيــزة الــتــي 
ــــاالت والــــحــــرص  ــــجـ ــتـــى املـ ــن فــــي شـ ــديـ ــلـ ــبـ تــــربــــط الـ

عــلــى تــطــويــرهــا إلــى آفــاق أرحــب ونــوه بــدعــم قطر 
الدول  قائمة  من  اسمه  بإزالة  واملطالبة  للسودان 

لالرهاب. الراعية 

¶ تكريم الحمادي 

الدوحة - الشرق

مختصو برنامج لكل ربيع زهرة يحذرون من تلويث مياه الخليج 

شدد خبراء في برنامج لكل ربيع زهرة، على هامش 
الــرحــلــة الــخــامــســة ملــعــســكــر الــبــرنــامــج بــمــنــطــقــة رأس 
مــطــبــخ، والـــتـــي شــــارك فــيــهــا عـــدد مـــن طـــالب مـــدارس 
للبنني، وأحــمــد بن  اإلعــداديــة  املطلب  بــن عبد  حــمــزة 
القاهرة  للبنني، ومــدرســة  االبــتــدائــيــة  املريخي  راشــد 
الــخــاصــة، حــيــث بــلــغ إجــمــالــي املــشــاركــني قــرابــة 215 
العواقب  إلــى  االنــتــبــاه  شخص.التأكيد على ضـــرورة 
الــســلــبــيــة الـــتـــي تــنــجــر عـــن الـــقـــاء الـــنـــفـــايـــات و املــيــاه 
العادمة على ضفتي الخليج خاصة تلك التي تتعلق 
البحرية  الحياة  التي تهدد  البالستيكية  بالنفايات 
و تــلــحــق أضــــرارا بــالــكــائــنــات املــتــواجــدة فــيــهــا، حيث 
تتسبب املواد البالستيكية في نفوق بعض الكائنات 
مــن األضـــرار  الـــذي ينعكس بالكثير  األمـــر  الــبــحــريــة، 

البحرية. بالبيئة 
التنفيذي ملعسكر  املدير  الشريف  وقال محمد هاشم 
برنامج لكل ربيع زهرة: انتاج البشرية من النفايات 
ــادة الــتــدويــر،  كــبــيــر جـــدًا، وهـــذا األمـــر يــحــتــاج إلـــى إعــ
ــأن يـــقـــوم كـــل فــرد  ــــذي يــمــكــن أن يـــبـــدأ مـــن املـــنـــزل، بــ الـ
الجانبني  النفايات، قائال:"بيئة قطر تدمج بني  بفرز 
البري والبحري، فالبيئة البحرية مسؤولية الجميع، 
قــدر هذه  أن يكونوا على  أفـــراد املجتمع  كــافــة  وعــلــى 

املــســؤولــيــة، وأال يــلــقــوا بــاملــخــلــفــات فــي الــبــحــر وعلى 
الشواطئ ".

البلدان املحيطة  السكانية في  الكثافة  أن  إلــى  ولفت 
االعــتــبــار عند  فــي  تــوضــع  أن  العربي يجب  بالخليج 
 
ً
الــبــحــريــة، خاصة البيئة  فــي املحافظة على  التفكير 

الــســكــان آخــذ فــي االزديــــاد، وأن الثقافات  وأن تــعــداد 
املختلفة للبلدان املحيطة بالخليج تؤثر على بيئته، 
أن  البيئية يمكن  الــتــوعــيــة  نــشــر  عـــدم  أن  إلـــى  مــشــيــرًا 
يـــحـــول مـــيـــاه الــخــلــيــج فـــي بــعــض هــــذه الـــبـــلـــدان ملكب 
الخليج  مــيــاه  فــي  النفايات  إلــقــاء  أن  للنفايات. وقــال 

الــذي  الــكــائــنــات، األمـــر  نــفــوق الكثير مــن  يتسبب فــي 
يفرض املزيد من التوعية من أجل املحافظة على هذه 
الكائنات، حتى ال تكون من بينها حيوانات مهددة 

باالنقراض.
وأوضح أن السالحف الخضراء من الكائنات البحرية 
التي تضرر بسبب القاء البالستيك في مياه الخليج، 
التي  الكائنات البحرية  التفريق بني  ألنها ال يمكنها 
الــتــي تشبه  البالستيكية  تتغذى عليها، واألكــيــاس 
الــذي يدفعها  األمــر  الكائنات،  البحر مظهر هــذه  فــي 
ــفـــوق الـــســـالحـــف،  ــيــــاس ويــتــســبــب فـــي نـ البـــتـــالع األكــ

الــبــحــر يمثل مشكلة  فــي  البالستيك  أن  عــلــى  مــشــددًا 
أن تنتشر  البحرية، ويجب  للكائنات  كبيرة بالنسبة 
الثقافة بني كافة السكان. ودعا إلى نشر الوعي  هذه 
األمــر  للتحلل،  الــقــابــلــة  البالستيكية  األكــيــاس  حـــول 
البرية  البيئة  البالستيك على  الذي يقلل من مخاطر 
والبحرية. على صعيد آخر، قال فرحان الشيخ السيد، 
رئيس االتــحــاد الــدولــي واالتــحــاد اآلســيــوي واالتــحــاد 
القطري لكرة القدم باملشي: نحن سعداء باملشاركة في 
برنامج لكل ربــيــع زهـــرة، مــن أجــل التعريف برياضة 
كرة القدم باملشي، وربــط الرياضة بالبيئة، من خالل 
نــشــر الــرســائــل املختلفة بــني الــقــطــاعــني. ونـــوه إلـــى أن 
رسالة برنامج لكل ربيع زهرة موجهة لكل من يعيش 
على أرض قطر، ســواء من مواطنني أو مقيمني، الذي 
ا كبيرا من املجتمع، مضيفًا: ولنا محطة  يشكلون جزء
ضــمــن الــبــرنــامــج تــعــرف بــريــاضــة كـــرة الــقــدم باملشي. 
ــقـــدم بــاملــشــي تـــابـــع قـــائـــًال: هي  ــرة الـ ــــول ريـــاضـــة كــ وحـ
ريــاضــة جــديــدة، مقرها األســاســي فــي لــنــدن، واململكة 
نــادي ُيعنى بهذه  املتحدة وحــدهــا تضم قــرابــة 1200 
الرياضة، مشيرًا إلى أن بدايتها في قطر كانت من فترة 
وجيزة، وأن قارة آسيا بها 5 فرق فقط.وتقدم بالشكر 
للقائمني على برنامج لكل ربيع زهرة، ملا يولونه من 
اهتمام بالرسائل املختلفة املتعلقة بالبيئة، والسعي 

دائمًا لنشرها في املجتمع.

¶ صورة جماعية للمشاركني  تصوير: ابراهيم الكوتي

وليد الدرعي



هديل صابر

 19
80

17 11547 2020 27 1441 2

:p

تدشني عيادة ملرضى الجلطات الدماغية

 وأعــلــنَّ الــدكــتــور مخيمر فــي حـــوار مــع "
الــقــســم بـــصـــدد إدخـــــال تقنية  p" أنَّ 
ــقــــدم  ــــات الــ ــراحـ ــ ــــجـ ــيــــة لـ الــــخــــاليــــا الــــجــــذعــ
والـــكـــاحـــل، حــيــث ســيــتــم شـــــراء األجـــهـــزة 
ــة بـــــأخـــــذ عــــيــــنــــات مــــــن حــــوض  الـــــخـــــاصـــ
املــريــض، ومعاَلجتها واســتــخــدامــهــا في 
عـــالج الــتــهــاب األوتـــــــار،  ومــســمــار الــقــدم 
أو الــشــوكــة الــعــظــمــيــة فـــي الـــقـــدم، وكــذلــك 
حاالت خشونة املفصالت في القدم، حيث 
أنَّ الــخــاليــا الــجــذعــيــة قــــادرة عــلــى شفاء 
الــتــهــاب األوتـــــار بــنــســبــة عــالــيــة، وبــعــض 

حاالت الكسور  غير امللتئمة.
وأضــــــــاف الــــدكــــتــــور مــخــيــمــر قـــائـــال " إنَّ 
القسم أيضا بصدد إدخال تقنية األشعة 
املــقــطــعــيــة، الــتــي تــتــيــح تــصــويــر املــريــض 
ــقــــل عــلــى  ــــوف ووضـــــــع ِثــ ــوقـ ــ بـــوضـــعـــيـــة الـ
ــالـــي إعـــطـــاء  ــتـ ــالـ قـــدمـــيـــه لـــتـــصـــويـــرهـــا وبـ
نتائج دقيقة تسهم في تشخيص الحالة 
تشخيص دقــيــق، وبــالــتــالــي بــلــورة خطة 
عالجية دقيقة للحالة، إلى جانب إدخال 
ــاملـــوجـــات الــتــصــادمــيــة،  جـــهـــاز الـــعـــالج بـ
ــــالج الــتــهــابــات  ــــرق عـ ــــدث طـ ــــو مــــن أحــ وهـ
األوتار  والشوكة العظمية في الكعب،كما 
يستخدم في حاالت عدم التئام الكسور."

تشوهات خلقية 
الــحــاالت التي يتم عالجها، أشار  وحــول 
الـــدكـــتـــور مــخــيــمــر إلــــى أنَّ مــركــز الــعــظــام 
ــــاالت الــقــدم  واملـــفـــاصـــل يــســتــقــبــل كـــافـــة حـ
ا مــن الــتــشــوهــات الخلقية  والــكــاحــل، بـــدء
فــي الــقــدم لـــدى الــبــالــغــني وبــعــض حــاالت 
األطــفــال، خــاصــة حـــاالت الــقــدم املفلطحة 
(flat foot)،  وتــشــوه إصبع  املــعــروفــة بــالـــ
القدم األكبر  الذي غالبا ما يحدث للنساء 
، فضال عن معالجة التشوهات الناتجة 
عــن مشاكل األعــصــاب والعضالت كشلل 
األطــفــال والجلطة الدماغية، أو العيوب 
الخلقية فــي أســفــل الــعــمــود الــفــقــري، إلى 
جانب تقديم الخدمات العالجية لحاالت 
ا مــن الــعــالج بالحذاء  الــقــدم السكري بــدء
الطبي، وصوال إلى إجراء كافة الجراحات 
ــقـــدم الـــســـكـــري، كـــمـــا نــقــوم  ــالـ ــة بـ الـــخـــاصـ
بعالج تقرحات القدم السكري بالجراحة 

أو بدون تدخل جراحي.

وفــي هــذا السياق حــذر الــدكــتــور مخيمر 
مرضى السكري من التهاون في العالج، 
حيث إهمال السكري قد يؤدي إلى الكثير 
ــؤدي فـــي نــهــايــة  ــ مـــن االلـــتـــهـــابـــات الـــتـــي تـ
املــطــاف إلــى بتر أحــد الــقــدمــني، مــؤكــدا أنَّ 
الــعــنــايــة بــالــقــدم لـــدى املــصــابــني بــارتــفــاع 
السكر في الدم، مع تناول األدوية، يسهم 
ــــى 90%،  فــــي خـــفـــض جــــراحــــات الـــبـــتـــر إلـ
ونــحــن ســنــويــا نــجــري قـــرابـــة مـــن 12-10 
حالة فكلما زادت العناية بالقدم السكري 
كلما تم خفض نسب البتر، والبد اإلشارة 
إلى أنَّ قرار البتر هو قرار مــزدوج مابني 
جـــراح الــعــظــام وجـــراح األوعــيــة الــدمــويــة، 
ولكن ال يجرى إال بالحاالت الصعبة جدا 
كالغرغرينا، والبتر في هذه الحالة يكون 

حياة للمريض.

10 عمليات أسبوعيا 
الــدكــتــور مخيمر فــي حديثه على  وعـــرج 
أنَّ مــركــز الــعــظــام واملـــفـــاصـــل يــضــم أكــفــأ 
األطباء، حيث أسبوعيا هناك 6 عيادات 
لكل طبيب، وكل طبيب يستقبل من 15-
17 حــالــة يوميا، بما يــتــراوح مــابــني 90-

100 حالة في األسبوع، كما أن أسبوعيا  
يــتــم إجــــراء 10 عــمــلــيــات لــلــقــدم والــكــاحــل 
ــة، أمـــــا بــالــنــســبــة  ــارئــ ــلـــحـــاالت غـــيـــر الــــطــ لـ
للحوادث والكسور فهناك عدد كبير من 
الــجــراحــات، إذا تعتبر دولــة قطر تسجل 
أعلى معدل كسور في عظمة الكعب، ويتم 
تقديم الخدمة العالجية من خالل جملة 
مـــن اإلجـــــــــراءات كــتــثــبــيــت عــظــمــة الــكــعــب 
عــن طــريــق الــفــتــح، أو عــن طــريــق التدخل 
الــــجــــراحــــي الـــبـــســـيـــط مـــمـــا يــقــلــل حــــدوث 
االلتهابات ويعجل في الشفاء ويقلل من 
فترة اإلقامة في املستشفى، وبالتالي من 

املضاعفات ما بعد العملية.

وحــول التدرج في العالج، أشــار الدكتور 
الــعــظــام، يتم البدء  مخيمر فــي جــراحــات 
"بــــدون جــراحــة"،  بــالــعــالج التحفظي  أي 
لــلــعــالج، يتم  املــريــض  لــم يتسجيب  وإن 
الـــتـــدخـــل تـــدخـــال جـــراحـــيـــا مــعــتــمــدا على 
الحقن، أو العالج باملوجات التصادمية، 
والــعــالج الطبيعي إن اســتــدعــت الحالة، 
وإن لـــم يــســتــجــيــب املـــريـــض يــتــم الــلــجــوء 
للتدخل الجراحي، وهــذه الفترة يتبعها 
تـــأهـــيـــل املــــريــــض، مـــبـــاشـــرة حـــتـــى يــكــون 
مستعد للخروج، ومــن ثم املريض يأتي 
ــراء غــيــار أول  ــ لــلــعــيــادة بــعــد يـــومـــني، إلجـ
لــلــجــرح، ومــــن ثـــم كـــل أســـبـــوع حــتــى تتم  
إزالـــة الــغــرز، وعــقــب 6 أسابيع مــن إجــراء 
لــلــمــريــض مــوعــد إلجـــراء  العملية يــحــدد 
األشــعــة الـــالزمـــة لــلــتــأكــد مــن بـــدء  إلتئام 
الجرح، ومن بعد 6 أسابيع  يتم تحديد 
مـــوعـــد لــلــتــأكــد مـــن الـــتـــئـــام الـــكـــســـر، ومــن 
ثــم يــتــم تــحــديــد مــواعــيــد ســنــويــة بغرض 

املتابعة.

مؤتمر طبي 19 فبراير 
الــدكــتــور  مخيمر فــي ختام  وأوضــح 

العظام  أنَّ  قسم جــراحــة  إلــى  حديثه 
19 فبراير  والكاحل سيستضيف في 
املــقــبــل مــؤتــمــر طــبــي عــلــمــي، لــتــدريــب 
ــيــــني  ــائــ األطــــــبــــــاء املـــقـــيـــمـــني واألخــــصــ
عــلــى آخـــر مــا تــوصــل إلــيــه الــعــلــم في 
والكاحل، وسيسبقه  القدم  جراحات 
استضافة البرفسور مارك مايرسون 
كــبــيــر جــــراحــــي الــــقــــدم والـــكـــاحـــل فــي 
ــتــــحــــدة األمــــريــــكــــيــــة مــن  ــــات املــ ــــواليــ الــ
والــــي  ــر،  ــرايــ ــبــ فــ  19 إلـــــى  فـــبـــرايـــر   16
بــدوره على معاينة عدد من  سيقوم 
تــم اختيارها مــن قبل  الــتــي  الــحــاالت 
اســتــشــاريــي الـــقـــدم والــكــاحــل بــمــركــز 

واملفاصل. العظام 
 تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أنَّ وحـــــــدة الـــقـــدم 
ــام 2012 بــجــهــود  ــ ــكــــاحــــل  أنـــشـــئـــت عـ والــ
الــدكــتــور محمد العتيق -اســتــشــاري اول 
الــعــظــام ومــديــر مــركــز الــعــظــام واملــفــاصــل 
في مؤسسة حمد الطبية-، ويتم استقبال 
ما بني 60 ألف إلى 80 ألف حالة مرضية 
ســـنـــويـــًا فــــي املــــركــــز بــــصــــورة إجـــمـــالـــيـــة، 
وإجـــــــراء حـــوالـــي 3000 عــمــلــيــة جــراحــيــة 

للعظام سنويا.

¶ د. محمد مخيمر(تصوير: سيد عمر)

الدكتور محمد مخيَمر استشاري أول جراحة  أعلن 
الــعــظــام وجــراحــات الــقــدم والــكــاحــل بمستشفى حمد 
الـــعـــام، تــدشــني عــيــادة ملــرضــى الــجــلــطــة الــدمــاغــيــة  في 
التشوهات  العظام واملفاصل برئاسته، لعالج  مركز 
الناتجة عن الجلطات في القدم والكاحل بواسطة فريق 

متخصص من االستشاريني.

وأكــــدَّ الــدكــتــور مــخــيــمــر  أنَّ وحــــدة الــقــدم والــكــاحــل 
ــيــــا مــع  ــيــــــوم الـــــــواحـــــــد، تــــمــــاشــ ــيــــات الــــ ــلــ ــمــ تـــــجـــــري عــ
ــاد  ــمـ ــتـ ــي اعـ ــ ــيــــة لـــلـــصـــحـــة فـ ــنــ ــــوطــ ــيــــة ال ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ
وتقليل  املــريــض،  تعافى  فــي  تسهم  الــتــي  اإلجـــراءات 
ــن خـــالل  ـــي املـــســـتـــشـــفـــى، وذلــــــك مــ ــة فـ ــ ــامـ ــ فـــتـــرة اإلقـ
الــفــرق الــطــبــيــة الــكــفــؤة، واألجـــهـــزة الــطــبــيــة الــحــديــثــة، 
الــتــي تــســاعــد عــلــى تــحــقــيــق األهــــداف املــتــمــاشــيــة مع 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة، فــضــال عـــن فــرق 

مركزيا  دورا  تأخذ  التي  الطبيعي  والــعــالج  التأهيل 
ليعود  تأهيله  فــي  الــجــراحــة  إجـــراء  بعد  املــريــض  مــع 
إلـــى مــمــارســة حــيــاتــه بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة، مــثــنــيــا على 
جــهــود الــدكــتــور مــحــمــد الــعــتــيــق الـــدوســـري – مــديــر 
 ،- الطبية  بمؤسسة حمد  واملــفــاصــل  الــعــظــام  مــركــز 
القدم  وتطوير  وحدة  لتوسعة  الحثيثة  على جهوده 
الــعــامــلــة، وجلب  الطبية  الــكــوادر  مــن حيث  والــكــاحــل 

أحدث األجهزة للرفع من كفاءة العالج.
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املنتج املحلي إلى املستهلك بجودة وسعر مناسب.
* منظومة وطنية

◄ وأين نحن حاليا من إيجاد منظومة وطنية فعالة لألمن 
الغذائي ؟

► فـــي الـــواقـــع قــطــعــت قــطــر شــوطــا كــبــيــرا فـــي بــنــاء 
قـــادرة على  الــغــذائــي  منظومة وطنية فعالة لــألمــن 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات املــجــتــمــع والــدلــيــل عــلــى ذلـــك ما 
حققته اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي في 
عامها األول في الركائز األربعة املشار إليها سابقا، 
قــفــزات نوعية فــي مجال اإلنتاج  حيث حققت قطر 

املحلي.

 قفزة عاملية
◄ نــريــد االطــــالع عــلــى أســبــاب الــقــفــزة الــتــي حققتها قطر 
الغذائي طبقا  العاملي لألمن  لتحتل املركز 13 على املؤشر 

لتصنيف األيكونومست ؟
► املــؤشــر الــعــاملــي لــألمــن الــغــذائــي تــقــوم بــإصــداره 
ــتـــخـــصـــصـــة وهـــــــي "  ــة املـ ــيــ ــاملــ ــعــ إحـــــــــدى املـــــجـــــالت الــ
ــد مــن  االيـــكـــونـــومـــســـت"، وهـــــو يــعــتــمــد عـــلـــى الـــعـــديـ
الــغــذاء في  املعايير املفصلة مــن أهمها: مــدى توفر 

الدولة، وتكلفة الغذاء، وجودة وسالمة الغذاء.
وهـــذه املــؤشــرات يتم اخــتــبــارهــا فــي حــالــة كــل دولــة 
عــلــى حـــدة ويــتــم تــحــديــد عـــدد الــنــقــاط عــلــى املــؤشــر 
العام البالغ 100 نقطة ومن ثم يتم وضع التصنيف 
العاملي، ودولة قطر حصلت على 81 نقطة في 2019 
مقارنة بــ 77 نقطة في 2018 لتقفز من املركز الــ 22 
املــركــز 13 عامليا فــي حــني حافظت على  إلــى  عامليا 
مــركــزهــا املــتــصــدر خليجيا وعــربــيــا. وعــلــى صعيد 
املؤشر الفرعي املتعلق بمدى توفر الغذاء حصلت 
على املرتبة الثالثة عربيا والــــــ 38 عامليا، ونتوقع 
ارتفاع هذا املؤشر العام الجاري نتيجة دخــول 10 
مشاريع لإلنتاج الزراعي حيز اإلنتاج قريبا إضافة 
إلى توقيع عقود التخزين االستراتيجي مع القطاع 
الخاص. وفيما يخص مؤشر سالمة وجودة الغذاء 
ـــ 13  املــركــز األول عربيا والـــ فقد حصلت قطر على 
عامليا بمعدل 84 نقطة، وحول مؤشر تكلفة الغذاء 
وقـــدرة املستهلكني على تحمله فقد حــصــدت قطر 
املــركــز األول عربيا واألول عامليا بمعدل 99 نقطة. 
وقــد حافظت قطر على ترتيبها املتصدر خليجيا 

وعربيا خالل العامني املاضيني.

 نجاح العام األول
 ◄ وما هو حصاد األمن الغذائي في 2019 ؟

► في الحقيقة العام املاضي كان بكل املقاييس عام 
ناجح حيث شهد اإلنتاج املحلي تطورا ملحوظا، 
حيث حققنا في االكتفاء الذاتي من الخضراوات 27 
% وفي التمور حققنا 86 %، ومنتجات األلبان 106 
%، والــدجــاج الطازج 124 %، واللحوم الحمراء 18 
%، وبيض املائدة 28 %. ويرجع االرتفاع الواضح 
في هذه النسب إلى دخول العديد من املشاريع حيز 
اإلنـــتـــاج، واســتــمــرار تــطــويــر أشــكــال الــدعــم املــقــدمــة 

للقطاع الزراعي ومنها توزيع البيوت املحمية الذي 
بلغ عددها 3500 بيت محمي وكذلك توزيع البذور 
واألسمدة واملبيدات. إضافة إلى 10 مشاريع جديدة 
ألــف طن من الخضراوات سنويا، جاري  بطاقة 21 
الــعــمــل إلدخــالــهــا الــســوق خـــالل الــعــام الــجــاري كما 

أشرت سابقا.
◄هناك تفاوت بني النسب املعلن عنها بني الجهات املعنية 

في األمن الغذائي؟
► ســيــتــم تــوحــيــد جــمــيــع الــنــســب املــعــلــن عــنــهــا من 

خالل توحيد املرجعية لتكون إدارة األمــن الغذائي 
والــبــيــانــات الـــصـــادرة عــنــهــا. والــتــفــاوت ربــمــا يكون 
نــاجــم عــن طــريــقــة احــتــســاب هـــذه الــنــســب فــي ضــوء 

املعطيات التي تعتبر موحدة.

 أشكال الدعم
◄ هل هناك مساعي لتطوير الدعم املقدم للقطاع الزراعي؟

► باستمرار هناك تفكير في ذلــك من أجــل تحفيز 
هذا القطاع الحيوي، وفي هذا اإلطار سيتم توزيع 
دفــعــة جــديــدة مــن الــبــيــوت املــحــمــيــة ولـــن يــكــون أقــل 
ــا لـــلـــعـــام املــــاضــــي. فـــضـــال عــــن اســـتـــمـــرار  مــــن عــــددهــ
ــع الـــــبـــــذور واألســــــمــــــدة واملـــــبـــــيـــــدات. وضـــمـــن  ــ ــــوزيـ تـ
الزراعي  أشكال الدعم هناك خطة لتطوير اإلرشــاد 
وهـــي مــن الــنــقــاط املــهــمــة والــحــيــويــة الــتــي سيكون 
لــهــا أثــرهــا الــكــبــيــر عــلــى تــطــويــر اإلنـــتـــاج، وفـــي هــذا 
ــار طـــرحـــت وزارة الــبــلــديــة مــنــاقــصــة مـــن أجــل  ــ اإلطــ
توفير خــبــراء ومــرشــديــن زراعــيــني لتدعيم الــكــوادر 
املتوفرة حاليا وذلــك من شأنه إحــداث نقلة نوعية 
في خدمات اإلرشـــاد الــزراعــي. وســوف يتم التعاقد 
الــخــبــرة العالية من  املــؤهــلــة وذات  الــكــوادر  لتوفير 
حاملي درجــات الدكتوراه لتقديم الدعم للمنتجني 
فـــي الــقــطــاعــات الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة والــســمــكــيــة 
بــاإلضــافــة إلـــى املــهــنــدســني الــزراعــيــني مــمــا سيكون 
له أثــره على تطور املنتج من ناحية حجم وجــودة 
ــتــــاج مـــع تــقــلــيــل الـــفـــاقـــد. ومــــن املـــتـــوقـــع تــرســيــة  اإلنــ
املــنــاقــصــة عــلــى الــشــركــات خـــالل شــهــريــن، وبحلول 

منتصف العام الجاري 2020 سيتم توفير الكفاءات 
الالزمة لتقديم اإلرشاد الزراعي للمنتجني. 

تخصصات علمية
لــلــســؤال عــن إمــكــانــيــة إيــجــاد تخصصات  ◄ هـــذا يدفعنا 
الالزمة  الــكــوادر  لتوفير  أكاديمية في جامعة قطر  زراعــيــة 

للقطاع الزراعي ؟
► فــي الحقيقة هــنــاك مــنــاقــشــات مــســتــمــرة فــي هــذا 
الــشــأن مــع جــامــعــة قــطــر لــتــطــويــر بــرنــامــج يستطيع 
توفير كوادر مؤهلة للسوق املحلي، ولكن هذا األمر 
مـــازال محل دراســـة فــي الــجــامــعــة. وفــي هــذا السياق 
يجب اإلشارة إلى توفير وزارة البلدية والبيئة فرص 
البتعاث طالب الثانوية العامة لدراسة التخصصات 
ــوة لــلــطــالب  ــدعــ ــود تـــجـــديـــد الــ ــ ــم نـ ــن ثــ ــ ــة، ومـ ــيــ ــزراعــ الــ

لالستفادة من هذه الفرص التي توفرها الوزارة.

خطة وطنية
◄  وهل من جديد فيما يخص مرتكز التجارة الدولية ؟

► بالفعل تم االنتهاء من وضع خطة تأمني الغذاء 
واخــتــيــار الــخــطــوط الــبــديــلــة واخــتــيــار الــــدول التي 
يمكن االستيراد منها، وهذه الخطة تمت مراجعتها 
وحــالــيــا فــي املــرحــلــة األخــيــرة مــن مــراحــل االعــتــمــاد 

ومن املتوقع االنتهاء من ذلك خالل فبراير املقبل.

 الثروة الحيوانية
◄  ما هي أبرز مشاريع األمن الغذائي خالل العام الجاري 

2020 ؟
► إلـــى جــانــب مــا تــقــدم يــعــد مــشــروع طـــرح 10 قطع 
أراضـــــي لــتــســمــني الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة فـــي مــحــيــط 5 
مجمعات للعزب، حجم القطعة الواحدة منها يصل 
إلــى 5000  ألــف متر، وبطاقة إنتاجية تصل  إلــى 50 
ــام نــصــفــهــا يــتــم شـــرائـــه مـــن الــعــزب  ــنــ رأس مـــن األغــ
املحيطة بهدف تشجيع املربني، وكذلك تقديم خدمة 
للمستهلكني من خالل املقاصب املحيطة بمجمعات 
العزب. وجاري اإلعداد لطرح هذا املشروع حيث إنه 
في مرحلة تحديد مواقع األراضي الخاصة به والذي 
سيكون له مردود ايجابي على الوصول إلى أهداف 
األمن الغذائي.  كما أن هناك مبادرات بيئية مساعدة 
مثل: مــبــادرة فصل النفايات العضوية واالستفادة 
منها في إنتاج األسمدة، وذلــك من خالل مشروعني 

لألسمدة العضوية التي طرحتها الوزارة مؤخرا.

  مشاريع استراتيجية
الوطنية  الــتــي تعمل اإلستراتيجية  املــشــاريــع  ◄  ومــا هــي 

لألمن الغذائي على انجازها خالل 5 سنوات؟
ــع اإلســتــراتــيــجــيــة تــتــضــمــن تــنــفــيــذ 78  ــواقـ ► فـــي الـ
مـــشـــروعـــا مـــوزعـــة عــلــى املــــحــــاور الـــثـــالثـــة، فــمــحــور 
اإلنتاج املحلي يستأثر بالنصيب األكبر منها حيث 
يصل عدد املشاريع به إلى 70 مشروعا استراتيجيا 
هي: إنتاج الخضراوات بالبيوت املحمية وعددها 
ــتــــاج األعــــــالف الـــخـــضـــراء بــمــيــاه  34 مـــشـــروعـــا، وإنــ
الـــصـــرف الــصــحــي املــعــالــج وعـــددهـــا 13 مــشــروعــا، 
واســتــزراع األســمــاك بــاألقــفــاص العائمة فــي البحر 
وعــددهــا 3 مشاريع، ومــشــروع اســتــزراع الروبيان، 
ومــشــروعــني إلنــتــاج األعــــالف املـــركـــزة، ومــشــروعــني 
إلنــتــاج األســمــدة الــعــضــويــة، و10 مــشــاريــع لتنمية 
الثروة الحيوانية، و4 مشاريع إلنتاج بيض املائدة، 

ومشروع مجتمع املزارعني الرقمي.
أما محور سالسل اإلمداد للسلع الغذائية الداخلية 
فيتضمن 6 مشاريع هــي: شركة حصاد للتسويق 
ــمـــور مــن  ــتـ ــي، ومــــشــــروع تــحــســني جــــــودة الـ ــ ــزراعــ ــ الــ
ــمـــور عــلــى  ــتـ ــة لــتــجــفــيــف الـ ــرفـ ــــالل تــــوزيــــع 100 غـ خـ
املــــزارع املــحــلــيــة، ومــشــروعــني ضــمــن مــبــادرة تقليل 
الــهــدر الــغــذائــي، ومــشــروع منصة ســـوق املــزارعــني، 
ومـــشـــروع منصة " صــفــر نــفــايــات غــذائــيــة". أمـــا في 
محور التخزين االستراتيجي فان هناك مشروعني 
هما مــشــروع ميناء حمد للتخزين االستراتيجي، 

ومشروع تحليل بيانات األمن الغذائي الوطني.

◄ بداية ما املقصود باألمن الغذائي ؟
►ـ األمــــن الـــغـــذائـــي يــقــصــد بـــه فـــي األســـــاس تــوفــيــر 
الغذاء بتكلفة مناسبة للمستهلك مع التركيز على 

معياري الجودة والسالمة في ظل املوارد املتاحة.
ــغـــذاء عــلــى املــســتــوى الــوطــنــي من  ويــتــم تــوفــيــر الـ
خــالل عــدة طــرق هــي: اإلنــتــاج املحلي ويــعــالــج في 
ظل املوارد الطبيعية املتاحة وفي مقدمتها املياه، 
تأمني مصادر  استيراده مع  توفيره من خــالل  أو 
إستراتيجية بحيث  لفترات  االستيراد، وتخزينه 
اإلســتــراتــيــجــيــة وطنيا  الــســلــع  مــخــزون  إدارة  يــتــم 
املناسب  السعر  التركيز على توفير عناصر  مــع 
والـــجـــودة والـــســـالمـــة. وهـــنـــاك نــقــطــة مـــن األهــمــيــة 
بــمــكــان الــتــوقــف عــنــدهــا وهــي أن الــغــذاء املــقــصــود 
هــنــا لــيــس جــمــيــع الــســلــع الــغــذائــيــة املـــتـــوفـــرة فــي 
اإلستراتيجية منها،  السلع  البيع ولكنها  منافذ 
وهــــي تــلــك الــســلــع الـــتـــي تـــم اخــتــيــارهــا بـــنـــاء عــلــى 
ــة الـــتـــي حــــــددت احـــتـــيـــاجـــات  ــيـ ــذائـ ــغـ ــات الـ ــ ــدراســ ــ الــ
األساسية وأنسب  الغذائية  العناصر  السكان من 
ــتـــي تـــوفـــر تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر. ودولــــــة قــطــر  الـــســـلـــع الـ
حـــــددت هــــذه الـــعـــنـــاصـــر ومــــن ثــــم وضـــعـــت قــائــمــة 
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة اإلســتــراتــيــجــيــة الـــخـــاصـــة بــهــا، 
ينتج محليا  ملــا  بالنسبة  القائمة  هــذه  وتتضمن 
الــفــاكــهــة، ومنتجات  أنـــواع  الــخــضــراوات، وبــعــض 
األلــــبــــان، والـــــدواجـــــن، وبـــيـــض املــــائــــدة، والـــلـــحـــوم 
ــراده  ــيــ ــتــ ــا يـــتـــم اســ ــ ــا مـ ــراء، واألســـــــمـــــــاك. أمــــ ــمـــ الـــــحـــ
واألرز،  والــســكــر،  الــطــعــام،  زيــت  القائمة  فتتضمن 
ــبــــوب الـــتـــي  ــحــ ــح، والــ ــمــ ــقــ ــيـــب املــــجــــفــــف، والــ ــلـ ــحـ والـ
تتضمن العدس، البازالء، والحمص. وهذه السلع 
هـــي الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا مـــبـــدأ األمــــن الـــغـــذائـــي فــي 
ــتـــاج املــحــلــي أو  مـــحـــاوره املـــتـــعـــددة ســــواء مـــن اإلنـ

االستراتيجي. أوالتخزين  االستيراد 
◄ نريد إلقاء الضوء على ماهية االكتفاء الذاتي إلزالة الخلط 

بينه وبني األمن الغذائي ؟
الــذاتــي  ► بالفعل هــنــاك خلط بــني مفهوم االكــتــفــاء 
واألمــــن الــغــذائــي، حــيــث يشير االكــتــفــاء الــذاتــي إلــى 
قــدرة الدولة على إنتاج سلع معينة محليا لتلبية 

احتياجاتها وتحقيق االكتفاء الذاتي منها. 
فعلى سبيل املثال حققت دولة قطر االكتفاء الذاتي 
فــي إنــتــاج الـــدواجـــن الــطــازجــة بــنــســبــة 127 % من 
حـــاجـــة الـــســـوق، وهـــنـــا يــجــب اإلشــــــارة إلــــى وجـــود 
نوعني من استهالك الدواجن حتى ال يحدث خلط 
فــي هـــذا الــجــانــب حــيــث يــوجــد اســتــهــالك الــدواجــن 
الـــطـــازجـــة الـــتـــي تــمــثــل 20 % مـــن حــجــم اســتــهــالك 
ــا الــنــســبــة املتبقية وهــي  الـــدواجـــن بــشــكــل كــلــي وأمـ
80 % فهي حصة الدواجن املجمدة في االستهالك 
وهذه النسبة يتم الحصول عليها من خالل محور 
االســتــيــراد والــتــخــزيــن االســتــراتــيــجــي. كــمــا حققت 
الذاتي من منتجات األلبان بنسبة  الدولة االكتفاء 

بلغت 106 %.

 السلع اإلستراتيجية
◄ هل تخضع قائمة السلع اإلستراتيجية للتحديث أم أنها 

ثابتة ؟
► قائمة السلع اإلستراتيجية يتم تحديدها من 
خــالل دراســـات التغذية التي يقوم بها املختصني، 
ــكـــون حــســب طــبــيــعــة الــبــلــد فــعــلــى ســبــيــل املــثــال  وتـ
نــحــتــاج ملــصــدر لــأللــيــاف وتـــم اخــتــيــار الــخــضــراوات 
والــفــاكــهــة وهـــذه املــنــتــجــات تــضــم طيفا واســعــا من 
السلع ومن ثم يتم تحديد ما يمكن إنتاجه محليا 
ــيـــار والــطــمــاطــم  ــيـــة والـــخـ مــثــل الــــخــــضــــراوات الـــورقـ
والـــبـــاذنـــجـــان وغــيــرهــا فــيــتــم إنــتــاجــهــا مــحــلــيــا في 
الــبــيــوت املــحــمــيــة.أمــا الــفــاكــهــة ومــنــهــا الــتــفــاح على 
سبيل املثال ال يمكن زراعته في قطر وتم اختياره 
طبقا لعدة محددات منها تحمله لظروف التخزين 
الــحــصــول عليه من  لــفــتــرات طويلة وكــذلــك سهولة 
عــدة مــصــادر. والــقــاعــدة فــي هــذا كله هــي قــدرة هذه 
الــســلــع عــلــى تــلــبــيــة حـــاجـــة اإلنـــســـان مـــن الــعــنــاصــر 
الــضــروريــة لصحته ومــنــهــا البروتينات  الــغــذائــيــة 
ــادن  ــاف واملــــعــ ــ ــيـ ــ ــــون والـــكـــربـــوهـــيـــدرات واأللـ ــدهـ ــ والـ
والفيتامينات، وبعد ذلــك يتم اختيار السلع بناء 

على اإلمكانات واملــوارد الطبيعية الوطنية وكذلك 
ظـــروف التخزين االستراتيجي وال ننسى العامل 

الجيوسياسي املحيط.

 مرتكزات وطنية
◄ في ظل هذه املحددات واملعايير 
ــــى مــعــادلــة  كــيــف يــتــم الـــوصـــول إل
ــلــــفــــة املــــنــــاســــبــــة والــــــجــــــودة  ــــتــــكــ ال

والسالمة؟
►  هــــــذا األمــــــــر يـــتـــم عـــالجـــه 
بشكل استراتيجي من خالل 
ــكــــزات رئــيــســيــة  تـــحـــديـــد مــــرتــ
وهـــــي تــخــتــلــف مــــن بـــلـــد إلـــى 
آخــــــر، أمـــــا بــالــنــســبــة لـــنـــا فــي 

دولــة قطر وفــي ضــوء ظروفنا ومــواردنــا الطبيعية 
ومــوقــعــنــا الـــجـــغـــرافـــي والــــظــــروف الــجــيــوســيــاســيــة 

فــقــد تــم تــحــديــد 4 مــرتــكــزات رئــيــســيــة هـــي: اإلنــتــاج 
املحلي، التخزين االستراتيجي، التجارة الدولية، 
الــســوق املــحــلــي، وهــي جميعها تــخــدم فــي األســاس 
مــفــهــوم األمــــن الــغــذائــي. وفيما 
يتعلق باإلنتاج املحلي فقد تم 
اختيار السلع القابلة لإلنتاج 
محليا في ضوء ظروفنا ولذلك 
وهـــي: الـــدواجـــن والــخــضــراوات 
ــمــــاك والــلــحــوم  ــبــــان واألســ واأللــ
ــا بــقــيــة  ــ الـــحـــمـــراء والـــبـــيـــض، أمـ
الــســلــع الــتــي يــصــعــب إنــتــاجــهــا 
ــة يــتــم تــوفــيــرهــا من  ــدولــ فـــي الــ
خـــــــالل املــــرتــــكــــز الــــثــــانــــي وهــــو 
الــتــخــزيــن االســـتـــراتـــيـــجـــي.  أمــا 
املرتكز الثالث وهــو التجارة الدولية التي يتم من 
ــادر اســـتـــيـــراد الـــســـلـــع، وهــنــاك  خــاللــهــا تـــأمـــني مـــصـ

عــدة معايير الختيار البلدان منها تحقيق فائض 
فــي إنــتــاج السلعة الــتــي نــســتــوردهــا حيث ال يمكن 
االعتماد على دولة لديها نقص في اإلنتاج كونها 
لن تستطيع تلبية احتياجاتنا، ثم جودة املنتج في 
حالة تــوفــره، ثم السعر املناسب للمستهلك لدينا، 
ثم يدخل ضمن محددات اختيار تلك البلدان أيضا 
تكلفة النقل كونها تمثل قيمة مضافة على سعر 
املنتج في بلد املنشأ، وارتفاع قيمة النقل تنعكس 
على سعر املنتج، وهناك محدد مهم أيضا وهو مدة 
النقل وهو من العوامل املهمة، ويضاف إليه معيار 
مــوقــع هـــذه الـــدولـــة بالنسبة لــنــا حــيــث نــحــتــاج في 
قطر أن تكون الدول التي نستورد منها موزعة على 
مختلف مناطق العالم. ولذلك حددت اإلستراتيجية 
أن يكون لكل سلعة في القائمة اإلستراتيجية من 
3 – 5 مــصــادر مــوزعــة فــي مختلف مناطق العالم، 
على أن يتم تــوزيــع أكبر حصة على شريكني كبار 
تصل نسبة الواحد منها 35 % بحد أقصى والنسبة 
الباقية يتم توزيعها على بقية املصادر بواقع 10 
% وهذا املقصود منه الحفاظ على قناة االستيراد 
بحالة فعالة بحيث إذا طرأت تغيرات على املصادر 
الــقــادرة  الكبيرة يتم تــوزيــع نسبتها على املــصــادر 
على تلبية االحتياجات. ومــن خــالل ما تقدم نكون 
قد حققنا الهدف األول في األمن الغذائي وهو توفير 
الغذاء سواء من خالل اإلنتاج املحلي أو االستيراد 

والتخزين االستراتيجي.
◄ وماذا عن مرتكز السوق املحلي ؟

► يــعــد الــســوق املــحــلــي املــرتــكــز الـــرابـــع الــــذي يقوم 
عليها مفهوم األمن الغذائي، وهو يعتمد على تأمني 
سالسل اإلمــداد املحلي ســواء من املــزارع واملصانع 
أو املــخــازن اإلستراتيجية أو التجارة الدولية إلى 
السوق. وفي هذه الحالة نعمل على إيجاد سالسل 
إمــــــداد قــصــيــرة مــحــكــمــة ومــتــكــامــلــة بــحــيــث تتسم 
بقلة التكلفة، ما يخلق منظومة جيدة ترتكز على 
الشفافية فــي األســعــار واملــراقــبــة مما يحفز وصــول 
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إلى 6 أشهر منتصف العام 

كشف السيد مسعود جار الله املري، مدير إدارة األمن الغذائي بوزارة البلدية 
والبيئة عن تنفيذ 78 مشروعا ضمن اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 

حتى 2023، مبينا أن 70 مشروعا تستهدف تطوير اإلنتاج املحلي.
لــــ ء إلى أن محور تطوير  الله في حــوار خاص  ولفت مسعود جار 
سالسل اإلمداد للسلع الغذائية الداخلية يستأثر بــ 6 مشاريع إستراتيجية، 
مبينا محور التخزين االستراتيجي يأتي في إطاره مشروع ميناء حمد 

للتخزين االستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات األمن الغذائي الوطني. وأعلن 
مسعود جار الله عن اإلعداد لتوقيع عقود التخزين االستراتيجي مع 15 شركة 
فبراير املقبل، مشيرا إلى الوصول إلى هدف زيادة مخزون السلع اإلستراتيجية 

إلى 6 أشهر منتصف العام الجاري 2020.
وأشار إلى اعتماد خطة وطنية لتأمني الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار 
الدول خالل فبراير املقبل، مؤكدا أن قطر قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة 
وطنية فعالة لألمن الغذائي.  الشرق التقته في حوار خاص تحدث خالله عن 

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي فإلى نص الحوار:-

محمد صالح
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¶ مسعود 
جار الله املري

 عقود التخزين 
التخزين  ◄ وما هي املستجدات على صعيد مشروع 

االستراتيجي ؟
يــتــم اإلعــــداد لتوقيع عــقــود التخزين  ► حــالــيــا 
االســتــراتــيــجــي مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي ضــوء 
املـــرســـوم األمـــيـــري بــقــانــون رقـــم 24 لــســنــة 2019 

بشأن تنظيم وإدارة املخزون االستراتيجي.
وهذا املرسوم يتيح املجال أمام القطاع الخاص 
لرفع مــخــزون السلع اإلستراتيجية لديهم إلى 
6 أشهر، ونسعى إلى توقيع العقود مع القطاع 

الخاص خالل شهر فبراير املقبل.
وهناك معايير الختيار شركات القطاع الخاص 
املـــــوردة لــلــســلــع الــتــي ســتــســاهــم فـــي ذلـــك األمـــر، 

مــنــهــا أن تــكــون الــشــركــة ذات حــصــة كــبــيــرة في 
ــادرة عــلــى تـــدويـــر مــخــزونــهــا بشكل  ــ الـــســـوق وقــ
ــارة إلـــى أن  ــ ســلــس. وفـــي هـــذا اإلطــــار يــجــب اإلشـ
كل سلعة يتم من خاللها تلبية جميع األذواق 
واالحــتــيــاجــات للمستهلكني، مــن خـــالل نتائج 

دراسات مستوفية للسوق في جميع السلع.
وقـــد وقـــع االخــتــيــار عــلــى 15 شــركــة مــن القطاع 
الـــخـــاص لــلــدخــول إلــــى قــائــمــة املــــورديــــن ضمن 
هذا املشروع، ومن املتوقع أن يتم الوصول إلى 
املــخــزون االستراتيجي منتصف العام الجاري 
2020، وهـــذا يعد انــجــازا يــضــاف إلــى إنــجــازات 

اإلستراتيجية.
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تطوير مسار املشاة مع مسار الدراجات الهوائية بالكورنيش

قــال املهندس جاسم فخرو، عضو لجنة 
اإلشــــراف عــلــى تجميل الــطــرق واألمــاكــن 
العامة بهيئة األشغال العامة "أشغال" إن 
مشروع تطوير كورنيش الدوحة هو أحد 
عناصر تطوير مشروع الدوحة املركزية 

ويشمل 3 عناصر.
وأوضــــــــح خـــــالل بـــرنـــامـــج حـــيـــاتـــنـــا عــلــى 
أمــــــــس أن أول  قــــطــــر مـــــســـــاء  تــــلــــفــــزيــــون 
الــعــنــاصــر الــثــالثــة تــطــويــر مــســار املــشــاة 
الــدراجــات الهوائية ويمتد من  مع مسار 
طــريــق املــطــار إلـــى طــريــق رأس أبــوعــبــود 
ومنه إلى لوسيل مرورًا بالكورنيش، أما 
مسار املشاة يكون على طول الكورنيش 

فقط.
وكــانــت املــهــنــدســة آمــنــة الـــبـــدر، أمـــني سر 
لـــجـــنـــة اإلشــــــــــراف عـــلـــى تـــجـــمـــيـــل الـــطـــرق 

واألمـــــاكـــــن الـــعـــامـــة بــــالــــدولــــة الـــتـــابـــعـــة لـــ 
"أشـــغـــال" كشفت فــي تــصــريــحــات خاصة 
لـــ"n" خــالل يناير الــجــاري عن إنجاز 
30 % من أعمال مشروع تطوير كورنيش 
ــة، الفـــتـــة إلــــى أن إنـــجـــاز املـــشـــروع  الــــدوحــ
الــربــع األول مــن 2022، وأنــه  سيكون فــي 
يسير وفق التصاميم التفصيلية التي تم 

االنتهاء من وضعها قبل التنفيذ.
ولــفــتــت إلــــى أن مـــشـــروع تــطــويــر منطقة 
املــركــزيــة يشمل 3 عناصر هامة  الــدوحــة 
الــدراجــات الهوائية  وهــي: تطوير مسار 
الــدوحــة  الــكــورنــيــش، وتطوير  على طــرق 
 " A- Ring " الـــدائـــري األول  املــركــزيــة مــن 
إلــى املسافة  من  إلــى الكورنيش، إضافة 
الــدائــري  ــدائـــري األول" A-Ring" حــتــى  الـ

." C-Ring " الثالث
وأوضحت أن املشروع يتضمن إنشاء 3 
الــدفــنــة ونفق  أنــفــاق للمشاة وهـــي: نــفــق 

محطة الكورنيش ونفق محطة الخليج 
ــفـــاق تــهــدف  الــغــربــي، مــبــيــنــة أن هـــذه األنـ
إلــى تعزيز حركة املشاة وربــط املسارات 

باألماكن املجاورة.
الــدوحــة  وفــيــمــا يتعلق بــتــطــويــر منطقة 
املركزية من املشروع، أوضحت املهندسة 
املــشــروع يتضمن تطوير  الــبــدر أن  آمــنــة 
7 مناطق رئيسة و6 شــوارع رئيسة بما 
فيها تطوير البنية التحتية والساحات 

ومسارات املشاة والدراجات الهوائية.
وحــول أهمية املــشــروع، أكــدت آمنة البدر 
إلــى خلق بيئة  أن تطوير املنطقة يهدف 
صحية ومجتمعية وثقافية تعزز حركة 
ــل  ــائــــل تــنــقُّ ــــالل تـــوفـــيـــر وســ املـــشـــي مــــن خـ
صديقة للمشاة كمسارات ومعابر املشاة، 
مما يشجع الزوار على استخدام وسائل 
املــواصــالت املختلفة واتــبــاع نمط حياة 
صحي. وأشارت إلى أن املشروع يتضمن 

ــال الــبــيــنــة الــتــحــتــيــة  ــمــ تــنــفــيــذ بـــعـــض أعــ
ومباني ملواقف السيارات باإلضافة إلى 
تــطــويــر املـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء واألمـــاكـــن 
الـــعـــامـــة فــــي مــنــطــقــة الـــــدوحـــــة املـــركـــزيـــة 
ــاكــــن جـــاذبـــة  الســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي خـــلـــق أمــ
وحــيــويــة. ونــوهــت بـــأن املــشــروع سيوفر 
ــد مـــــن الـــعـــنـــاصـــر  ــديــ ــعــ عــــنــــد اكــــتــــمــــالــــه الــ
ــة كـــاالســـتـــراحـــات  ــيـ ــالـ ــمـ ــة والـــجـ ــيـ الـــخـــدمـ
واملـــقـــاعـــد واألكــــشــــاك وشـــاشـــات الــعــرض 
واألعــــمــــال الــفــنــيــة الــتــجــمــيــلــيــة وغــيــرهــا 
مـــمـــا يــشــجــع الـــــــــزّوار عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل فــي 
املكان واالستمتاع باملنظر العام. وحول 
ــوائـــد املــــشــــروع عــلــى حـــركـــة الــســيــر في  فـ
ــدر" أن  ــبــ ــارع الـــكـــورنـــيـــش، اعــتــبــرت "الــ ــ شـ
إنجاز أعمال تطوير الكورنيش وإضافة 
ــة عــلــيــه  ــيــ ــوائــ ــهــ ــات الــ ــ ــدراجـ ــ ــلـ ــ ــارات لـ ــ ــســ ــ مــ
وتنفيذ أنفاق عبور للمشاة والــدراجــات 
الــهــوائــيــة ســيــعــزز حــركــة التنقل للمشاة 

ــة  ــلـ ــتـــصـ بـــــــني الـــــكـــــورنـــــيـــــش والـــــجـــــهـــــة املـ
بـــاألنـــفـــاق مــثــل حــديــقــة الـــبـــدع، وحــديــقــة 
ــاد، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــرج حـــصـ ــ املــــســــرح، وبـ
الـــذي سيساهم ويساعد  الــركــض  مــســار 
مــمــارســي األنــشــطــة الــبــدنــيــة والــريــاضــيــة 
على استخدام هذا املسار املخصص لهم 

والذي يبلغ طوله 7 كم.
وتتضمن املهام الرئيسة للجنة اإلشراف 
عــلــى تــجــمــيــل الـــطـــرق واألمــــاكــــن الــعــامــة 
بالدولة، إنشاء جسور ومسارات للمشاة 
والــدراجــات الهوائية، وتطوير كورنيش 
الــــدوحــــة، وبـــنـــاء حـــدائـــق عـــامـــة مــركــزيــة 
ــة، وأعـــمـــال  ــدولــ بــمــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي الــ
التشجير وزيـــادة املسطحات الخضراء، 
وتــــطــــويــــر مـــنـــطـــقـــة الــــــدوحــــــة املــــركــــزيــــة، 
الــتــي تتضمن نسبة  املــنــاطــق  وتــشــجــيــر 
تشجير قليلة وتشغيل ومشاركة املشاتل 

املحلية في املشاريع.

¶ جانب من أعمال انشاء االنفاق في الكورنيش¶ مجسم ملشروع تطوير الكورنيش

بــاح مهرجان مرمي الدولي الحادي عشر 
ــــذي يــقــام تــحــت رعـــايـــة ســـعـــادة الشيخ  والـ
جوعان بن حمد آل ثاني في صبخة مرمي 
بسيلني، وتنظمه جمعية القناص القطرية، 
ويستمر إلى األول من فبراير املقبل، بكامل 
أســراره، خصوصا وأن إسدال الستار عنه 

ال يفصلنا عنه إال أياما معدودات.
وشهد املهرجان إجراء عدد من النهائيات 
لبطوالته املختلفة، حيث تم التعرف على 
األسماء التي ستصعد منصة التتويج في 
بطولة الصقار الصغير وبطولة الصقار 
الـــواعـــد، وبــطــولــة الــطــلــع، وبــطــولــة الــدعــو 
في أشواطها املختلفة، حيث لم يتبقى إال 
الــذي سيتم إجــراؤه  نهائي شــوط النخبة 

بحر هذا األسبوع.
كما سيشهد األسبوع األخير من مهرجان 
ــراء عــددا  مــرمــي الــدولــي الــحــادي عــشــر إجــ
مــن الــنــهــائــيــات املــثــيــرة، خــصــوصــا نهائي 
شوط النخبة واملقرر إجــراؤه مبدئيا يوم 
ــعـــاء 29 يــنــايــر، حــيــث ســيــتــنــافــس 15  األربـ
صـــقـــارا لــحــجــز الــبــطــاقــات الـــثـــالث األولــــى، 
باإلضافة إلى نهائي بطولة هدد السلوقي 
والــتــي سيتنافس فيها أيــضــا 15 متأهال 

إلى النهائي من أجل انتزاع املراكز الثالثة 
األولى.

ويـــرتـــقـــب أن يـــجـــرى نــهــائــي بــطــولــة هــدد 
الــتــحــدي، وهــي البطولة األكــثــر إثـــارة عند 
الــصــقــاريــن وجــمــهــور مــرمــي يـــوم الجمعة 
31 يناير، من أجــل التنافس على الجائزة 
الــكــبــرى وهـــي عــبــارة عــن ســيــارتــي لكزس 
باإلضافة إلى مبلغ 100 ألف ريال إضافية 

لكل من يصطاد في النهائي.
ويــبــلــغ عـــدد املــتــأهــلــني إلـــى نــهــائــي بطولة 
هدد التحدي 30 صقارا، في انتظار إجراء 
مـــنـــافـــســـات املــجــمــوعــتــني األخـــيـــرتـــني (20 
و21)، الــتــي يــرتــقــب أن يــرتــفــع مــعــهــا عــدد 
املتأهلني. وكانت اللجنة املنظمة ملهرجان 
مرمي الدولي قد أعلنت يوم أمس (األحد)، 
عن تأجيل مسابقة الهدد للجمهور بسبب 

األحوال الجوية غير املساعدة.
وأوضـــح السيد متعب القحطاني، رئيس 
لــجــان مــهــرجــان مــرمــي الـــدولـــي 2020، في 
تــصــريــح لـــه ظــهــر أمــــس، أن الــتــأجــيــل كــان 
ــر املـــالئـــمـــة  ــيـ بـــســـبـــب األحــــــــــوال الــــجــــويــــة غـ
والـــريـــاح الــقــويــة الــتــي تــحــول دون إجـــراء 
املــنــافــســات فــي ظــــروف جــيــدة، مــمــا يعيق 
ــور والــــحــــمــــام الــــــزاجــــــل، أو  ــقــ حــــركــــة الــــصــ

ضــيــاعــهــا، فــضــال عـــن صــعــوبــة مالحقتها 
بالسيارات في هذه األجواء.

وشدد السيد متعب القحطاني أن اللجنة 
ــي الـــــدولـــــي تــضــع  ــرمــ الـــعـــلـــيـــا ملــــهــــرجــــان مــ
ســالمــة املــشــاركــني ورواد املــهــرجــان ضمن 

األولويات التي تحرص عليها.
وتقدم السيد القحطاني باملناسبة بشكره 
الــجــويــة، ولــكــافــة الجهات  ــاد  إلدارة األرصــ
واملؤسسات املتعاونة مع مهرجان مرمي 
والتي تسهر بدورها على نجاحه ومروره 

في أحسن حال.
جــديــر بــالــذكــر، أن مهرجان مــرمــي الــدولــي 
نـــجـــح مـــنـــذ انـــطـــالقـــتـــه األولـــــــى فــــي تــأكــيــد 
ــة  حــــضــــوره الــــدولــــي بــفــضــل رعــــايــــة الـــدولـ
وتــوفــيــر الــدعــم الــــالزم لنجاحه وتــطــويــره 
عاما بعد آخر، فضال على دعم الشباب في 
الثقافية ومنها املوروث  مختلف املجاالت 
القطري فــي مجال الصقارة التي أضحت 

إرثا إنسانيا مسجال باليونسكو.
ــه،  ــواتـ ــنـ ــان طـــيـــلـــة سـ ــرجــ ــهــ ــقـــطـــب املــ ــتـ  واسـ
مــحــبــي هـــوايـــة املـــقـــنـــاص وتــوجــهــهــم إلــى 
املنافسة الشريفة فــي مهرجان مــرمــي، إذ 
جمع الصقارين من املواطنني واملشاركني 
الــتــقــاء ألصــحــاب  الخليجيني فــكــان نقطة 

هذه الهواية التراثية.

نهائي هدد السلوقي وشوط النخبة األربعاء

¶ الصقارة موروث ينتقل من جيل إلى جيل¶ متعب القحطاني

¶ جلسات عربية بمهرجان مرمي
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بينت مــصــادر فــي ســوق اعــالنــات 
التواصل االجتماعي، ان املشاهير 
الكويتيات مطلوبات فــي السوق 
االعـــالنـــي الــقــطــري بــســبــب تــرابــط 
الشعبني، وكثرة سفرهن املتبادل 
ــر الــــذي  ــ بــــني قـــطـــر والــــكــــويــــت، االمــ
ساهم بانتشار متابعة مشاهير 
كــويــتــيــات لــلــتــعــرف عــلــى الــســوق 
الكويتي ومنتجاته بناء على ما 
يقدمنه من اعالنات لتكون مرشدا 
عند السفر، مما خلق لهن قاعدة 

جماهيرية في قطر.

كشفت املتابعة ان هناك طلبا من 
الفتيات القطريات على خبيرات 
املــكــيــاج الــكــويــتــيــات ســـواء القــامــة 
املـــكـــيـــاج او لعمل  ــن  فـ فـــي  دورات 
ميك اب لالعراس واالفــراح، بينما 
ــشـــــرت مــــــؤخــــــرا فــــــي وســــائــــل  ــتـــ انـــ
التواصل االجتماعي محادثة بني 
احدى خبيرات املكياج الكويتيات 
وفــتــاة قــطــريــة كشفت مــن خاللها 
عن سعر مكياجها للعروس الذي 
بلغ ٣٥٠٠ دينار، للعروس اي نحو 
42 الف ريال قطري باالضافة الى 
تذكرة سفر لشخصني على درجة 
رجــال االعــمــال واالقــامــة فــي فندق 

لهما.

ــة،  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــات االلـ ــ ــالنــ ــ ــــوق االعــ ــــدت ســ بــ
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  عــلــى مــنــصــات الـ
بال مكابح، حيث انتشرت منذ سنوات 
والزالـــت تــواصــل ازدهـــارهـــا، فــي املشهد 
الخليجي على وجه الخصوص، بينما 
تبدو اسماء املشاهير الذين فتحت لهم 
الــعــالــم االفـــتـــراضـــي، ليصبحوا،  ــــواب  ابـ
بــفــعــل الـــشـــهـــرة، وجــــوهــــا اعـــالنـــيـــة، فــي 

تكاثر مستمر.
ــيـــجـــي مــــفــــتــــوح، بــني  ــلـ ســـــــوق اعـــــــــالن خـ
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، فــي  مـــشـــاهـــيـــر الــ
ــات وغــيــره  ــأن ســـنـــاب شــ ــ ــدا وكـ مــشــهــد بــ
ــل، تـــزيـــح الـــحـــدود  ــتــــواصــ ــرامــــج الــ مــــن بــ
الــســيــاســيــة، وتــفــتــح املـــجـــال االعـــالنـــي، 
حيث اصبح املشهور في الكويت، قادرا 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
متابعيه الذين يتنوعون من كافة الدول، 
دون حدود، ليصبح وجها اعالنيا ليس 
في الكويت فحسب بل في دول خليجية 

اخرى، ابرزها قطر.
وفــي متابعة بسيطة للنشاط االعالني 
ملشاهير الكويت، ال يبدو سرا ان هناك 
اســـمـــاء مــطــلــوبــة، بــســبــب شــهــرتــهــا في 
قــــطــــر، لــتــعــلــن عــــن مـــنـــتـــجـــات، وتــفــتــتــح 
مــــعــــارض، وتــــســــوق لـــعـــالمـــات تــجــاريــة 
وانــشــطــة، مــمــا يــؤكــد ان لــهــذه االســمــاء 

الــدوحــة، مما  قــاعــدة شعبية كبيرة فــي 
دفع باملعلنني للتوجه اليهم، رغم ارتفاع 
كلفتهم االعالنية من جهة، واملصاريف 

االخــرى التي تصاحب االعــالن من جهة 
ثانية.

ووفـــقـــا ملـــصـــادر فـــي شـــركـــات االعـــالنـــات 

ــل  ــتــــواصــ ــــني مــــشــــاهــــيــــر الــ ــة بــ ــطــ ــيــ الــــوســ
االجتماعي فــي الكويت، فــإن االعــالنــات 
ــا مـــشـــاهـــيـــر كــويــتــيــون  ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي يــ الــ
ملنتجات قطرية، تنقسم الى عدة انواع، 
يــــأتــــي عـــلـــى رأســــهــــا حــــضــــور وافـــتـــتـــاح 
الــتــجــاريــة، كــاشــفــة ان تكلفة  املـــعـــارض 
هــذا النوع من االعــالنــات يحددها مدى 
انتشار املشهور بني الجمهور القطري، 
وتــتــراوح بــني ٣ آالف الــى ٨ آالف دينار 
كويتي، اي بني 36 الف ريال الى 95 الفا، 
مـــع احــتــســاب تــكــالــيــف الــســفــر واالقـــامـــة 

لشخصني.
ــوع مــن  ــ ــنـ ــ ــادر ان هــــــذا الـ ــ ــــصــ وبـــيـــنـــت املــ
االعــــالنــــات غــالــبــا يــقــتــصــر عــلــى اســمــاء 
محددة من املشاهير االناث في الكويت، 

ال يتجاوزن ٥ من االسماء البارزة.
النوع االخر من االعالنات، هي اعالنات 
العالمات التجارية كاملحالت او املطاعم، 
ــي تــتــطــلــب  ــتــ ــي قـــطـــر، والــ ــتـــجـــات فــ ــنـ واملـ
الــدوحــة، وتتراوح  الــى  حضور املشهور 
اســعــارهــا وفــقــا ملــدى انــتــشــار املشاهير، 
بــني الــفــني الــى ٣ آالف ديــنــار، اي مــن 24 

الى 36 الف ريال.
الــى ان هناك نوعا اخر  ولفتت املصادر 
ــات، يــقــتــصــر عــلــى الــتــرويــج  مـــن االعــــالنــ
ملنتج قطري ما، من الكويت دون الحاجة 
لــلــســفــر، وهــــو االقـــــل كــلــفــة بـــني االنـــــواع 

االخرى.

بدأت مؤسسة حمد الطبية العام املاضي بتطبيق 
ــراء جــديــد خـــاص بــاملــرضــى الــذيــن يــحــتــاجــون  إجــ
ــة لــلــكــلــى خــارج  ــراء زراعــ لـــزراعـــة كــلــى يــتــم فــيــه إجــ
من  قــدر  أكبر  لتحقيق  املتطابقة  الــدم  مجموعات 
االستفادة للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي 
الــكــلــى أفــضــل خــيــار مــن حيث  حــيــث تعتبر زراعـــة 

املريض.  العالج وتحسني نوعية حياة  فرص 
ــــــح الــــدكــــتــــور يـــوســـف  وحـــــــول هــــــذا اإلجـــــــــراء أوضـ
املــســلــمــانــي- مـــديـــر مـــركـــز قــطــر لــــزراعــــة األعـــضـــاء 
بــمــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة - أن زراعــــة الــكــلــى خــارج 
ــوعـــات الـــــــدم املـــتـــطـــابـــقـــة يـــتـــيـــح االســــتــــفــــادة  ــمـ ــجـ مـ
ــرة بــغــض  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــاء املـ ــ ــــضــ ــن األعــ ــ ـــر مـ ـــبـ ــورة أكـ ــ ــــصـ بـ
الــنــظــر عـــن فــصــيــلــة الــــدم. وقــــال: "تــحــتــاج الـــزراعـــة 
عند  الـــدم  مــجــمــوعــة  بــني  تــوافــقــًا  للكلى  التقليدية 
الـــتـــطـــورات األخـــيـــرة في  املــتــلــقــي واملـــتـــبـــرع، إال أن 
ــة مــمــكــنــة  مـــجـــال زراعـــــة الــكــلــى أظـــهـــرت أن الــــزراعــ
حــتــى فـــي حـــال لـــم تــتــوافــق مــجــمــوعــات الــــدم عند 
التقنية  بتطبيق هذه  البدء  وتم  واملتلقي،  املتبرع 
املاضي في دولة قطر ونجحنا في  العام  املتقدمة 
الطبية  فــي مؤسسة حمد  كلية  زراعـــة  أول  إجـــراء 
ملــجــمــوعــات دم غــيــر مــتــوافــقــة بــني أم وابــنــتــهــا في 

 ".2019 مايو 
الدكتور رياض فاضل، مدير مركز  من جانبه قال 
قــطــر لــلــتــبــرع بـــاألعـــضـــاء (هـــبـــة) الــتــابــع ملــؤســســة 
حــمــد الـــطـــبـــيـــة:" ان هــــذا اإلجــــــراء الـــجـــديـــد يــعــتــبــر 
خطوة متقدمة في مجال زراعة األعضاء في دولة 
ات  "لقد قمنا بتحقيق كافة اإلجراء قطر" وأضاف: 
ــة  ــمــ ــظــ ــث الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا واألنــ ــيــ الــــــالزمــــــة مـــــن حــ
الـــســـالمـــة ونـــحـــن اآلن نــســتــعــد إلجــــراء  ومـــعـــايـــيـــر 
عـــمـــلـــيـــات زراعــــــة الـــكـــلـــى مــــن مـــجـــمـــوعـــات دم غــيــر 
إجراء  إن  العام،  املرضى هذا  من  للعديد  متوافقة 

زراعــــــة الـــكـــلـــى مـــن مـــجـــمـــوعـــات دم غـــيـــر مــتــوافــقــة 
يعتبر مشروعًا فريدًا من نوعه فهو يضمن نجاح 
لديهم مجموعات  الذين  املرضى  الكلى بني  زراعة 
دم غير متوافقة من خالل الحد من إنتاج معدالت 
األجـــســـام املـــضـــادة املــرتــبــطــة بــاســتــخــدام تــقــنــيــات 
جـــديـــدة وعــــالج خـــاص بــالــجــهــاز املــنــاعــي، تسهم 
هـــذه الــتــقــنــيــة فـــي تــوســيــع مــجــال الــتــبــرع بــالــكــلــى 
وتــحــســني فــــرص زراعـــــة الــكــلــى وخـــفـــض مــعــدالت 

الكلى."  زراعة  االنتظار إلجراء 

املتوافقة  غير  الــدم  الكلى ملجموعات  زراعــة  تنفذ 
بــالــتــعــاون مــع مــجــمــوعــة مــن األقـــســـام الــطــبــيــة في 
الكلى،  أمـــراض  فيها،  بما  الطبية،  مؤسسة حمد 
وزراعـــــة الــجــهــاز الـــبـــولـــي، ومـــركـــز الــتــبــرع بــالــدم، 

األمراض.  الطبية وعلوم  املختبرات  وإدارة 
وأشار الدكتور حسن املالكي- رئيس قسم أمراض 
الكلى بمؤسسة حمد الطبية- إلى أن مرض الكلى 
املــزمــن وحـــاالت مــرضــى الــكــلــى الــذيــن يــعــانــون من 

االنتشار  عالية  تعتبر  املرض  في  متقدمة  مراحل 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وأوضــــح أن هـــذه األمــــراض 
أمــراض  إنَّ   " قائال  قطر،  دولــة  فــي  ارتفاعًا  تسجل 
الــكــلــى املــزمــنــة تــتــســبــب فـــي أكــثــر مـــن 2.4 مــلــيــون 
حــالــة وفـــاة ســنــويــًا فــي الــعــالــم وتــأتــي فــي املــرتــبــة 
للوفاة  املسببة  األمـــراض  قــائــمــة  الــســادســة ضــمــن 
بأمراض  املصابني  انتشارًا، وتصل نسبة  األسرع 
كــلــى مــزمــنــة حـــول الــعــالــم إلـــى %10 وتــقــدر نسبة 
ــأمـــراض الــكــلــى فـــي دولــــة قــطــر بــنــحــو  املــصــابــني بـ
الـــدكـــتـــور  ــكــــان." وأضــــــاف  الــــســ %13 مــــن مـــجـــمـــوع 
املــالــكــي "لــقــد ارتــفــعــت نــســبــة غــســل الــكــلــى ملــرضــى 
قطر  دولــة  في  الكلى  أمــراض  من  املتقدمة  املراحل 
إلـــى   2013 عــــام  فـــي  مـــلـــيـــون  لـــكـــل  82 شـــخـــص  مـــن 
2018، ونــظــرًا  عـــام  فـــي  مــلــيــون  لــكــل  120 شــخــص 
ــدد املـــرضـــى الــذيــن  ــادة الــكــبــيــرة فـــي عــ ــزيــ لـــهـــذه الــ
تقتضي  قطر،  في  كلى  زراعة  لعمليات  يحتاجون 
نطاق  العمل على تحسني  في  االستمرار  الحاجة 

للمرضى." املتاحة  العالجية  الخيارات 

حمد الطبية تطبق زراعة كلى من متبرعني بفصيلة دم مختلفة
الدوحة - الشرق

¶ د. رياض فاضل ¶ د. حسن املالكي ¶ د. يوسف املسلماني
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ء:

◄ مشوارِك في الفن التشكيلي ليس بقليل، حدثينا عن 
االنقطاع والعودة مجددة للساحة؟

► بــدأُت بممارسة الفن التشكيلي فعليًا في عام 
1984م، بعدما وجــدُت نفسي قــادرة على التحكم 
بريشتي واللعب على األلــوان، فهواية الرسم من 
الـــهـــوايـــات الــتــي نــبــتــت فـــي داخـــلـــي مــنــذ الــصــغــر، 
أتــقــدم فــي العمر كنُت أشعر بشغف  فكلما كنُت 
يقودني إلى ممارسة هذه الهواية، ودعم والدي 
وتشجيعه لــي استطعُت أن اقتحم هــذا املــجــال، 
يــقــارب 22 عــامــا كمعلمة تربية فنية  فعملُت مــا 
ــوزارة التعليم والتعليم  ــ لـ الــتــابــعــة  ــدارس  ــ املـ فــي 
العالي، وفيما بعد حصلُت على التقاعد ألتفرغ 

للفن نهائيًا..
ــعــودة  ◄ ومـــا ســـر انــقــطــاعــِك لــفــتــرة مــعــيــنــة، ومـــن ثـــم ال

ملمارسة هذا الفن؟
ـــن بـــحـــكـــم بــعــض  ــكــ ــ ــًا، ولـ ــيــ ــائــ ــهــ ــع نــ ــطــ ــقــ ـــم أنــ ــ ► لـ
االرتباطات األسرية، انخفض معدل نشاطي في 
الفن التشكيلي نوعا مــا، إال أنني عــدُت للساحة 
مــن جــديــد، ومــؤخــرًا شــاركــُت فــي برنامج اإلقامة 
الفنية في املدينة الدولية للفنون بباريس، وكان 

نتاج مشاركتي معرض "ألوان من املاضي".
◄ "ألــوان من املاضي" شكل دراســة حول مالبس املرأة 

القطرية القديمة، فكيف كان اإلقبال عليه؟
► مــعــرض "ألـــوان مــن املــاضــي" كما ذكـــرُت آنفا، 
اإلقامة  جــاء على هامش مشاركتي في برنامج 
الفنية في باريس، وكان بمثابة استديو مفتوح، 
عــــرضــــُت مــــن خــــاللــــه إلـــهـــامـــي فــــي االحـــتـــفـــاالت 
ــفـــالت الـــــزواج  الــفــلــكــلــوريــة الــخــلــيــجــيــة، مـــثـــل حـ
ولــيــالــي الــحــنــاء، فــمــوضــوع األعــمــال الفنية كان 
ــن عـــنـــاصـــر وأشــــكــــال مــــوجــــودة فــي  مـــســـتـــمـــدا مــ
مــالبــس املــــرأة الــقــطــريــة الــقــديــمــة، حــيــث جمعت 
ــذه األعــــمــــال بــــني الـــتـــجـــريـــديـــة والـــتـــصـــويـــريـــة  ــ هـ
والتي سلطت الضوء على أشكال ونمط وألوان 
ارتــداؤهــا  الــتــي يتم  النسائية  التراثية  املــالبــس 

في هذه املناسبات.
◄ وماذا عن تجربة مشاركتِك في برنامج اإلقامة الفنية 

بباريس؟ 
► أنـــا ممتنة لــكــل الــقــائــمــني عــلــى بــرامــج اإلقــامــة 
الفنية، فهي تتيح للفنانني فرصة للتفاعل مع 
املــبــدعــني اآلخـــريـــن مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، من 
خالل خوض رحلة خاصة استكشافية في عالم 
الفن التشكيلي، فضًال عن ذلك يساعد في زيادة 
الوعي وتطوير إمكانيات وقدرات الفنانني الفنية 
من خالل اكتساب مهارات فنية جديدة ومتنوعة 
لــي تعلمُت الكثير من  الــفــن، وبالنسبة  فــي عالم 
هذه التجربة املثمرة والتي أضافت لي شخصيًا 
الــكــثــيــر مـــن املــــهــــارات الــفــنــيــة، حــيــث ســاعــدتــنــي 
"التراث"  إقامتي في باريس على كيفية توظيف 
فـــي األعـــمـــال الــفــنــيــة املــعــاصــرة بــأســلــوب مبتكر 

يجذب جميع املتلقني دون استثناء.

◄ كم عمل أنجزتيه خالل فترة إقامتِك بباريس؟
► أنجزُت ما يقارب (15) عمال فنيا حول مالبس 
الــقــديــمــة، وهــو مــا تــم تقديمه في  املـــرأة القطرية 
معرض "ألـــوان من املــاضــي" والــذي حظي بإقبال 
كــبــيــر مـــن قــبــل املــهــتــمــني والـــبـــاحـــثـــني فـــي مــجــال 

التراث. 
ــم مــتــاحــف قــطــر لــلــفــنــانــني املــحــلــيــني؟ وإبــــراز  ◄ دعــ

لكم؟ يمثل  ماذا  الفنية  والطاقات  املواهب 
► يمثل لنا الكثير، فالفنان مهما وصل، ومهما 
حقق من شهرة إال أنه بحاجة إلى الدعم، ومتاحف 
املــيــاســة بنت  قطر تحت رعــايــة ســعــادة الشيخة 
حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، 
سخرت كافة إمكانياتها لدعم الطاقات الفنية، 
بما فيهم املواهب الشبابية، فهناك اهتمام كبير 
بهذه الفئة من خالل إطالق مبادرات وبرامج فنية 
الستقطاب أكبر عدد من الفنانني للساحة الفنية، 
إلــــى جـــانـــب تــنــظــيــم مـــعـــارض فــنــيــة واســتــقــطــاب 
فنانني عامليني ذوي خبرة عالية، لعرض أعمالهم 

الفنية، ونقل تجاربهم للفنانني املحليني. 
التشكيلية أصبحت  الحركة  القول إن  إذن نستطيع   ◄

اليوم في ازدهار؟
► الـــحـــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة فـــي قــطــر تــعــيــش الــيــوم 
ازدهــــــارا وغـــنـــاء، مــمــا يــدفــع ذلـــك بــالــفــنــانــني إلــى 
تطور مهاراتهم وقدراتهم، فخلق األجواء املالئمة 
لـــإلبـــداع تــســهــم بــشــكــل كــبــيــر الكــتــشــاف وتنشئة 
ــام األجـــيـــال  ــهــ ــارات الـــجـــديـــدة وإلــ ــ ــهـ ــ املــــواهــــب واملـ

القادمة من املبدعني والفنانني..
◄ كيف وجدِت الجيل الجديد من الفنانني؟

► جيل طموح ومبدع، يتميزون بعدة اتجاهات 
فــنــيــة، وال يــحــصــرون أنــفــســهــم فــي اتــجــاه واحـــد، 
نستطيع أن نــقــول بــأنــه جــيــل مــبــدع ومــبــتــكــر له 
أسلوبه الخاص في البيئة والتراث، وهنا أود أن 
أنوه بأهمية البحث والدراسة في تطوير الحركة 
التشكيلية، وال بد لكل فنان من أدواتــه الخاصة 

التي تميزه عن اآلخر. 
الــصــاعــد من  للجيل  الــتــي توجهينها  الــكــلــمــة  ◄خــتــامــًا 

الفنانني؟
► الــفــنــان الــحــقــيــقــي هــو مــن يــعــيــش حــالــة بحث 
ــن خـــاللـــه عـــلـــى تـــطـــويـــر أدواتــــــه  دائـــــــم، يــســعــى مــ
وإمــكــانــيــاتــه مــن حــني آلخــــر، ألن الــفــن فــي تطور 
ــم، وال بــد مــن مــواكــبــتــه، والـــوقـــوف عــلــى أبــرز  دائــ

املستجدات في الساحة. 

الحركة التشكيلية في قطر تعيش ازدهارًا وغناء

الفنية  الــخــزاعــي.. فنانة تشكيلية مــن طــراز خــاص، تعكس لوحاتها  هيفاء 
عراقة التراث القطري، بكل ما تضمه من مكونات وخصائص، فهي تعبر عن 
البيئة املحلية بأسلوب حديث ومبسط من خالل األلوان املتنوعة والزاهية مع 

الزخارف املتعارف عليها.
تختار هيفاء ألعمالها كل ما يتناسب مع البيئة القطرية، إذ نجدها تجمع بني 
التجريد والتصوير، فتسلط الضوء على أشكال ونمط وألوان املالبس التراثية 
املــاضــي، وتــراث األجـــداد بمكونات  إلــى  لتأخذنا بريشتها في رحلة  العريقة 

حسية ومعنوية، وهي بذلك تؤكد أن "املــوروث القطري حي وما يزال ينبض 
بقلوب محببة".

وتصف الفنانة هيفاء الخزاعي أعمالها الفنية بأنها "تجسيد للواقع وإحياء 
أن يعيش حالة بحث دائـــم، يسعى من  التشكيلي عليه  الفنان  لــلــتــراث"، وأن 
خالله إلى تطوير أدواته وإمكانياته من حني آلخر، الفتة إلى أن معرض "ألوان 
الفنية بباريس، والذي  من املاضي" جاء نتاج مشاركتها في برنامج اإلقامة 
يساهم بشكل كبير في خــوض تجربة مثمرة تكللت بأعمال فنية مبتكرة 
سلطت الضوء على التراث القطري األصيل والذي يعد مصدر إلهام للكثير 

من الفنانني املحليني. 

حوار: سمية تيشة

الــفــنــانــة التشكيلية هــيــفــاء الــخــزاعــي خــريــجــة دبــلــوم 
الــعــالــي،  أكــمــلــت تعليمها  فــنــون جميلة مــن فــرنــســا، 
وحصلت على بــكــالــوريــوس تربية فنية فــي جامعة 
قـــطـــر، اســتــهــلــت مـــشـــوارهـــا املــهــنــي بــالــعــمــل مـــا يــزيــد 
ــل الــدراســيــة  ــراحـ عــلــى 20 ســنــة بــالــتــعــلــيــم لــجــمــيــع املـ
بوزارة التعليم والتعليم العالي، وقد شاركت الفنانة 
هيفاء الخزاعي في العديد من املعارض الفنية داخل 
قــطــر وخــارجــهــا، وأقـــامـــت مــا يــقــارب أربــعــة مــعــارض 

شخصية.

¶ من أعمال الفنانة هيفاء الخزاعي

املسافر يتجول بني طواحني الهواء والزهور في هولندا

قدم برنامج "املسافر" في حلقته أمس األول 
ــاة الـــجـــزيـــرة مــلــخــصــا لـــرحـــلـــة جـــال  ــنـ عـــلـــى قـ
فيها مــقــدم البرنامج حـــازم أبــو وطــفــة أليــام 
طــويــلــة فـــي هـــولـــنـــدا، حــيــث عــمــد عــلــى إبــــراز 
أكــثــر املــحــطــات الــتــي علقت بــذاكــرتــه عــن هذا 
البلد ذي الطبيعة الخالبة، والتي من بينها 
طواحني الهواء، رمز هولندا املعروف، حيث 
ال تخلو مدينة أو قرية من العشرات من هذه 
الـــطـــواحـــني الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم لــصــنــاعــة 
األلوان والطالء. ويبدو أنه كان من املستحيل 
عــلــى ذاكــــرة املــســافــر أن تــســقــط صـــور مـــزارع 
الرائعة، وكيف  الــزهــور الخالبة ذات األلـــوان 
تسقطها؟ إذ كانت هولندا تصدر ثلث إنتاج 

العالم من الزهور.
ــــواق األجـــبـــان الـــتـــي تــشــتــهــر بها  كــمــا أن أســ
ــيـــة وتــتــقــدم دول العالم  هـــذه الــدولــة األوروبـ
فــي تصديرها، كانت للمسافر وقفة طويلة 

فــيــهــا، حــيــث تــعــرف عــلــى األســالــيــب املــمــيــزة 
والــغــريــبــة الـــتـــي يــلــجــأ لــهــا صـــنـــاع األجـــبـــان 
لعرض أجبانهم، ويتيحون الفرصة للزبائن 
لــتــذوقــهــا. طــاف املــســافــر فــي الــقــنــوات املائية 
التي تعبر الكثير من القرى واملــدن، ويعتمد 
قــــوارب صديقة  فــي تنقالتهم عــلــى  الــســكــان 
ــوات مــحــرك عــالــيــة،  لــلــبــيــئــة، تــعــمــل دون أصـــ
حــفــاظــا عــلــى الــبــيــئــة، الـــتـــي تــشــكــل هــاجــســا 
أســـاســـيـــا لــــدى ســـكـــان هـــولـــنـــدا، فــالــســيــارات 
ــــوارب أيــضــا  ــقـ ــ هـــنـــاك تــعــمــل بـــالـــكـــهـــربـــاء، والـ
ــــات هـــي وســيــلــة  ــــدراجـ كــهــربــائــيــة، كــمــا أن الـ

التنقل األساسية بذلك البلد الخالب.
ولــهــواة املــغــامــرات واإلثــــارة والــفــنــون أيضا، 
املــدن الهولندية الرئيسية،  فــرص كبيرة في 
حيث يضم العديد من املعارض لوحات فنية 

ألشهر فناني هولندا العامليني.
يذكر أن برنامج "املسافر" يبث مساء كل يوم 
سبت على شــاشــة الــجــزيــرة، وهــو مــن إعــداد 

وتقديم حازم أبو وطفة.

الدوحة ـ الشرق
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الــعــامــة للحي الثقافي كتارا  تستعد املــؤســســة 
إلطــــالق الــنــســخــة الــتــاســعــة مـــن مــهــرجــان حــالل 
قــطــر، وذلـــك فــي الــفــتــرة املــمــتــدة مــن 2 وحــتــى10 

فبراير املقبل في الجهة الجنوبية لكتارا.
ــان فـــعـــالـــيـــات رئــيــســيــة هـــي:  ــرجـ ــهـ ويــتــضــمــن املـ
(املزاين واملــزاد والحظائر)، باإلضافة إلى عدد 
مــتــنــوع مـــن األنـــشـــطـــة الــتــثــقــيــفــيــة والــتــرفــيــهــيــة 

املصاحبة.
الــتــاســعــة مــن مــهــرجــان حــالل  وتتميز النسخة 
قطر بإضافة شوط جديد وهو (شوط اإلنتاج) 
ــواط عــشــرة أشــــواط لــكــل فئة  ليصبح عـــدد األشــ
وهـــي (الـــِعـــرب والـــســـوريـــات والــــعــــوارض)، وقــد 

خصصت إدارة املهرجان لهذا الشوط الجديد 
جائزة جديدة وهي (عصا الراعي الفضية)، 

ــان حـــــالل قـــطـــر أحـــــد أهـــــم وأكـــبـــر  ــهـــرجـ ويـــعـــد مـ
املــهــرجــانــات الــتــراثــيــة املــتــمــيــزة الــتــي تنظمها 
كــتــارا على مستوى قطر واملنطقة، حيث يهتم 
الــقــطــري الخاص  بــاملــوروث الشعبي  املــهــرجــان 

بتفاصيل البيئة البرية.
ــــرجـــــــان فـــــــرصـــــــة مــــمــــيــــزة  ــتــــبــــر املـــــــهـــ ــا يــــعــ ــمــــ كــــ
ــربــــني لـــــعـــــرض واقـــــتـــــنـــــاء أفـــــضـــــل أنــــــــواع  ــمــ ــلــ لــ
الـــحـــالل، والــتــعــريــف بــالــجــمــالــيــات واملــمــيــزات 
واملـــواصـــفـــات املـــوجـــودة فـــي األغـــنـــام واملـــاعـــز، 
ــــواء  ــا يــــوفــــره املـــهـــرجـــان مــــن أجـ ــــى جـــانـــب مــ إلـ
اإلنتاج  للمربني لتحسني  والتحفيز  املنافسة 
أهمية  املــهــرجــان  إدارة  تغفل  ولــم  الــحــيــوانــي، 

الــــدور الــثــقــافــي والـــتـــربـــوي والــتــرفــيــهــي حيث 
زيارات مدرسية ملختلف  تنظيم  تحرص على 
املراحل واملــدارس في قطر، وهو ما يسهم في 
تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها في نفوس 
ــة إلــــى الــــورش  ــافـ ــال املـــعـــاصـــرة، بـــاإلضـ ــيــ األجــ

والتعليمية. الفنية 
ــهـــرجـــان ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة كــتــارا  ويـــأتـــي املـ
الــقــطــري بكل فروعه  الــتــراث  فــي املحافظة على 
وتعزيزه في نفوس الناشئة، ملا لهذا املــوروث 
مـــن أهــمــيــة كـــبـــرى فـــي حـــيـــاة الــقــطــريــني قــديــمــا 
انــه يستقطب مــالك الحالل داخل  وحديثا، كما 
قطر وخارجها ويحقق لهم الفائدة التي تتمثل 
في تبادل الخبرات وتنوع العرض والطلب في 

أنواع الحالل املختلفة.

أعــلــنــت قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة الــوثــائــقــيــة عن 
مــســابــقــتــهــا الــســنــويــة لــلــفــيــلــم الــقــصــيــر 
ــقــــة مـــخـــصـــصـــة لــلــطــلــبــة  ــابــ وهــــــــي مــــســ
ــراوح أعــمــارهــم  ــتــ والـــنـــاشـــئـــني الـــذيـــن تــ
بني 16 و26 سنة، والتي انطلقت تحت 
الـــقـــنـــاة مـــنـــذ األول مــــن يــنــايــر  إشـــــــراف 

الجاري وحتى 15 فبراير املقبل.
ــهـــدف مــســابــقــة الـــجـــزيـــرة الــوثــائــقــيــة  تـ
للفيلم القصير الى اكتشاف واحتضان 
أصحاب املواهب من الطلبة والناشئني 
باعتبارهم اللبنة األســاســيــة ملستقبل 
صــنــاعــة الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، وخصصت للمسابقة جوائز 
تــتــراوح بــني 1000 و3000 دوالر.  قيمة 
ويــمــكــن ألي فــيــلــم يــتــم اخــتــيــاره ضمن 
العشرة األوائـــل أن يعرض على شاشة 

الجزيرة الوثائقية.
أجــل أقصاه  تقدم طلبات املشاركة في 
ــــالل تــعــبــئــة  ــل، مــــن خـ ــبـ ــقـ ــر املـ ــرايـ ــبـ 15 فـ
ــة، ويــشــتــرط  ــاركــ اســـتـــمـــارة طـــلـــب املــــشــ
الـــفـــيـــلـــم عـــــن دقـــيـــقـــتـــني،  أال تــــقــــل مـــــــدة 

وأال تــتــجــاوز مــدتــه ســبــع دقـــائـــق، كما 
الـــفـــيـــلـــم ذا جــــودة  ــكــــون  يــ أن  ــتـــرط  يـــشـ
املنتجة  األعـــمـــال  عــالــيــة، وأن تتضمن 
العربية،  بلغة أجنبية ترجمة باللغة 
كــمــا يــمــكــن لــلــمــتــقــدمــني لــلــمــســابــقــة أن 
ــتـــاروا أي مـــوضـــوع يـــخـــدم قــضــيــة  يـــخـ
يــتــضــمــن  شــخــصــيــة أو عـــامـــة عــلــى أن 

الفيلم فكرة واضحة.
بعد تسلم الجزيرة الوثائقية لطلبات 
املــشــاركــة تــقــوم لجنة االخــتــيــار األولـــى 
بــفــرز الــطــلــبــات وفـــق مــعــايــيــر املسابقة 
ــنــــة تـــحـــكـــيـــم مــن  ــا إلــــــــى لــــجــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وإحـ
أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة فـــي صــنــاعــة الــفــيــلــم 
ــاج في  ــتـ ــراف إدارة اإلنـ ــإشـ بـ الــوثــائــقــي 

قناة الجزيرة الوثائقية. وتختار لجنة 
الــتــحــكــيــم أفــضــل عــشــرة أفــــالم قــصــيــرة 
لتطرح على جمهور الجزيرة الوثائقية 
عــلــى حــســابــهــا عــلــى يــوتــيــوب مـــن أجــل 
التصويت. وتعتبر األفالم الحائزة على 
أكــبــر عـــدد مـــن اإلعـــجـــابـــات هـــي األفـــالم 

الفائزة.
وأعــلــنــت قــنــاة الــجــزيــرة الــوثــائــقــيــة أنــه 
سيتم في األول من مــارس املقبل إبالغ 
أصــــحــــاب األفــــــــالم الـــعـــشـــرة الــــتــــي وقـــع 
عليها االختيار ضمن الالئحة النهاية 
للمنافسة على إحــدى الجوائز الثالث. 
ــن مــــــارس ســيــتــم نــشــر  وفـــــي الـــثـــانـــي مــ
األفــالم املتنافسة في الالئحة النهائية 
عــلــى حــســاب الــجــزيــرة الــوثــائــقــيــة على 
يــوتــيــوب مـــن أجـــل تــصــويــت الــجــمــهــور 
والذي سيكون يوم 11 مارس، ليتم يوم 
ــــالم الــثــالثــة  ــــالن عـــن األفـ ــارس اإلعـ 15 مــ

الفائزة.
تدار مسابقة الجزيرة الوثائقية للفيلم 
الــحــالــي بــواســطــة لجنة  القصير للعام 
مـــن الـــخـــبـــراء فـــي إدارة اإلنـــتـــاج بــقــنــاة 

الجزيرة الوثائقية.

يــطــرح بــرنــامــج تــغــاريــد على إذاعـــة صوت 
ــيــــع اجــتــمــاعــيــة  ــــل يــــــوم مــــواضــ الـــخـــلـــيـــج كـ
تــنــاول البرنامج فــي حلقة  متنوعة، حيث 
بــكــثــرة في  أمـــس األول مــوضــوعــًا متفشيًا 
هـــــذه اآلونــــــــة أال وهـــــو املــــوظــــف وأســــبــــاب 
إحـــبـــاطـــه وتـــكـــاســـلـــه فــــي الـــقـــيـــام بــمــهــامــه 
الوظيفية، حيث شــارك متابعو البرنامج 
بآرائهم عبر مــواقــع التواصل االجتماعي 
الــتــي تخص  املــشــاركــات  بنسبة عالية مــن 
هذا املوضوع وطرق املعالجة أو التصدي 
لــــــــه.  وقـــــــد أجــــمــــع املـــــــغـــــــردون فـــــي مــــواقــــع 
التواصل االجتماعي على أن السبب األكبر 
يكمن في األشخاص السلبيني املوجودين 
في املحيط الوظيفي، وأن السلبية في حد 
ذاتــهــا ســريــعــة االنــتــشــار سهلة االلــتــصــاق 

باألشخاص الذين لديهم االستعداد لهذا 
الــشــيء، خصوصًا بــني املــوظــفــني فــي بيئة 
الــصــراعــات الداخلية  عمل واحـــدة، كما أن 
انــتــشــارهــا بسرعة.  تلعب دورًا كــبــيــرًا فــي 
والتخلص مــن السلبية يعتبر مــن السهل 
فـــــإذا اســتــعــد أحـــدهـــم للتخلص  املــمــتــنــع، 
مـــن ثــــوب الــســلــبــيــة فــهــو بـــذلـــك بــــدأ بخطة 
العالج وقطع نصف املشوار ويتبقى عليه 
الــنــصــف اآلخــــر الــــذي يــســتــعــني مـــن خــاللــه 
ــيـــني والـــــبـــــدء بــتــغــيــيــر  ــابـ بــــأشــــخــــاص إيـــجـ
األفــكــار والسلوكيات واكــتــســاب املــزيــد من 
املــــهــــارات الـــتـــي تـــســـاعـــده لــالنــتــقــال لــحــال 
أفــضــل.يــذكــر أن بــرنــامــج تــغــاريــد يــتــنــاوب 
على إعداده وتقديمه مجموعة من املذيعني 
واملذيعات في قسم البرامج، كما يتناوب 
على تنفيذه مجموعة من الفنيني من قسم 

االستوديوهات.

اختتمت فعاليات مهرجان القرين الثقافي 
الــــــ26 فـــي الـــكـــويـــت، بــحــفــل تــكــريــم الــشــاعــر 
يوسف ناصر بتقديم أغنيات من أشعاره.

وأعرب الشاعر يوسف ناصر، في تصريح 
صــحــفــي عـــلـــى هـــامـــش حـــفـــل الـــخـــتـــام، عــن 
سعادته بهذا التكريم وفــي هــذا املهرجان 
الـــثـــقـــافـــي الـــعـــريـــق فــــي الـــكـــويـــت والــخــلــيــج 
إلــى أن مهرجان  الــعــربــي، مشيرا  والــوطــن 
الــقــريــن الثقافي يعد مــنــارة ثقافية مهمة 

وبارزة.
وتــــم خــــالل الــحــفــل عــــرض فــيــلــم تسجيلي 

ــذي يــعــتــبــر من  ــ لــلــشــاعــر يـــوســـف نـــاصـــر الـ
مؤسسي األغنية الكويتية، حيث استطاع 
عـــبـــر مــــشــــواره الـــفـــنـــي الـــطـــويـــل أن يــرســخ 
بصمته الفنية في مسيرة األغنية الكويتية 

عبر أجيالها.
يذكر أن املهرجان انطلق في 8 من الشهر 
الــحــالــي تحت عــنــوان "األدب فــي الــكــويــت.. 
الــــــواقــــــع.. الــــتــــحــــديــــات.. اآلفـــــــــــاق"، وتــخــلــل 
املهرجان فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية 
لــلــكــبــار والــصــغــار مــنــهــا مـــعـــارض وورش 
ــة لــلــطــفــل  ــاصــ ــة خــ ــطــ ــشــ ــرات وأنــ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ومـ
وأخــــــــــرى لـــلـــشـــبـــاب وعــــــــــروض مـــســـرحـــيـــة 

وسينمائية وغنائية.
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دليلك إلى السعادة الوظيفية 
في برنامج تغاريد

اختتام مهرجان القرين الثقافي
 الـ 26 في الكويت

الجزيرة الوثائقية تعلن عن مسابقتها السنوية للفيلم القصير

كتارا تستعد إلطالق النسخة التاسعة من مهرجان حالل قطر 

الدوحة ـ الشرق

الدوحة ـ قنا

الدوحة ـ الشرق

¶ مهرجان حالل قطر ¶ مريم املال تجسد أحد أعمالها في إطار املهرجان 

¶ من النسخة املاضية ¶ من نسخة سابقة 

¶ من أنشطة النسخ املاضية 
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اب وغزارة اإلنتاج 
ّ
دور النشر املحلية ساهمت في ازدياد عدد الكت

ــمـــد بــــن عــلــي  مـــنـــذ ســــت ســــنــــوات شــــق الـــكـــاتـــب أحـ
الــقــلــم ليتميز فيها،  فـــي رحــلــة  الــحــمــادي طــريــقــه 
املــقــال والــقــصــة القصيرة والـــروايـــة، وأبــدع  فكتب 
بحسه الصحفي ومخزونه األدبي في إنتاج أربعة 
إصــــدارات والــخــامــس قــريــبــا، حيث استثمر وقته 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن قــضــايــا املــجــتــمــع والــحــديــث عن 
هــمــوم الــشــبــاب، وأبــرازهــا فــي االعـــالم لعلها تجد 

أذنا واعية. 
فــي تــصــريــحــات لـــ (الـــشـــرق) قـــال أحــمــد الــحــمــادي 
ــام 2014 عــنــدمــا  ــدأ رحــلــتــه مـــع الــقــلــم فـــي عــ ــه بــ إنــ
جمع مجموعة قصصية تحدث فيها عن قضايا 
املجتمع في كتاب سماه (أسيرة الوجدان) وطبعه 
عــلــى حــســابــه الـــخـــاص فـــي األردن، واســتــفــاد من 
آراء الــعــديــد مــن الــكــتــاب والــنــقــاد الــذيــن ساهموا 
بــهــا فـــي خـــــروج املــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة بشكلها 
النهائي. وحول طقوسه في الكتابة قال بأنه يحب 
الكتابة أثناء الخلوة بعيدًا عن األصدقاء ووسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــؤكــدا أن الــكــتــابــة تشكل 
متنفسا يــعــبــر مــن خــاللــهــا عــن هــمــومــه وقــضــايــا 

املجتمع التي يراها، ويناقشها عبر وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مثل حــوادث 

ــاب فــــي ســـيـــلـــني، وغــــالء  ــبـ ــشـ الـ
ــل االســــــــواق مــن  ــقـ املــــهــــور، ونـ
أمــاكــنــهــا الــقــديــمــة، وغــيــرهــا 
مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي تتضح 
فـــي عـــنـــوان كــتــابــه "إطـــاللـــة 
عــلــى االنـــســـان ومجتمعه"، 
ــتـــي يــكــتــبــهــا اســبــوعــيــا  والـ
بطريقة قانونية، ويبرهن 
بـــاألدلـــة، واألرقــــام  عليها 
واإلحصائيات. وأوضــح 

ـــه قــبــل كــتــابــة املــقــال  انـ
يـــضـــع هــــدفــــا أو 

الــنــاس يتحدث  مجموعة أهـــداف ملعالجة قضايا 
فيها مع بعض األصدقاء، ويستفيد من اراؤهم في 
ذلــك، أو يستعني بنقاشات التواصل االجتماعي، 
ويجمع األفكار واملعلومات من االنترنت، ثم يشرع 
في كتابة املقال الذي يتضمن ايضًا رأيه الخاص، 
كما نصحه بذلك االعالمي الشهير فيصل القاسم 
بقوله "كل مقال ال يشتمل على رأي ال يعتبر مقاال". 
الــتــي كتبها منذ العام  املــقــاالت  ولــقــد جمع منها 
2015 و 2016 فــي كــتــاب جــاء تحت عــنــوان (نحن 
والتنمية) ثم جمع آخر 116 كتبها في الفترة من 
2016 حتى 2019 فــي كتاب جــاء بعنوان (إطاللة 
على االنسان ومجتمعه) الذي يتم تسويقه وبيعه 
في عدة دور نشر محلية وهي دار الشرق، والوتد، 
ولوسيل، والثقافة، وأكد أن جميع كتبه ورواياته 
ُعرضت في معرض الكتاب األخير، والقــت صدى 

طيبًا بني الجمهور الثقافي. 
وبّني أحمد الحمادي أن من أبرز مقاالته "املجالس 
املــراكــز الشبابية" والـــذي تناول  االســتــشــاريــة فــي 
فيه أهمية وجــود مجالس استشارية فــي املراكز 
الــشــبــابــيــة واملـــــــــدارس واملــــؤســــســــات األكـــاديـــمـــيـــة 
لتطوير العمل االجتماعي فيها عبر االستفادة من 
خــبــرات كــبــار الــســن وطــاقــات الــشــبــاب. 
ـــــدر  فـــي عــــام 2017  وقـــــال انــــه أصـ
روايـــة "الــســقــوط فــي الهاوية" 
التي حــاول فيها ان يعالج 
قــضــايــا "عـــقـــوق الـــوالـــديـــن 
واالنـــــحـــــراف والــهــيــمــنــة 
عــــــلــــــى الـــــــنـــــــســـــــاء فـــي 
املــجــتــمــع الـــذكـــوري". 
وكـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــف عــــــــن 
مــشــاريــعــه الــقــادمــة 
ـــــتـــــــابـــــــة  وهــــــــــــــــــــي كــ
روايــــــــــة بـــلـــوســـيـــة، 
ــاريـــو  ــنـ ــيـ وسـ

مسرحية كوميدية هادفة تنتقد قضايا اإلسراف 
في املجتمع وعقوق الوالدين، مؤكدا أنه يقدم في 
وقــت فــراغــه ورشـــا فــي الكتابة االبــداعــيــة، واملــقــال 
الــصــحــفــي، والـــتـــعـــريـــف بــالــفــنــون الــصــحــفــيــة من 
خبر ومــقــال وبــيــان وتــقــريــر فــي املــراكــز الشبابية 

واملدارس ومركز الخدمات املهنية بجامعة قطر. 
الــنــشــر املحلية  انــتــشــار دور  الـــحـــمـــادي إن  وقــــال 
الواسع وكثرة الدورات في كتارا واملراكز الشبابية 
واملــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات الـــتـــي تـــقـــام فـــي الــكــتــابــة 
االبداعية وكتابة املقاالت ساهمت في ازدياد عدد 
الكتاب وغزارة انتاجهم الذي شاهده الجميع في 
معرض الكتاب األخير. وتابع : دور النشر املحلية 
داعــمــة للكتاب ولــكــن على الــدولــة ان تــشــارك عبر 
املــلــتــقــى الــقــطــري لــلــمــؤلــفــني فـــي مـــعـــارض الــكــتــاب 
التي تقام في الدول العربية، وتدعمهم في تصدير 

الــثــقــافــة املــحــلــيــة نــحــو الــخــلــيــج والــعــالــم الــعــربــي. 
وحــول االحتفاء بكتبه وروايــاتــه قــال بــأن العديد 
من الكتاب واألكادميني ناقشوا كتبه ورواياته في 
أمسية ثقافية نظمها امللتقى القطري للمؤلفني 
الـــى امــســيــة أخــرى  الــثــقــافــة، اضــافــة  بمبنى وزارة 
أقامها نادي الجسرة الثقافي وناقش فيها كتابه 
"اطــاللــة على االنــســان ومجتمعه" بحضور نخبة 
من املثقفني، وأمسية ثالثة نظمت ضمن فعاليات 
معرض الكتاب في الدوحة، اضافة الى استضافته 
أيــضــًا فــي املــلــتــقــى االعـــالمـــي الــعــربــي فــي الــكــويــت 
والذي تحدث فيه عن تجربته الصحفية في وكالة 
االنـــبـــاء الــقــطــريــة، كــمــا اســتــضــافــتــه رابــطــة االدبـــاء 
الكويتني للحديث عن تجربته في كتابة الرواية 
والقصة واملــقــال. وأكـــد بــأنــه حــريــص على ايصال 

صوت متابعيه وقضاياهم لالعالم.

¶ غالف روايته¶ إصداراته األدبية

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تحتفي باليوم الدولي للتعليم

صالون الجسرة الثقافي يناقش 
أهمية الخط العربي في التراث

¶ جانب من االحتفالية

¶ د. زكي الهاشمي

في إطار االحتفال باليوم الدولي للتعليم، والذي 
الــرابــع والعشرون من يناير من كل عام؛  يصادف 
أقامت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة 
والــعــلــوم احــتــفــالــيــة بــهــذه املــنــاســبــة لــلــعــام الثاني 
"التعلم من أجــل الناس  على التوالي تحت عنوان 
والــكــوكــب والـــرخـــاء والـــســـالم"؛ بــمــشــاركــة عـــدد من 
املــــــدارس املــنــتــســبــة لــلــيــونــســكــو وبـــعـــض الــجــهــات 
املشاركة؛ منها مكتب اليونسكو اإلقليمي بالدوحة 
ومــبــادرة علم ألجــل قطر ومــؤســســة التعليم فوق 
الجميع وبلدية الــوكــرة، وذلــك في قاعة جاسم بن 

حمد بمبنى الوزارة.
وألقت الدكتورة حمدة حسن السليطي األمني العام 
للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم 
كلمة بهذه املناسبة قالت فيها: إن احتفالنا اليوم 
باليوم الدولي للتعليم، يعد تجسيدًا ألهميته في 
حياتنا جميعًا، فاإلسالم أول من نــادى بالتعليم 
فـــي رســـالـــتـــه الـــســـامـــيـــة، وهــــو مـــكـــون أســـاســـي من 
مكونات الشخصية اإلنسانية، فالتعليم ساهم في 
تقدم املجتمعات وتطورها، فال يمكن إصــالح أي 
مجتمع وجعله أكثر تحضرًا وتقدمًا إال من خالل 

التعليم. تلت ذلــك كلمة ترحيبية للسيدة حصة 
الــدولــيــة ورئيس  الــدوســري اســتــشــاريــة املنظمات 
قــســم الــيــونــســكــو قــالــت فــيــهــا: جــــاءت االحــتــفــالــيــة 
باليوم الدولي للتعليم متناغمة مع خطة التنمية 
الــتــعــلــيــم فــي  لــتــجــســد أهـــمـــيـــة  املـــســـتـــدامـــة 2030م 
تحقيق أهـــداف خطة التنمية السبعة عــشــر، رغم 
الــرابــع، فالتعليم  بــالــهــدف  أن التعليم هــو املعني 
ــــدور فـــاعـــل فـــي كـــافـــة املـــجـــاالت املتعلقة  يــســاهــم بـ
بالتنمية املستدامة.. مضيفة: نحتفل اليوم باليوم 
الدولي للتعليم للعام الثاني في دولة قطر، لنؤكد 
من خالله أن دولتنا الحبيبة تحرص على توفير 
تعليم جيد وشامل ألبنائها وأبناء املقيمني على 
أرضــهــا؛ بــل وتــســاهــم بجهد كبير مــع اليونكسو 
وغيرها من املنظمات املتخصصة في توفير فرص 

التعليم الجيد ملاليني األطفال في العالم.
ثــم ألــقــى السيد دانــيــلــو بــاديــال أخــصــائــي البرامج 
التعليمية بمكتب اليونسكو اإلقليمي بالدوحة 
كلمة بالنيابة عن السيدة أودري أزولي املدير العام 
ملنظمة اليونسكو، وركـــز خــالل حديثه على عدة 
ــار،  ــ مــحــاور مــنــهــا: الــحــديــث عــن الــشــعــوب، واالزدهـ
الــســالم في  والــكــوكــب، والتغير املناخي، وتحقيق 

العالم.

ــادي الــجــســرة الــثــقــافــي االجــتــمــاعــي فـــي تــمــام  يستضيف نــ
السابعة والنصف مساء غد الكاتب د. زكي الهاشمي إللقاء 
مــحــاضــرة تحت عــنــوان "أهــمــيــة الــخــط الــعــربــي فــي الــتــراث"، 
وتـــأتـــي املــحــاضــرة فـــي إطــــار نــشــاط بــيــت الــخــطــاطــني وهــو 
نــشــاط مــســتــحــدث بـــالـــنـــادي تــنــفــذه مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
القطري بعد انتقال النادي الى مقره الجديد في سوق واقف.

ود.زكي الهاشمي حاصل على الدكتوراه الفخرية في الخط 
الــعــربــي ، ومــســتــشــار فــنــي فـــي بــعــض الــهــيــئــات الحكومية 
ــدول عــربــيــة وأجــنــبــيــة  لــخــبــرتــه املــتــمــيــزة في  ــ والـــخـــاصـــة لـ
اختصاص الخط العربي، وهــو معد ومــؤلــف ملنهج تعليم 

الــنــاطــقــني بالعربية فــي مــركــز الفنون  الــعــربــي لغير  الــخــط 
ــــذي تــرجــم إلــى  بــالــجــامــعــة اإلســالمــيــة بــاملــديــنــة املـــنـــورة والـ
أنــه أعــد سلسلة مؤلفة مــن 12  ، كما  عشرين لغة معتمدة 
كتابا لتعليم الخط العربي للصفوف األولية في إسبانيا. 
وقد كتب األستاذ الهاشمي املصحف الشريف كامال وأعده 
للطباعة، ومن إنجازاته كتاب (حنايا الــروح) لشرح قواعد 
خط النسخ ، هذا وقد كتب العديد من املقاالت الفنية املتعلقة 
بــالــخــط وفــنــونــه والــتــي صـــدرت بكثير مــن الــلــغــات بجميع 
أنــحــاء الــعــالــم، والــدكــتــور زكـــي الــهــاشــمــي مــحــّكــم دولـــي في 
الــخــط وفــائــز فــي الكثير مــن املسابقات الدولية.  مسابقات 
ومن املؤمل أن تثري هذه الخبرة  التي يتمتع بها املحاضر 

اللقاء وتفيد املشاركني.

الدوحة - الشرق
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تعلم كيف تعشق نفسك… بل ال تجعل أحدًا يقترب 
الــجــمــيــع.. وتبقى  منها …ألن فــي األخــيــر سيتركك 
ــد يــكــرهــه الـــبـــشـــر.. ولــكــن  ــهـــم ..األنـــانـــيـــة طــبــع قـ دونـ
تــعــلــمــت أن أعــشــق نــفــســي وأدلــلــهــا ألنــهــا الــوحــيــدة 
الــتــي تستحق ذاك االهــتــمــام مــنــي.. ال تــزعــج فكرك 
بكل فكر سلبي.. أنظر الى غروب الشمس بجماله… 
ال بنظرة فقد األمـــل.. أنظر الــى املــرآة في كل صباح 
التفاؤل والثقة  وأبتسم ودلل نفسك بأجمل كلمات 
الــحــروف على روحــك…  والــنــجــاح… ستعكس تلك 
أنــا جميل اليوم…  : كم  وال تنسى أن تقول لنفسك 
فالعمر ال يحسب بعدد األيام.. بل ماذا تعلمت بتلك 

األيام!! 

  دلل نفسك
  منى جاسم فخري

الحد األدنى لألجور 
يناقش حاليا مجلس الشورى مشروع القانون املعدل للحد األدنى 

لألجور للعمال بمن فيهم العمالة املنزلية .. 
طبعا لن يتم تحديد األجور بأقل من الوضع الحالي وإال ملا تم إحالته 

للمناقشة .. 
أتوقع ستكون هناك زيادة في الحد األدنى لألجور ..

الشركات فلألسف ســيــؤدي ذلك  الــزيــادة لعمال  افترضنا تلك  لــو 
الى زيادة في أسعار املنتجات التي يمكن ان تخدم املواطن واملقيم 
الــشــركــات اي  وسترتفع تلك االســعــار بشكل تلقائي ولــن تتكلف 
شيء من ذلك التحديد مهما ارتفع ..وانما سيكون االرتفاع مؤثرا 
على ظهر املواطن واملقيم وسيزيد من استنزاف ميزانيته املتدهورة 

من متطلبات العمالة التي لديه..
كـــل الــعــمــالــة وقــعــت عــلــى عــقــود وتـــعـــرف أجـــورهـــا ووافـــقـــت عليها 
نــكــون أحـــرص منهم  الــعــقــود ولـــن  تــلــك  وتحميها دولــهــا بتصديق 

عليهم ..
فلماذا نشكل لجان ملراجعة أجورها وتلك اللجان ستحتاج مكافآت 
الــى كل ذلك  ودراســـات تضيع بها مبالغ كبيرة ألمــر ليس بحاجة 

اإلجراء ..
لديه عمالة منزلية (  والـــذي  البسيط  املــواطــن  ســأركــز على مــا يهم 

خدم) ال يقل في املتوسط عن ثالثة في كل منزل ..
الــجــديــدة راتـــب 1500  الفلبينية  الــواحــدة  للخادمة  نــدفــع  نحن اآلن 
ريال مع املسكن املريح ووسائل الترفيه وكروت التلفونات وامللبس 
واملـــأكـــل واملـــشـــرب حــســب مــزاجــهــم مــمــا يــصــل بــالــتــكــالــيــف لـــو تم 

حسابها بدقة إلى ستة آالف ريال في كل شهر .. 
هذا غير ( البقاشيش ) وتذاكر السفر .. !!.

واألدهى واألمر ما تدفعه الستقدامهم يصل الى 15000 ريال غير 
رسوم التأشيرة والفحص الطبي ورسوم اإلقامة ..!!.

لو كانت عروسا من تلك الدول فلن تكلفنا كل ذلك ..!!.
في الدول املتقدمة هناك عمالة تعمل ب$300 دوالر اي ما يعادل ألف 

ريال قطري ويتحملون السكن واملأكل بأنفسهم ..
ال يوجد للعمالة املنزلية ( دلع ) إال في الخليج فقط..

العمالة بشكل عام وأي  نحن وصلنا إلى أعلى مستوى في أجــور 
زيــادة لن تخدم االقتصاد الوطني، بل سينعكس سلبًا عليه حيث 
الدنيا من املواطنني ومــن يعتمدون  بــذوي األجــور  سيلحق الضرر 
الــى تحديد وإعـــادة  التقاعدية والــتــي هــي بحاجة  على معاشاتهم 
لديهم تأمني  بــدل سكن و ال يوجد  النظر فيها فهي ال توفر لهم 

صحي كما للعمالة بجميع أشكالها .
اتفاقية اصدرتها  لــه معايير دولــيــة معينة وهــنــاك  تحديد األجـــور 
التوافق عليها منذ  الدولية في هــذا الخصوص وتــم  العمل  منظمة 

سنة 1970.
أال يكفي أن القانون الجديد يعطي الحق للمستخدم املغادرة املؤقتة 

او النهائية مع ضرورة االبالغ قبل 72 ساعة ..!!.
ولم نعرف طبيعة االبالغ هل هو شفهي أم مكتوب ؟!. 

إن كان شفهيا فإنه سيحتمل الخطأ بني صاحب العمل واملستخدم 
( قلت ولــم تقل ) وان كــان تحريًرا فقد عدنا الــى تصريح الخروج 

السابق .. 
أال يكفي ذلك اإلجراء لهم .. أال يكفي بأن صاحب العمل تطبق عليه 
العقوبات في حال إخالله بالقانون وال يوجد أي شيء على العامل 

في حال إخالله بعمله أو هروبه بما خف وغال..؟ 
التعديل  القانون السابق قبل  إلــى  الــرجــوع  مــن األفــضــل فــي نظري 
..والعمال ليسوا بحاجة إلى أكثر من ذلك ونتمنى أن يناقش الحد 

األدنى ألجور املتقاعدين من املواطنني فهم أولى بذلك وأجدر ..

ahmed_almohannadi@hotmail.com 

55512341
@ahmed_aldarAHMED_ALMOHANNADIahmed_aldar

وكـــــان أبــــو الـــعـــاص مـــســـافـــرا وحــــني عــــاد وجــد 
زوجته أسلمت..  فقالت له:عندي لك خبر عظيم.
فــقــام وتــركــهــا.فــانــدهــشــت زيــنــب وتــبــعــتــه وهــي 

تقول: 
ــقـــال: هال  ــا أســلــمــت. فـ ــ لــقــد ُبـــعـــث أبــــي نــبــيــا وأنـ
ب أبـــي..  أخــبــرتــنــي أوال؟ قــالــت لــه:مــا كــنــت ُألكــــذِّ
وما كان أبي كذابا إّنه الصادق األمــني.. ولست 
وحدي.. لقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي.. وأسلم 
ابن عمي (علي بن أبي طالب).. وأسلم ابن عمتك 
(عــثــمــان بــن عـــفـــان).. وأســلــم صــديــقــك (أبـــو بكر 
الصديق).. فقال:أما أنا ال أحب الناس أن يقولوا 
خــّذل قومه وكفر بآبائه إرضـــاء لــزوجــتــه.. وما 
أبــاك بمتهم.. فهال عـــذرِت وقــــّدرِت؟ فقالت:ومن 
يعذر إْن لم أعــذر أنــا؟ ولكن أنــا زوجتك أعينك 
على الحق حتى تقدر عليه.. ووفت بكلمتها له 
أبــو العاص على كفره ثم جاءت  20 سنة.. ظل 

الهجرة، فذهبت زينب إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ــأذن لـــي أْن أبــقــى مع  ــ وقـــالـــت: يـــا رســــول الــلــه أتـ

زوجي؟ فأذن لها ملسو هيلع هللا ىلص..
وظلت بمكة إلى أْن حدثت غزوة بدر، وقّرر أبو 
الـــعـــاص أن يــخــرج لــلــحــرب فـــي صــفــوف جيش 
قــريــش.. زوجــهــا يــحــارب أبـــاهـــا.. فــكــانــت زينب 

تبكي وتقول:
اللهم إّني أخشى من يوم تشرق شمسه فييتم 
ــي.. ويـــخـــرج أبـــو الـــعـــاص بن  ــ ولــــدي أو أفــقــد أبـ
الربيع ويشارك في غزوة بدر.. وتنتهي املعركة 

َسر أبو العاص، وتذهب أخباره ملكة..
ْ
فُيؤ

فتسأل زينب:وماذا فعل أبي؟ 
فيقال لها:انتصر املسلمون.

فتسجد شكرا لله.. ثم تسأل:وماذا فعل زوجي؟
فـــقـــالـــوا:أســـره حـــمـــوه. فـــقـــالـــت:ُأرســـل فـــي فـــداء 
زوجـــي.. ولــم يكن لديها شــيء ثمني تفتدي به 
ن به  الــذي كانت ُتزيِّ زوجها..فخلعت عقد أمها 
صدرها.. وأرسلت العقد مع شقيق أبي العاص 

بن الربيع إلى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.
ــان الـــنـــبـــي جـــالـــســـا يــتــلــقــى الـــفـــديـــة ويــطــلــق  ــ  وكــ
األسرى.. وحني رأى عقد السيدة خديجة سأل: 

ــداء أبـــوالـــعـــاص بن  ــداء مـــن؟ قـــالـــوا:هـــذا فــ ــذا فــ هـ
الربيع. فبكى النبي وقال: هذا عقد خديجة..

ثم نهض وقال: أيها الناس..
إّن هـــذا الــرجــل مــا ذمــمــنــاه صــهــرا فــهــال فككت 

أسره؟
وهال قبلتم أْن تردوا إليها عقدها؟

فقالوا: نعم يا رسول الله..
فأعطاه النبي العقد، ثم قال له:

قل لزينب ال تفرطي في عقد خديجة.
ثم قال له: يا أبا العاص هل لك أن أساررك؟

ثم تنحى به جانبا وقال له:

َق بني مسلمة  يا أبا العاص إّن الله أمرني أْن ُأفرِّ
وكافر، فهال رددت إلّي ابنتي؟

فقال: نعم..
وخرجت زينب تستقبل أبا العاص على أبواب 

مكة، فقال لها حني رآها: 
إّني راحل.

فقالت: إلى أين؟
قال:

لست أنــا الــذي سيرتحل، ولكن أنــت سترحلني 
إلى أبيك..
فقالت: لم؟

قال: للتفريق بيني وبينك..
فارجعي إلى أبيك..

فقالت: فهل لك أن ترافقني وُتْسِلم؟ 
فقال: ال.

فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى املدينة..
وبدأ الُخّطاب يتقدمون لخطبتها على مدى 6 
سنوات، وكانت ترفض على أمل أْن يعود إليها 

زوجها..
وبعد 6 سنوات كان أبو العاص قد خرج بقافلة 

من مكة إلى الشام،
وأثـــنـــاء ســيــره يلتقي مــجــمــوعــة مــن الصحابة 

ويفقد قافلته.
فسأل على بيت زينب وطــرق بابها قبيل آذان 

الفجر..
فسألته حني رأته: أجئت مسلما؟

قال: بل جئت هاربا..
فقالت:

فهل لك إلى أْن ُتسلم؟
فقال: ال.

قالت: فال تخف.. مرحبًا بابن الخالة..
مرحبًا بأبي علي وأمامة..

أّم النبي املسلمني فــي صــالة الفجر،  وبــعــد أن 
إذا بصوت يأتي من آخر املسجد: قد أجرت أبا 

العاص بن الربيع..
فقال النبي: هل سمعتم ما سمعت؟

قالوا: نعم يا رسول الله..
قالت زينب: يا رسول الله إّن أبا العاص إن بُعد 

فهو ابن الخالة..
وإْن قرب فهو أبو الولد..

وقد أجرته يا رسول الله..
فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال:

يا أيها الناس إّن هذا الرجل ما ذممته صهرا.. 
وإّن هـــذا الـــرجـــل حــدثــنــي فــصــدقــنــي..ووعــدنــي 

فوّفى لي..
فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله وأن تتركوه يعود 

إلى بلده، فهذا أحب إلي..
وإُن أبيتم فاألمر إليكم والحق لكم وال ألومكم 
عليه.. فقال الناس: بل نعطه ماله يا رسول الله..

فقال النبي:
قــد أجــرنــا مــن أجـــرِت يــا زيــنــب.. ثــم ذهــب إليها 
عند بيتها وقال لها: يا زينب أكرمي مثواه فإّنه 
ابــن خالتك وإّنـــه أبــو الــعــيــال، ولكن ال يقربنك، 

فإّنه ال يحل لك.. فقالت: نعم يا رسول الله..
فدخلت وقالت ألبي العاص بن الربيع: 

يا أبا العاص أهان عليك فراقنا؟
هل لك إلى أْن ُتْسلم وتبقى معنا؟
قال:ال..وأخذ ماله وعاد إلى مكة..

وعند وصوله إلى مكة وقف وقال: 
أيها الناس هذه أموالكم هل بقي لكم شيء؟

فقالوا: جزيت خيرا.. وفيت أحسن الوفاء..
قـــال: فــإّنــي أشــهــد أن ال إلــه إال الــلــه وأن محمًدا 
رســول الــلــه.. ثم دخــل املدينة فجرا وتوجه إلى 
الــنــبــي وقــــال:يــــا رســــول الــلــه أجــرتــنــي بــاألمــس 
واليوم جئت أقول أشهد أن ال إله إال الله وأنك 

رسول الله.. ثم قال أبو العاص بن الربيع:
يا رسول الله هل تأذن لي أْن أراجع زينب؟

فأخذه النبي وقال: تعال معي..
ووقـــف عــلــى بــيــت زيــنــب وطـــرق الــبــاب وقــال:يــا 
زينب إّن ابن خالتك جاء لي اليوم يستأذنني أْن 

يراجعك فهل تقبلني؟
فأحمّر وجهها وابتسمت.

بعد سنة من هذه الواقعة ماتت زينب..
الــعــاص بكاء شــديــدا حتى رأى الناس  فبكاها 

رسول الله يمسح عليه ويهون عليه..
فيقول له العاص:

والله يا رسول الله ما عدت أطيق الدنيا بغير 
زينب.. ومات بعد سنة من موت زينب.

آله  اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
وصحبه أجمعني .

fakhri.17@hotmail.com  

ذهب أبو العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 
وقال له: أريد أن أتزوج زينب ابنتك الكبرى. فقال له النبي:ال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص على زيــنــب: ابن  أفــعــل حتى أســتــأذنــهــا. ويــدخــل 
خالتك جاءني وذكر اسمك.. فهل ترضينه زوجا لك؟ فاحمّر 
العاص  أبا  النبي وتزوجت زينب  وجهها وابتسمت. فخرج 
بــن الــربــيــع لــكــي تــبــدأ قــصــة حــب قــويــة.. وأنــجــبــت مــنــه عليا 

وأمامة. ثم بعث الله محمدًا نبيا..
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١٩٨٧ م. تصدر عن دار الشرق للطباعة والنشر 

والتوزيع  ذ. م. م. الدائري الرابع ـ الدوحة
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جميع املراسالت الخاصة بالتحرير توجه إلى رئيس تحرير جريدة الشرق
ص.ب: ٣٤٨٨ الدوحة - قطر

ما ينشر على هذه الصفحات يعبر عن رأي كاتبه.. وال يعبر عن رأي الجريدة

رأي ©

اجتثاث اإلرهاب 
بتضافر الجهود 

ــاب مـــدان بأقسى الــعــبــارات، وتــرفــضــه كافة  اإلرهــ
الدوليني،  االمــن والسلم  آفــة تهدد  الــشــرائــع، وبــات 
الدولية الجتثاثه من  الجهود  وحــان وقت تضافر 
جذوره ومعالجة اسبابه، وفي هذا السياق، أعربت 
ــــة قــطــر عــن إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن  دول
املالي،  الــذي استهدف معسكرا للجيش  للهجوم 
وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى وجددت موقفها 
الــثــابــت مــن رفـــض الــعــنــف واإلرهـــــاب مهما كانت 
الــدوافــع واألســبــاب، كما عبرت عن تعازيها لذوي 
الــضــحــايــا ولــحــكــومــة وشـــعـــب مـــالـــي، وتــمــنــيــاتــهــا 

للجرحى بالشفاء العاجل.
ــة االرهــــــــاب تــســتــدعــي تــنــســيــق الــجــهــود  ــاربـ مـــحـ
الدولي، ومن الضرورة  واملواقف وتعاون املجتمع 
بمكان اعتماد موقف دولي موحد حيال مكافحة 
ــــن واســتــقــرار  اإلرهـــــــاب، لــحــمــايــة املــجــتــمــعــات وامـ
الكفيلة باجتثاثه في اطار  التدابير  الــدول، واتخاذ 
الــدولــيــة، مــن خــالل تدابير فعالة، خاصة  الجهود 
التنظيمات االرهابية تسعى لتطوير وسائلها  ان 

وابتكار أدواتها لنشر فكرها الخطير.
تعاني الدول االفريقية، مثل غيرها من دول العالم، 
ــاب وهــذا يستوجب تعزيز الــتــعــاون بني  مــن االرهـ
الـــــدول، واتـــبـــاع نــهــج شــمــولــي فــي املــكــافــحــة ومنع 
ــــى مــيــثــاق األمـــم  الــتــطــرف الــعــنــيــف، بــاالســتــنــاد إل
املتحدة، والقانون الدولي، والتنفيذ املتوازن للركائز 
األربع إلستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة 
له،  املــؤديــة  اإلرهـــاب، والتصدي السبابه والعوامل 
القطري  املوقف  الستئصال جــذوره. ويظل ثابتا 
ــعــالــم  ــل ال ــا كــ ــيــ تـــمـــامـــا فــــي رفـــضـــه لــــالرهــــاب داعــ
الجتثاثه تماما، واستئصال جــذوره، وصوال إلى 

عالم يسوده السلم واألمان.
صفقة القرن إلى أين؟

صفقة القرن مصطلح تردد سابقًا في عام 2006م 
عبر ما ُعرف بـ "عرض أوملرت" أو "تفاهمات أوملرت 
ــا تـــســـرب حــيــنــهــا بــأنــهــا "اتــفــاقــيــات  ــاس"، ومــ ــبــ وعــ
االنــتــخــابــات اإلســرائــيــلــيــة ونتائجها،  رف" تنتظر 
فــي ظــل ســقــوط فــي حــــدود 1967م حــل الــدولــتــني، 
يوجد عــود على بــدء إلــى ما قبل أوسلو في أجــواء 
استنساخ أو استحضار لروايات السيناريو املأمول 
التوطني منذ خمسينات  إسرائيليًا عبر مشاريع 
ــي، حـــني كــــان مـــشـــروع تــوطــني (60)  ــاضـ الـــقـــرن املـ
الناصر  ألــف فلسطيني فــي سيناء فــي عهد عبد 
آلــون للتوطني  ونجحت غــزة في إفشاله، ومــشــروع 

في سيناء.
ــــى مـــن رعــايــة  تــنــطــلــق الــصــفــقــة فـــي مــرحــلــتــهــا األولـ
أمريكية ال لبس فيها تعيد الثقة إلى مسيرة التسوية 
وتحقق وجـــود الــضــامــن املــفــقــود. مــع الــتــزام كامل 
لـ (إسرائيل) بحدود  إقــرار  الدولتني، مع  بمبدأ حل 
فلسطينية بدولة منزوعة السالح بعد ابتالع نصف 
الضفة الغربية، وتعاد قراءة الحدود ومشروع تبادل 
بــــاراك (%1.9) أم أوملـــرت  األراضـــــي وفـــق خــارطــة 
(%6.5) أو خــارطــة جــديــدة قــد تصل إلــى (12%)، 
يقابل ذلك التزام إسرائيلي بوقف االستيطان خارج 
الــدولــي والعربي  االلــتــزام  "الكتل االستيطانية"، مــع 
بالرعاية لالقتصاد الفلسطيني، مع إعادة النظر في 
السلطة بمنع  اتفاق باريس االقتصادي، وتستمر 
التنسيق األمني عبر  العنف والتحريض، ويستمر 
السماح للجيش  إشــراف طــرف ثالث (أمريكا)، مع 
اإلسرائيلي بالعمل في الضفة، وتسعى السلطة إلى 
الفلسطيني، وتستمر عملية إعمار  توحيد الصف 
غزة وإقامة ميناء (ربما عائم) مع ضمانات أمنية، 
ويــتــم العمل على نــزع ســالح غــزة وتدمير األنــفــاق 
ــزة)، وحـــال تحقيق الــســلــطــة هــذه  (كــســر شــوكــة غــ
الشروط من املمكن السماح لها باإلعالن عن دولة 
في حدود مؤقتة، مع بسط السيطرة على مناطق ب 
في الضفة وتدرس (إسرائيل) السماح بمشروعات 
حيوية في الضفة مثل مطار، يمهد ذلك ملفاوضات 
ــوًال  مــبــاشــرة ســقــفــهــا الــزمــنــي عــشــر ســـنـــوات وصـ
إلـــى الــســالم الــنــهــائــي. وخـــالل هـــذه الــفــتــرة الزمنية 
(املرحلة األولى) تعلن دول اإلقليم أنها جزء من هذا 
املــشــروع، وتبدأ بتدشني تعاون شــرق أوسطي في 
الحيوية وعلى رأسها األمــن ضمن  شتى املجاالت 

إطار موحد.
ــرن" ذاهـــبـــة بــاتــجــاه  ــقـ املــرحــلــة الــثــانــيــة لــــ "صــفــقــة الـ
مشروعي يوشع وآيالند بغض النظر عن مساحات 
ــــتــــبــــادل، حـــيـــث يـــتـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــون  ــي ال ــ ــ أراضـ
ــن الـــضـــفـــة (الــكــتــل  عــــن مـــســـاحـــة مــتــفــق عــلــيــهــا مــ
الغور، ومقابلها نظيرتها  االستيطانية) وجزء من 
من أراضــي النقب بــمــوازاة حــدود غــزة، (إسرائيل) 
عينها على أرض يهودا والــســاهــرة، حيث تحتفظ 
"املـــدن االستيطانية" إضــافــيــة مــن أرض الضفة  بـــ 
والــتــي وصــفــهــا بــــاراك "املــســاحــة الــحــيــويــة"، وكثير 
الــيــهــودي، وتتجاوز  الفقه  منها أراض دينية وفــق 
ما حققته في الجدار العازل، وهذا يسمح بتقليص 

عدد املستوطنني الواجب إخالؤهم إلى بضعة آالف 
ســتــحــاول (إســرائــيــل) تــجــاهــل تــوفــيــر (مــمــر آمــن) 
بــني الــضــفــة وغــــزة مــع ضــمــانــات عــالــيــة لــن يشكل 
لها تهديدا، واألهــم من ذلــك تحقيق صفقة شاملة 

مستوى الضمان فيها عال.
لــيــس خــافــيــًا مــســتــوى الـــدعـــم األمـــريـــكـــي لــألطــمــاع 
اإلســرائــيــلــيــة ونــتــنــيــاهــو تــحــديــدا واملــتــجــســد بنقل 
السفارة للقدس واعتماد القدس اليهودية عاصمة، 
والــفــلــســطــيــنــي بــحــاجــة إلذن صـــالة فـــي األقــصــى، 
لليمني  املعقول واملحتمل  مع تقريب ترامبي يفوق 
الصهيوني املتطرف في املناصب العليا. وفي املقابل 
يحمل ترامب السلطة مسؤولية نشر الكراهية لذلك 
كـــانـــت رســالــتــه الـــواضـــحـــة فـــي اســتــضــافــة عــبــاس 
بوقف التحريض على الكراهية ووقف مخصصات 
أمــريــكــا تاريخيًا ومنذ  الــشــهــداء واألســــرى. بــل إن 
اغتصاب فلسطني 1948م دعت إلى التوطني، واليوم 
لـ "صفقة القرن" فضًال عن  يقف ترامب متحمسًا 
مجاراة هذه الصفقة لالتجاهات الجديدة في العالم 
والقائمة على حلول متعددة األطــراف على أساس 
ربحي واقتصادي، فالعالم يدفع مليار دوالر سنويًا 
للفلسطينيني وهــذه مبالغ ليست بعيدة عن لعاب 
تــرامــب لتحقق أربــاحــا وتــســاهــم فــي تــدشــني كافة 

بنود صفقة القرن رغبا أو رهبا.
الـــطـــريـــق إلــــى تــنــفــيــذ صــفــقــة الـــقـــرن لــيــس ســهــًال، 
الــرافــض  الرسمي والشعبي  الفلسطيني  واملــوقــف 
اليوم ضمن صفقة  للتوطني سالفًا يرفضه أيضًا 
تــبــادل األراضــــي، وتــبــدو ســيــنــاريــوهــات التنفيذ ال 
املــشــروع ذاتــه لصعوبة استجابة  تقل خطورة عن 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــــذي قــــاوم الــتــوطــني، وأكــيــد 
سيقف ضده اليوم وغدًا، وربما يذهب هذا بأرباب 
املــشــروع نحو خــيــارات عنيفة. وبالتأكيد مثل هذا 
السيناريو يحتاج بيئة تتمثل في إدارة دولية وغطاء 
أمريكي غير مسبوق منحت ضوءًا أخضر للقيادة 
اليمينية مع صمت عربي، وسيساهم  الصهيونية 
ــدم الـــعـــربـــيـــة املـــتـــنـــاثـــرة دافـــعـــًا  ــ ــ مــشــهــد حـــمـــامـــات ال
ملــذابــح جــديــدة تشكل ضغطًا  الــصــهــيــونــي  لليمني 
املالي  بــاإلغــداق  أو رغــبــا  االنــصــيــاع للصفقة.  نحو 
املؤقت  ليتحول وجــود سدنة الصفقة  كمساعدات 

تدريجيًا إلى استقرار.
ومشهد غزة املحاصرة عبر أكثر من عقد من الزمن 
وما مثله من حالة اقتصادية بائسة ورغبة متزايدة 
أن مزيد الضغط  يــرى  للشباب بالهجرة، والبعض 
قــرارات  الــيــوم عبر  الــذي يستهدف غــزة اقتصاديًا 
الرواتب والتقاعد املبكر وقطع مخصصات  خصم 
ــد بــالــكــهــربــاء  ــزويـ ــتـ ــداء واألســـــــرى ووقـــــف الـ ــهـ الـــشـ
وقرارات أخرى أنها ستأتي في ذات السياق املمهد 
(إســرائــيــل) بشطب  ـــ ل ــتــي تمهد  الــقــرن وال لصفقة 
مـــســـار الــتــســويــة لـــألبـــد. املـــقـــاومـــة تـــنـــال الــشــرعــيــة 
الحاسمة، وأن صمود الشعب الفلسطيني سُيفشل 
الــســيــنــاريــو، وربـــمـــا الــبــيــئــة فـــي الــعــالــم املــصــاحــبــة 
للجرائم قد ال تسمح باالستمرار وال تمنح غطاء 
ملن يرغب بالتعاون مع االحتالل في إنفاذ العدوان، 

ــتـــالل املــجــرم  فــضــًال عـــن مــزيــد كــشــف لــوجــه االحـ
مما يسبب مزيد عزلة وفشل الخيار الثاني األكثر 
العربية بصفقة  هـــدوًءا فيتمثل فــي قبول األنظمة 
التصفية وذلك النشغال األنظمة في أزماتها، فضًال 
عن بحثها عن استقرار انظمتهم ولو على حساب 
أن بوابة هــذا االستقرار  ُيزين لهم  فلسطني، حيث 

العالقة مع الكيان واإلذعان للمصارع ترامب.
وحال الشعوب واألحــزاب العربية ال يقل سوءًا عن 
األنــظــمــة فــحــالــة غــيــاب شــبــه كــامــل لـــدورهـــا، فضًال 
ــــك يــقــود إلــى  عـــن أجـــــواء الـــيـــأس واإلحــــبــــاط، كـــل ذل
التصفية. وال يبتعد عن  بيئة اســتــســالم لصفقة 
املنقسم ســـواء داخـــل فتح  الفلسطيني  الــحــال  ذلــك 
أو بــني حــمــاس وفــتــح، وغــيــاب املؤسسية وارتــهــان 
القرار الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يمتلك وعيًا 
خاصًا وقد ُيفشل هذا السيناريو واألنظمة تخشى 
ردة فعل الشعوب رغم سوء الحال الذي وصلت إليه 
التوطني  خاصة والجميع يتذكر أن كافة مشاريع 

كان حرقا لشعبية األنظمة.
الــقــرن ليس ممهدًا وال مؤشرا  أفــق تطبيق صفقة 
على موافقة معلنة للسلطة، حتمًا ستكون ضده لو 
ذهب باتجاه سيناريو كيان منفصل في غــزة، مع 
عدم وجود مؤشر إلمكانية تطبيق سيناريو سلمي 
لصفقة القرن. واالحتمال األعلى وهو فشل الصفقة 
كما سابقاتها واملراهنة هنا على الوعي الفلسطيني 
وصموده. فضًال عن الروح القومية العربية فضًال 
ــتــوطــني  ــرفـــض ال ــعـــربـــي بـ ــمـــي الـ ــزام الـــرسـ ــ ــتـ ــ عــــن االلـ
وبــالــحــفــاظ عــلــى حــق الـــعـــودة، ونــســتــذكــر مــا حــدث 
مــن موقف شعبي مصري فــي جزيرتي صنافير 
وتيران، وكذا موقف السلطة الفلسطينية التي تحذر 
الالجئني،  الحساسة وخــاصــة قضية  القضايا  فــي 

وتبدو قوى املقاومة صاحبة إسهام في ذلك.
ــا الــشــعــب  ــاهـ ــيـ ـــي يـــحـ ــتـ ــ ــروف الـــقـــاســـيـــة ال ــ ــظــ ــ ــ ال إن 
يــريــدونــهــا في  الــعــربــيــة قــد  الفلسطيني والــشــعــوب 
االســتــســالم ملــشــروع صفقة الــقــرن، ومــن هنا فإن 
الــتــوطــني عبر توعية شاملة  املسؤولية قائمة ملنع 
التحرير والسلطة  وإعــالم مساند، مع دور ملنظمة 
الفلسطينية عبر وحدة الضفة وغزة، وجامعة الدول 
املؤتمر اإلســالمــي بالتحذير من  العربية ومنظمة 
القضية والعمل على منع ذلــك، مع إسناد  تصفية 
السياسي عبر نشاط  للموقف  قانوني وقضائي 
لــلــمــؤســســات الــحــقــوقــيــة. الــلــيــالــي ُحــبــلــى، واملــوقــف 
ساخن، واأليام تأتي كل يوم بجديد، التمهيد لعقد 
"صفقة القرن" قد بدأ خطواته األولــى على األرض، 
وتــرامــب فــي املنطقة وحــلــقــات الــحــصــار حــول غزة 
تــشــتــد، وارهــــاصــــات مــرحــلــة قـــادمـــة قــاســيــة تــأخــذ 
خــطــواتــهــا األولــــى لــتــوقــيــع احــتــفــالــي يــوهــم بــأجــواء 
جديدة في املنطقة عنوانها األكيد (إسرائيل) تقود 
محورًا عربيًا برعاية أمريكية لعقد إجباري لصفقة 

القرن. والله غالب على أمره.
املصدر: الجزيرة 
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أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها 
الشديدين للهجوم الذي استهدف معسكرا 
ــبــــالد، وأدى  لــلــجــيــش املـــالـــي فـــي وســــط الــ
إلى سقوط قتلى وجرحى. وجــددت وزارة 
الــخــارجــيــة، فــي بــيــان، امــــس، مــوقــف دولــة 
قــطــر الــثــابــت مــن رفـــض الــعــنــف واإلرهــــاب 
مهما كانت الدوافع واألسباب. وعبر البيان 
ــذوي الــضــحــايــا  ــ ــة قـــطـــر لــ ــ ــ عــــن تــــعــــازي دول
ــــي، وتــمــنــيــاتــهــا  ــالـ ــ ــب مـ ــعــ ولـــحـــكـــومـــة وشــ
ــتــــل 19  ــل. وقــ ــاجــ ــعــ ــاء الــ ــفـ ــالـــشـ لـــلـــجـــرحـــى بـ
جنديا وأصيب خمسة آخــرون في هجوم 
استهدف معسكرا للجيش املالي في وسط 
البالد. وقال السيد بالكو با نائب املسؤول 
املحلي في مدينة "نيونو"، في تصريحات، 
امس، إن املهاجمني دخلوا املعسكر القريب 
من قرية "سوكولو"، وفتحوا النار ودمروا 
بعض اإلنشاءات وغادروا سريعا، مضيفا 

أن 19 جــنــديــا قــتــلــوا فــي الــهــجــوم وأصــيــب 
خــمــســة آخـــــــرون. ولـــفـــت إلــــى أن تــعــزيــزات 
عسكرية وصــلــت للموقع فــي وقــت يجري 
فيه البحث عن املهاجمني الذين لم تعرف 
هويتهم حتى اآلن. وفي سياق متصل، أكد 
الجيش املالي حصيلة الهجوم، مضيفا أنه 
قــام بــإرســال طائرة ملراقبة املــوقــف. ويأتي 
هــذا الهجوم بعد هجوم مماثل استهدف 
في شهر نوفمبر املاضي دوريــة عسكرية 
فـــي وســـط مــالــي راح ضــحــيــتــه 24 جنديا 
ــرون، وعـــقـــب هـــجـــوم ضد  ــ ــ ــيـــب 29 آخـ وأصـ
التابعة لألمم املتحدة  قــوات حفظ السالم 
باملنطقة ذاتــهــا أصيب خالله 20 شخصا 
فــي وقــت ســابــق مــن الشهر الــجــاري. يذكر 
أن جماعات مسلحة على صلة بتنظيمي 
"الــقــاعــدة" تتخذ مــن مــواقــع لها فــي وسط 
وشمالي مالي قاعدة لها لتنفيذ هجماتها 
عــلــى جــنــود ومــدنــيــني فــي بــوركــيــنــا فاسو 

والنيجر املجاورتني ومناطق أخرى.

قطر تدين هجومًا على معسكر للجيش في مالي

¶ تقرير املوقع االثيوبي

¶ متظاهرون في بيروت - ا ف ب 

قطر عززت شراكتها اإلستراتيجية مع أفريقيا
أبرز تقرير لصحيفة "ذا أفريكا ريبورت" 
توجه دولــة قطر إلــى تعزيز التعاون في 
عدد من املجاالت مع مجموعة هامة من 
الــــــدول األفـــريـــقـــيـــة مـــن خــــالل تخصيص 
ــتـــــثـــــمـــــارات املـــهـــمـــة  ــن االســـ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
املــنــشــور أمس  التقرير  والــحــيــويــة. وبــني 
وترجمته "الشرق" أن الشراكة بني الدوحة 
ــقــــارة األفــريــقــيــة إســتــراتــيــجــيــة وذات  والــ
أهمية كبيرة للطرفني نظرا لإلمكانيات 
والــفــرص غير املــحــدودة. واشـــار التقرير 
ــــى مــجــمــوعــة مــــن االســـتـــثـــمـــارات الــتــي  الـ
ــــدول  ــدد مــــن الـ ــ ــة قـــطـــر فــــي عـ ــ أقـــرتـــهـــا دولــ
األفريقية، وذلك في إطار انفتاح الدوحة 
عــلــى الــقــارة الــســمــراء وتــنــويــع شركائها 
وتوجهاتها التنموية. وتقوم قطر حالًيا 
بــإنــشــاء أكــبــر مــطــار فـــي روانــــــدا - مــطــار 
بــوجــيــســيــرا - عــلــى أحــــدث طـــــراز، ســوف 
الــقــطــريــة 60٪  تمتلك الــخــطــوط الــجــويــة 
مــن املـــطـــار، والــــذي يــتــوقــع أن يــكــلــف 1.4 
ــر البنية التحتية  قـــال وزيـ مــلــيــار دوالر. 
ــدا، كلفر جــاتــيــتــي، إن الحكومة  ــ فــي روانـ
اشــتــرت أســهــم شــركــة إنــجــل مقابل مبلغ 
لم يكشف عنه، من أجل تسهيل الصفقة 
ــــني. ســتــكــمــل  ــريـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــني الـ ــــؤولــ ــســ ــ مــــــع املــ
ــة املــــشــــروع  ــريـ ــقـــطـ الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـ
وســـتـــحـــصـــل، كـــجـــزء مــــن الـــصـــفـــقـــة، عــلــى 
حــقــوق تشغيل املــطــار ملـــدة 25 عــاًمــا من 
أجــــــل تـــعـــويـــض اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا بــخــيــار 
تمديد االتفاقية ملدة 15 عاًما. ومن جهة 
أخرى أشار موقع "نيو بيزنس" إثيوبيا 
ــثـــمـــار  ــتـ ــن فــــــرص االسـ إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــ
والشراكة التي تجمع بني قطر وإثيوبيا، 
مــبــرزا أن بنك قطر للتنمية ينظم اليوم 
لـــقـــاء يـــهـــدف الســتــكــشــاف فــــرص الــعــمــل، 
ويـــهـــدف الــبــنــك وهــــو مــؤســســة تــنــمــويــة 
تــم تــأســيــســهــا لــالســتــثــمــار فــي املــشــاريــع 
املحلية وتطويرها ودعم شركات القطاع 
ــر فــــرص  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الــــــخــــــاص إلــــــــى رصــــــــد وتـ

ــال الــتــقــريــر: يــهــدف  ــ الــعــمــل املـــشـــتـــرك. وقـ
الــحــدث إلــى تــزويــد كــل مــن ممثلي قطاع 
األعــمــال اإلثــيــوبــي والــقــطــري مــن القطاع 
الــــخــــاص بــــفــــرص مــحــتــمــلــة تــــهــــدف إلـــى 
زيــادة االستثمارات في كال البلدين. كما 
تبحث املهمة التجارية لدولة قطر التي 
ــــى جــعــل  يـــقـــودهـــا بـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة إلـ
الشركات القطرية على اتصال بالوكالء 
ــتــــورديــــن واملـــــوزعـــــني اإلثـــيـــوبـــيـــني  واملــــســ

املحتملني والشركات املحلية والوكاالت 
الحكومية ملناقشة واستكشاف إمكانات 
ــعـــالقـــات الـــتـــجـــاريـــة مــتــبــادلــة املــنــفــعــة.  الـ
ــدت الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات اإلثــيــوبــيــة  ــ أكـ
ــم تـــحـــديـــدهـــا بـــالـــفـــعـــل مـــواعـــيـــد  ــ ــي تـ ــتــ الــ
اجتماعاتها مع شركات قطرية مختارة 
ملناقشة واستكشاف إمكانات العالقات 
الــتــجــاريــة. وبـــني الــتــقــريــر: تــعــد إثــيــوبــيــا 
واحدة من الوجهات املتنامية باستمرار 

ــلـــصـــادرات الــدولــيــة  ــرق أفــريــقــيــا لـ فـــي شــ
واالســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة بــفــضــل مــنــاخ 
ــا املـــتـــنـــامـــي. لــقــد  ــتــــصــــادهــ ــالـــهـــا واقــ أعـــمـ
ــن أســــــرع االقــــتــــصــــادات  كـــانـــت واحـــــــدة مــ
نــمــوًا فـــي الــعــالــم، حــيــث بــلــغ مــعــدل نمو 
الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 6.8 فــي املــائــة 
إثــيــوبــيــا على  فــي عـــام 2018. كــمــا تعمل 
اســتــقــطــاب االســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة في 
كــل املــجــاالت، وتفتح األبـــواب أمــام رجــال 
األعـــمـــال الــقــطــريــني لــبــحــث مــشــاريــع من 
شأنها دفــع االقــتــصــاد اإلثــيــوبــي وبحث 
عالقات التعاون االقتصادي والتجاري 
الــخــاص فــي الدولتني سيما  بــني القطاع 
ــنــــاعــــة والــــخــــدمــــات  فـــــي الـــــــزراعـــــــة والــــصــ
واألدويــــة ومـــواد الــبــنــاء وغــيــرهــا. وقعت 
قطر وإثيوبيا مجموعة مــن االتفاقيات 
ــاالت الــــســــيــــاســــيــــة  ــلــــف املــــــــجــــــ ــتــ فـــــــي مــــخــ
واالقتصادية واالجتماعية منها اتفاقية 
حــول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي 
جـــوازات السفر الدبلوماسية والخاصة 
والخدمة، واتفاقية التشجيع والحماية 

إلــى جانب اتفاقية  املتبادلة لالستثمار. 
تــعــاون شملت عـــدة مــجــاالت اقــتــصــاديــة 
على غرار: السياحة، واالستثمار، والبنية 
ــم الـــتـــقـــارب الــثــنــائــي بني  ــ الــتــحــتــيــة، ودعـ
رجال األعمال واملــال في البلدين، إضافة 
إلى سبل تعزيز التعاون في مجال السلم 
واألمن على املستويني الدولي واإلقليمي. 
ــاون قــطــر  ــعــ ــتــ ــتــ ــا لــــالتــــفــــاقــــيــــات، ســ ــ ــقـ ــ وفـ
وإثــيــوبــيــا فـــي إنـــشـــاء مــشــاريــع مشتركة 
تشمل املستشفيات املتخصصة وبرامج 
الـــدراســـات الــعــلــيــا وتـــبـــادل الــخــبــرات في 
الــتــقــريــر أن دول  مختلف املـــجـــاالت. أبـــرز 
الخليج وتركيا لديها تــاريــخ طويل من 
ــة  الــتــجــارة مــع إفــريــقــيــا. وســاهــمــت األزمـ
املالية العاملية فــي الفترة مــن 2007 إلى 
الـــروابـــط االقــتــصــاديــة  2009 فــي تعميق 
حيث ظهرت االقتصاديات سريعة النمو 
فـــي أفــريــقــيــا ونــمــو الــطــبــقــات املــتــوســطــة 
في الوقت الذي واجهت فيه االقتصادات 
الغربية أوقاتًا مضطربة. عوامل أخــرى، 
مــثــل األمـــن الــغــذائــي والــرغــبــة فــي إظــهــار 
النفوذ االقتصادي، قد دعمت الشراكات 
ــيــــة. وأكــــــــدت تــركــيــا  ــقــ الــخــلــيــجــيــة اإلفــــريــ
الــعــالقــات التجارية  طموحاتها لتعزيز 
الــقــارة األفريقية. في وقــت سابق من  مع 
هذا الشهر أعلن وزير التجارة التركي في 
منتدى األعمال املغربي التركي أن تجارة 
تركيا مع أفريقيا قد ارتفعت بنسبة 12٪ 
أيــًضــا اتفاقيات  فــي عـــام 2019. ونــاقــش 
تركيا للحماية املتبادلة لالستثمار مع 
إلــى اتفاقيات مــع 13  30 دولــة باإلضافة 

دولة ملنع ضريبة مضاعفة.
واخــتــتــم الــتــقــريــر: قــد ال يــضــاهــي وجــود 
ــيــــا وجـــــود  ــقــ ــة فـــــي أفــــريــ ــيــ الــــــــــدول الــــعــــربــ
الصني على املــدى القريب. لكن املنافسة 
ــد مــن  ــزيــ ــة يـــجـــب أن تــعــنــي املــ ــارعـ ــتـــسـ املـ
ــارة، ســـتـــواصـــل الــعــديــد  ــقـ ــلـ االســـتـــثـــمـــار لـ
الـــدول العربية واألجنبية على غــرار  مــن 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة وروســـيـــا 

والصني.

¶ مجسم مطار بوجيسيرا - ارشيفية

¶ دورية للجيش املالي - ا ف ب

كانت حركة االحتجاج املناهضة للحكومة 
فــي لــبــنــان والــتــي دفــعــت بــالــبــالد فــي أزمــة 
أكــتــوبــر  اقــتــصــاديــة عميقة مــنــذ منتصف 
عــالمــة فــارقــة غــيــرت نــظــرة الــنــاشــطــة روان 
ــة  نــــاصــــيــــف إلـــــــى الــــــوطــــــن. تــــقــــول املـــخـــرجـ
السينمائية واملتخصصة في علم دراســة 
اإلنسان، والتي تبلغ من العمر 36 عاما، إن 
األمــر يبدو لها كما لو كانت هي وآخــرون 
ــتـــظـــروا طــيــلــة حــيــاتــهــم لــكــي يــتــجــمــعــوا  انـ
ويتظاهروا لوضع حــد للفساد وتحسني 
الظروف املعيشية في البالد. وقالت روان 
"مــــا عـــم أتــخــيــل فــســر قـــديـــش فـــي كـــم حب 
ــأن كل  ــم.. كــ ــلـ بـــهـــالـــثـــورة.. فـــي حـــب وفــــي حـ

حياتنا كنا ناطرين حــب وحــلــم... أوًال عم 
تحسي بمسؤولية عالبلد كله.. يلي يمكن 
أهــلــنــا حــســوهــا بــفــتــرة مــــا.. ونــحــن عشنا 
بالرومانسية طبعا.. إنــه نسمع مارسيل 
ــانـــي إلــلــي عم  خــلــيــفــة.. هــلــق بــتــحــســي األغـ
ــي الــــلــــي راح تــنــســمــع  ــ ــانـ ــ نــطــلــعــا هــــي األغـ
بعدين.. يعني أوقــات هيك بمشي وبحس 
حالي بلحظة تاريخية". وقالت روان وهي 
تــســيــر مـــع مــتــظــاهــريــن آخــــريــــن، إن الــحــب 
املــشــتــرك عـــزز حسها  واإلحـــســـاس بالحلم 
الــوطــنــي هــي واآلخــريــن مــن حــولــهــا. ورغــم 
أنها تحمل جــواز سفر كنديًا وعاشت في 
عدد من الدول، بما في ذلك قطر وإسبانيا، 
إال أنـــهـــا تـــقـــول إنـــهـــا مــتــفــانــيــة ومــخــلــصــة 
لــهــذه القضية. وأضــافــت "بترجعي  تماما 

بتمشي بأماكن.. خلص الشارع صار إللك.. 
في أماكن كنا مسكرين الطريق فيها مثال 
بــتــمــشــي بــتــحــســي يــيــه هـــون نــحــن سكرنا 
أكـــل عالقتك  طــريــق وأهـــل املنطقة عــطــونــا 
مـــع املــديــنــة غـــيـــر.. صــــار فـــي حـــب لــبــيــروت 
الــلــه ما  بشكل مــش طبيعي وحــب لشباب 
ــان يــحــطــك مــعــن بــنــفــس املــــكــــان... صــرنــا  كــ
بوقت تاني.. صرنا بلبنان تاني مرتاح مع 
حاله وعم بيعبر عن حاله".  وتقول "كتير 
طبيعي يــكــون نفسنا طــويــل ومـــا نقراها 
بـــس بــــاألعــــداد.. نــحــن مـــش مـــاليـــني.. نحن 
شعب آكل هوا لآلخر عم بيثور وإذا أوقات 
بتخف تفكر شـــوي وبــعــرف استراتيجيا 
كــيــف بــــدو يــــروح هــيــدا شـــي كــتــيــر صحي 

وأساسي".
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ــرانـــس بــرس  ــال مـــصـــدر امـــنـــي لـــوكـــالـــة فـ قــ
السفارة  مــن  ان صــواريــخ سقطت بالقرب 
االمــيــركــيــة فــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد 
امــس فــي أحـــدث هــجــوم لــم تعلن أي جهة 
مــســؤولــيــتــهــا عــنــه عــلــى مــنــشــآت امــيــركــيــة 
فــي الــبــالد وســمــع مــراســلــو فــرانــس بــرس 
دويًا من جهة الضفة الغربية لنهر دجلة، 
حــيــث تــوجــد مــعــظــم الــســفــارات األجــنــبــيــة. 
ــواريـــخ  ــة صـ ــنـــي إن ثـــالثـ ــدر أمـ ــال مـــصـ ــ وقــ
املــجــمــع املحصن،  قـــرب  كــاتــيــوشــا سقطت 
بينما قال آخر إن خمسة صواريخ سقطت 
عــلــى املــنــطــقــة. ولـــم تـــرد عــلــى الــفــور أنــبــاء 
عن خسائر. وسمع مراسلو فرانس برس 
دويًا من جهة الضفة الغربية لنهر دجلة، 
حــيــث تــوجــد مــعــظــم الــســفــارات األجــنــبــيــة. 

وقــالــت الــقــوى األمــنــيــة الــعــراقــيــة فــي بيان 
أن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت في 
السفارة  إلــى ذكــر  أن يتطرق  املنطقة دون 
األمــيــركــيــة املــحــصــنــة. ولـــم يــســفــر القصف 

عن إصابات.
 و تــظــاهــر آالف الــطــلــبــة الــعــراقــيــني االحـــد 
ــبــــالد مــلــوحــني  ــنــــوب الــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة وجــ
بــــشــــارة الـــنـــصـــر ومـــتـــحـــديـــن قــــــوات االمــــن 
الـــتـــي أطــلــقــت الــــرصــــاص الـــحـــي، مـــا أوقـــع 
قــتــيــال لــكــن املــتــظــاهــريــن املــصــمــمــني الـــذي 
يطالبون منذ االول من اكتوبر باصالحات 
سياسية عميقة اجتاحوا مجددا الشوارع 
والساحات في بغداد وعدة مدن في جنوب 
الــبــالد كــانــوا أخــرجــوا منها السبت.وكتب 
أحد املحتجني على الفتة رفعها في كربالء 
جنوب العراق "من أجلك انت فقط يا عراق"، 
في اشــارة الى رفض حركة االحتجاج لكل 

توظيف سياسي لها من احزاب عراقية او 
أطراف أجنبية.

ــن مــــصــــدر أمــــنــــي مــن  ــلــ وفــــــي الــــســــيــــاق، أعــ
محافظة الديوانية، أمــس، أن املتظاهرين 
أغــلــقــوا عــــددا مـــن الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة في 
املـــحـــافـــظـــة، الـــواقـــعـــة جـــنـــوب الــــعــــراق. كما 
أعاد متظاهرو البصرة أمس نصب الخيم 
بعد حرقها فــي ســاحــة اعــتــصــام البصرة، 

وقطعوا الطرق املؤدية إلى الساحة.
ووفــــق مــصــدر أمــنــي مـــن شــرطــة محافظة 
كربالء لألناضول، فإن 10 متظاهرين على 
األقل أصيبوا بحاالت اختناق بالغاز فيما 
أطــلــقــت قــــوات األمــــن الـــرصـــاص الــحــي في 
لــتــفــريــق آالف الطلبة  الـــهـــواء فــي مــحــاولــة 
وسط املدينة. وانضم آالف الطلبة اآلخرين 
للحراك الشعبي في ساحات االحتجاج في 
محافظتي بابل والبصرة، وفق مصدرين 

أمــنــيــني وشـــهـــود عــيــان لـــألنـــاضـــول. ورأى 
مراقبون أن انضمام الطلبة للمتظاهرين 
ــار زعــيــم  ــاب انــــصــ جـــــاء لــتــعــويــض انـــســـحـ
ـــدر، مــن  ــ ــــصـ ــدري مــــقــــتــــدى الــ ــ ـــصــ ــ ــار الـ ــيــ ــتــ الــ

ساحات االحتجاج الرئيسة. 
ــر،  اســتــخــدمــت قــــوات األمـــن  ــ مـــن جــانــب آخـ
الــعــراقــيــة الـــرصـــاص الــحــي أمـــس لتفريق 
متظاهرين فــي العاصمة وجــنــوب البالد 
ــار  ــ ــا أثـ ــ ــــي، مـ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــانــــي عـــلـــى الـ ــثــ لـــلـــيـــوم الــ
مـــواجـــهـــات مـــع املــحــتــجــني الـــعـــازمـــني على 
مواصلة حراكهم. وقــال شاهد من رويترز 
ومـــصـــادر أمــنــيــة إن قــــوات األمــــن الــعــراقــيــة 
أطــلــقــت الـــغـــاز املــســيــل لـــلـــدمـــوع واألعـــيـــرة 
النارية في تجدد لالشتباكات أمس األحد 
مع املحتجني في بغداد ومدن أخرى وذلك 
بــعــد مــســاع لــفــض مــخــيــمــات اعــتــصــام في 
ــق املـــحـــتـــجـــون قــــوات  أنــــحــــاء الــــبــــالد. ورشــــ

األمــن بالقنابل الحارقة والحجارة وردت 
القوات بإطالق قنابل الغاز املسيل للدموع 

واألعيرة النارية في الهواء. 
ــن بـــعـــدهـــا فــــي إزالـــــة  ــ ــــوات األمــ  وشــــرعــــت قــ
حــواجــز خــرســانــيــة قـــرب ســاحــة الــتــحــريــر، 
حـــيـــث يــعــتــصــم املـــحـــتـــجـــون مـــنـــذ شـــهـــور، 
ــد عـــلـــى األقــــل  وعــــلــــى جـــســـر رئـــيـــســـي واحـــــ
على نهر دجــلــة. وقــال مــراســل لرويترز إن 
املحتجني في العاصمة يسعلون       واستعان 
ــــوك إلجــــالء  ــــوك تـ مـــتـــطـــوعـــون بـــمـــركـــبـــات تـ
ــابــــني وســــــط ســـحـــب مــن  ــتـــجـــني املــــصــ املـــحـ
الغاز والدخان األسود املتصاعد من حرق 
إطـــارات ســيــارات. وتجمع مئات مــن طلبة 
الجامعات في وقت سابق أمس في ساحة 
الـــتـــحـــريـــر الـــتـــي تـــضـــم مــخــيــم االعـــتـــصـــام 
الرئيسي وهم يهتفون بشعارات مناهضة 

للواليات املتحدة وغيرها من الدول.

قال مصدر طبي عراقي، أمس، إن 70 متظاهرا 
ــبــــوا بــــــجــــــروح، غــالــبــيــتــهــم  عــــلــــى األقــــــــل أصــــيــ
ــار مــن قــــوات األمــــن وســط  تــعــرضــوا إلطــــالق نـ
مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة، مـــركـــز مــحــافــظــة ذي قــار 
(جـــنـــوب). وقـــال املــصــدر فــي دائــــرة صــحــة ذي 
"فــرق الصحة سجلت على  قار لألناضول، إن 
األقــل 70 إصــابــة بــني صفوف املتظاهرين في 
أحــداث الناصرية، منذ صباح وحتى الظهر". 
لــطــلــق  تـــعـــرضـــوا  إلـــــى أن "50 مــنــهــم  وأشــــــــار 
نــــاري مــن قــــوات األمـــــن". وأوضــــح املـــصـــدر، أن 
"مــســتــشــفــيــات املــحــافــظــة غــصــت بــالــجــرحــى". 
ولفت إلى أن "جميع املستشفيات وضعت في 

حالة استنفار".
واستخدمت قوات األمن الرصاص الحي ضد 
املتظاهرين، لكن لم تــرد أي تقارير عن وقوع 
إصــابــات. وتجمع املــتــظــاهــرون هــنــاك بــأعــداد 
ــادت الــشــرطــة فــتــح الــشــوارع  كــبــيــرة بــعــدمــا أعــ
الرئيسية في املدينة وتلك املؤدية إلى ساحة 

الحبوبي املركزية.
ــر الـــســـبـــت،  ــذ فـــجـ ــنـ وّصـــــعـــــدت قـــــــوات األمـــــــن مـ
إجراءاتها ضد املحتجني في بغداد والبصرة 
قــار والــديــوانــيــة بعد ســاعــات قليلة من  وذي 
انــســحــاب أنــصــار الــزعــيــم مــقــتــدى الــصــدر من 

ساحات التظاهر.
وتأتي هذه التطورات بعد إعالن زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، سحب 
دعمه للحراك الشعبي، ردًا على هتافات رددها 

املتظاهرون ضد الصدر.
ــذ اإلثــــنــــني، صـــعـــد الــــحــــراك الــشــعــبــي مــن  ــنـ ومـ
احتجاجاتهم بــإغــالق العديد مــن الجامعات 
واملـــــــدارس واملـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والـــطـــرق 

الرئيسية في العاصمة بغداد، ومدن وبلدات 
وسط وجنوبي البالد.

واتـــــجـــــه املــــتــــظــــاهــــرون نـــحـــو الـــتـــصـــعـــيـــد مــع 
انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات لالستجابة 
ملطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل 
نـــزيـــه لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة املــقــبــلــة، فــضــال عن 
مــحــاســبــة قــتــلــة املــتــظــاهــريــن والــنــاشــطــني في 

االحتجاجات.

الصدر يلغي مظاهرات مناهضة 
ألمريكا في العراق

 أعــلــن مــكــتــب الــزعــيــم مــقــتــدى الـــصـــدر أنـــه ألــغــى أمـــس مــظــاهــرات 
مــنــاهــضــة لــســفــارة الـــواليـــات املــتــحــدة فـــي الـــعـــراق لــتــجــنــب "فتنة 
داخــلــيــة". وكـــان الــصــدر قــد دعـــا فــي وقـــت ســابــق لــلــمــظــاهــرات في 
ــان  الــتــيــار الـــصـــدري قـــد دعــا  ــ ــرى. وكـ ــ الــعــاصــمــة بـــغـــداد ومــــدن أخـ
أمس انصاره الى تنظيم وقفة احتجاجية ضد "من تجاسر" على 
زعــيــمــهــم مــقــتــدى الـــصـــدر مـــن هــتــافــات مــنــاهــضــة لـــه فـــي ســاحــات 
االحــتــجــاجــات بــالــعــراق. وتــأتــي هــذه الــتــطــورات بعد إعـــالن زعيم 
ــدر، مــســاء الــجــمــعــة، ســحــب دعــمــه  الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـ
للحراك الشعبي، ردًا على هتافات رددها املتظاهرون ضد الصدر 
على خلفية تقربه مؤخرًا من الفصائل الشيعية املقربة من إيران. 
الــى "وقفة احتجاجية ضد السفارة األمريكية  ودعــا بيان التيار 
وأذنابها ممن تجاسروا على الصدر"، يقصد به املتظاهرين الذين 
هتفوا ضد الصدر مؤخرا  في ساحات االحتجاجات في مناطق 
ومدن وسط وجنوب العراق. وحدد البيان الوقفة في اماكن اقامة 
صلوات الجمعة للتيار باملحافظات، وكذلك قرب مجسمات ثورة 

العشرين في مدينة النجف وذلك في الساعة السادسة مساًء.
مــن جهة اخـــرى، أعــلــن الــقــيــادي أســعــد الــنــاصــري، أمـــس، انشقاقه 
عن التيار الصدري وانضمامه الى املحتجني على خلفية تجميد 
عضويته بسبب دعمه للمتظاهرين. وقــال الناصري، املقرب من 
زعيم التيار الصدري، في بيان، اطلعت عليه األناضول، "سأخلع 
الــعــمــامــة حــبــا بــالــعــراق ومــديــنــة الــنــاصــريــة والــثــائــريــن، وأنــــا مع 
العراقيني، كنت ومازلت وسأبقى، وأرجو االستعجال بتصفيتي 
التيار  (قتلي) ألنني اشتقت الى الشهداء". وهــذا أول انشقاق في 

الصدري على خلفية املوقف من االحتجاجات. نقل امللف األمني من الدفاع للداخلية 
في 7 محافظات عراقية

القائد العام للقوات  أفــاد الناطق باسم 
اللواء الركن عبد الكريم خلف،  املسلحة 
أمـــس األحــــد، أن مجلس األمـــن الوطني 
قــرر نقل املــلــف األمــنــي فــي 7 محافظات 
وســـط وجــنــوبــي الــبــالد مــن الـــدفـــاع إلــى 
الــــداخــــلــــيــــة. وقــــــــال خـــلـــف فـــــي تــصــريــح 
للتلفزيون الرسمي، تابعته األناضول، 
ــرر نــقــل  ــلـــس األمـــــــن الـــوطـــنـــي قــــ إن "مـــجـ
امللف األمــنــي لقيادة الشرطة فــي وزارة 

الداخلية في املحافظات (السبعة)".
وأضاف أن "القرار شمل محافظات (بابل 
- النجف األشـــرف - الــديــوانــيــة - واســط 
- املثنى - ميسان) فيما سيكون القرار 
مشتركًا بني قيادة العمليات (الجيش) 

وقــيــادة الــشــرطــة فــي مــحــافــظــات كــربــالء 
وذي قـــار والــبــصــرة والــتــي يــوجــد فيها 

مقر للعمليات".
وأوضــــــــح خـــلـــف أن الــــهــــدف مــــن الـــقـــرار 
ــيـــادات الــشــرطــة  ــقـ ــاء صـــالحـــيـــات لـ ــطــ "إعــ
باإلشراف املباشر على جميع القطعات 
ــاذ قـــــــــرارات بــشــأنــهــا،  ــخـــ املـــــوجـــــودة واتـــ
ــال الــحــاجــة ســيــكــون هــنــاك دعــم  وفـــي حـ
القائد  قــيــادة العمليات". وكـــان  مــن قبل 
الــعــام لــلــقــوات املــســلــحــة، رئــيــس حكومة 
تصريف األعــمــال عــادل عبد املــهــدي، قد 
شــكــل فـــي 28 نــوفــمــبــر املـــاضـــي، "خــاليــا 
أزمــــــة" فـــي مــحــافــظــات وســــط وجــنــوبــي 
ــة ضــــبــــاط رفـــيـــعـــني فــي  ــاســ ــرئــ ــــالد بــ ــبـ ــ الـ
الــجــيــش إلدارة املــلــف األمــنــي فــي خضم 

أزمة االحتجاجات.

الجيش األملاني يستأنف تدريب 
قوات كردية شمال العراق

في  كردية  أمن  قوات  تدريب  األملاني  الجيش  استأنف   
في  مؤخرا  توقف  بعدما  العراق،  شمالي  أربيل  مدينة 
أعــقــاب تــصــعــيــد الــوضــع فــي الـــعـــراق. وأوضـــح الــجــيــش 
ــرار  ــــدور قـ ــم بـــعـــد صـ ــك تـ األملــــانــــي صـــبـــاح أمــــس ، أن ذلــ
ــادة الـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــاص بـــالـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  ــيــ مـــقـــر قــ
ضــد تــنــظــيــم داعــــش، وبــالــتــعــاون مــع شــركــاء مــتــعــددي 
ــم اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة  ــ ــتــــا إلــــــى أنــــــه تـ ــيــــات.. الفــ ــنــــســ الــــجــ

أمس. التدريب 
ــــك، تـــظـــل مــهــمــة الـــتـــدريـــب فـــي وســـط  ــم ذلـ ــه رغــ ــر أنــ ــ وذكـ
ــان تـــم ســحــب  الـــعـــراق مــتــوقــفــة فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وكــ
الــجــنــود والــوحــدات األملــانــيــة مــن وســط الــعــراق بــعــدمــا 
اســتــهــدفــت الـــواليـــات املــتــحــدة قــاســم ســلــيــمــانــي، قــائــد 
فــيــلــق الــقــدس اإليــرانــي بــقــصــف جــوي لــيــلــة الــثــالــث من 
يــنــايــر الـــجـــاري. وأعــقــب ذلـــك بــأيــام هــجــمــات مــن إيـــران 
اســتــهــدفــت قـــواعـــد عــســكــريــة فـــي الـــعـــراق يــتــمــركــز بــهــا 

أمريكيون. جنود 

سقوط صواريخ قرب السفارة األمريكية في بغداد 

¶ شاب عراقي يلوح بعالمة النصر من وسط الدخان- أ ف ب¶ مظاهرات الطلبة في العراق- أ ف ب
بغداد - وكاالت

ارتفاع أعداد املصابني في الناصرية إلى  70 متظاهرًا
الناصرية - ا5ناضول

¶ متظاهر يعالج زميله في الناصرية - رويترز

بغداد- وكاالت
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أردوغان: حفتر ينتهك الهدنة ويقود ليبيا إلى كارثة 

¶  أردوغان و تبون خالل مؤتمر صحفي في الجزائر- األناضول 

تــعــرضــت الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس لــقــصــف عـــشـــوائـــي تــســبــب 
أفاد  ما  وفق  بجروح،  اخرين  وإصابة سبعة  مدني  بمقتل 
في حكومة  الصحة  وزارة  باسم  املتحدث  الهاشمي  أمــني 
الــوفــاق. وقـــال الــهــاشــمــي إن "أحــيــاء ومــنــاطــق مــتــفــرقــة في 
طـــرابـــلـــس، تـــعـــرضـــت لــقــصــف عـــشـــوائـــي، تــســبــب بــمــقــتــل 
بجروح  آخرين  وإصابة سبعة  الجنسية)  (مغربي  مدني 
أكثر  ليبيا  املعارك في  متفاوتة بينهم طفالن". وقتل جراء 
أيضا  تشير  الــتــي  املتحدة  األمــم  بحسب  مــدنــًيــا،   280 مــن 
ألــًفــا بسبب   146 ونــزوح  مقاتل  ألــفــي  مــن  أكــثــر  مقتل  إلــى 
القوات  باسم  الرسمي  الناطق  قــال  السياق،  املــعــارك.وفــي 
قــواتــه  إن  قــنــونــو،  محمد  العقيد  الــوفــاق،  لحكومة  الــتــابــعــة 
التابعة  املسلحة  اآللــيــات  مــن  عــدد  على  و سيطرت  دّمــرت 
(جنوب  أبــوقــريــن  تــجــاه  التقدم  حــاولــت  الــتــي  لــقــوات حفتر 

األحد. امس  مصراتة) 

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز اإلعالمي لعملية 
"بــــركــــان الـــغـــضـــب" بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ــك بحسب  ــ ــرة وذلـ ــدمـ ــات مـ ــيـ ــوًرا آللـ ــ "فـــيـــســـبـــوك"، صــ
"بـــوابـــة الــــوســــط". وفــــي وقــــت ســـابـــق أعـــلـــن قــنــونــو، 
خــرقــني لــوقــف إطــــالق الــنــار نــفــذتــهــمــا قــــوات حفتر 
النار بمحاولتها  حيث "خرقت مجدًدا وقف إطالق 
الــبــائــســة لــلــتــقــدم تــجــاه أبـــوقـــريـــن"، مــشــيــًرا إلـــى أن 
قوات الوفاق تحافظ على تمركزاتها وُتالحق فلول 
املــيــلــيــشــيــات اإلجـــرامـــيـــة بــاتــجــاه الـــوشـــكـــة. وأعـــرب 
نــشــطــاء مــغــاربــة عــن غــضــبــهــم، امـــس، ملقتل مــواطــن 
مــغــربــي؛ بــســبــب قــذائــف عــشــوائــيــة، أطــلــقــتــهــا قــوات 
ــلـــس، وقـــــال مــحــمــد عـــادل  حــفــتــر عــلــى أحـــيـــاء طـــرابـ
بـ"فيسبوك"،  التاطو، إعالمي مغربي، عبر صفحته 
إن "الــســفــاح حــفــتــر يــواصــل حــصــد أرواح املــغــاربــة 
والــلــيــبــيــني ". وكـــتـــب عــبــد الــصــمــد بــنــعــبــاد، إعــالمــي 
مــغــربــي، عــبــر "فـــيـــســـبـــوك": "عـــصـــابـــات حــفــتــر تقتل 
مواطنا مغربيا في ليبيا في قصف ملطار طرابلس، 
ــي رقـــبـــة االنـــقـــالب  ــداء لــيــبــيــا فــ ــ ــهـ ــ دم الـــشـــهـــيـــد وشـ

العسكري وشركائه". 

انتهاك الهدنة 
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس قبل 
مغادرته بالده في طريقه إلى الجزائر إن قائد قوات 
شرق ليبيا خليفة حفتر ينتهك الهدنة وبالتالي ال 
الــذي تمت  الــنــار  يتوقع منه االلــتــزام بوقف إطــالق 
املوالية للحكومة  قــواتــه والــقــوات  بــني  إليه  الــدعــوة 

ــان فـــي تــصــريــحــات قبل  ــ ــال أردوغــ فـــي طــرابــلــس وقــ
لــلــجــزائــر إن قـــوات حفتر انتهكت  ســفــره فــي زيـــارة 
مــــرارا وقـــف إطـــالق الــنــار فــي ليبيا ووصـــف الــدعــم 
الدولي للجيش الوطني الليبي بأنه "تدليل" لحفتر. 
ــان "فـــي هـــذه املــرحــلــة نــحــتــاج ألن نــرى  ــ ــال أردوغـ وقـ
بوضوح من هو حفتر. إنه رجل خان قادته من قبل 
الرحمة والتفاهم  أن نتوقع  املمكن  أيضا. ليس من 
النار".  من شخص كهذا فيما يتعلق بوقف إطــالق 
ــوارد  ــه يـــواصـــل الــهــجــمــات بــكــل املــ وتـــابـــع قــائــال "إنــ

لــن ينجح  لــديــه. لكنه  املــتــاحــة 
ليبيا بسلطة  هنا". ولم تحظ 
مركزية مستقرة منذ اإلطاحة 
فــي 2011 في  الــقــذافــي  بمعمر 
انتفاضة ساندها حلف شمال 
األطــلــســي. وهـــنـــاك حــكــومــتــان 
فــي ليبيا واحــدة  متنافستان 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق واألخـــــــــــــــرى فـــي 
ــنــــذ مـــــا يــــزيــــد عــلــى  الـــــغـــــرب مــ
السيطرة  أمـــا  خــمــس ســنــوات 
فــتــعــود  الــفــعــلــيــة عــلــى األرض 

لــجــمــاعــات مــســلــحــة واتــفــقــت الـــقـــوى األجــنــبــيــة في 
برلني على تشكيل لجنة خاصة مؤلفة من خمسة 
مسؤولني عسكريني من كال جانبي الصراع لتعزيز 
الــهــدنــة الــهــشــة. ومـــن املــقــرر أن يجتمع املــســؤولــون 
العسكريون للمرة األولى في جنيف هذا األسبوع. 
وأّكد أردوغان أن عدًدا من الوزراء والنواب ورجال 

األعمال األتراك سيرافقونه خالل الجولة اإلفريقية 
بـــني 26 و28 يــنــايــر الـــجـــاري. ولــفــت إلـــى أن تــركــيــا 
ــط تــاريــخــيــة مـــع الـــجـــزائـــر، وهـــي أولـــى  ــ لــديــهــا روابـ
ــات تــتــطــور عــلــى أســـاس  مــحــطــات جـــولـــتـــه، وعــــالقــ
املبرم عام 2006.وأوضــح  الصداقة والتعاون  اتفاق 
العام  الجزائر نجحت في تجاوز مرحلة صعبة  أن 
املاضي، وساهم في ذلك تولي الرئيس عبد املجيد 
تــبــون، املــهــمــة وتــشــكــل الــحــكــومــة الــجــديــدة. وشـــّدد 
ــارة تــكــتــســب أهــمــيــة أكــبــر بــاعــتــبــارهــا  ــزيـ عــلــى أن الـ
األولى من نوعها على مستوى 
ــي تـــبـــون  ــولــ ــة، بـــعـــد تــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
لــــــرئــــــاســــــة الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة فـــي 
أنه أجرى  إلى  الجزائر. وأشــار 
أيام  لقاء ثنائًيا قبل  مع تبون 
على هامش مؤتمر برلني حول 
الـــــزيـــــارة ســتــوفــر  لـــيـــبـــيـــا، وأن 
فرصة ملناقشة العالقات بشكل 
ــل. الــــرئــــيــــس أردوغــــــــــان  ــفــــصــ مــ
الــــــــزيــــــــارة ســتــشــهــد  أن  أعـــــلـــــن 
انعقاد منتدى لألعمال  أيــًضــا 
التي تعد تركيا من كبار املستثمرين  الجزائر  في 

الخارجيني فيها بحجم 3.5 مليار دوالر. 

بارونات الحرب 
قال أردوغان إن "النهج الذي يكافئ املعتدي ويعاقب 
املؤيدين للمصالحة والسالم هو نهج سيقود ليبيا 

ــك فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي عــقــده  ــاء ذلــ ــى الـــكـــارثـــة". جــ إلــ
أردوغـــــــان مـــع نــظــيــره الـــجـــزائـــري عــبــد املــجــيــد تــبــون 
بــالــعــاصــمــة الـــجـــزائـــر. وأّكــــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي على 
ضـــــرورة "عــــدم الــســمــاح بــتــحــويــل لــيــبــيــا إلــــى ســاحــة 
لــلــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة وبــــارونــــات الـــحـــرب". وشـــدد 
إلــى جانب أشقائها  البقاء  على أن تركيا "ستواصل 
الليبيني بكل إمكاناتها املتاحة". وأضاف: "سنواصل 
العمل من أجل وقف نزيف الدماء في ليبيا". وتحدث 
الرئيس التركي عن عالقات بــالده مع الجزائر، وقال 
الــتــركــيــة هـــنـــاك بــلــغــت 3.5 مــلــيــار  ــثـــمـــارات  ــتـ إن االسـ
دوالر.واعــتــبــر أن هــذا الــرقــم مــن االســتــثــمــارات "يعبر 
بــالــجــزائــر". مــن جانبه،  ــراك  عــن ثقة املستثمرين األتــ
قـــال الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد املــجــيــد تــبــون،إنــه اتفق 
ــان على تنفيذ  مــع نظيره التركي رجــب طيب أردوغــ
مـــخـــرجـــات مـــؤتـــمـــر بـــرلـــني حـــــول لــيــبــيــا والــتــنــســيــق 
الدائم بني البلدين حول تطورات األزمة.جاء ذلك في 
مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي بالعاصمة 
الجزائر. وقــال تبون: "لنا اتفاق تام على أن نتبع ما 
فــي مــؤتــمــر بــرلــني ونــســعــى للسلم والتنسيق  تــقــرر 

اليومي حول املستجدات".

حظر التسليح 
في  للدعم  املتحدة  األمــم  بعثة  أعربت  من جهتها، 
ليبيا عن أسفها الستمرار انتهاك "حظر التسليح" 
فـــي الـــبـــالد، رغــــم الــتــعــهــدات الـــتـــي قــدمــتــهــا الــــدول 
ــراع بــالــســالح  ــراف الـــصـ ــ املــعــنــيــة بـــوقـــف تـــزويـــد أطـ
ــالـــت  ــوع املــــاضــــي وقـ ــ ــبـ ــ ــر بــــرلــــني األسـ ــمـ خـــــالل مـــؤتـ
بيان نشرته عبر موقعها  املتحدة في  األمــم  بعثة 
الــرســمــي إنــهــا "تـــأســـف أشـــد األســــف لــالنــتــهــاكــات 
الــصــارخــة املــســتــمــرة لــحــظــر الــتــســلــيــح فــي لــيــبــيــا"، 
الذي ينص عليه قرار مجلس األمن 1970 الصادر 
عام 2011، "حتى بعد االلتزامات التي تعهدت بها 
البلدان املعنية خالل املؤتمر الدولي الذي عقد في 
الــتــي شاركت  الـــدول  بــرلــني حــول ليبيا". وتــعــهــدت 
ــمـــر، بـــاحـــتـــرام "حـــظـــر تــســلــيــم األســـلـــحـــة"  ــؤتـ فـــي املـ
الوطني  الــوفــاق  ليبيا، حكومة  فــي  الــنــزاع  لطرفي 
املشير خليفة حفتر وحول  في طرابلس ومعسكر 
ــار فــي  ــنـ ــــالق الـ الـــهـــدنـــة الـــتـــي أفـــضـــت إلــــى وقــــف إطـ
الــبــعــثــة األمـــمـــيـــة أن  الـــجـــاري،اعـــتـــبـــرت  12 يـــنـــايـــر 
"الهدنة الهشة مهددة اآلن بما يجري من استمرار 
ــة والـــذخـــيـــرة  ــلــــحــ ــــب واألســ ــانـ ــ ــلـــني األجـ ــاتـ ــقـ ــقـــل املـ نـ
الــدول  قبل  األطــراف من  إلــى  املتقدمة  واملنظومات 
األعـــضـــاء، مـــن بــيــنــهــا بــعــض الــــدول الــتــي شــاركــت 
التي  الــدول  البعثة أســمــاء  بــرلــني". ولــم تكشف  فــي 
الشأن  بهذا  ليبيا وقالت  إلى  السالح  نقل  تواصل 
"على مدار األيام العشرة املاضية، شوهدت العديد 
مـــن طـــائـــرات الــشــحــن والـــرحـــالت الــجــويــة األخـــرى 
والشرقية  الغربية  األجــزاء  في  املطارات  في  تهبط 
مـــن لــيــبــيــا، لــتــزويــد األطـــــراف بــاألســلــحــة املــتــقــدمــة 
ــلـــني".. ــقـــاتـ ــة واملـــســـتـــشـــاريـــن واملـ واملـــركـــبـــات املــــدرعــ

ويــقــول املــبــعــوث األمــمــي غــســان ســالمــة، إن الهدنة 
فــي لــيــبــيــا مـــازالـــت صـــامـــدة، لــكــنــه يــؤكــد فــي نفس 
50 خرًقا  إلى  الوقت وجود خروقات يصل عددها 
تـــحـــاول الــبــعــثــة تــوثــيــقــهــا ومــعــالــجــتــهــا ووقــفــهــا، 
الخميس.من   "24 "فــرانــس  لــقــنــاة  تــصــريــحــات  وفــق 
الليبية إن  جانبها، قالت املؤسسة الوطنية للنفط 
انتاج الخام في األسبوع املنتهي في 24 يناير نزل 
1.2 مليون  مــن  برميال يوميا  ألــف و153   284 إلــى 
األسبوع  السابق. وعلى مدار  األسبوع  برميل في 
الــفــائــت أدى حــصــار إلغــــالق مـــوانـــىء وحـــقـــول في 

ليبيا. شرق وجنوب 
¶ عربة عسكرية دمرتها بركان الغضب - انترنت 
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صفقة القرن لعنة على الفلسطينيني

يقول جون ريفنبالد: "إن مواصلة نهج اإلدارة األمريكية 
في محاوالتها الفاشلة لرشوة الفلسطينيني وحلفاؤهم 
ــراءات اقـــتـــصـــاديـــة أثــبــتــت فــشــلــهــا بـــصـــورة قــاطــعــة  ــ ــإغـ ــ بـ
فــي ورشــــة الــبــحــريــن ومـــا تــم طــرحــه مــن شــق اقــتــصــادي 
املـــتـــوقـــع أن تــعــلــن عــنــهــا إدارة تـــرامـــب،  الــــســــالم،  لــخــطــة 
بشقيها الــســيــاســي واالقــتــصــادي والـــطـــرح الــكــامــل، إثــر 
فــالــرفــض الفلسطيني  زيـــارة نتنياهو للبيت األبــيــض، 
ــراءات يعزل فيها  كــان واضــحــًا للغاية، ومباشرة أي إجـ
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن الــتــفــاوض لـــن يــقــدم املــبــاحــثــات أيــة 
خطوة، فالسلطة الفلسطينية أيضًا تجدد رفضها ألي 
مــبــاحــثــات حـــول صــفــقــة ســـالم لــفــقــدان الــثــقــة فـــي البيت 
ــــات واضـــحـــًا أن الــعــوائــد  األبـــيـــض كــوســيــط مــحــايــد، وبـ
املــســتــهــدفــة مـــن خـــالل تــلــك الــــزيــــارة، هـــو تــقــرب الــرئــيــس 
تــرامــب بــصــورة أكــبــر مــن قــاعــدتــه االنــتــخــابــيــة والــدوائــر 
املـــؤيـــدة إلســرائــيــل لــدعــم إعــــادة تــرشــحــه فــي انــتــخــابــات 
الرئاسة األمريكية 2020، وإن صفقة السالم تلك التي إن 
حدثت من األساس أو كان هناك أية سيناريو لتطبيقها، 
الــذيــن لن  الــلــعــنــة عــلــى الفلسطينيني  بــمــثــابــة  فــســتــكــون 
يمنحوا فيها أية خيارات ولن يكون لهم رأيًا في الواقع 

في مصيرهم». 

أوهام خاطئة
وتابع أستاذ العلوم السياسية والسياسة الدولية في 
لـــ"الــشــرق": «إن اإلدارة األمريكية ومستشار  تصريحاته 
ــد كـــوشـــنـــر  ــشــــــؤون الــــــشــــــرق األوســـــــــــط جــــــاريــــ تــــــرامــــــب لــــ
توهموا أن استمالة دول رئيسية باملنطقة يقطع أكبر 
دعــــم لــلــفــلــســطــيــنــيــني، وهــــو الـــتـــصـــور الـــقـــاصـــر ذاتـــــه أن 
الفلسطينيني اآلن باتوا محاصرون عقب قطع املساعدات 
والــتــضــيــيــق والــضــغــط األمــريــكــي الــكــبــيــر عــلــى السلطة 
الــفــلــســطــيــنــي، وبـــأنـــه يــمــكــن اســتــغــالل تــلــك الـــظـــروف من 
أجل أن يفرض اإلسرائيليون تصورهم ملا يسمى لخطة 
الــظــروف  ســالم تــكــون هــنــاك إمكانية لتطبيقها فــي ظــل 
الحالية، وهــو تصور يثير السخرية في أولــه لكن فقط 
قـــدر مهانته وتــهــوره وغــيــر مــســؤولــيــتــه ويتناقض  مــن 
بصورة قاطعة مع تاريخ النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني 
ووقائعه بمرور السنوات، بعدم قبول هذا السيناريو في 
أي حال من األحوال وليس من املمكن أن تؤدي الضغوط 
إلى إجبار الفلسطينيني على قبول اإلمالءات األمريكية 

وخاصة اإلسرائيلية بكل تأكيد». 

رفض قاطع
ولــفــت الخبير الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي األمــريــكــي إلــى 
أنه «فيما تصر السلطة الفلسطينية على نفي مناقشة 
خطة السالم سواء بصورة جزئية أو مفصلة مع اإلدارة 
األمــريــكــيــة، فــمــصــادر عــديــدة خــرجــت لــتــؤكــد أن عــشــرات 
الدعاوى األمريكية قدمت عبر وسطاء أوروبيني لجبهات 
فلسطينية فاعلة ملناقشة خطة السالم وقوبلت جميعها 
ــر من  بــالــرفــض الــقــاطــع مــن الفلسطينيني، وهـــو أمـــر غــيَّ
طبيعة الخطاب الدبلوماسي الفلسطيني بصورة أكثر 
صرامة، ليؤكد السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام 
زملط، على أن نهج الخطة املوضوعة واملــرفــوض قطعًا 
مــن جانب الفلسطينيني، وأي حلول ألزمــة الالجئني ال 
الــقــوانــني الــدولــيــة املنظمة ألوضــــاع وحــقــوق  تتسق مــع 
الفلسطينيني، ومواصلة السير على نهج فرض وصاية 
على اإلرادة الفلسطينية الحرة وسبل الضغط من أجل 
املــشــروعــة، يدفع  الــحــقــوق الفلسطينية  املــســاومــة عــلــى 
إلى تحميل إسرائيل كافة املسؤولية كدولة محتلة، وأن 
تتخذ فلسطني كافة ما يلزم من أجل الدفاع عن حقوقها 

الطبيعية».

مناورات سياسية
وأكد جون ريفينبالد أنه «لألسف يتم استخدام الشرق 
ــقـــرن كــوســيــلــة  ــرى ومــــشــــروع صــفــقــة الـ ــ ــرة أخـ ــــط مــ األوســ
ــواء مــــن قـــبـــل نــتــنــيــاهــو واتــــهــــامــــات الــفــســاد  ــ لـــإللـــهـــاء ســ
واملــحــاكــمــة الــتــي تــالحــقــه والــتــي يــلــجــأ مــن خــاللــهــا إلــى 
تحقيق مكاسب في السياسة الخارجية بشأن األوضاع 
فــي فلسطني والــعــالقــات اإلســرائــيــلــيــة الــعــربــيــة مــن أجــل 
تــقــويــض االتــهــامــات واإلدانــــــات ضـــده، ومـــن جــانــب آخــر 
ــراءات  ــ بــالــنــســبــة إلدارة تـــرامـــب لــصــرف االنــتــبــاه عـــن إجـ
محاكمة عزل الرئيس األمريكي بالكونغرس، وأيضًا يتم 

استخدامها من قبل ترامب من أجل التقرب من قاعدته 
الفاعلة في العملية االنتخابية  االنتخابية واللوبيهات 
الرئاسية، واملطلع على األوضاع داخل إسرائيل يدرك أن 
نتنياهو يحاول أن يصرف انتباه الرأي العام عن قضايا 
الفساد الثالث املتهم بها والتشريع الجديد بالكنيست 
من أجل إدانته والذي سُيرفض فيه اقتراحه بالحصانة 
على األرجــح، وهو أمر يبدو مشينًا من تصوره بإقحام 
صــفــقــة الــســالم أو وضـــع واحــــدة مــن أعــقــد الــقــضــايــا في 
الشرق األوسط كمجرد منصة تالقي للمصالح الداخلية 
ــل أبـــيـــب وواشــــنــــطــــن بــتــلــك الـــصـــورة  الـــســـيـــاســـيـــة بــــني تــ

الواضحة».
وأكــد عضو مجلس العالقات الخارجية األمــريــكــي: «إن 
بــــاإلدارة األمريكية  الــقــرن  الــخــاص بملف صفقة  الفريق 
قــد أكــد فــي تصريحات عــديــدة بــأنــه ال يتوجب التعجل 
فــي الــحــكــم عــلــى الــخــطــة واالنــتــظــار حـــول اإلعــــالن عنها 
بــالــكــامــل، ولــكــن مــن الــصــعــب للغاية فــعــل ذلـــك بالنسبة 
املــراقــبــني واملــتــابــعــني حينما نــشــاهــد تحيز  للكثير مــن 
اإلدارة األمريكية الواضح وسياساتها التي قامت فيها 
بوقف التمويل عن األونروا وإيقاف املساعدات األمريكية 
بصفة عامة فكل تلك السياسات يمكنك أن تلمس منها 

اإلشــارات حول موقف اإلدارة األمريكية وما هي بصدد 
فــعــلــه فـــي ضـــوء مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه بــالــفــعــل مـــن ســيــاســات 

اقتصادية وإجراءات تعسفية بحق الفلسطينيني». 

رفض فلسطيني
وتـــابـــع مــوضــحــًا: «كـــمـــا أنــــه إلقـــامـــة مــبــاحــثــات أمــريــكــيــة 
إسرائيلية منفردة حول صفقة السالم واستبعاد السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وكــــافــــة األطــــيــــاف الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة 
بــفــلــســطــني الــرافــضــة بــكــل تــأكــيــد ملــجــرد الــتــفــاوض وفــقــًا 
للمعطيات الحالية لهو بالتأكيد فشل من كل الجوانب، 
كما أن غياب املسؤولني الفلسطينيني عن ورشة البحرين 
لــلــســالم، لهو  الــتــي قـــدم فيها كــوشــنــر مقترحه  الــســابــقــة 
وبــشــكــل واضــــح لــيــس الــطــريــقــة األمـــثـــل لــبــدايــة املـــبـــادرة 
األولى من خطة السالم املقترح تقديمها، وأعتقد إن فريق 
فــي تحقيق خــطــتــه يجب  كــوشــنــر إذا مــا أراد أن يــنــجــح 
مراعاة الرغبة الشعبية سواء بكل من فلسطني وإسرائيل 
وما الذي يتطلع له الشباب الفلسطيني بالنظر ملستقبل 
بـــالده ويــجــب أن يتم مــراعــاة تلك التطلعات، فــال شــك أن 
أمـــر هامًا  الــنــمــو االقــتــصــادي الفلسطيني  زيــــادة مــعــدل 
تمامًا كحل مشكلة البطالة وكــل تلك األطــروحــات، ولكن 
بعزل تلك املعطيات عن العوامل السياسية فأنت ال تفعل 
أي شـــيء ســـوى أن تــقــدم حــزمــة فــاســدة مــن اإلصــالحــات 
بالزعم بأنه يمكن تحقيق خطة سالم اقتصادية وحسب».

حلول عادلة
وأوضح الخبير األمريكي أنه: «بمراجعة املشهد من حيث 
استخدام االقتصاد كوسيلة لتطويع الفلسطينيني؛ حيث 
قامت وإدارة ترامب بقطع املساعدات التي كانت تقدمها 
لــذا مــن املستغرب أن  إلــى السلطة الفلسطينية،  أمريكا 
الــســالم تلك بعض مــن تلك األنشطة مثل  تتضمن خطة 
دعــم قطاعات التعليم والنقل واملياه النظيفة، وكــل تلك 
الفئات كانت املساعدات األمريكية بالفعل تقوم بها قبل 
أن تقوم إدارة ترامب بقطعها، وإنــه من الصعب للغاية 
بــــدون وجــــوب تضمنها  الــقــرن  تحليل أطـــروحـــة صــفــقــة 
لحلول سياسية للقضية الفلسطينية وبـــدون تحقيق 
املــزعــومــة، وال يمكن  الــجــانــب السياسي مــن تلك الخطة 
أبــدًا االكــتــفــاء بالجانب االقــتــصــادي للتعامل مــع قضية 
معقدة كالقضية الفلسطينية، فقط يمكننا القول إن ما 
نــال الفلسطينيون  جــاء بها مــن املمكن تحقيقه إذا مــا 
العديد من مطالبهم مثل أن يكون لهم حق الوصول إلى 
أجزاء من الضفة الغربية والتي كانت إسرائيل تحظرها 
عليهم، ولــن تــكــون الخطة قابلة للتحقيق إال إذا كانت 
الطبيعة السياسية والشق السياسي منها يدعم فكرة 
تحقيق مثل تلك األهــــداف املــوجــودة والــتــي تــم تسريب 
مـــســـودات مــنــهــا بــالــفــعــل، فــالــعــديــد مــن املــقــتــرحــات التي 
قدمتها اإلدارة األمريكية والتقارير الصحفية تضمنت 
أفكار ملؤسسات نقدية عاملية مثل صندوق النقد الدولي 
وغــيــرهــا مــن املــؤســســات النقدية الــدولــيــة ولــكــن كــل تلك 
الــحــلــول دائــمــًا مــا كــان يتم تقويضها بـــدون وجـــود حل 
ســيــاســي واضــــح ومــبــاشــر، وال يــمــكــن أن تــتــم بتغييب 
األطــروحــات السياسية املتعلقة بها، وال يمكن أن نرى 
تلك الصفقة تتحقق دون حلول سياسية عادلة ومرضية 

للشعب الفلسطيني».

أكـــد جـــون ريــفــنــبــالد، مــســتــشــار شـــؤون 
الفلسطينية-  الشرق األوســط والعالقات 
الخارجية  العالقات  اإلسرائيلية بمجلس 
األمريكي، أن هناك أبعاد سياسية عديدة 
الرئيس االمريكي دونــالــد ترامب  إلعــالن 
املـــرتـــقـــب لـــطـــرح خــطــة الـــســـالم املــعــروفــة 
إعالميًا بصفقة القرن، موضحًا استياءه 
الفلسطيني  الــنــزاع  مــن اســتــخــدام قضية 
ــــل تــحــقــيــق  ــلـــي املـــعـــقـــدة مــــن أجـ ــيـ اإلســـرائـ
غايات انتخابية وسياسية داخلية تتالقى 
فيها مصالح القيادة السياسية في كل من 
تل أبيب وواشنطن، سواء لصرف االنتباه 
عـــن مــحــاكــمــة عـــزل تـــرامـــب بــالــكــونــغــرس 
الدوائر االنتخابية  األمريكي والتقرب من 
ــؤيــــدة  وجــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط الـــفـــاعـــلـــة املــ
إلسرائيل، أو كوسيلة إلهاء إلدانة رئيس 
ــي ثــــالث قــضــايــا  ــوزراء االســـرائـــيـــلـــي فـ ــ ــ ــ ال
ــبـــرى وتـــحـــريـــك تـــشـــريـــع جــديــد  فـــســـاد كـ
بــمــســائــلــتــه فـــي الــكــنــيــســت اإلســرائــيــلــي، 
لـ"الشرق" على  كما شدد في تصريحاته 
أن هـــنـــاك مــعــتــقــدات خــاطــئــة كــثــيــرة في 
الخطة املتوقع طرحها والتي لن تتقدم أية 
الفلسطيني،  الرفض  خطوة مع مواصلة 
ــوال واملــغــريــات  وأن منطق اســتــخــدام األمــ
لــن يحقق نتائج مــرجــوة مع  االقتصادية 
الــرافــضــة بشدة  الفلسطينية  الــقــطــاعــات 
الحالية بشأن  األبــيــض  البيت  لسياسات 
ــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــوضـــحـــًا أن  الـــقـــضـــيـــة ال
الــضــغــط االقــتــصــادي ومــحــاولــة تقويض 
الدعم العربي عن القضية الفلسطينية لن 
يسفر بأي حال من أحــوال، كما يخبرنا 
الفلسطيني اإلسرائيلي،  النضال  تــاريــخ 
الفلسطينيون على تقديم  على أن يجبر 
أية تنازالت من شأنها أن تعد تفريطًا في 

حقوقهم املشروعة. 

واشنطن- الشرق

¶ جون ريفنبالد
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غزة - قنا

القدس المحتلة - وكاالت

ــة صــــرف  ــيـ ــلـ ــمـ ــاح ،امــــــــــس، عـ ــبـــ  بـــــــــدأت صـــ
ــتـــورة  ــقـــديـــة لــــألســــر املـــسـ ــنـ املــــســــاعــــدات الـ
ــزة ضــمــن مــنــحــة  واملــتــعــفــفــة فـــي قـــطـــاع غــ
ــيـــخ تــمــيــم  حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـ
بـــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــالد املـــفـــدى، 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
الــتــي يعيشها سكان  اإلنسانية  األزمـــات 
قــطــاع غـــزة الــتــي أعــلــن عــنــهــا فــي الــعــاشــر 
ــرى الــســيــد خــالــد  مــن أكــتــوبــر 2018. وأجــ
الـــحـــردان، نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة الــقــطــريــة 
ــة فــــي مـــراكـــز  إلعــــــــادة إعــــمــــار غـــــــزة، جــــولــ
املقدمة لألسر  النقدية  املساعدات  توزيع 
. وتفقد  الــقــطــاع  فــي  واملتعففة  املــســتــورة 
ــة صـــــــرف مــنــحــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــر عـ ــيــ الـــــــحـــــــردان ســ
(70 ألـــــف) أســــرة  املــــســــاعــــدات الـــنـــقـــديـــة لـــــــ
ــق املــعــايــيــر  ــ ــا وفـ ــارهـ ــيـ ــتـ ــم اخـ ـــزة، تــ ــ فــــي غـ
والــــشــــروط املــتــفــق عــلــيــهــا بــالــتــعــاون مــع 
بغزة، وبواقع  االجتماعية  التنمية  وزارة 

100 دوالر أمريكي لكل أسرة.
وستستمر عملية الصرف لعدة أيام لحني 
استالم كافة املستفيدين مساعداتهم.وذلك 

بحسب"قنا".

ــادت الــنــاطــقــة بــاســم وزارة  ــ فـــي األثـــنـــاء، أفـ
ــيـــة فــــي غـــــــزة، عـــزيـــزة  ــتـــمـــاعـ الــتــنــمــيــة االجـ
الــكــحــلــوت، أن عـــدد املــســتــفــيــديــن مـــن هــذه 

الدفعة 70 ألــف أســرة، من ضمنها 40 ألف 
اسم يتحصلون عليها للمرة الثانية، بعد 

إضافتهم في الدفعة السابقة.

وتعتبر هذه املنحة هي املنحة الثانية عشر 
منذ شهر نوفمبر 2018، حيث أثرت املنحة 
بشكل واضح على حياة املستفيدين وعلى 

قطاع غزة بشكل عام، حيث لوحظ انتعاش 
اقتصادي في األســواق الغزية بعد صرف 

الدفعات املالية الشهرية لألسر.
وال يـــتـــجـــاوز مـــعـــدل دخــــل الـــفـــرد الــيــومــي 
فــي القطاع دوالريـــن أميركيني، فــي الوقت 
ــــذي يــعــتــمــد فــيــه أكـــثـــر مـــن 80 فـــي املــائــة  الـ
من السكان على املساعدات اإلغاثية التي 
تقدمها األونــــروا وغــيــرهــا مــن املؤسسات 
الدولية العاملة، فضًال عن وجود 300 ألف 

عاطل من العمل.
وســبــق أن أعــلــن رئــيــس الــلــجــنــة الــقــطــريــة 
إلعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، 
تــمــديــد املــنــحــة املــالــيــة حــتــى نــهــايــة شهر 
الــذي تطالب فيه  مــارس املقبل، في الوقت 
الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة 
ــل اســـتـــمـــرار  ــمــــاس، بـــتـــجـــديـــدهـــا، فــــي ظــ حــ

تدهور الواقع املعيشي.
ــتـــم تـــوزيـــع املـــســـاعـــدات الـــنـــقـــديـــة عــبــر  ويـ
االتصاالت  لوزارة  التابعة  البريد  مكاتب 
وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات فــي غـــزة، تحت 
القطرية  اللجنة  إشراف موظفي وطواقم 
إلعــــــــادة إعــــمــــار غــــــزة، وفـــــق اآللــــيــــة الـــتـــي 
املستفيدين  لتسليم  ــــوزارة   الـ وضــعــتــهــا 

األبجدي لألسماء. الترتيب  وفق 

صرف منحة صاحب السمو لـ 70 ألف أسرة في غزة

¶ أسر فلسطينية تتسلم املنحة في غزة - األناضول

طائرات االحتالل تشن غارات على خان يونس
شنت طائرة لالحتالل اإلسرائيلي مساء 
أمــــس غـــــارة عــلــى مـــوقـــع  شـــرقـــي مــديــنــة 
رفــح أقصى جنوبي قطاع غــزة. وجــاءت 
ــــداة عــــدة غـــــارات شنتها  ــارة، غـ ــغــ هــــذه الــ
طــــائــــرات االحــــتــــالل عــلــى مــحــافــظــة خــان 
يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر 
محلية بأن طائرات إسرائيلية دون طيار 
أطـــلـــقـــت ثـــالثـــة صــــواريــــخ عـــلـــى مــوقــعــني 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة شـــــــرق خــــان 
يـــونـــس، ثـــم قــصــفــهــمــا الــطــيــران الــحــربــي 
مــن طــراز "اف 16" بــصــاروخــني، مما أدى 
إلــى تدميرهما واشتعال النيران فيهما 
ــرار فــي ممتلكات املواطنني  وإلــحــاق أضـ
القريبة من االستهداف. وفي وقت الحق، 
سمع دوي انــفــجــارات أخــرى فــي مناطق 
شمال غرب خان يونس، وحلقت طائرات 
إسرائيلية في سماء بلدة خزاعة. وزعم 

جيش االحتالل، أن القصف جاء ردا على 
إطالق بالونات صوب املواقع العسكرية 

واملستوطنات اإلسرائيلية.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، فــــتــــحــــت قــــــــــــوات االحــــــتــــــالل 
الــنــار تجاه األراضــي  اإلسرائيلي، أمــس، 
الــــزراعــــيــــة، املــــحــــاذيــــة لـــلـــســـيـــاج األمـــنـــي، 
شرقي قطاع غزة. وأفاد مراسلون بقيام 
ــار تـــجـــاه  ــ ــنـ ــ ــــالق الـ ــإطـ ــ قـــــــوات االحـــــتـــــالل بـ
ــيــــة املـــحـــاذيـــة لــلــســيــاج  األراضــــــــي الــــزراعــ
ــزة وخـــان  األمــــنــــي، شـــرقـــي مــحــافــظــتــي غــ
يــونــس؛ مــا أجــبــر املــزارعــني على مــغــادرة 
املكان. وأوضح أن إطالق النار تزامن مع 
إطالق نار مماثل تجاه األراضي املحاذية 
للسياج قرب املقبرة الشرقية شرقي بلدة 
جباليا ومحيط موقع "16" شرقي بلدة 
بــيــت حـــانـــون، شــمــالــي الــقــطــاع. وتشهد 
ــزة، بشكٍل  املــنــاطــق الـــحـــدوديـــة لــقــطــاع غــ
شــبــه يـــومـــي، اعـــــتـــــداءات مـــن قــبــل قـــوات 

¶ شنت مقاتالت إسرائيلية حربية غارات على موقعني يتبعان للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزةاالحتالل اإلسرائيلي.

كــشــف وســائــل االعـــالم االســرائــيــلــيــة أن وزيـــر جيش 
لعقد اجتماع طارىء  نفتالي بينيت يرتب  االحتالل 
الضفة  فرقة  قيادة  االحتالل في مقر  قــوات  قــادة  مع 
ــــل وســـط  الـــغـــربـــيـــة املــحــتــلــة فــــي مــســتــوطــنــة بـــيـــت إيـ
االستعدادات تحسبا ألي تصعيد  لتدارس  الضفة، 
ــرت الــقــنــاة  مــحــتــمــل بــعــد إعـــالن "صــفــقــة الـــقـــرن". وذكــ
طــارئــة  بينيت سيعقد جلسة  أن  الــعــبــريــة  الــســابــعــة 
وخــاصــة مــع قــيــادة جــيــش ومــخــابــرات االحــتــالل في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، لــالســتــعــداد إلمــكــانــيــة رد الــشــارع 
القرن"  إعالن "صفقة  الفلسطيني بشكل عنيف على 

القادم. الثالثاء  املقرر 
وتختلف التقديرات العسكرية واألمنية اإلسرائيلية 
الــرد الفلسطيني على الصفقة مــا بــني إمكانية  حــول 
ــديــــدة، وآخـــــــرون يـــرون  تـــدهـــور األمــــــور النــتــفــاضــة جــ
الـــشـــارع الفلسطيني غــيــر مــبــاٍل حــالــًيــا ومنشغل  أن 
ــذا اإلطــــــار، وضــــع جيش  بــمــشــاكــلــه الــيــومــيــة. وفــــي هــ
االحـــتـــالل 6 كــتــائــب عــســكــريــة عــلــى أهــبــة االســتــعــداد 
للتدخل حال تدهور األمور، في الوقت الذي أعلن فيه 
قائد أركان جيش االحتالل أفيف كوخافي عن إلغائه 
لجدول أعماله غير الطارئ لصالح االستعداد ملا بعد 

اإلعالن عن الصفقة.
ــلـــت الــــقــــنــــاة عـــــن مــــســــؤولــــني أمـــنـــيـــني  ــقـ ــــت، نـ ــبـ ــ ــسـ ــ  والـ
فلسطينيني، لم تسمهم، إن هناك اآلن "أجــواء ما قبل 
الــقــيــادة الفلسطينية تــدرس  االنــتــفــاضــة األولــــى، وأن 

قطع العالقات مع إسرائيل ووقف التنسيق األمني". 
ـــوت،  ــرونـ ــعـــوت أحــ ــــى ذلـــــك، كــشــفــت صــحــيــفــة يـــديـ  إلـ
أن "صــفــقــة الـــقـــرن" ســتــشــمــل فـــتـــرة تــحــضــيــر مــدتــهــا 
4 ســـنـــوات وذلــــك انــطــالقــا مـــن قــنــاعــة أمــريــكــيــة بــأن 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس ســيــرفــض 

يقبلها خليفته. وتقترح "صفقة  ربما  لكن  تنفيذها 
أو سيادة،  دولــة فلسطينية بال جيش  إقامة  القرن" 
عــلــى مــســاحــة %70 مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، يــمــكــن أن 
ــفــــاط" شــــمــــال شــرقــي  ــعــ تــــكــــون عـــاصـــمـــتـــهـــا بــــلــــدة "شــ

القدس.
ونـــشـــرت الــصــحــيــفــة مـــا قــالــت إنــهــا تــفــاصــيــل جــديــدة 
لخطة السالم األمريكية املعروفة بـ"صفقة القرن"، وفق 
ما نقلته عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها. وبحسب 
الصحيفة، فإن الخطة تسمح إلسرائيل بضم ما بني 30 
إلى 40 باملائة من أراضي املنطقة "ج" بالضفة الغربية.  
وقّسمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق، 
"أ" نحو %18 من  املــنــاطــق  "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل  هــي 

مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية 
أمنًيا وإدارًيــا، فيما تمثل املناطق "ب" %21، وتخضع 

إلدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
 أما املناطق "ج"، التي تشّكل %61 من مساحة الضفة، 
فــتــخــضــع لــســيــطــرة أمـــنـــيـــة وإداريـــــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، مــا 
يستلزم موافقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على أي 

مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
الــقــرن" سيتم   وخــالل فترة التحضير لتنفيذ "صفقة 
تجميد البناء في كل املنطقة "ج" التي تسيطر عليها 
ــا يــعــنــي أن بـــإمـــكـــان إســـرائـــيـــل مــواصــلــة  ــيـــل، مـ ــرائـ إسـ
النشاط االستيطاني داخل املستوطنات القائمة دون 

توسيعها، بحسب املصدر ذاته.

 ووفــق الصحيفة فــإن الخطة تنص على إقــامــة دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة عــلــى مــســاحــة تــصــل إلــــى نــحــو %70 من 
أراضــي الضفة الغربية، بما في ذلك %30 من أراضي 
الـــدولـــة الفلسطينية وفـــق "صفقة  لــكــن  املــنــطــقــة "ج". 
القرن" ستكون، بحسب "يديعوت"- بدون جيش أو بال 
سيطرة على املجال الجوي واملعابر الحدودية، وبال 
أية صالحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية. وتقترح 
الخطة األمريكية إقامة "نفق" بني غزة والضفة الغربية 

يكون بمثابة "ممر آمن".
ــن مــســألــة  ــديـــث يــــــدور عــ ــعــــوت" إن الـــحـ ــديــ ــالــــت "يــ  وقــ
"حساسة للغاية لم يتم بحثها بعد على يد منظومة 
األمـــن اإلســرائــيــلــيــة، نــظــرا إلمــكــانــيــة اســتــخــدام النفق 
املذكور في "نقل أسلحة أو مطلوبني". وتطالب "صفقة 
الــســيــطــرة على  بـــإعـــادة  الــســلــطــة الفلسطينية  الـــقـــرن" 
قـــطـــاع غــــزة ونـــــزع ســــالح حــركــتــي حـــمـــاس والــجــهــاد 

اإلسالمي، وفق التقرير اإلسرائيلي.
 وتبقي الخطة األمريكية على 15 مستوطنة معزولة 
الــســيــادة اإلسرائيلية رغــم عــدم وجـــود تواصل  تحت 
جغرافي لهذه املستوطنات مع إسرائيل. كذلك تطالب 
الخطة إسرائيل بإخالء 60 موقعا غير قانوني يعيش 

فيها نحو 3 آالف مستوطن.
الــقــرن" على اإلبــقــاء   ووفـــق الصحيفة، تنص "صفقة 
الــقــدس املحتلة تحت "ســيــادة إســرائــيــل"،  على مدينة 
بما في ذلك الحرم القدسي الشريف واألماكن املقدسة 
التي تدار بشكل مشترك بني إسرائيل والفلسطينيني. 
وال تنص الخطة على تقسيم القدس، لكن سيحصل 
الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى كـــل مـــا هـــو خــــارج حــــدود جـــدار 
الــفــصــل املــحــيــط بــاملــديــنــة املـــقـــدســـة، بــحــســب املــصــدر 
الــقــرن" 50 مليار دوالر لتمويل  ذاتــه. وتقترح "صفقة 
ــة الـــدولـــة  ــامـ املـــشـــروعـــات فـــي املــنــاطــق املــخــصــصــة إلقـ

الفلسطينية.

يديعوت أحرونوت تنشر تفاصيل صفقة القرن

¶ ال لصفقة القرن 
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الفلسطينيون يصّعدون الحملة ضد صفقة القرن

2020  إهــــــدأي !
مــنــذ  اآلن  حـــتـــى  جــــرى  مــــا  نـــحـــصـــي  أن  أردنــــــا  ــــو  ل
شك  بال  لقلنا   2020 لعام  األولــى  الثواني  انتحار 
ــداث عــــام كــامــل  ــ أحــ نـــحـــصـــي  أن  ــا عـــلـــى وشــــك  ــنـ نـ أ
ولــيــس عــامــًا مــن املــفــتــرض أن شــهــر يــنــايــر مــنــه لــم 

! بعد  يمض 
بخواتيمها  يبشر  ال  بما  بدأت  التي  هذه  سنة  فأي 

؟!
بـــني اغــتــيــال  ــا  ثـــه مـ بــــدأت أحـــدا لــــذي  ا أي عــــام هــــذا 
ــراض فــتــاكــة  ــ ــة وأمـ ــئـ ــزال وأوبـ ــ نـــتـــقـــام ومــــوت وزلـ وا
وحــروب وصــراعــات وقــضــايــا تــتــفــاقــم عــلــى طــاولــة 

؟! لها  الحلول  انعدام  وسط  األمن  مجلس 
3 يــنــايــر  لــجــمــعــة  فــكــلــنــا ال يــزال يــتــذكــر فــجــر يــوم ا
لــعــراق  ا ــران ومــثــلــهــا  إيــ اســتــيــقــظــت  2020 حــيــنــمــا 
ــات املــتــحــدة لــلــقــيــادي  ــواليـ لـ عــلــى حـــادثـــة تــصــفــيــة ا
لــثــوري قــاســم ســلــيــمــانــي وقــت  اإليــرانــي بــالــحــرس ا
ــغــــداد قــــادمــــا مــــن ســـوريـــا  ــار بــ ــطــ خــــروجــــه مــــن مــ
األمريكية  لــلــجــرأة  مستهجن  بــني  مــا  لــعــالــم  ا لــيــثــور 
لــــقــــادم، وبــــني مـــبـــارك  نــــي ا ــلـــثـــأر اإليــــرا ــب لـ ــرقـ ــتـ ومـ
لــتــي  نــيــة وا لــفــعــل اإليــرا لــلــضــربــة ومــســتــهــني بـــردة ا
يــــام بــقــصــف قــاعــدتــي  جــــاءت ســريــعــا بــعــد ثــالثــة أ
أن  العراق دون  األمريكيتني في  وأربيل  األسد  عني 
من  الثامن  فجر  في  جاء  الذي  القصف  لهذا  يكون 
وعد  ترامب  أن  سوى  يذكر  تأثير  أي  أيضا  يناير 
لــعــقــوبــات األمــريــكــيــة عــلــى إيـــران، فــي  بــاملــزيــد مــن ا
لــوحــيــد  ا لــن يــكــون  حــني رأت طــهــران أن ردهـــا هــذا 
حياته  على  يخشى  أمريكي  ألي  الناجح  الحل  وأن 
وأن  ممكن  وقت  بأسرع  موطنه  إلى  يغادر  أن  هو 
لن  أمريكية  قوات  ألي  تواجد  أي  من  املنطقة  تخلو 
لــتــحــذيــر فــي مــأمــن عــن أي هــجــوم  تــكــون بــعــد هــذا ا
حربها  في  اإليراني  املوقف  يناصر  من  أو  إيراني 
ــذي اســتــمــر  ــ ل لـــعـــام، ا يـــة هـــذا ا تـــهـــا مـــع بـــدا لـــتـــي بـــدأ ا
الحزن  مــن  بمزيد  بلغنا  حينما  مفاجآته  بتقديم 
ــابــــوس بــــن ســـعـــيـــد رحـــمـــه  ــان قــ ــطـ ــلـ لـــسـ ــاة ا ــ ــأ وفــ ــبـ نـ
لــي أخــبــار وفــيــات بــعــض الــشــخــصــيــات  لــلــه ثــم تــوا ا
لـــعـــربـــي  لــخــلــيــجــي وا ــرة فـــي عـــاملـــنـــا ا ــؤثــ لــفــنــيــة واملــ ا
زالزل  من  الطبيعية  الكوارث  سلسلة  بعدها  لتبدأ 
ــم يــتــفــجــر  ــيـــا ثــ ــة فــــي إيــــــران وتـــركـ ــيــ وهــــــزات أرضــ
ــقــاتــل  ل لـــجـــديـــد ا ــع بــانــتــشــار وبــــاء كـــورونـــا ا لـــوضـ ا
لـــوفـــاة فـــيـــه عـــن نــســخــتــه  لــــذي تــتــضــاعــف نــســبــة ا ا
ــدد مــن  ــي عــ ــورة كـــبـــيـــرة فـ ــاره بـــصـ ـــتـــشـ ن األولـــــى وا
لــيــابــان وكــوريــا  لـــدول أهــمــهــا الــصــني ثــم تــايــلــنــد وا ا
ــــور  ــنـــغـــافـــورة حـــتـــى مـــالـــيـــزيـــا واألمـ لــجــنــوبــيــة وسـ ا
نـــبـــاء غـــيـــر مـــؤكـــدة تــتــنــاقــلــهــا بــعــض  لــــى أ تـــشـــيـــر إ
وعالجات  ولقاحات  أمصال  اكتشاف  عن  املــواقــع 
تـــقـــضـــي  أن  ــا  ــهــ ــأنــ شــ مـــــن  لــــــوبــــــاء  ا ــذا  ــ ــهـ ــ بـ ــة  ــ ــــاصـ خـ
لــــذي تــنــتــشــر مــقــاطــع اإلصـــابـــة  لـــوبـــاء ا عــلــى هــــذا ا
ــم يـــتـــســـاقـــطـــون مــثــل  ــ ــه ومـــشـــاهـــد املـــصـــابـــني وهـ بــ
لــقــطــارات  لــذبــاب فــي الــشــوارع ومــحــطــات انــتــظــار ا ا
لــســنــة أيــضــا  لـــحـــافـــالت وهـــو أمـــر حــظــيــت هـــذه ا وا
لــقــضــايــا  لـــحـــروب وا ــأن أخـــبـــار ا بـــأن تــتــضــمــنــه وكــ
والــصــراعــات لــم تــعــد كــافــيــة ألن تــتــوارثــهــا األعــوام 
لــيــوم بــمــا يــمــكــن أن يــكــون أخــطــر من  ا ُنــبــتــلــى  حــتــى 
فــهــذه  لـــلـــه  ا فــيــا ســبــحــان   ..! لــــرصــــاص  وا لـــســـالح  ا
أكثر  الصمود  على  قــادرة  أنها  لــي  تبدو  ال  السنة 
بباقي  فكيف  هذا  بكل  حفلت  األول  شهرها  ففي 
أن  يمكن  وبماذا  ؟!  وساعاتها  وأيامها  شهورها 
في  قدمته  ما  كان  إن  هذا  من  بأكثر  حبلى  تكون 
لــعــام املــاضــي أكــبــر  أيــامــهــا األولـــى وتــســلــمــتــه مــن ا

؟!. منها  الباقي  يتحمله  أن  من 
ــا صــعــبــة وأن  ــامـ يـ أ نـــنـــا بــتــنــا نــعــيــش  أ نــعــلــم جـــيـــدا 
لــعــربــيــة تــتــفــاقــم وتـــزيـــد تــعــقــيــدا وســط  قــضــايــانــا ا
لــعــربــيــة فــي  لــخــلــيــجــيــة وا لــحــكــومــات ا تــواطــؤ بــعــض ا
لـــنـــار، ولـــذا لــيــس عــلــيــنــا فــعــال أن  ــزيــت عــلــى ا ل كــب ا
لقضايانا  تجد  لم  إن  املتحدة  األمم  ردهات  نحّمل 
حــلــوال ونــحــن مــن نــغــذي هــذه األعـــوام مــا يــجــعــلــهــا 
نـــه  أ ــدو  ــبـ يـ ال  ــذي  ــ لـ ا  2020 ــام  عــ بـــه  ــدأ  بــ كـــمـــا  ــدأ  ــبـ تـ

.! لألسف  علينا  وصبور  رؤوف 

◄ فاصلة أخيرة:

.! وحلمك  بلطفك  جّملها  اللهم 

ebalsaad@gmail.com

¶ حملة فلسطينية متصاعدة ضد صفقة القرن 

صـــّعـــد الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن حــمــالتــهــم ضـــد صفقة 
الـــقـــرن، فــيــمــا تـــوجـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
بنيامني نتنياهو وخصمه في االنتخابات املقبلة 
إلــى واشنطن أمــس ملناقشة الخطة  بيني غانتس 
األمريكية املعروفة باسم "صفقة القرن" مع الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، 
نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية بدعم من 
أبــنــاء شعبنا ستفشل مــحــاوالت تصفية القضية 
ــاوالت  ــحــ ــرات املــ ــشــ الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا افـــشـــلـــت عــ
أبــو ردينة في تصريحات إلذاعــة  السابقة. وأعلن 
صــوت فلسطني، امــس أن القيادة ستعقد سلسلة 
ــة املـــســـتـــويـــات مــــن فــصــائــل  ــافـ اجـــتـــمـــاعـــات عـــلـــى كـ
ومنظمات وغيرها لإلعالن عن الرفض القاطع ألي 
تــنــازل عــن الــقــدس، مــوضــحــا أن الــقــيــادة ســتــدرس 
الخيارات كافة بما فيها مصير السلطة الوطنية، 
وأي قرار سيخرج سيكون مدعوما عربيا ودوليا. 
وحـــذر مــن تــداعــيــات خــطــيــرة للغاية ستحل على 
املنطقة بأسرها في حال تم اإلعالن عن تطبيق ما 

تسمى "صفقة القرن".

◄ خندق واحد
ــيـــس املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  ــــد رئـ وبـــــــــدوره، أكـ
ـــس أن "فـــلـــســـطـــني  ــ ــة امــ ــيــــل هـــنـــيـ ــاعــ ــمــ ــاس إســ ــ ــمـ ــ حـ
وطننا وأرضــنــا هــي درة األمــة الثمينة غير قابلة 
للمساومة أو البيع والشراء". وقال هنية في بيان 
صحفي امــس: إننا "نعلن بوضوح رفــض مؤامرة 
صــفــقــة الـــقـــرن واعـــتـــبـــارهـــا مــعــركــة الـــتـــراجـــع فيها 
حــرام علينا". وأعلن جاهزية حماس للقاء عاجل 
ــوة فــي حــركــة فــتــح وجــمــيــع الــفــصــائــل في  مــع اإلخــ
العاصمة املصرية القاهرة "لنرسم طريقنا ونملك 
زمام أمرنا، ونتوحد في خندق الدفاع عن قدسنا 
وحرمنا وحرماتنا". وأضــاف "لنعلنها مدوية أن 
الصفقة لن تمر، وستسقط الهجمة االستعمارية 

الجديدة، وسينتصر الوطن ويندحر الغزاة".

◄ حراك دبلوماسي

من جهته، استعرض وزير الخارجية الفلسطيني 
الــحــراك الدبلوماسي الفلسطيني  ريــاض املالكي، 
ملواجهة قــرار اإلدارة األميركية إعــالن ما يسمى بـ 
"صفقة القرن". وقال املالكي إن القيادة الفلسطينية 
تبحث مع األشقاء العرب الخطوات العملية للرد 
على إعالن اإلدارة االميركية، على كافة املستويات، 
الــرافــض لهذه  مشيدًا بــاإلجــمــاع العربي والــدولــي 
الصفقة، والــداعــم للقيادة الفلسطينية في جميع 

قراراتها.
أكــدت وزارة الخارجية  امــس،   وفــي بيان صحفي 
الفلسطينية، أن الرئيس ترمب وإدارتــه لن يجدوا 
أي فلسطيني أو عربي يوافق على "صفقة القرن"، 
املجحفة بحق الفلسطينيني أو يجرؤ على التحدث 
بــاســمــهــم، وأن شــعــبــنــا قــــادر عــلــى إســقــاطــهــا كما 

أسقط سابقاتها.
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه يــتــضــح مـــن الــتــســريــبــات الــتــي 
يتم تناقلها عبر وســائــل اعالمية مختلفة، أن ما 
يتحدث عنه الجانب األميركي االسرائيلي مجرد 
(السالم االقتصادي)، الذي طاملا تغنى به  لـ تكرار 
نتنياهو، مقابل تــنــازل الفلسطينيني عــن جميع 
الــدولــة الفلسطينية املستقلة  حقوقهم، بما فيها 

بعاصمتها القدس الشرقية املحتلة.
ــؤامــــرة  ــيــــة هــــــذه الـــصـــفـــقـــة، مــ واعــــتــــبــــرت الــــخــــارجــ
الــقــرن عــلــى الــحــقــوق الــوطــنــيــة والــعــادلــة لشعبنا 
الــفــلــســطــيــنــي، الــــتــــي أقـــرتـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
وقراراتها، وانقالبا فاضحا على املنظومة الدولية 

ومرتكزاتها. وقالت الخارجية: إن صفقة القرن في 
جوهرها مؤامرة ضد شعبنا وحقوقه ومستقبل 
أجــــيــــالــــه، وتـــوقـــيـــتـــهـــا مــصــلــحــة مــشــتــركــة لــتــرمــب 
ونتنياهو عــلــى حــســاب حــقــوق شعبنا. وشـــددت 
عــلــى أن املــطــلــوب فــي هـــذا الــتــوقــيــت بــالــذات وقبل 
فــوات االوان، اعــالن دولــي صريح وواضـــح رافــض 
الــقــرن ومــا تحمله مــن مخاطر وتــداعــيــات  لصفقة 

تهدد األمن واالستقرار في املنطقة والعالم.

◄ غضب شعبي

ودعـــت الــقــوى الــوطــنــيــة واإلســالمــيــة ملحافظة رام 
الــلــه والــبــيــرة وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة إلــى 
اعــتــبــار يـــوم إعـــالن "صــفــقــة الـــقـــرن" املــشــؤومــة يــوم 
غــضــب شــعــبــي وجــمــاهــيــري واســــع. كــمــا دعـــت في 
بيان صحفي أبناء شعبنا وجماهيرنا في القرى 
والــبــلــدات واملـــدن لـــ"إزالــة أي شــعــارات مــن امليادين 
الــعــامــة والــســاحــات ومــداخــل الــقــرى والــبــلــدات لها 
عـــالقـــة بــالــتــمــويــل األمـــيـــركـــي املـــشـــروط ســيــاســًيــا، 
ــرفــــض الـــشـــعـــبـــي لـــكـــل الـــســـيـــاســـات  ــن الــ تـــعـــبـــيـــرا عــ
الــعــدوانــيــة األميركية تــجــاه شعبنا، وإلـــى تطوير 
أدوات املــقــاطــعــة بــمــا يشمل املــنــتــجــات األمــيــركــيــة، 
والتعامل معها بنفس مواصفات بضائع االحتالل 

الـــتـــي يــجــب أن تــقــاطــع بــشــكــل كـــامـــل". وقـــالـــت: إن 
"الــواليــات املتحدة بهذا االعـــالن تضع مصالحها 
فــي املنطقة برمتها فــي دائـــرة االســتــهــداف،  وهي 
تــتــحــمــل كــامــل املــســؤولــيــة حــيــال أيـــة ردود فــعــل". 
ولفتت إلى أنه سيتم االعالن عن برنامج تفصيلي 
بــاألنــشــطــة والــفــعــالــيــات املتعلقة بــمــواجــهــة إعــالن 
ــقـــرن" خـــالل الــيــومــني املــقــبــلــني. وشـــددت  "صــفــقــة الـ
القوى على أن هذا االعالن لن يمس بواقع األراضي 
الفلسطينية بــاعــتــبــارهــا وحـــدة واحــــدة واراضـــي 
ــتـــالل بكل  ــة االحـ ــ مــحــتــلــة، مـــؤكـــدة عــلــى أهــمــيــة إزالـ
أشــكــالــه، وإنــفــاذ الــقــانــون الــدولــي بــفــرض عقوبات 

دولية على "إسرائيل" القوة القائمة باالحتالل.
وأكدت على أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ ولن 
ــه الــســيــاســيــة لــلــقــبــول بــالــتــنــازل  ــ يــتــم تــطــويــع إرادتـ
عن حقوقه الوطنية املشروعة في العودة وتقرير 
ــي دولــــــة كــامــلــة  ــقــــالل الـــوطـــنـــي فــ ــتــ املـــصـــيـــر واالســ
الـــســـيـــادة وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس. ودعــــــت لــلــوحــدة 
الوطنية فـــوًرا ملــواجــهــة هــذه املــؤامــرة وتــذلــيــل كل 
ــام إنـــهـــاء االنـــقـــســـام، واســتــنــهــاض كل  الــعــقــبــات أمــ
فـــي وجــــه كل  ــمـــود  الـــقـــوة واالرادة والـــصـ عـــوامـــل 

املحاوالت الرامية لتصفية القضية الوطنية.

◄ تصعيد املقاومة

ــنـــي الــفــلــســطــيــنــي الــلــجــنــة   طـــالـــب املـــجـــلـــس الـــوطـ
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ 
كــافــة قـــــرارات املــجــلــســني الــوطــنــي واملــــركــــزي، وفــي 
مقدمتها القرار الخاص بانتهاء املرحلة االنتقالية 
بكافة التزاماتها السياسية واألمنية واالقتصادية 
تجاه االحتالل اإلسرائيلي. ودعا في بيان صحفي 
صدر عنه امس، التخاذ الخطوات الالزمة لتفعيل 
وتصعيد املقاومة والنضال بكافة أشكاله وصوره 
في وجه االحتالل، دفاعا عن حقوق شعبنا الثابتة 
التي تحاول إدارة ترامب واالحتالل تصفيتها من 
خالل ما يسمى "صفقة القرن"، التي تنوي إشهار 

تفاصيلها قريبا.
ــة خـــطـــط أو  ــ ــه الــــقــــاطــــع أليــ ــلـــس رفــــضــ ــدد املـــجـ ــ ــ وجـ
لــلــمــس بالحقوق  مــشــاريــع صــفــقــات او مـــحـــاوالت 
غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، التي 
نصت عليها قــرارات الشرعية الدولية ذات الصلة 

وكفلتها مبادئ واحكام القانون الدولي.
وطلب املجلس الوطني الدول العربية واإلسالمية 
وبرملاناتها واالتــحــاد البرملاني العربي والبرملان 
الــعــربــي واالتـــحـــاد الــبــرملــانــي االســالمــي بالتمسك 
ــتــــزام بــمــا أقـــرتـــه الــقــمــم الــعــربــيــة واإلســالمــيــة  وااللــ
املــتــتــالــيــة، واتـــخـــاذ الـــقـــرارات والــخــطــوات الكافية 
لــرفــض ومــواجــهــة أي إعــــالن أو خــطــة أو مــشــروع 
تــقــريــر املصير  فـــي  الــحــقــوق الفلسطينية  يــنــتــهــك 
الــفــلــســطــيــنــيــة املستقلة  الـــدولـــة  ــعــــودة واقـــامـــة  والــ
الــقــدس، وفقا  الــســيــادة وعاصمتها مدينة  نــاجــزة 

لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما طالب املجلس الوطني االتــحــادات البرملانية 
ــإعــــالن مــوقــفــهــا الـــرافـــض  الـــدولـــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة بــ
الــشــعــب الفلسطيني في  املـــس بــحــقــوق  ملـــحـــاوالت 
بــدولــتــه املستقلة  الــحــريــة واالســـتـــقـــالل والــعــيــش 
كباقي شعوب االرض، واتخاذ اإلجــراءات العملية 
ملساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في 

تقرير مصيره على أرضه.
ودعــا املجلس الوطني األمــني العام لألمم املتحدة 
الــتــي نــص عليها امليثاق  إلــى تحمل مسؤولياته 
فــي الــدفــاع عــن قـــرارات املؤسسة األمــمــيــة، واتــخــاذ 
القانونية ملساءلة كــل مــن ينتهك هذه  ــراءات  اإلجــ
الــقــرارات، ومن يسعى لتدمير أية إمكانية إلحالل 
السالم في املنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم 
االستقرار فيها وتعريض األمــن والسلم الدوليني 

للخطر.

رام اB - وكاالت
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بكني: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 56 حالة
 أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة الــصــيــنــيــة 
أمـــــــس، ارتـــــفـــــاع عــــــدد ضـــحـــايـــا فـــيـــروس 
كورونا الجديد في أنحاء البالد، إلى 56 
ــاة، و1975 حــالــة اصــابــة مؤكدة  حــالــة وفـ

بينهم 324 في حالة حرجة.
وأوضحت لجنة الدولة للصحة، في بيان 
بثته وكالة األنباء الصينية شينخوا، أنه 
تم اإلبــالغ عن 1975 حالة إصابة مؤكدة 
بــااللــتــهــاب الـــرئـــوي الــنــاجــم عــن فــيــروس 
ــــي)،  ــي.أو.فــ ــ كــورونــا الــجــديــد (-2019إن.ســ
بــمــا فـــي ذلــــك 324 فـــي حــالــة حـــرجـــة، في 

عموم البالد. 
وأضــافــت أن االلــتــهــاب الــرئــوي أسفر عن 
56 حالة وفـــاة، كما تــم اإلبـــالغ عــن 2684 

حالة مشتبه فيها.
وكـــانـــت الــلــجــنــة قـــد أعــلــنــت أمـــس ارتــفــاع 
عـــدد حــــاالت اإلصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
الجديد في البالد إلى 1287، فيما بلغت 
الوفيات 41 حالة.. وأكد الرئيس الصيني 

تشي جني بينغ، أن
ــيــــروس يــنــتــشــر بــشــكــل ســــريــــع، وأن  ــفــ الــ
بالده تواجه "وضعا خطيرا". واستنفرت 
الصني طاقاتها مــن أجــل الحيلولة دون 
ــار الـــفـــيـــروس الـــجـــديـــد ومــعــالــجــة  ــتـــشـ انـ
املصابني، حيث قامت بعزل عدد من املدن 
الــنــقــل العمومية  وتــعــلــيــق عــمــل وســـائـــل 
فــيــهــا، كــمــا أرســـلـــت الــســلــطــات املختصة 

إلـــى مــديــنــة ووهــــان األكــثــر  1230 طبيبا 
تضررا من الفيروس.

من جانبه، قال السيد ما خياووي وزير 
الــصــحــة الــصــيــنــي، إن مــركــز أبـــحـــاث في 

العاصمة، بكني، توصل إلى "نجاح معني" 
ملواجهة فيروس كورونا الجديد، ما يزيد 
األمل في السيطرة على املرض الناتج عن 
اإلصابة به، والذي أدى حتى اآلن إلى 56 

حالة وفــاة، في عموم البالد، وقريبا من 
ألفي إصابة حول العالم.

ــذا الــــصــــدد  ــاووي، فـــــي هـــــ وأضــــــــــاف خـــــــيـــــ
خـــالل مــؤتــمــر صحفي أمـــس، "فـــي الليلة 

املــاضــيــة تــوصــل مــركــز CDC، إلــى نتائج 
إلــى 24 ساعة  جيدة جــدا، لكننا بحاجة 
لــبــعــض اإلجـــــــــــراءات قـــبـــل تــطــبــيــقــه عــلــى 
ـــ24  ــ ــــذه الـ ــــد اســتــهــلــكــنــا مــــن هـ الـــبـــشـــر، وقـ
ساعة النصف وبقي لنا نصف املــدة، أي 
12 ساعة، للتأكد من صحة تطبيقه، كي 
يسمح باستخدامه للبشر في حال كانت 

النتائج إيجابية".
وأكــــد وزيــــر الــصــحــة الــصــيــنــي، أن قـــدرة 
الفيروس الجديد على االنتقال بالعدوى 
ــابــــات يمكن  ــــوة، وأن عــــدد اإلصــ قـ تـــــزداد 
أن يستمر فــي االرتـــفـــاع، مــشــيــرا إلـــى أن 
املــعــلــومــات املــتــوفــرة عنه مــحــدودة، ومن 
غــيــر الـــواضـــح مــا هــي املــخــاطــر الناجمة 
عـــن طــفــراتــه. وقــــال الـــوزيـــر الــصــيــنــي، إن 
تــتــراوح  فــتــرة حضانة كــورونــا يمكن أن 
ــه مــعــد خــالل  ــوم إلـــى 14 يـــومـــا، وإنــ مـــن يـ
فترة الحضانة، مؤكدا أنه سيتم تكثيف 
جـــهـــود احــــتــــواء الـــفـــيـــروس الـــتـــي شملت 
قيودا على حركة التنقل والسفر وإلغاء 
فــعــالــيــات كـــبـــرى. يــشــار إلــــى أن فــيــروس 
الــذي ُيعتقد أنه ظهر في أواخر  كورونا، 
الـــعـــام املـــاضـــي فـــي ســــوق غــيــر مــرخــص 
للمأكوالت البحرية والحيوانات البرية 
في مدينة ووهــان بوسط الصني، انتشر 
إلــــــى املــــــــدن الـــصـــيـــنـــيـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا بــكــني 
وشـــنـــغـــهـــاي، وكـــذلـــك الــــواليــــات املــتــحــدة 
ــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان  وتــايــالنــد وكـــوريـ

وأستراليا وفرنسا وكندا.

¶ الصينيون يرتدون األقنعة خوفا من كورونا - أ ف ب

لندن- قنا

دراسة بريطانية: معدل اإلصابة بكورونا 
يجعل من الصعب السيطرة عليه

 كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من 
جامعة إمبريال كوليدج أن استمرار تفشي 
فيروس كورونا بهذه الوتيرة يعتمد على 
كـــفـــاءة إجــــــراءات الــحــد مــنــه، بــحــيــث يجب 
أن تــوقــف إجــــراءات السيطرة على املــرض 
انــتــقــال الـــعـــدوى فــي مــا ال يــقــل عــن 60 في 
ــتـــواء  املــــائــــة مــــن الــــحــــاالت حـــتـــى يــمــكــن احـ

الوباء.
وقـــال نيل فيرجسون أخــصــائــي األمـــراض 
املعدية و قائد الدراسة "ليس من الواضح 
ـــا إذا كــــــان يــمــكــن  ــي مــ ــالــ ــحــ ـــت الــ ــوقــ ــ ـــي الـ فــ

احتواء هذا التفشي داخل الصني". ويشير 
إلــى أن أربــعــة آالف شخص في  الباحثون 
ووهان أصيبوا بالفيروس بالفعل بحلول 
الــحــالــي، وإن كـــل مــصــاب ينقل  يــنــايــر   18

العدوى إلى اثنني أو ثالثة في املتوسط.
وأوضحت الدراسة أنه إذا استمر انتشار 
الوباء بال توقف في ووهــان وسط الصني 
أكــبــر بكثير بحلول  الــرقــم سيصبح  فــهــذا 
الرابع من فبراير. وقدر الباحثون أن يبلغ 
عــدد املصابني بــاملــرض فــي املدينة، والتي 
ــدأ ظـــهـــور الـــفـــيـــروس فــيــهــا فـــي ديــســمــبــر  بــ
املـــاضـــي، نــحــو 190 ألــــف شــخــص بــحــلــول 

الرابع من فبراير.

بكين - رويترز

قدرة الفيروس على االنتشار تزداد قوة

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصني 
أمــس األحـــد إن قـــدرة فــيــروس كــورونــا 
عـــلـــى االنــــتــــقــــال تـــــــزداد قـــــوة وإن عـــدد 
حـــاالت اإلصــابــة بــالــعــدوى قــد يواصل 
االرتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ـــي شـــخـــص فـ ـــفـ ــن ألـ ــ ـــر مـ ـــثـ أكـ
الــصــني.  فـــي  لـــوفـــاة 56 شــخــصــا  وأدى 
وذكــر وزيــر لجنة الصحة الوطنية ما 
إفـــادة صحفية أن معرفة  شــيــاوي فــي 
السلطات بالفيروس الجديد محدودة 
كما أن املخاطر الناجمة عن تحوالته 
غــيــر واضـــحـــة بــالــنــســبــة لــهــا. وأضـــاف 
ــا  ــة فــــيــــروس كــــورونــ ــانـ ــتــــرة حـــضـ أن فــ
الجديد يمكن أن تتراوح بني يوم و14 
يــومــا وأنـــه يصبح مــعــديــا خـــالل فترة 
حــضــانــتــه بــعــكــس مــتــالزمــة االلــتــهــاب 
ــارس) الناجمة عن  الــحــاد (ســ الــرئــوي 
فيروس كورونا الــذي ظهر في الصني 
وأودى بحياة قرابة 800 شخص على 
مستوى العالم في عامي 2002 و2003. 
وتابع قائال في إفادته، التي حضرها 

ــن الــصــحــفــيــني وجـــــاءت  عـــــدد كــبــيــر مــ
فـــي ثــانــي أيــــام عــطــلــة الــســنــة الــقــمــريــة 
الـــجـــديـــدة، إنــــه ســيــتــم تــكــثــيــف جــهــود 
احـــتـــواء الــفــيــروس الــتــي شــمــلــت حتى 
اآلن قيودا على التنقل والسفر وإلغاء 
فعاليات كبيرة. من جانبه، قال رئيس 
ــيـــث يــتــفــشــى وبــــاء  ــة ووهــــــــان حـ ــديـ ــلـ بـ
االلــتــهــاب الــرئــوي الــنــاجــم عــن فيروس 
ــا املــســتــجــد األحـــــد إنــــه يــتــوقــع  كــــورونــ
تسجيل نحو ألــف إصابة أخــرى، بناء 
على عــدد مــرضــى املستشفيات الذين 
لــــم يــخــضــعــوا بـــعـــد الخـــتـــبـــار الــتــثــبــت 
ــفـــيـــروس. وفــــي الـــســـيـــاق، أعــلــنــت  مـــن الـ
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة أمــــس أن واحــــدة 
من مقاطعاتها وثــالث مــدن في البالد 
الــطــويــلــة للحافالت  الــرحــالت  ستمنع 
في محاولة الحتواء انتشر الفيروس. 
وقالت قناة التلفزيون الحكومية (سي 
ســـي تـــي فــــي) إن مــقــاطــعــة شــانــدونــغ 
ــافـــــالت  ــ (شـــــــــــــرق) ســــتــــعــــلــــق دخـــــــــــول حـ
الرحالت الطويلة إلى أراضيها، بعدما 
أعلنت ثالث مدن هي تيانجني وبكني 

وتشيان، إجراءات من هذا النوع. 

¶ إجراءات الفحص في مطارات الصني - رويترز

¶ مسافر صيني في مطار شارل ديجول - أ ف ب

تسجيل ثالث إصابة في أمريكا وكوريا الجنوبية

سفارة تركيا بسيول تحذر مواطنيها بخصوص كورونا

حذرت السفارة التركية في سيول، أمس، 
الـــرعـــايـــا األتـــــــراك املـــوجـــوديـــن فـــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، بــخــصــوص فــيــروس "كــورونــا 
الجديد". وذكرت السفارة، في بيان نشرته 
عــلــى حسابها الــرســمــي بــمــوقــع "تــويــتــر"، 
أن كــوريــا الــجــنــوبــيــة ســجــلــت 3 إصــابــات 

بــفــيــروس "كـــورونـــا الــجــديــد"، واملــصــابــون 
يخضعون للعالج باملستشفيات حاليا.

وأضـــاف الــبــيــان، أن "الــبــالد لــم تسجل أي 
ــة بــالــفــيــروس،  ــابــ حـــالـــة وفـــــاة جـــــراء اإلصــ
غــيــر أن الــكــثــيــر مـــن الـــســـيـــاح الــصــيــنــيــني 
إلــى كوريا  (حيث ظهر الفيروس)، قدموا 
الــجــديــدة".  الــســنــة  الجنوبية خـــالل عطلة 
ودعا الرعايا األتراك املوجودين في البالد، 

إلــــى تـــوخـــي الــــحــــذر، وأخـــــذ االحــتــيــاطــات 
الالزمة لتجنب اإلصابة بالفيروس. كما 
املـــؤســـســـات الصحية  طــالــبــهــم بــمــراجــعــة 
بالبالد، في حــال ظهور أعــراض اإلصابة 
ــنـــب األمــــاكــــن  بــــالــــفــــيــــروس، وأيـــــضـــــا تـــجـ
املزدحمة. وأكد البيان، أن السفارة التركية 
في سيول، تتابع التطورات عن كثب حول 

هذا املوضوع.

 أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة األمــريــكــيــة، 
ــة مـــصـــابـــة  ــثــ ــالــ ــة ثــ ــ ــالـ ــ ــيـــل حـ أمـــــــــس، تـــســـجـ
ــا املـــســـتـــجـــد. وذكــــــرت  ــ ــورونــ ــ ــيــــروس كــ ــفــ بــ
وكالة الرعاية الصحية بمقاطعة أورانــج 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا، فـــي بـــيـــان، أنـــهـــا تلقت 
تأكيدا من مراكز السيطرة على األمراض 
والــوقــايــة حــول إصــابــة شخص بفيروس 
كورونا املستجد، مشيرة إلى أنه نقل إلى 

املستشفى وهو اآلن في حالة جيدة.
وأوضحت أن املريض جاء من رحلة سفر 
مــن مدينة ووهـــان الصينية، مضيفة "ال 
يــوجــد دلــيــل عــلــى أن انــتــقــال الـــعـــدوى من 
شخص إلى شخص في أورانــج، والخطر 
الــحــالــي النــتــقــال الـــعـــدوى محليا ال يــزال 
مــنــخــفــضــا".وهــذه ثــالــث حــالــة مــؤكــدة في 
الواليات املتحدة بعد تأكيد إصابة امرأة 
فـــي الــســتــيــنــات مـــن الــعــمــر فـــي شــيــكــاغــو، 
ورجل في الثالثينات في والية واشنطن. 
وكــانــت الـــواليـــات املــتــحــدة قــد أعــلــنــت في 

وقــــت ســـابـــق مـــن امــــس أنـــهـــا تــعــكــف على 
ــلـــة جـــويـــة إلجــــــالء مــوظــفــيــهــا  تــنــظــيــم رحـ
الــدبــلــومــاســيــني والــرعــايــا األمــريــكــيــني في 

مدينة ووهان الصينية.
كــمــا أعــلــنــت كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أمـــس، عن 
ثالث الحاالت املؤكدة لإلصابة بالفيروس 
ــدة مــن  ــزايــ ــتــ ــــط مــــخــــاوف مــ ــد، وســ ــديــ ــجــ الــ
انتشار املرض الشبيه بااللتهاب الرئوي 

عبر الصني وأجزاء أخرى من العالم.
الـــكـــوريـــة ملــكــافــحــة  املــــراكــــز  وذكــــــرت إدارة 
ــا، فـــــي بـــيـــان  ــنــــهــ األمــــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة مــ
أوردتــــــه وكـــالـــة أنـــبـــاء يـــونـــهـــاب، أنــــه تــأكــد 
إصابة مواطن مقيم (54 سنة) في مدينة 
"ووهان" الصينية، كان قد وصل إلى سول 
االثــنــني املــاضــي.  وأضــافــت أنــه تــم فحص 
47 شــخــصــا، حــتــى اآلن، ظـــهـــرت عليهم 
األعراض، حيث أظهرت جميع اختباراتهم 

نتائج سلبية.
وكــــــــــان قــــــد تــــــم اإلبــــــــــــالغ عــــــن الـــحـــالـــتـــني 
الــســابــقــتــني لــإلصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا 
الجديد في كوريا الجنوبية يومي االثنني 

والجمعة، حيث أكدت السلطات الصحية 
أنها تــراقــب األشــخــاص الــذيــن كــانــوا على 

تواصل بتلك الحاالت. 
وأعلنت السلطات الصحية الكورية أنها 
لــلــصــني كمنطقة  الــرئــيــســي  الـــبـــر  حـــــددت 
"ملــراقــبــة فــيــروس كـــورونـــا"، ضــمــن جهود 
ــم رفــــــع مــســتــوى  ــ ــا تـ ــمـ ــع انـــــتـــــشـــــاره.. كـ ــنـ مـ
ــان" وإقليم  إلــى "ووهــ التحذير مــن السفر 
"خوبي" إلى "املستوى األحمر"، وهو ثالث 
مــســتــوى فـــي نـــظـــام الــتــحــذيــر مـــن الــســفــر 

املكون من أربعة مستويات.
من جانبه، أعلن مسؤول جــزائــري، أمس، 
ــة بــمــطــارات  ــراريــ عـــن تــنــصــيــب أجـــهـــزة حــ
البالد الدولية للكشف عن فيروس كرونا 
ــد.  وقــــــال مـــديـــر الـــوقـــايـــة بــــــوزارة  ــديــ الــــجــ
الـــصـــحـــة الـــجـــزائـــريـــة، جـــمـــال فــــــــورار، فــي 
ــر وبــمــجــرد  ــزائـ مــؤتــمــر صــحــفــي، إن "الـــجـ
ظــهــور الـــفـــيـــروس، نــصــبــت جــهــاز مــراقــبــة 
األوبئة ذات االنتشار الواسع، واستدعت 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــخــبــراء، كــمــا وجــهــت 
تعليمات إلى مدراء الصحة عبر الواليات".

عواصم - قنا- ا5ناضول

أنقرة- ا5ناضول
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تونسي يحول بقايا الحديد إلى تحف فنية

تــنــســاب الــقــطــع الــحــديــديــة الــصــلــبــة بــني يـــدي الفنان 
الــتــونــســي مــحــمــد الــشــرايــطــي كــانــســيــاب مـــيـــاه نهر 
هادئ، فتشكل منحنيات وزوايا تتشابك فيما بينها 
بشكل منتظم وفــنــي، لتخرج فــي هيئة مجسم ثور 
ــه الــصــغــيــرة على  ــتـ قــــوي يــتــأهــب لــلــهــجــوم.فــي ورشـ
الــشــارع الرئيسي بمنطقة براكة الساحل بمحافظة 
نـــابـــل، يــعــمــل مــحــمــد بــجــد إلنـــهـــاء طــلــب أحـــد زبــائــنــه 
عبر لحم بقايا اآلالت امليكانيكية من براغ وسالسل 
وأسالك ببعضها البعض. تشتغل أصابعه الذهبية، 
كــمــا يسميها كــل مــن عـــرف مــحــمــد، بــســالســة متقنة 
الــذي أطفأ 25  فتلّني الحديد القاسي وتطوعه وهــو 

شمعة من خبرته في الحدادة الفنية.بعد غسل بقايا 
اآلالت امليكانيكية، ينطلق محمد في تشكيل مجسمه 
بصنع الـــرأس وصـــوال إلــى بقية األجــــزاء، ثــم يتولى 
عند االنتهاء من املجسم حرقه بالنار لتخليصه من 
الزيوت والشوائب واألوساخ، ويختتم بعملية الدهن 
حسب طلب الــزبــون الــذي تــارة يرغب بدهن قطعته، 
وطــــورا يــحــبــذهــا كــمــا هــي بــلــون الــحــديــد الطبيعي. 
الـــرديـــف بمحافظة  ابـــن منطقة  درس محمد - وهـــو 
قفصة بالجنوب الغربي- إلى حدود الصف الخامس 
ولــم يكن مميزا فــي الــدراســة، بــل شفعت لــه موهبته 
الــخــارقــة فــي الــرســم والــنــقــش عــلــى الــبــلــور والــرخــام 

بـــ"اإلســعــاف".وكــان محمد خــالل دراسته  فــي النجاح 
الــدروس  يطلق العنان لخياله الرحب ويمأل قاعات 
ــداع ال يــصــدق كل  ــ بــرســومــات فــي غــايــة الــروعــة واإلبـ
من يراها أن طفال في عمره رسمها، ولــم يكن -على 
عكس أشــقــائــه- يطلب ألــعــابــا كــهــدايــا األعــيــاد وإنما 
كان يصنع هداياه بنفسه من بقايا العلب واألسالك 

الحديدية لشدة ولعه باألعمال اليدوية. 
تــلــقــى طــريــقــة مــحــمــد املــتــقــنــة فـــي صــنــع املــجــســمــات 
-خاصة ذات الحجم الكبير- استحسان التونسيني 
ــادق والــــحــــدائــــق الــعــمــومــيــة  ــنــ ــفــ ـــن الــ ـــني عـ ــؤولـ ــســ واملــ
ــة وجـــذبـــت  ــعــ ــا أكـــســـبـــتـــه شـــهـــرة واســ ــمــ فـــحـــســـب، وإنــ

انتباه السياح األجانب من أملانيا وفرنسا وإيطاليا 
وبلجيكا يأتونه خصيصا القتناء قطع معينة كما 
تــزيــن أعــمــالــه مـــعـــارض الــعــديــد مـــن كــبــار الــرســامــني 
ــاروا وضـــعـــهـــا فــــي مـــداخـــل  ــ ــتـ ــ ــذيــــن اخـ الــتــونــســيــني الــ
معارضهم، مما أكسبه ثقة ومسؤولية كبيرتني ملزيد 
ــداع فــي مــجــال الـــحـــدادة الــفــنــيــة، وهـــو بصدد  مــن اإلبــ
التحضير لصناعة أجسام متحركة وتتعدى عالقة 
إلــى  محمد بموهبته عــالقــة مــوظــف عـــادي بمهنته 
عالقة شغف وعشق يتجددان كــل يــوم ويسعى إلى 
تمريرهما إلى ابنته التي ورثت عنه هذه املوهبة وال 

تنفك تفاجئه بأفكارها الخارقة واملبدعة.

سوري ينقذ تركية من تحت أنقاض الزلزال
تــداول رواد مواقع التواصل االجتماعي فيديو 
الـــذي ضرب  الــزلــزال  لسيدة تركية مــن ضحايا 
ــبـــالد، مــســاء الــجــمــعــة 24  واليــــة أالزيـــــغ شــــرق الـ
يــنــايــر 2020، تــعــبــر فــيــه عـــن امــتــنــانــهــا لــشــاب 
ســوري أنقذ حياتها، عندما أخرجها من تحت 
أنقاض الزلزال الذي خلف عشرات القتلى ومئات 
الجرحى. السيدة التركية قالت في الفيديو الذي 
ــد املــســتــشــفــيــات، «تـــعـــرفـــون أولـــئـــك  ــأحـ ــور بـ ــ صـ
الــذيــن ننتقدهم؟! شــاب منهم اسمه  الــســوريــني 
ــافــــره، حــتــى  ــأظــ مـــحـــمـــود بـــقـــي يــحــفــر الــــتــــراب بــ
ــو يــحــاول إخــراجــنــا مــن تحت  تــمــزقــت يــــداه وهـ

األنقاض» حسب ما ذكرته وكالة أنباء تركيا. 
وأضـــافـــت الــســيــدة الــتــركــيــة قــائــلــة: «لــــن أنــســاه 
(مــحــمــود) حــتــى لـــو مـــت، وإن خــرجــت مـــن هنا 
انــتــشــار الفيديو  ــده». ورافـــق  سأبحث عنه وأجــ
على مواقع التواصل االجتماعي، إشادات كبيرة 
بالشاب محمود، حيث أشــاد النشطاء األتــراك 
الـــزلـــزال. وســاهــم  أبــداهــا بعيد  الــتــي  بشجاعته 
ــــول" فـــي لـــقـــاء الـــشـــاب الــجــامــعــي  ــــاضـ فـــريـــق "األنـ
الــســوري محمود العثمان، مع السيدة التركية 
أيـــدن، التي أنقذها وزوجــهــا بشجاعة  دوردانـــه 
ــقــــاض إثــــر الــــزلــــزال الــعــنــيــف في  مـــن تــحــت األنــ
واليـــة أالزيــــغ وتــمــكــن الــفــريــق مــن الــوصــول إلــى 
الــــشــــاب الــــســــوري بـــعـــد انـــتـــشـــار مــقــطــع فــيــديــو 
لــلــســيــدة دوردانــــــه فـــي املــســتــشــفــى، وهـــي تـــروي 
ــا مـــحـــمـــود إلنـــقـــاذهـــا  ــرهــ ــهــ ــي أظــ ــتــ ــولـــة الــ ــبـــطـ الـ
هـــي وزوجـــهـــا مـــن تــحــت أنـــقـــاض مــنــزلــهــمــا في 
ــغ، دون أن يكترث  ــ فـــي أالزيــ حـــي "ســــورســــورو" 
ــه. وعـــقـــب انــتــشــار  ــديـ ــابـــت يـ لـــلـــجـــروح الـــتـــي أصـ
مقطع الفيديو باملنصات االجتماعية، تصدر 

هاشتاغ (محمود_السوري)، قائمة الترند على 
"تويتر" في تركيا، حيث وصــف املشاركون في 
بـ"البطل" و"املنقذ" و"الشجاع"  الهشتاغ محمود 
وغيرها من الصفات التي تصور فعله.محمود 
جاء إلى والية هطاي جنوبي تركيا قبل عامني 
ــة، وقـــبـــل 3 أشــهــر  مـــن مــحــافــظــة حـــمـــاة الـــســـوريـ
انتقل إلى أالزيــغ من أجل دراســة الجامعة، وقد 
روى لــألنــاضــول الــلــحــظــات الــتــي عــاشــهــا خــالل 
الزلزال  إنقاذ السيدة التركية وزوجها في يوم 

العنيف.
ــال الـــشـــاب الـــســـوري إن الـــزلـــزال وقـــع عندما  وقــ
خــرج مــن العمل وكـــان فــي طريقه إلــى ممارسة 

الــفــور بعد انتهاء الهزة  الــريــاضــة، ليتجه على 
ــــوات  ــو يــســمــع أصـ ــ ــهـــدم وهـ ــان الــــــذي تـ ــكــ ــــى املــ إلـ
ــــوت تــلــك  ــاف: "ســـمـــعـــت صـ ــ ــ الــــنــــاس هــــنــــاك. وأضــ
املــرأة وزوجها، دخلت (املنزل املهدم) وفي يدي 
املــصــبــاح وبــعــدهــا نــاديــت بــعــض الــشــبــاب لكي 
يساعدوني في هــذا األمــر.. أوال أخرجنا الرجل 
ــدأت فـــي إخـــراج  مـــن تــحــت االنـــقـــاض وبــعــدهــا بــ
ــيــــاء الــتــي  املــــــرأة وأزلــــــت عــنــهــا الــكــثــيــر مـــن األشــ

سقطت فوقها".
 وتابع: "عندما رأيتها كان الركام ساقطا على 
بــإزالــة  فــبــدأت  أقــدامــهــا وال تستطيع أن تتحرك 
ذلك الركام إلى أن خرجت ونقلت إلى املستشفى".

عطل مفاجئ يضرب 
فيسبوك

تعرض موقع التواصل االجتماعي األمريكي، "فيسبوك"، 
ــل لـــــــدى آالف  ــطــ ــعــ ــــئ، الـــــســـــبـــــت.وحـــــدث الــ ــــاجـ ــفـ ــ لـــعـــطـــل مـ
املستخدمني في معظم بلدان العالم، في حني سجل موقع 
"داون ديتيكتور دوت كوم" ملتابعة األعطال اإللكترونية، 
العديد من التقارير بالعطل.وشكا مستخدمو "فيسبوك" 
ــار  ــبـ ــــدم تــمــكــنــهــم مــــن إعـــــــادة تــحــمــيــل صــفــحــة األخـ مــــن عـ
الخاصة بهم، بينما شكا البعض اآلخــر مــن عــدم قدرته 
ملا يقرب من 2000 مستخدم داخــل اململكة املتحدة، أنهم 
الـــ24 ساعة املاضية.وأبلغ  واجهوا عطل "فيسبوك" خالل 
الــعــديــد مـــن مــســتــخــدمــي مــوقــع "تـــويـــتـــر"، أن حــســابــاتــهــم 
أمـــرا خطأ  على مــوقــع "فيسبوك" تظهر رســالــة أن "هــنــاك 
حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".سجيل الدخول إلى 

حسابه، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

5 بنات توائم.. مصدر سعادة

تشكل البنات التوائم الـ 5 في والية قونية التركية، 
مصدر سعادة ألسرتهن، ويلقني اهتماما خاصا 
الــــزوجــــان "طـــوبـــى دور"  ــنــــاس. ورزق  الــ قــبــل  مـــن 
قــبــل 8 ســـنـــوات،  ـــ 5،  ــ ال بــالــتــوائــم  و"أحــــمــــد دور"، 
الــعــاصــمــة النمساوية  عــنــدمــا كــانــا يعيشان فــي 
فيينا. وقرر والد التوائم الـ 5، الذي كان يعمل في 
تنسيقية النقل ببلدية فيينا، العودة لالستقرار 
فــي تــركــيــا، مــبــاشــرًة بــعــد مجيئهن إلـــى الــحــيــاة. 
وتــلــقــى الــبــنــات اهــتــمــامــا خــاصــا مــن األهــالــي في 
الــواليــة، جــراء ارتدائهن لنفس املــالبــس، ومالمح 
الـــتـــشـــابـــه الــكــبــيــر بــيــنــهــن.كــمــا تــضــفــي الـــتـــوائـــم، 
بــرفــقــة أخــتــهــن الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 15 عــامــا، جــوا 
ــرة. وقــالــت طوبى  مــن املـــرح والــســعــادة على األســ

دور، لألناضول، ان األطباء أخبروها قبل عملية 
الـــوالدة، بوجود خطر على حياة بعض التوائم، 
قبل أن تتم العملية بنجاح. وأضافت أن البنات 
ــي املـــــدرســـــة، حــيــث  ــواقــــف طـــريـــفـــة فــ يـــتـــعـــرضـــن ملــ
تختلط أسماؤهن أحيانا على املعلمني. وأردفت 
فـــي أن يصبحن  بــنــاتــهــا يــرغــنب  طــوبــى دور، أن 
طبيبات ومــعــلــمــات فــي املــســتــقــبــل، وانــهــن يلفنت 
اهتمام الناس كثيرا. من جانبه، أفاد أحمد دور، 
بــأنــهــم يــحــرصــون كــثــيــرا عــلــى الــعــدل بــني البنات 
أثــنــاء اقتناء املــالبــس، وتلبية طلباتهن  الخمس 
املختلفة. وأوضــح أن أخــت البنات الكبرى، تقوم 
الثانية فــي البيت، حيث تحرص على  بــدور األم 

رعايتهن وتلبية طلباتهن.

صيغة رياضيات للحصول على قهوة مثالية
ــور الــعــلــمــاء صــيــغــة ريــاضــيــة  طــ
ــــي".  ــالــ ــ ــثــ ــ ــو "مــ ــ ــرســ ــ ــبــ ــ لــــصــــنــــع اســ
ــثــــون فـــــي مـــقـــال  أوضـــــــــح الــــبــــاحــ
ــلـــة "مــــــاتــــــر" أنـــهـــم  نــــشــــر فـــــي مـــجـ
كــانــوا يحاولون تحسني عملية 
غـــلـــي الـــقـــهـــوة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
طعم مــركــز، مــع تقليل استهالك 
ــات  ــ ــــواليـ ــي الـ ــوة.فــ ــهــ ــقــ ــبــــوب الــ حــ
املتحدة، تشير معايير صناعة 
إلــى أن الحجم النهائي  الــقــهــوة 
ــكــــون مــــن 25 إلـــى  ــمـــشـــروب يــ ــلـ لـ
35 مـــلـــلـــيـــتـــر. وأثـــــــنـــــــاء عــمــلــيــة 
الـــتـــحـــضـــيـــر، يـــتـــم تـــوفـــيـــر املـــيـــاه 
تـــــحـــــت الـــــضـــــغـــــط عـــــنـــــد درجــــــــة 
ــرارة 92-95 درجـــة ملــدة 30-20  حـ
ثانية. وتتطلب الكأس الواحدة 
ــرامـــات من  ســبــعــة إلــــى تــســعــة جـ
ــبـــوب. وأشــــــار الــعــلــمــاء إلــى  الـــحـ
أن الــعــديــد مــن املــقــاهــي ال تلتزم 
بــــهــــذه الــــتــــوصــــيــــات. بـــاإلضـــافـــة 
ــــك، تــســمــح آالت الــقــهــوة  ــــى ذلــ إلـ
ــقــــهــــوة  الــــحــــديــــثــــة ملــــحــــضــــري الــ
بضبط خصائص اإلمــداد باملاء 
والــــطــــحــــن يـــــدويـــــا، مـــمـــا يــجــعــل 
طــعــم املــــشــــروب مــخــتــلــفــا تــمــامــا 

مـــن فــنــجــان إلــــى آخــــر حــتــى في 
مـــنـــشـــأة واحــــــــدة، فــــي املـــجـــمـــوع، 
يــتــأثــر طــعــم اإلســبــريــســو بأكثر 
من ألفي مركب كيميائي موجود 
ــبـــوب. ويــعــتــبــر الــخــيــار  فـــي الـــحـ
األفــــضــــل إلعــــــــداد الــــحــــبــــوب هــو 
الطحن الناعم، ألن هذا يزيد من 
التالمس بني القهوة واملاء.ولكن 
ــي لــلــعــلــمــاء  ــاضــ ــريــ ــمــــوذج الــ ــنــ الــ
أفـــضـــل  ــيـــســـت  لـ أظــــهــــر أن هـــــــذه 
طريقة للتحضير، ألن الجزيئات 
الصغيرة جدا تسد الفلتر، ولهذا 
السبب تنخفض نسبة الركيزة، 
فـــي الــنــهــايــة، خــلــص الــبــاحــثــون 
ــوة اإلســــبــــريــــســــو  قــــــهــــ إلـــــــــى أن 

ــددا أقـــل من  "املــثــالــيــة" تــتــطــلــب عــ
الحبوب وطحن الحبوب بطريقة 
خشنة. باإلضافة إلى ذلك، يجب 
أقــل غليانا. ونقل  استخدام مــاء 
موقع "يــورك الــيــرت" كلمات أحد 
الــدراســة، وهــو كيميائي  مؤلفي 
من جامعة أوريغون كريستوفر 
تـــم اســـتـــخـــدام 15  "إذا  هـــيـــنـــدون 
جــرامــا مــن الــحــبــوب بـــدال مــن 20 
ــم طــحــنــهــا بـــطـــريـــقـــة خــشــنــة،  ــ وتــ
فستشرب مشروبا رائعا، وفترة 
الــتــحــضــيــر مـــن 7 إلــــى 14 ثــانــيــة 
مــــن 25، وهــــكــــذا ســتــعــطــي  ــــدال  بــ
الــحــبــوب نــكــهــة أكــثــر، مــمــا يبقي 

القهوة ثقيلة ويزيل املرأرة".
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هل يصبح العرب بال أوطان عام 2030؟
حكمة صــادقــة نــطــق بــهــا مــوقــع أمــريــكــي هو 
(أنتليجنس ريفيو) تتمثل في السؤال التالي 
غــيــر املــتــوقــع: هــل يــصــبــح أغــلــب الــعــرب بعد 
ــان؟ ويــقــول  عــشــر ســنــوات مــشــرديــن بــال أوطـــ
الـــعـــرب مــنــذ 1948 حــتــى ســنــوات  املـــوقـــع إن 
لــوجــود أربــعــة  يــتــأملــون  التسعينيات كــانــوا 
مــــاليــــني فــلــســطــيــنــي أخـــــرجـــــوا مــــن ديــــارهــــم 
ومــدنــهــم لــتــزرع إســرائــيــل بــعــد قـــرار نشأتها 
(فبراير 1947) عوضا عنهم شتاتا من اليهود 

قــدمــوا إلــى مــا يعتبرونه "أرضــهــم املــوعــودة" 
واســـتـــوطـــنـــوا فــلــســطــني بــعــد تــشــريــد أهــلــهــا 
وطبعا كانت قضية تحرير فلسطني قضية 
الــعــرب األولـــى ثــم تعاقبت النكبات العربية 
بسبب الحروب وسوء التقدير وانقطاع حبل 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق فــأصــبــح الـــيـــوم بعض 
املـــواطـــنـــني الـــعـــرب بـــال أوطـــــان أو عــلــى األقـــل 
يصعب الــعــودة بــســالم إلـــى أوطــانــهــم. وهــذا 
حال اليمنيني والسوريني والليبيني وقبلهم 

ــال الــلــبــنــانــيــني أثــنــاء الــحــرب األهــلــيــة  ــان حـ كـ
وحال العراقيني بعد الغز والعراقي للكويت 
واحـــــتـــــالل داعـــــــش لـــبـــعـــض أراضــــــــي الــــعــــراق 
وتكاثر املتدخلني في أزمــات العراق. تعليقا 
عــلــى هــــذه الــحــكــمــة إذا وجــــب الــتــعــلــيــق هو 

الــلــهــم إهـــد قــومــي إلــى 
الصراط املستقيم 
وآتــهــم مــن لدنك 

رشدًا.

تنظيم ا�سواق 
وسيلة لضمان 
انسياب السلع 
وتركيز ا�سعار 

وبناء عالقة 
عادلة بين المنتج 

والمستهلك.

لــى 

يحتفل الشيخ ثاني بن عبدالعزيز بن 
ثاني بن جاسم آل ثاني بزواج نجله 

(عبدالعزيز) وذلك بمشيئة الله تعالى 
بعد صالة العصر من مساء اليوم االثنني 

بمجلسه الكائن في منطقة الغرافة.

{اللي فوق ما تِحنوا على اللي تحت}
بــال كثير مــن علماء االجتماع  قضية االستبعاد االجتماعي شغلت 
كــونــهــا ســبــبــًا مــبــاشــرًا فـــي تــقــســيــم املــجــتــمــعــات وظـــهـــور بــــؤر الــتــوتــر 

واالنقسام فيها.
 فاالستبعاد االجتماعي يعمل في تضاد تام مع عملية االندماج التي 
تقوم عليها املجتمعات حتى إن مفهوم الدولة ذاته يعد ناقصًا مع وجود 

بوادر االستبعاد االجتماعي فيها. 
ــن االســـتـــبـــعـــاد االجـــتـــمـــاعـــي يــمــكــن مــالحــظــتــهــمــا في  ــان مـ ــوعـ هـــنـــاك نـ
املـــال دورا سلبيا  يـــؤدي رأس  الناقصة حيث  الــرأســمــالــيــة  املجتمعات 
نتيجة عدم ارتباطه بنشوء الديمقراطية وطبقاتها املالزمة لها تاريخيا. 
فــوجــود اإلثــنــيــات والــطــوائــف وجـــود طبيعي فــي جميع املجتمعات وال 
النقاء واالصطفاء  اقــتــرن بفكرة  اذا  اال  يمكن ان يشكل خطرا عليها 
التعامل مع  لذلك يمكن  او طائفة دون غيرها،  لفئة  الحقيقة  او امتالك 

نتائجه مع التسليم بوجوده اصال. 
ما يهمنا هنا نمط اخر مؤسس لعملية االستبعاد االجتماعي له عالقة 
الرأسمالية  العربية واجتياح  التي مرت بها مجتمعاتنا  التطور  بعملية 
وحدها لهذه املجتمعات دون مصاحبة حقيقية لتشكيالتها األرضية 
النوعان  الضابطة لقيامها كنشوء برجوازية وطنية مطالبة بحقوقها، 
من االستبعاد االجتماعي اللذان اشرت اليهما، احدهما متعلق بالنخبة 
او بالطبقة العليا في املجتمع واالخر بطبقة املهمشني فيه، االولى ألنها 
مــبــرراتــهــا بنفي نفسها  لــهــا  ــــى  االول مكتفية والــثــانــيــة ألنــهــا مقصية، 
اختياريا والثانية ال تستطيع ان تبرر شعورها باالستبعاد، االولى عادة 
ضيقة، والثانية غالبا مفتوحة وتزداد مساحتها مع الوقت، االولى لها 
اخالقياتها والثانية كذلك، االولى تمجد الوضع الراهن واالخرى تطلب 

التغيير. 
الــدراســات االجتماعية مدخال هاما لدراسة وجــود االستبعاد  شكلت 
الــدراســات ان عملية توزيع  الريعية واثبتت  االجتماعي في املجتمعات 
الريع عامل هام في وجود وقيام مثل هذه الظاهرة االجتماعية الخطيرة 
انه  بــل  انــزيــاح املجتمع ضــد نفسه ومــكــونــاتــه  اهــم سلبياتها  وان مــن 
حتى في املجتمعات املتقدمة شكلت جيوب املهمشني مشكلة لالنظمة 
والحكومات. والخطورة في مجتمعاتنا لها شقان ليسا فقط متعلقني 
بأطراف املجتمع نفسه، الطبقة العليا والطبقة الدنيا، بل في غياب الطبقة 
الــذي نفهمه ان االستبعاد االجتماعي  الوسطى كذلك واضمحاللها، 
بشكله التاريخي املعروف متعلق بطبقه املهمشني وجيوبها، اما الشكل 
اخــر يسعى  ان جـــزءا  بــالــذات  الخليجية  يــالحــظ فــي مجتمعاتنا  الـــذي 
الستبعاد نفسه اجتماعيا نظرا الكتفائه وعــدم حاجته ربــمــا، وهنا 
او طبقة باكتفائها واستغنائها عن  الخطورة متى شعرت فئة  مكمن 
مــتــرابــط يشد  فــاالمــر خطير على املجتمع ككل  فــئــات املجتمع،  بــاقــي 

بعضه بعضا ويتالحم افراده في جميع الظروف واملناسبات. 
لــتــجــاوز هـــذه املثالب  الــعــبــور فــوقــه  الــديــمــقــراطــيــة جــســرا يمكن  تشكل 
التي نتجت عن قصور بعض املجتمعات تاريخيا ليس بالضرورة ان 
الــضــروري االقتناع بها  للديمقراطية ولكنه من  يكون املجتمع منتجا 
واستيعابها من نسيجه وبعض آلياتها مع التطور ملنع االحتكاك الذي 
قد يحدث لو استفحل االمر، والذي نشهده في مجتمعات عديدة والذي 
ال نتمناه ان يحدث في اي بلد عربي فنحن ال نزال نأمل في استمرار 
(حنية اللي "فوق" على اللي "تحت") التي بدأت كما يبدو في التآكل. أول 

من تنبه لذلك الفنان أحمد عدوية، الله يشافيه.

abdulazizalkhater@yahoo.com

أعــلــنــت هــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة "أشـــغـــال" عــن إغــــالق جزئي 
على شــارع عبد العزيز بن أحمد اعتبارًا من غد الثالثاء. 
وبــالــتــنــســيــق مـــع اإلدارة الــعــامــة لـــلـــمـــرور، ســيــســتــمــر هــذا 

اإلغالق ملدة ثالثة أشهر بهدف إتاحة املجال أمام استكمال 
أعمال البنية التحتية وذلك ضمن مشروع تطوير الطريق 

الدائري األول.
وخالل هذه الفترة، سيتعني على سائقي املركبات استخدام 

شارع امليمون وشارع العريق كطرق بديلة.

الدوحة - الشرق

وليد الدرعي

البلدية تحذر من تعديل 
الفلل دون إذن

ــراءات  حـــذرت وزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة مــن اتــخــاذ إجــ
قانونية ضد السكان الذين يقومون بإجراء تعديالت 

على الفلل دون إذن. 
ــوزارة فـــي تــغــريــدة لــهــا عــلــى صفحتها  ــ ــ والحـــظـــت الـ
الــرســمــيــة بــمــوقــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي تــويــتــر أن 
التعديالت على الفلل دون الحصول على التراخيص 
املـــالـــك للمسؤولية  قـــد تــعــرض  ــة  الـــالزمـ واملـــوافـــقـــات 
القانونية وفًقا للقوانني املعمول بها، قائلة:" تهيب 
الفلل الخدمية  البلدية والبيئة بالسادة مالك  وزارة 
ضرورة التقيد باالشتراطات التخطيطية واملوافقات 
البناء املعتمدة بعدم إجــراء  الرسمية حسب رخــص 
أي تــعــديــالت تخطيطية على املبنى دون الحصول 
عــلــى الــتــراخــيــص واملـــوافـــقـــات الـــالزمـــة مـــن الــبــلــديــة 

لة القانونية". املعنية، وذلك تجنبا للمساء
ويـــشـــار إلــــى أن بــعــض الــفــلــل قــامــت مـــؤخـــرا بــإجــراء 
تــعــديــالت تخطيطية عــلــى الــفــيــال عــن طــريــق إضــافــة 
أقــســام أو تــعــديــل الـــجـــدران أو تــعــديــل املـــداخـــل دون 
الــحــصــول عــلــى الــتــراخــيــص واملــوافــقــات الـــالزمـــة من 

السلطة املختصة.
وفــًقــا لنص املـــادة األولـــى مــن الــقــانــون رقــم (4) لسنة 
1985 بــشــأن تنظيم املباني وتــعــديــالتــه، ينص على 
أنــه ال يجوز إنــشــاء مبنى أو إنــشــاء عمل تــجــاري أو 
توسيعه أو تمديده أو دعمه أو صيانته أو تغيير 
مـــيـــزات أي عـــقـــار إال بــعــد الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص 

للقيام بذلك من البلدية املختصة.


