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نائب رئيس الوزراء وبن علوي يستعرضان العالقات
قطر تتقدم في إجراءات التقاضي ونفاذ العقود
تشجيع االستثمارات في االقتصاد األخضر
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ً ً عــامــا ٢٣٢٣ عــامــا
مـن الريـادة مـن الريـادة 
والتميــزوالتميــز

٢٥

قانون جديد لتنظيم الخدمات الجامعيــة
سر نجاح مشاريع جائزة ريـادة األعمـال

العدل تطلق ٧ خدمات إلكترونية جديدة قريباً
١٤ و ١٦ و ١٧ و ٢٠

الدوحة - قنا: يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني،  أمير البالد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة، 
(كيتكوم  المعلومات  قطر  لتكنولوجيا  ومعرض  مؤتمر  افتتاح 
٢٠١٩) الذي تنظمه وزارة المواصالت  واالتصاالت تحت شعار 
الرئيسية  لمؤتمر  المجموعة  واجتماع  وذكــيــة»،  آمنة  «مــدن 
من  للمؤتمرات .   الوطني  قطر  مركز  في  غــداً  لألمن،  ميونخ 
الرئيس  ــيــوم،  ال صــبــاح  األمــيــر،  ســمــو  يستقبل  أخــــرى،  نــاحــيــة 
العالقات  الزعيمان،  وسيبحث  بولسونارو.   البرازيلي  جايير 
من  دعمها  وتعزيزها،  وعــــدًدا  وســبــل  البلدين  بين  الثنائية 
خــالل  الزيارة  سيتم  كما  الــُمــشــتــرك،  االهــتــمــام  ذات  القضايا 

التوقيع  على عدٍد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ً ً» غدا صاحب السمو  يرعى افتتاح «كيتكوم صاحب السمو  يرعى افتتاح «كيتكوم ٢٠١٩٢٠١٩» غدا
الدوحة تستضيف اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ لألمن

الـــيـــوم ــــُمــــشــــتــــرك  ال االهــــتــــمــــام  ذات  ــــقــــضــــايــــا  وال الــــعــــالقــــات  تـــعـــزيـــز  ـــحـــث  ـــب ت بــــرازيــــلــــيــــة  قـــطـــريـــة  قـــمـــة 

تفاصيل ص  تفاصيل ص  ٤٤ و   و  ٨٨  و   و ٩٩    

الدوحة - [: استأنفت سوق اإلصدار 
األولّي بقطر نشاطها هذا العام،  باالكتتاب 
وتم  شركة «بــلــدنــا»،  أسهم  مــن   ٪٧٥ فــي 
لالكتتاب،  بقيمة  سهم  مليار   ١٫٤٢ طــرح 
١٫٠١ ريال للسهم، تشمل رياالً واحداً قيمة 
مــصــاريــف  إصـــــدار.   ريــــال  و٠٫٠١  اســمــيــة، 
وقــــالــــت مــــصــــادر لــــــ[ إن االكــتــتــاب 
البنوك  معظم  ــرتــه  وّف الـــذي  اإللــكــتــرونــي 

أغلب  المستثمرين،  اهتمام  على  استحوذ 
هذا  المستثمرين  من  الكثير  يُفّضل  حيث 
النوع من االكتتاب  بدالً من الذهاب للبنوك 
وتضييع الوقت في تقديم الطلبات.  ولوحظ 
نسبة غير قليلة من المكتتبين من السيدات 
الالتي  حرصن على الحصول على نسبة من 

األسهم من باب االستثمار. 

االكتتاب اإللكتروني في «بلدنا» يجذب المستثمرين

^ ]^ ] تفاصيل  ص  تفاصيل  ص  ٢٢صاحب السمو تسلم أوراق اعتـمـاد ٤ سـفراء جدد
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 الدوحة - قنا: تسّلم حضرة 
تميم  الــشــيــخ  الــســمــو  صـــاحـــب 
البالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد  بــن 
الـــمـــفـــدى، بــمــكــتــبــه بـــالـــديـــوان 
األمـــيـــري صــبــاح أمـــس، أوراق 
اعتماد أربعة سفراء جدد لدى 

الدولة. 
أوراق  ســـمـــوه  تــســّلــم  فــقــد   
الدكتور  سعادة  من  كل  اعتماد 
ــــــــاراد نــــــاث بـــــــــــرادواج ســفــيــر  ن
الديمقراطية  نيبال  جمهورية 
االتــــحــــاديــــة، وســــعــــادة الــســيــد 
سفير  اشــيــمــبــيــكــوف  جينكيز 
جــــمــــهــــوريــــة قـــرغـــيـــزســـتـــان، 
وســـــــعـــــــادة الــــســــيــــد فــــرانــــســــوا 
نكوليكييمفورا سفير جمهورية 
ستين  السيد  وســعــادة  روانــــدا، 

آرنــــه روزنـــيـــس ســفــيــر مملكة 
النرويج.

 وقـــــد رّحــــــب ســـمـــو األمـــيـــر 
لهم  متمنياً  الــجــدد  بــالــســفــراء 

التوفيق في مهامهم وللعالقات 
بين دولة قطر ودولهم مزيداً 

من التطور والنماء. 
أصحاب  نقل  جانبهم،  من   

السعادة السفراء لسموه تحيات 
ـــــهـــــم وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــم  قــــــــادة دول
التقدم  بــدوام  القطري  للشعب 

واالزدهار. 

ألصحاب  جرت  قد  وكانت   
السعادة السفراء في وقت سابق 
مــراســم اســتــقــبــال رســمــيــة في 

الديوان األميري. 

 صاحب السمو يتسلم أوراق اعتماد  صاحب السمو يتسلم أوراق اعتماد ٤٤ سفراء جدد سفراء جدد
 لكل من نيبال وقرغيزستان ورواندا والنرويج 

قنا: تواصل دولة  غزة - 
ـــيـــف نـــشـــاطـــهـــا  ـــكـــث قــــطــــر ت
اإلنـــســـانـــي واإلغــــاثــــي، مــن 
خـــــــالل عـــــــدد مـــــن الـــمـــنـــح 
ـــتـــي أســهــمــت  اإلنـــســـانـــيـــة ال
فـــــــي تــــحــــســــيــــن مــــســــتــــوى 
الــمــعــيــشــة لــمــواطــنــي قــطــاع 
أهلها،  صمود  ودعم  غزة 
الحصار  اســتــمــرار  ظــل  فــي 
اإلســــرائــــيــــلــــي الـــمـــفـــروض 
الثالث  لعامه  القطاع  على 

التوالي. على  عشر 
القطرية  اللجنة  وبدأت   
صباح  غــزة  إعــمــار  إلعـــادة 
أمــــس، صـــرف ُمــســاعــدات 
أســـرة  ألــــف   ٧٥ ــــ  ل نـــقـــديـــة 
مــــــن األســــــــــر الــــمــــســــتــــورة 
ـــعـــفـــفـــة فـــــي قـــطـــاع  ـــمـــت وال
دوالر   ١٠٠ بـــواقـــع  غـــــزة، 

أسرة. لكل 
لــســفــيــر  ا ســـعـــادة  وكـــان   
لـــعـــمـــادي، رئــيــس  مــحــمــد ا
لــقــطــريــة إلعـــادة  لــلــجــنــة ا ا
إعــمــار غـــزة، أعــلــن أمــس 
ســتــبــدأ  لــلــجــنــة  ا أن  األول 
لـ  نقدية  ُمساعدات  صرف 
األســر  مــن  أســرة  ألــف   ٧٥
لـــمـــتـــعـــفـــفـــة  لــــمــــســــتــــورة وا ا
مــن   ً فــي قــطــاع غــزة بـــدءا

أمس. 
ــــر  ــــســــفــــي ال وأوضـــــــــــــــــح   
عـــمـــلـــيـــة  أن  الـــــــعـــــــمـــــــادي 
الــــــــصــــــــرف ســـــتـــــتـــــم عـــبـــر 
في  الــبــريــد  مــكــاتــب  فـــروع 

غزة. قطاع  محافظات 
أن  ســـــعـــــادتـــــه  ــــــن  وبــــــّي  
ــــصــــرف ســـيـــكـــون وفـــق  «ال
خالل  بها  المعمول  اآللــيــة 
الـــمـــرات الــســابــقــة، لــألســر 
الـــتـــي تـــم اخـــتـــيـــارهـــا وفـــق 
الـــــمـــــعـــــايـــــيـــــر والـــــــشـــــــروط 
مع  بالتعاون  عليها  المتفق 
االجتماعية  التنمية  وزارة 

بغزة».

 بدء صرف المنحة القطرية لـ ٧٥ ألف أسرة في غزة 
 عبر فروع مكاتب البريد في محافظات القطاع 
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الشيخ  ســـعـــادة  اجــتــمــع  ــا:  قــن  - الـــدوحـــة 
مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي نــائــب 
الخارجية،  وزيـــر  ــــوزراء  ال مجلس  رئــيــس 
علوي  بن  يوسف  السيد  معالي  مع  أمــس، 
الشؤون  عن  المسؤول  الوزير  عبداهللا  بن 

الشقيقة،  عــمــان  سلطنة  فــي  الــخــارجــيــة 
الذي يزور البالد حالياً.

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

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

ســعــادة  تــســلــمــت  قـــنـــا:  سلفادور-  ســــان 
وزيــرة  تينوكو  هيل  ألكسندرا  خوانا  السيدة 
السلفادور،  بجمهورية  الخارجية  العالقات 
بن  محمد  الشيخ  سعادة  من  خطية،  رسالة 
عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي نــائــب رئــيــس مجلس 
بالعالقات  تتصل  الخارجية،  وزيــر  الـــوزراء 

الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
عثمان  طــارق  السيد  الرسالة  بتسليم  قام 
الــعــثــمــان الــقــائــم بــاألعــمــال بــاإلنــابــة بسفارة 
دولـــــة قــطــر لــــدى جــمــهــوريــة الـــســـلـــفـــادور، 
العالقات  وزيــرة  سعادة  مع  اجتماعه  خــالل 

الخارجية بجمهورية السلفادور.

نائب رئيس الوزراء وبن علوي يستعرضان 
العالقات والموضوعات المشتركة

رسالة من نائب رئيس الوزراء إلى وزيرة 
العالقات الخارجية في السلفادور

صاحب  حضرة  يستقبل  قنا:   - الدوحة 

الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 

االثنين  اليوم  صباح  المفدى،  البالد  أمير 

بالديوان األميري، فخامة الرئيس جايير 

بــولــســونــارو رئــيــس جــمــهــوريــة الــبــرازيــل 

االتــحــاديــة، الـــذي يــصــل الــبــالد الــيــوم في 

زيارة رسمية.

وسيبحث سمو األمير وفخامة الرئيس 

البلدين  بين  الثنائية  العالقات  البرازيلي، 

وســبــل دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا، وعــــــدداً من 

كما  الــمــشــتــرك،  االهــتــمــام  ذات  الــقــضــايــا 

سيتم خـــالل الـــزيـــارة الــتــوقــيــع عــلــى عــدد 

في  التفاهم  ومــذكــرات  االتــفــاقــيــات  مــن 

مجاالت مختلفة.

قمة قطرية برازيلية لتعزيز العالقات اليومقمة قطرية برازيلية لتعزيز العالقات اليوم
صاحب السمو والرئيس بولسونارو يبحثان التعاون والقضايا المشتركة

ـــارة ـــزي ــم خــــالل ال ــاه ــف ــت ــى عــــدد مـــن االتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات ال ــل ــع ع ــي ــوق ــت ال

التقويم  دار  أعلنت  قــنــا:   - الــدوحــة 
 (٢٩) الموافق  الثالثاء  غداً  أن  القطري 
غــرة  هــو  ٢٠١٩م،  أكــتــوبــر  شــهــر  مــن 
وأن  ١٤٤١هــــ،  لــعــام  األول  ربــيــع  شهر 
اليوم االثنين هو غاية شهر صفر لعام 

فلكيًّا. ١٤٤٠هـ 
ــــدكــــتــــور بـــشـــيـــر مــــــرزوق  وذكـــــــر ال
(الخبير الفلكي بدار التقويم القطري) 
لــعــام  األول  ربــــيــــع  شـــهـــر  هــــــالل  أن 
 ٢٩ ١٤٤١هـــــ، ســوف يــولــد فجر الــيــوم 
مـــن شــهــر صــفــر ١٤٤١هــــــــ، الــمــوافــق 
(يـــوم  ٢٠١٩م  أكــتــوبــر  شــهــر  مـــن   ٢٨
السادسة  الساعة  عند  وذلك  التحري)، 
بتوقيت  صــبــاًحــا  األربــعــيــن  والــدقــيــقــة 
الــدوحــة الــمــحــلــي. وأضــــاف أن هــالل 
سوف  ١٤٤١هـــ،  لعام  األول  ربيع  شهر 
يــغــرب عـــن ســمــاء دولــــة قــطــر مــســاء 

والدقيقة  الخامسة  الساعة  عند  اليوم 
الـــســـادســـة والـــعـــشـــريـــن مــــســــاًء، بــيــنــمــا 
ستغرب شمس ذلك اليوم عند الساعة 
والخمسين  السادسة  والدقيقة  الرابعة 
ربيع  شهر  هالل  أن  يعني  مما  مساًء، 

دولـــة  ســـمـــاء  فـــي  يــبــقــى  ســــوف  األول 
قدرها  مــدة  التحري  يــوم  مساء  قطر 
ثــالثــون دقــيــقــة، بــيــنــمــا ســـتـــزداد مــدة 
العربية  الــدول  سماء  في  الهالل  بقاء 
كلما اتجهنا غربًا، حتى تصل إلى سبع 

نواكشوط  ســمــاء  فــي  دقيقة  وثــالثــيــن 
بــــدولــــة مـــوريـــتـــانـــيـــا، أمـــــا فــــي بــقــيــة 
واإلسالمية  العربية  والمدن  العواصم 
األول  ربيع  شهر  هــالل  يبقى  فسوف 
لمدد  التحري  يوم  شمس  غروب  بعد 
ولــذا  دقــيــقــة)،  و٣٧   ١٧) بين  تــتــراوح 
ربيع  شهر  هــالل  رصــد  الممكن  فمن 
األول لعام ١٤٤١هـ مساء يوم التحري 
األجهزة  باستخدام  وذلــك  (االثنين)، 
عن  الــبــعــيــدة  الــمــنــاطــق  ومـــن  الفلكية 
الجدير  والبيئية.  الضوئية  الملوثات 
بــالــذكــر أن بــدايــات ونــهــايــات األشــهــر 
القمر  حــركــة  عــلــى  تــعــتــمــد  الــهــجــريــة 
تعتمد  بينما  األرض،  حول  مــداره  في 
بـــدايـــات ونــهــايــات األشــهــر الــمــيــالديــة 
حول  مــدارهــا  في  األرض  حركة  على 

الشمس.

ً دار التقويم القطري: غداً.. غرة ربيع األول فلكيا

الشورى  مجلس  يشارك  قنا:   - الدوحة 
الفصل  من  الرابع  االنعقاد  دور  أعمال  في 
الـــتـــشـــريـــعـــي الـــثـــانـــي لـــلـــبـــرلـــمـــان الـــعـــربـــي، 
والــمــقــرر عــقــده فــي الــعــاصــمــة الــمــصــريــة 
 ٣١ ٢٩ إلـــى  ــقــاهــرة، خـــالل الــفــتــرة مــن  ال
أكتوبر الجاري.   وستجتمع لجان البرلمان 
المدرجة  المواضيع  لمناقشة  الدائمة  العربي 
الــشــؤون  لجنة  منها  أعــمــالــهــا،  جـــدول  عــلــى 
الموضوعات  من  عدداً  ستناقش  التي  المالية 
أهمها مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 
٢٠٢٠م، وستناقش لجنة الشؤون التشريعية 
المعنية  اللجنة  اجــتــمــاع  تــقــريــر  والــقــانــونــيــة 

بحقوق اإلنسان في العالم العربي.

  وســيــتــمــحــور اجــتــمــاع لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة والــســيــاســيــة واألمـــــن الــقــومــي 
واألمنية  السياسية  األوضاع  تطورات  حول 
فـــي الــــدول الــعــربــيــة ومــســتــجــدات الــعــمــل 
ـــمـــشـــتـــرك، وســـتـــنـــاقـــش لــجــنــة  ـــعـــربـــي ال ال
من  موضوعات  عدة  االجتماعية  الشؤون 
أهــمــهــا تــقــديــم تــصــور عــن وثــقــيــه تــطــويــر 

العربي.  العالم  في  التعليم 
  ويمثل مجلس الشورى في االجتماعات 
وصقر  الخاطر،  راشــد  بــن  يوسف  الــســادة 
بـــن فــهــد الــمــريــخــي، والـــدكـــتـــورة عــائــشــة 
عبداهللا  بــن  وخــالــد  المناعي،  يوسف  بنت 
العربي. البرلمان  في  األعضاء  البوعينين، 

الشورى يشارك في اجتماعات 
البرلمان العربي

الدوحة - [: أّكد سفير جمهورية 
سعادة  الــدولــة،  لــدى  االتحادية  البرازيل 
زيـــــارة  أن  عــــبــــداهللا  روبـــــرتـــــو   السفير 
رئيس  بولسونارو  جايير  الرئيس  فخامة 
جمهورية البرازيل االتحادية، الذي يصل 
من  تأتي  رسمية  زيــارة  في  اليوم  البالد 
أجل تعميق العالقات  الثنائية بين البلدين 
الـــصـــديـــقـــيـــن، وفــــرصــــة جــــديــــدة لــبــحــث 
المزيد من أفق الشراكة  بين البلدين على 

الصعيدين االقتصادي والسياسي لما فيه 
الــصــديــقــيــن  البرازيلي  للشعبين  الــخــيــر 

والقطري. 
وتــرجــع الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
منذ  أي   ،١٩٧٤ نوفمبر   ٥ إلـــى  الــبــلــديــن 
افتتاح  تم   ، ١٩٩٧م  يناير  وفــي  عاماً   ٤٥  
سفارة دولة قطر في العاصمة  برازيليا، 
فــيــمــا افــتــتــحــت الـــبـــرازيـــل ســفــارتــهــا في 
من  وهــنــاك  أكثر   ،٢٠٠٥ عـــام  الـــدوحـــة 

في  ويــعــمــلــون  يــعــيــشــون  بــرازيــلــي   ١٥٠٠
قطر. 

وبرازيليا  الدوحة  بين  العالقات  وتُعد 
متميزة في كافة المجاالت، خاصة  على 
وهناك  والتجاري  االقتصادي  المستويين 
زيارات متبادلة لكبار  المسؤولين ورجال 
األعـــمـــال فـــي الــبــلــديــن لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
لصالح  جــديــدة  لالستثمار  آفــــاق  وفــتــح 

الشعبين في البلدين الصديقين.     

آفاق جديدة للشراكة القطرية البرازيلية
السفير روبرتو عبداهللا:

يــتــفــضــل  قــــنــــا:   - ـــــدوحـــــة  ال
حـــــــضـــــــرة صـــــــاحـــــــب الــــســــمــــو 
ـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بـــــن حـــمـــد آل  ال
ثـــانـــي، أمــيــر الـــبـــالد الــمــفــدى، 

فــيــشــمــل بــرعــايــتــه الــكــريــمــة، 
ــــاح مــــؤتــــمــــر ومــــعــــرض  ــــت افــــت
المعلومات  لتكنولوجيا  قطر 
تنظمه  الذي   «٢٠١٩ «كيتكوم 

وزارة المواصالت واالتصاالت 
تــــحــــت شـــــعـــــار «مــــــــدن آمـــنـــة 
المجموعة  واجتماع  وذكية»، 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــمـــؤتـــمـــر مــيــونــخ 

لألمن، غداً «الثالثاء» الموافق 
قطر  مــركــز  فـــي  أكــتــوبــر   ٢٩

للمؤتمرات. الوطني 
فخامة  االفتتاح  وسيحضر 

الــرئــيــس بـــول كــاغــامــي رئيس 
جــمــهــوريــة روانـــــــدا، وســـعـــادة 
ـــفـــغـــانـــغ إشــيــنــغــر  الــــســــيــــد فـــول
رئــيــس مــؤتــمــر مــيــونــخ لألمن 

وعـــدد مــن أصــحــاب الــســعــادة 
واإلعـــــالم  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
من  والتكنولوجيا  واالتصاالت 
الــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة، 

وعـــدد مــن أصــحــاب الــســعــادة 
الدبلوماسية  البعثات  رؤســـاء 
ــــة،  ــــدول الـــمـــعـــتـــمـــديـــن لــــــدى ال
خبراء  من  المسؤولين  وكبار 

إدارة  ــــس  مــــجــــال ورؤســــــــــــــاء 
ــــريــــن تـــنـــفـــيـــذيـــيـــن فــي  ومــــدي
وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال 

المعلومات.

صاحب السمو يرعى افتتاح «كيتكوم» واجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ
في مركز قطر الوطني للمؤتمرات غداً

ـــــاح ـــــت ـــــت ـــــــشـــــــاركـــــــان فــــــــي االف ـــــخ لــــــألمــــــن ي ـــــون ـــــي ـــــر م ـــــم ـــــؤت ـــــــــــدي ورئــــــــيــــــــس م ـــــــــــروان ــــــس ال ــــــي ــــــرئ ال

ـــة ـــق ـــصـــدي وال ـــقـــة  ـــي ـــشـــق ال بــــــالــــــدول  ـــا  ـــي ـــوج ـــول ـــن ـــك ـــت وال ـــــــاالت  ـــــــص واالت واإلعـــــــــــالم  ــــة  ــــخــــارجــــي ال وزراء  ــــة  مــــشــــارك

الرئيس الرواندي 
يصل البالد اليوم

الـــدوحـــة - قــنــا: يــصــل فــخــامــة الــرئــيــس بــول 
كاغامي رئيس جمهورية رواندا، إلى الدوحة اليوم 
في زيارة للبالد، للمشاركة في مؤتمر ومعرض 
 «٢٠١٩ «كيتكوم  المعلومات  لتكنولوجيا  قطر 

الذي تنظمه وزارة المواصالت واالتصاالت تحت 
المجموعة  واجتماع  وذكية»،  آمنة  «مدن  شعار 
سُيعقد  والــذي  لألمن،  ميونخ  لمؤتمر  الرئيسية 

في ٢٩ من الشهر الجاري.
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محليات

لجائزة  التنظيمّية  اللجنة  أعلنت  ـ [:    الدوحة 
لتلقي  يوم  آخر  هو  القادم  الخميس  أن  العلمي  التمّيز 
طــلــبــات الــتــرّشــح لــجــائــزة الــتــمــّيــز الــعــلــمــي فــي دورتــهــا 
العاّمة  العالقات  إدارة  استقبلت  بعدما  عشرة  الثالثة 
شهر  طيلة  العالي  والتعليم  التعليم  بـــوزارة  واالتــصــال 
فئات  مختلف  في  المشاركين  ملفات  الجاري  أكتوبر 

عن  اإلعــالن  المقّرر  مــن  حيث  الــجــائــزة، 
عــددهــم بــعــد انــتــهــاء مــوعــد اســتــالم 

ــبــات ومـــراجـــعـــة الــمــلــفــات  الــطــل
المترشحين. من  المقّدمة 

وحـــــــــــــــــــــددت الـــــلـــــجـــــنـــــة 
التحكيم  فــتــرة  المنظمة 
 ١٢ حتى  نوفمبر   ١٠ من 
٢٠١٩م، وتسليم  ديسمبر 
التنفيذي  للرئيس  النتائج 
ديسمبر   ١٦ فــي  للجائزة 

مجلس  وســيــقــوم  ٢٠١٩م، 
أمــــنــــاء الــــجــــائــــزة بـــاعـــتـــمـــاد 

النتائج من ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩م 
وسيكون  ٢٠٢٠م،  يناير   ٤ وحتى 

 ٥ موعد إعالن النتائج خالل الفترة من 
التمّيز  يوم  حفل  ثم  ومن  م،   ٢٠٢٠ يناير   ١٠ إلى 

العام  مــن  مــارس   ٣ بتاريخ  الفائزين  وتكريم  العلمي 
الُمقبل.

وقــالــت الــدكــتــورة حــمــدة حــســن الــســلــيــطــي، الــرئــيــس 
التنفيذي لجائزة التميز العلمي، إننا نتطلع إلى اكتشاف 
جهودهم  على  بناًء  الحظ  سُيحالفهم  الذين  المتمّيزين 
جميع  بمشاركة  ونسعد  الجائزة،  لشروط  واستيفائهم 
الُمتنافسين على جائزة التمّيز العلمي التي تعتبر أسمى 
خاللها  من  يُكرم  التي  قطر  دولة  مستوى  على  جائزة 

الــقــطــريــون الــمــتــمــّيــزون فـــي مـــجـــاالت عـــــّدة، وســـوف 
يظهرون أمام العالم حاملين معهم تفّوقهم وتمّيزهم 

المتمّيز.  العلمي  وتحصيلهم  النوعّية  بشخصياتهم 
علمياً  المتمّيزين  تقدير  في  الجائزة  رسالة  وتتمثل 
من أبناء دولة قطر وتكريمهم واالحتفاء بهم، وتعزيز 
العلمي،  والبحث  المعرفة  نحو  اإليجابّية  االتــجــاهــات 
وبّث روح االبتكار لدى الطلبة والباحثين 
والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــّيــة، وإذكــــاء 
األفـــــــراد  بـــيـــن  الـــتـــنـــافـــس  روح 
في  التعليمّية  والــمــؤســســات 
ــمــي،  ــعــل مـــجـــال الـــتـــمـــّيـــز ال
الفردّية  الطاقات  وتوجيه 
التميز  نحو  والمؤسسية 
الــعــلــمــي فــــي الـــمـــجـــاالت 
ـــــخـــــدم تـــحـــقـــيـــق  ـــــي ت ـــــت ال
التنموّية. الدولة  توجهات 

الــــلــــجــــنــــة  وعـــــــــقـــــــــدت   
ــــفــــتــــرة  الــــمــــنــــظــــمــــة فـــــــي ال
الــمــاضــيــة ســلــســلــة مـــن الـــورش 
التعريفّية واللقاءات العاّمة لتوعية 
الجمهور بالجائزة وفئاتها واشتراطاتها 
وكيفية التقديم لها ومعايير التقييم الخاّصة بكل 
واإلرشادات  النصائح  وأهم  وأهدافها،  وأهميتها  منها، 
للتقّدم  الترشح  في  الراغبين  تحفيز  أجل  من  المفيدة 
بــمــلــفــات مــمــيــزة لــلــمــنــافــســة، وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال ال 
التعريفية  الــتــدريــبــّيــة  الــعــمــل  ورش  عــقــد  تـــّم  الــحــصــر، 
والتي   - المعلم  فئة   - العلمي  التميز  لجائزة  لالستعداد 
شهر  في  العلمي  التمّيز  ليوم  المنظمة  اللجنة  نظمتها 
ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــي؛ بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن ٣٥ مــشــاركــاً 

التعليمّية. المراحل  جميع  يمثلون  ومشاركة 

الخميـــس آخـــر مــــوعــد
 الستقبال ترشيحات التميز العلمي

إعالن أسماء الفائزين في يناير

Osama  Ali
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تــصــنــيــف  تـــحـــســـن  قـــنـــا:   - الــــدوحــــة 
ـــة قــطــر فــي مــؤشــر إنــفــاذ الــعــقــود  دول
في  التقاضي  إجــراءات  جــودة  ومؤشر 
الذي  السنوي  األعمال  ممارسة  تقرير 
للعام  الدولي  البنك  مجموعة  تصدره 
األعلى  المجلس  اتخذ  أن  بعد   ،٢٠٢٠
اإلجراءات  من  العديد  مؤخراً  للقضاء 

ذلك. في  ساهمت  التي 
حــصــول  إلــــى  ــتــصــنــيــف  ال ويـــشـــيـــر    
جودة  مؤشر  في  نقطة   ٤٫٥ على  قطر 
 ٣٫٥ بــــ  مـــقـــارنـــة  الــتــقــاضــي  إجـــــــراءات 
حصولها  بجانب  الــمــاضــي،  الــعــام  فــي 
العقود  إنــفــاذ  مؤشر  فــي   ٥٤٫٦٠ على  
الــمــاضــي،  الــعــام  فــي   ٥٢٫٧ بـــ  مــقــارنــة 
من  العقود  إنفاذ  مؤشر  تقدم  وبذلك 
لهذا   ١١٥ المرتبة  إلــى   ١٢٢ المرتبة 

العام.
  وقد وضع المجلس األعلى للقضاء 
خــطــة طــمــوحــة تــمــتــد لـــعـــدة ســنــوات 
لــتــطــويــر الــخــدمــات الــقــضــائــيــة والــتــي 
الدولة  ترتيب  على  إيجاباً  ستنعكس 

. مستقبالً العالمية  المؤشرات  في 
  وتـــتـــمـــثـــل أبــــــرز تـــلـــك اإلجــــــــراءات 
ـــســـلـــة مــــــن الـــــــورش  فــــــي تـــنـــظـــيـــم ســـل
مع  الحالي  العام  خــالل  واالجتماعات 
فــريــق وحــــدة إعــــداد وإصـــــدار تــقــريــر 

ـــشـــطـــة األعـــــمـــــال الـــتـــابـــع  مــــمــــارســــة أن
لــمــجــمــوعــة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، وذلــــك 
لــإلجــابــة عـــن أســئــلــة فــريــق الــتــقــيــيــم، 
الــدولــي  البنك  بين  لــقــاء  عقد  وكــذلــك 
المشرفين  القضاة  الــســادة  مــن  وعــدد 
وكذلك  اإللكترونية  العدالة  لجنة  على 
الـــمـــشـــرفـــون عـــلـــى تـــشـــغـــيـــل مــحــكــمــة 

االستثمار.
  كــمــا ســاهــمــت إجـــــراءات الــتــطــويــر 
على  القائمة  للقضاء  األعلى  بالمجلس 
تقديم  فــي  الــعــدالــة  تــطــويــر  مـــبـــادرات 
صــــــورة أفـــضـــل دولـــــيـــــاً، حـــيـــث تــقــدم 
 ١٢٢ المرتبة  من  العقود  إنفاذ  مؤشر 
كــمــا  ـــعـــام،  ال لـــهـــذا   ١١٥ الــمــرتــبــة  إلــــى 

التقاضي. إجراءات  مؤشر  تحسن 
الـــتـــي  اإلجــــــــــــــراءات  أبــــــــرز  ومـــــــن    
قـــــام بـــهـــا الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــقــضــاء 
االستثمار  محكمة  تخصيص  مــؤخــراً 
والــتــجــارة، وتــطــويــر نــظــام إلــكــتــرونــي 
لــالســتــخــدام مــن قــبــل الــســادة الــقــضــاة 
التطور  إلــى  إضــافــة  الــقــضــاة،  وأعــــوان 
يتيح  والــذي  المجلس  في  اإللكتروني 
تــخــصــيــص افـــتـــتـــاح صــحــيــفــة الـــدعـــوى 
المحامين  وصول  وإمكانية  إلكترونياً 
وقت  بأسرع  الدعوى  صحيفة  الفتتاح 
وأقـــل جــهــد مــع تــوفــيــر خــاصــيــة ســداد 

الــــرســــوم إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، وكــــذلــــك نــشــر 
اإلحــصــائــيــات الـــدوريـــة عـــن مــعــدالت 
الــــتــــقــــاضــــي والــــشــــفــــافــــيــــة والـــــوضـــــوح 
بــــإعــــالن الـــبـــيـــانـــات، ووجــــــود مـــبـــادئ 
الموقع  على  منشورة  قانونية  وأحكام 

اإللكتروني.
متطلبات  الــمــجــلــس  نــفــذ  وكــذلــك    
الـــتـــحـــســـيـــن بـــمـــؤشـــر إنـــــفـــــاذ الـــعـــقـــود 
التنفيذ،  قانون  صدور  في  والمتمثلة 
وتفعيل  الــمــرافــعــات،  قــانــون  وتــعــديــل 
وتخصيص  الــوطــنــي،  الــعــنــوان  قــانــون 
قــاعــات لــلــجــمــهــور بــمــبــانــي الــمــحــاكــم، 
قبل  من  اإللكتروني  النظام  وتفعيل 
الـــقـــضـــاة وأعــــــوان الـــقـــضـــاة، وإطــــالق 
خـــــدمـــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــلـــجـــمـــهـــور، 
الــــدعــــوى»،  إدارة  «نـــظـــام  وتـــجـــربـــة 
والــــربــــط اإللـــكـــتـــرونـــي مـــع الــجــهــات 
مفصلة  إحصائيات  ونشر  الحكومية، 
ـــشـــر األحـــكـــام  عــــن كــــل مـــحـــكـــمـــة، ون

االبتدائية. بالمحكمة  التجارية 
من  وفــد  يلتقي  أن  المقرر  ومــن    
الــــســــادة الـــقـــضـــاة مـــع مــمــثــلــي الــبــنــك 
الـــدولـــي بــواشــنــطــن نــوفــمــبــر الــمــقــبــل 
لــلــتــعــريــف بـــاإلصـــالحـــات الــتــطــويــريــة 
للقضاء  األعــلــى  الــمــجــلــس  يــعــمــل  الــتــي 
بها  يــقــوم  الــتــي  العمل  وخــطــة  عليها، 

ــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة  ــال ب
إنــفــاذ  بــمــؤشــر  أفــضــل  تــقــدم  لتحقيق 

لعقود.  ا
في  يركز  الــدولــي  البنك  أن  يُــذكــر   
تــصــنــيــف إجــــــراءات الــتــقــاضــي عــلــى ٥ 
المحاكم  إجــــراءات  لــجــودة  مــؤشــرات 
وهـــــي: هـــل تـــوجـــد مــحــكــمــة تــجــاريــة 
مــتــخــصــصــة، وهـــل تــوجــد مــحــاكــم أو 
والدعاوى  للمطالبات  عاجلة  إجراءات 
الــبــســيــطــة، وهــــل يــســتــطــيــع الــمــدعــي 
حكم  على  الحصول  االدعــاء)  (ممثل 
المحاكمة)  (قــبــل  الــمــســبــق  بــالــحــجــز 
ــمــنــقــولــة لــلــمــدعــى  عــلــى األصــــــول ال
إمكانية  من  الخوف  حالة  في  عليه 
نقل هذه األصول خارج االقتصاد، 
بالنظر  القضاة  تكليف  يتم  وهــل 
فـــي الــقــضــايــا بـــصـــورة عــشــوائــيــة 
محكمة  خالل  من  معينة  وآلية 
في  األخذ  يتم  وكذلك  مختصة 
الالزمة  الزمنية  المدة  االعتبار 
المحكمة  إلى  الشكوى  لتقديم 
والــــمــــدة الـــزمـــنـــيـــة لــلــحــصــول 

الحكم. على 

قطــر تتقـدم في إجـراءات التقـاضي ونفـاذ العقــود 
وفق تقرير مجموعة البنك الدولي حول ممارسة األعمال السنوي

المجلـس 
األعـــــــلى

للقضــــــــاء 
وضع خطة
طموحــــة

الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة  ســيــق مــــع
إنــفــاذ  بــمــؤشــر  أفــضــل  تــقــدم   

في  يركز  الــدولــي  البنك  أن  ــر 
ف إجــــــراءات الــتــقــاضــي عــلــى ٥
المحاكم  إجــــراءات  لــجــودة  ت 
هـــل تـــوجـــد مــحــكــمــة تــجــاريــة 
صــصــة، وهـــل تــوجــد مــحــاكــم أو 
والدعاوى  للمطالبات  عاجلة  ت 
طــة، وهــــل يــســتــطــيــع الــمــدعــي 
حكم على  الحصول  االدعــاء) 
المحاكمة)  (قــبــل الــمــســبــق  ز
ــمــنــقــولــة لــلــمــدعــى  ألصــــــول ال
إمكانية من  الخوف  حالة  ي 
ذه األصول خارج االقتصاد، 
بالنظر  القضاة  تكليف  تم 
قــضــايــا بـــصـــورة عــشــوائــيــة
محكمة خالل  من  معينة 
في  األخذ  يتم  وكذلك  ة 
الالزمة  الزمنية  المدة  ر 
المحكمة إلى  الشكوى   
ة الـــزمـــنـــيـــة لــلــحــصــول

حكم.

نّظمت  ـ [:  الــدوحــة 
جـــامـــعـــة حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة، 
الــدبــلــومــاســي،  الــيــوم  فعالية 
الــذي  الثقافي  الــتــنــوع  إلبـــراز 
ولتكون  الــجــامــعــة  بــه  تتمتع 
مــنــصــة لــتــوطــيــد الـــعـــالقـــات 
هيئة  وأعضاء  الطالب،  بين 
الـــتـــدريـــس، وأعـــضـــاء الــســلــك 
لدى  المعتمدين  الدبلوماسي 
الـــدولـــة. واطــلــع الــمــشــاركــون 
األنشطة  على  الفعالية  خالل 
تجريها  التي  الحالية  البحثية 
الـــجـــامـــعـــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
إدارة  تــــؤديــــه  الــــــذي  الـــعـــمـــل 

شؤون الطالب في الجامعة.
 كما تــم اســتــعــراض بعض 
ـــحـــقـــائـــق واألرقــــــــــــام الـــتـــي  ال
ســلــطــت الـــضـــوء عــلــى أعــــداد 
الطالب الدوليين الملتحقين 
بــالــجــامــعــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الــــشــــراكــــات الــــدولــــيــــة الــتــي 
عـــقـــدتـــهـــا كـــلـــيـــات الــجــامــعــة 
ومـــعـــاهـــدهـــا بـــهـــدف إظــهــار 
تــركــيــز الـــيـــوم الــدبــلــومــاســي 

على التنوع الثقافي.   
كــذلــك  الــفــعــالــيــة  وزودت 
الــــحــــضــــور بــــفــــرص وفـــيـــرة 
ـــعـــديـــد مــن  لـــلـــتـــواصـــل مــــع ال

ـــمـــرمـــوقـــة.    الـــشـــخـــصـــيـــات ال
وأوضــــحــــت الـــســـيـــدة مــريــم 
رئيس  نــائــب  المناعي،  حمد 
جـــامـــعـــة حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة 
الفعالية  أن  الطالب،  لشؤون 

ركزت على أكثر من مجرد 
تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات وإقـــامـــة 
روابـــــط جـــديـــدة بــيــن أفــــراد 
الــمــجــتــمــع الــدبــلــومــاســي في 
الدوحة، حيث سلطت الضوء 
بالتنوع  الجامعة  التزام  على 

الثقافي والتعددية.
جامعة  أن  إلــى  وأشــــارت   
بأنها  تتميز  خليفة  بن  حمد 
جـــامـــعـــة عـــالـــمـــيـــة، بــفــضــل 
هيئة  وأعــضــاء  طالبها  تــنــوع 
الـــتـــدريـــس بـــهـــا، وعــالقــاتــهــا 
الــــوطــــيــــدة مــــع الـــمـــؤســـســـات 

األكاديمية المرموقة دولياً.

جامعة حمد بن خليفة تحتفي بالتنوع الثقافي
خالل فعالية اليوم الدبلوماسي

٢٠١٨ فــــي   ٣٫٥ بـــــ  ـــة  ـــارن ـــق م الـــتـــقـــاضـــي  ـــــــــراءات  إج جــــــودة  ـــر  ـــؤش م فــــي  ــة  ــط ــق ن  ٤٫٥

الماضي  ــام  ــع ال  ٥٢٫٧ ـــ  ب مــقــارنــة  الــعــقــود  ــاذ  ــف إن مــؤشــر  ــي  ف  ٥٤٫٦٠ عــلــى  قــطــر  حــصــول 

ة ق ال ا خ ش ال
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مؤتمر ميونخ مؤتمر ميونخ - - الدوحة يبحث أهم تحديات العالمالدوحة يبحث أهم تحديات العالم
الفريق بحري دياكوبولوس مستشار األمن القومي اليوناني لـ [:

ـــــي ـــــدول ـــمـــع ال ـــمـــجـــت ـــل ــــاً ل ــــي ــــخ ــــــدم دعــــــمــــــاً س ــــــق ـــة وت ـــق ـــط ـــن ـــم ـــال ــــر ب ــــي ــــر قــــــــوة خ ــــط ق

 وأعـــــرب عـــن إيـــمـــانـــه بــأن 
الصحيح  الــطــريــق  عــلــى  قــطــر 
بتعزيز  التعاون  سياساتها  في 
الدولي على أوسع نطاق، وأن 
بطبيعته  والــتــعــاون  الــتــعــدديــة 
يجعل  الجميع في حالة أفضل. 
الــحــوار  ثقافة  تطوير  أن  كما 
في  لتهدئة  التصعيد  ضرورية 
التي  األوســـط  الــشــرق  منطقة 

تحظى بأهمية بالغة للعالم.  
كــــمــــا شــــــــّدد عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الـــــــــدور الــــقــــطــــري فـــــي دعـــم 
جــهــود الــمــجــتــمــع الـــدولـــي في 
العالمية  الــتــحــديــات   مواجهة 
كثيرا  أن  إلى  الفتًا  المشتركة 
كـــــــان  يمكن  األطــــــفــــــال  مـــــن 
ــا لـــوال الــدعــم  أن يــمــوتــوا جــوًع
بــأســره  الــعــالــم  وأن  الــقــطــري 
بـــاالمـــتـــنـــان  أن  يشعر  البــــــد 
لــدولــة قــطــر عــلــى هـــذا الـــدور 
خطورة  عن  وتحدث  الكبير، 
لها  يتعرض  الــتــي   التهديدات 
والتحديات  السيبراني  األمــن 
الرقمي  يفرضها  العالم  التي 
من  وغيرها  مواجهتها  وسبل 
التفاصيل في السطور  التالية:  
• فــي الــبــدايــة كــيــف تــرون 
اســــتــــضــــافــــة قــــطــــر لـــمـــؤتـــمـــر 
وانعقاد  اجتماع  لألمن  ميونخ 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 

الدوحة ألول مرة؟  
- اعــتــقــد أنــهــا أخــبــار ســارة 
ـــغـــايـــة فــــقــــد حـــــــان الــــوقــــت  ـــل ل
ميونخ  لألمن  مؤتمر  لخروج 
إلى مناطق حول العالم وقطر 
مـــركـــز رئـــيـــســـي لــلــمــؤتــمــرات 
مــيــونــخ  مــؤتــمــر  الــمــهــمــة  مثل 
ومــــــن قـــبـــلـــه مـــنـــتـــدى األمــــن 

أهمية  ذلــك  ويظهر  العالمي 
 دولـــــة قــطــر عــلــى الــســاحــتــيــن 
جهة،  من  والدولية  اإلقليمية 
حـــســـن  تنظيمها  يـــبـــرز  كـــمـــا 
واســـتـــضـــافـــتـــهـــا لـــلـــفـــعـــالـــيـــات 
الدولية بهذا الحجم واألهمية 

من جهة  أخرى.  

الحوار الدولي  

أن  يــمــكــن  مـــدى  أي  إلـــى   •
الداعمة  قطر  سياسة  تساهم 
في  والتعاون  الدولي  للحوار 
الـــحـــد مــــن الــــتــــوتــــرات الــتــي 

يفيض بها عالم اليوم؟  
عــلــى  قــــطــــر  أن  أؤمــــــــن   -

الــــــطــــــريــــــق الـــــصـــــحـــــيـــــح فـــي 
ــتــعــاون  ســيــاســاتــهــا بــتــعــزيــز ال
 الــــدولــــي عـــلـــى أوســــــع نـــطـــاق، 
بطبيعته  والتعاون  فالتعددية 
يجعل الجميع في  حالة أفضل 
للتعاون  واعـــدة  آفــاق  وهــنــاك 
كما  واليونان.  قطر  دولة  بين 
يمكن  الـــحـــوار  خـــالل  أنـــه  من 
وإيجاد  واألفــكــار  اآلراء  تبادل 
مـــشـــتـــركـــة  ومصالح  قــــاعــــدة 
ـــعـــمـــل مـــًعـــا مــن  مـــتـــبـــادلـــة وال
أجـــل تــحــقــيــق هـــذه الــمــصــالــح 
الــتــي  هــــي  الطريقة  وهــــــذه 
تــجــعــلــنــا أفـــضـــل وتـــصـــب فــي 
االستقرار  ركائز  تعزيز  صالح 

 واالزدهار للشعوب.  

االستقرار  

• ما الفارق الذي يمكن أن 
ميونخ  مؤتمر  انعقاد  يصنعه 
ـــشـــرق  فـــــي قـــلـــب مـــنـــطـــقـــة  ال
األوســـــــــــط، وبــــحــــثــــه تـــهـــدئـــة 
الــتــصــعــيــد فـــي مــلــفــات مــثــل 

سوريا واليمن؟  
يـــتـــم  أن  الـــــمـــــهـــــم  مـــــــن   -

الرئيسية  المجموعة  اجــتــمــاع 
فــي  الدوحة،  ميونخ  لمؤتمر 
بـــــقـــــلـــــب مــــنــــطــــقــــة الــــــشــــــرق 
األوســـــــــــط وتـــــعـــــزيـــــز ثـــقـــافـــة 
والــتــعــاون  المشترك،  الــحــوار 
فـــالـــشـــرق األوســــــــط مــنــطــقــة 
وترغب  للعالم  األهمية  بالغة 
من  المزيد  رؤيــة  اليونان  في 
االســتــقــرار والــعــالقــات الــوديــة 

في هذه المنطقة.  
• لكن بعض القوى الكبرى 
لديها رغبة في ترك المنطقة 
عـــن  مسؤولياتها  والــتــخــلــي 
فــــي حـــفـــظ األمـــــــن والـــســـلـــم 
إلى  تنظرون  كيف  الدوليين، 

هذه  المواقف؟
- هــــذا خــطــأ كــبــيــر وكــثــيــر 

مــــن الـــمـــشـــكـــالت بـــــــدأت فــي 
الـــظـــهـــور بـــعـــد مــــغــــادرة هـــذه 

ـــــقـــــوة الـــــكـــــبـــــرى، فـــالـــعـــالـــم   ال
األبيض  البحر  ودول  العربي 
ــــدادهــــا  إلى  وامــــت الـــمـــتـــوســـط 
العيش  عــلــى  اعـــتـــادوا  أوروبــــا، 
مــــًعــــا تـــاريـــخـــًيـــا واقـــتـــصـــاديًـــا 
يثير  األمن  ولم  يكن  وثقافًيا، 
على  اليونان  في  ونحن  القلق، 
استعداد لفعل أي شيء  لصالح 
أمـــن واســتــقــرار شــعــوب هــذه 

المنطقة.  

السيبراني   األمن 

• األمــــن الــســيــبــرانــي، أحــد 
ـــيـــســـيـــة الـــتـــي  ـــرئ الــــقــــضــــايــــا ال
ـــبـــحـــثـــهـــا مــــؤتــــمــــر مـــيـــونـــخ  ي
خــبــرتــك،  واقـــع  مــن   لألمن.. 
إلـــى أي مـــدى تــشــكــل قــضــايــا 
األمـــــن الــســيــبــرانــي  ضــــرورة 
الدولي  التعاون  لتعزيز  ملحة 

بشأنها؟  
- األمن السيبراني قطاع في 
غــايــة األهــمــيــة وبــعــض الــنــاس 
خطورته  يستوعبون  مدى  ال 
فقد أصبحنا أكثر ارتباًطا عبر 
والــوســائــل  الــحــديــثــة  التقنيات 
أنــنــا  يــعــنــي  مـــا   اإللكترونية، 
أكــــثــــر عــــرضــــة لـــلـــتـــهـــديـــدات. 
كـــنـــا  نتحدث  الـــمـــاضـــي  وفـــــي 
ـــتـــي تــأتــي  ـــهـــديـــدات ال ـــت عــــن ال
ثم  البحر  أو  الــبــر  طــريــق  عــن 
التهديدات  ذلــك  تطورت  بعد 
حالًيا  ولكن  الــجــو،  مــن  لتأتي 
ال  تعرف  التهديدات  أصبحت 
بحروب  يعرف  فيما  الحدود 
الــــجــــيــــل الـــــــرابـــــــع الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
باستخدام أدوات  غير تقليدية 
الذي  السيبراني  الفضاء  منها 
الـــدول.  بين  الــحــدود  يــتــجــاوز 

 وتــــزداد خــطــورتــه مــع قــدرتــه 
عـــلـــى إصــــابــــة دولـــــة بــأكــمــلــهــا 
نظم  الـــتـــام،  بتعطيل  بــالــشــلــل 
الــــنــــقــــل والــــــمــــــواصــــــالت عــلــى 
اســتــهــداف  أو  الــمــثــال،  ســبــيــل 
على  والهجوم  حركة  الطيران 
الــمــصــارف والــبــنــوك وهــو من 
خلقها  العالم  التي  التحديات 
الرقمي الذي أصبح في مكانة 
ال تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن الـــعـــالـــم 
الــتــعــامــل  الــحــقــيــقــي.  وعلينا 
مــــع هـــــذا الـــعـــالـــم ومـــواجـــهـــة 
سعيد  فإنني  ولذلك  تحدياته، 
المهمة  الــقــضــايــا  هـــذه   ببحث 
في  ميونخ  مؤتمر  طاولة  على 

الدوحة.  

واليونان   قطر 

• هل ثمة تعاون بين قطر 

واليونان في هذا القطاع؟  
- لدينا تعاون جيد مع دولة 
ــا  ــًي قـــطـــر ولـــكـــنـــه يـــتـــركـــز حــال
الـــتـــدريـــبـــات  المشتركة  عــلــى 
فـــي قـــطـــاع الـــطـــيـــران ونــأمــل 
فـــــي تــــوســــعــــة الـــــتـــــعـــــاون إلــــى 
ذات  مـــن  المجاالت  الــمــزيــد 
االهـــتـــمـــام الــمــشــتــرك وبــيــنــهــا 
األمن  وخاصة  األمني  القطاع 

 السيبراني.  
التعاون  جوانب  هي  ومــا   •
األخـــــــــرى الــــتــــي يـــمـــكـــن مــن 
خـــاللـــهـــا تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات 
الفترة  في  اليونانية   القطرية 

المقبلة؟
عالقات  لدينا  ذكرت  كما   -

جـــيـــدة جـــــًدا فـــي الـــعـــديـــد مــن 
الــتــعــاون  المشترك  قــطــاعــات 
وهـــنـــاك اســتــثــمــارات قــطــريــة 
تنعم  التي  اليونان  فــي  كثيرة 
داعــمــة  بــاســتــقــرار  وحكومة 
لــالقــتــصــاد واألعــــمــــال وتــوفــر 
ـــيـــرة لــلــقــطــريــيــن  فــــرصــــا كـــب
مــنــافــع  وتــحــقــيــق   لالستثمار 

البلدين.   لشعبي  متبادلة 

قوة خير  

مـــتـــابـــعـــتـــك  خـــــــالل  مـــــن   •
وحرصها  الــقــطــريــة  لــلــجــهــود 
عــلــى دعــــم خــطــط الــمــجــتــمــع 
 الدولي لتعزيز أمن واستقرار 
ـــعـــالـــم، مــــا تــقــيــيــمــك لــهــذه  ال

وأهميتها  للشعوب؟   الجهود 
فـــي  خـــــيـــــر  قــــــــوة  قـــــطـــــر   -

الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم وتـــقـــدم 
الدولي  للمجتمع  سخيا  دعما 
وفعالياته  أنشطته  فــي  كافة 
في  أطفاال  هناك  أن  ووجدت 
في  فلسطين  متفرقة  مناطق 

والــــصــــومــــال وغـــيـــرهـــا، كـــان 
يــمــكــن أن يــمــوتــوا جــوًعــا لــوال 
 المساعدات اإلغاثية واإلنسانية 
ـــة قــطــر ولــذلــك فــإن  مــن دول
وحيوي.  القطري  مهم  الــدور 
واإلنــســانــيــة بــأســرهــا البـــد أن 
قطر  لــدولــة  باالمتنان  تشعر 

 على هذا الدور الكبير. 

عالمي   تحد 

• فـــي رأيـــــك كــيــف يــمــكــن 
مــواجــهــة جـــرائـــم الــهــجــمــات 
الــســيــبــرانــيــة الــتــي تــهــدد أمــن 
 الـــــــــــــدول والــــــشــــــعــــــوب وهـــــل 
هذه  لمثل  الــيــونــان  تعرضت 

الهجمات؟  
الـــــقـــــرصـــــنـــــة  جــــــــرائــــــــم   -

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مـــنـــتـــشـــرة فــي 
كــــافــــة أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم فــهــي 
ينفي  وال  عالمًيا  تشكل  تحديًا 
البلدان  تعرض  عدم  وجودها 
قـــرصـــنـــة  ضخمة،  لـــجـــرائـــم 
فــي  تـــحـــدث  أن  يــمــكــن  ألنـــهـــا 
إنــذار،  سابق  ودون  وقــت  أي 
بحث  أهمية  هنا  تأتي  ومــن 
ــــة والـــحـــمـــايـــة.  ــــوقــــاي ســـبـــل ال
واألخـــطـــر أنـــه يــتــم ارتــكــابــهــا 
 أحــــيــــانــــا مــــن جــــانــــب جـــهـــات 
ـــــــدول، وبــعــض  فـــاعـــلـــة فــــي ال
عن  القيام  نفسها  تكبح  الدول 
إلكترونية  قرصنة  بهجمات 
ألنــــهــــا تـــعـــنـــي دمـــــــــاًرا شـــامـــًال 
األكــبــر  ــبــادًال،  والمشكلة  ومــت
فـــي هــجــمــات الــقــرصــنــة أنــهــا 
مارقة  دول  بواسطة  إما  تتم 
في  محترفين  مجرمين   أو 
الــقــرصــنــة، ولــكــنــنــا لــم نــواجــه 
في اليونان مثل  هذه الجرائم 

الضخمة. 

التصعيد لتهدئة  ــاون  ــع ــت وال الــحــوار  لثقافة  قــطــر  تــعــزيــز  ــبــرز  ي الــمــؤتــمــر 

السيبراني األمـــن  تــهــديــدات  أمـــام  وضــعــفــاً  ــاطــاً  ــب ارت أكــثــر  الــرقــمــي  الــعــالــم 

ـــدول ــاً عــالــمــيــاً لــكــافــة ال ــحــدي ــة تــشــكــل ت ــي ــرون ــكــت جــرائــم الــقــرصــنــة اإلل

ــعــض ال يــســتــوعــب خــطــورتــه ــب ــة وال ــة األهــمــي ــاي ــي غ األمــــن الــســيــبــرانــي ف

سيبرانية هــجــمــات  ــة  ــارق م دول  ــارتــكــاب  ب كــبــيــراً  تــحــديــاً  ــواجــه  ي الــعــالــم 

الشعوب ــم  دع فــي  جهودها  على  قطر  لــدولــة  باالمتنان  تشعر  اإلنسانية 

ــــر ب ــــي ــــر قــــــــوة خ ــــط ق

 مستشار األمن القومي  لدى حكومة اليونان يتحدث لـ [

حوار - إبراهيم بدوي:  

األمــن  مستشار  ديــاكــوبــولــوس،  ألكسندروس  بحري  الفريق  أكــد 
المجموعة  اجــتــمــاع  انــعــقــاد  أهمية  الــيــونــان،  حكومة  الــقــومــي  لدى 
التحديات  أهم  لبحث  الدوحة  في  لألمن  لمؤتمر  ميونخ  الرئيسية 
األمنية على مستوى العالم.  وشدد على أن قطر قوة خير للمنطقة 
والعالم باستضافتها فعاليات  تستهدف تعزيز ثقافة الحوار والتعاون 
الدولي متعدد األطراف لمعالجة  التحديات المشتركة التي تواجهها 
منطقة الشرق األوسط والعالم.  وقال  في حوار مع [ إن قطر 
غًدا  ميونخ  مؤتمر  مثل  للمؤتمرات  المهمة  رئيسًيا  مركًزا  أصبحت 
ومن قبله منتدى األمن العالمي منتصف  هذا الشهر، ما يؤكد 
والدولية  من  اإلقليمية  الساحتين  على  قطر  دور  أهمية 
للفعاليات  واستضافتها  تنظيمها  حسن  يبرز  كما  جهة، 
جهة  مـــن  واألهـــمـــيـــة  بــهــذا  الحجم  الـــدولـــيـــة 

أخرى.  

الهجمات السيبرانية يمكنها إصابة أنظمة دول بالشلل التام 

لمست دور قطر في إنقاذ األطفال من الجوع حول العالم



٩ محلياتمحلياتاالثنين 29 صفر 1441هـ - 28 ٔاكتوبر 2019م - العدد (13687)

مشاركة وفد كوري في مؤتمر كيتكوم ٢٠١٩ بالدوحة
يضم رجال أعمال وخبراء.. السفير تشانغ مو كيم لـ [:

ــــن فــــــي األمـــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي ــــدي ــــل ــــب ــــن الـــحـــكـــومـــيـــيـــن وخـــــــبـــــــراء ال ــــي ــــؤول ــــس ــــم ــــن ال ــــي ــــــعــــــاون نـــشـــيـــط ب ت

• إلـــى أي مـــدى دفــعــت الــزيــارة 
السمو  صــاحــب  لــحــضــرة  األخـــيـــرة 
إلى  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
عالقات  يناير  الماضي  في  كوريا 
الشراكة االستراتيجّية بين البلدين؟
السمو  صــاحــب  زيـــارة  ساهمت   - 
بشكل  الماضي  يناير  في  كوريا  إلى 
الثنائي  ــتــعــاون  ال تــعــزيــز  كــبــيــر  في 
والـــثـــقـــة الـــمـــتـــبـــادلـــة بـــيـــن الـــدوحـــة 
توقيع  تم  وخــالل  الزيارة،  وسيول. 
ســبــع مـــذكـــرات تــفــاهــم ثــنــائــيــة في 
الــذكــيــة،  والنقل  الـــزراعـــة  مــجــاالت 
وتربية  األســمــاك  ومصايد  الــبــري، 
األحياء المائية، واالعتراف  المتبادل 
التدريب  وإعــادة  البحارة،  بشهادات 
المهارات  المهنية،  وتطوير  المهني 
والــشــبــكــات الــذكــيــة، والــتــعــاون في 
ـــبـــحـــريـــة. وأعـــتـــقـــد أن  الــــمــــوانــــئ ال
ــتــفــاهــم هــــذه ســتــكــون   مــــذكــــرات ال
بـــمـــثـــابـــة نــقــطــة انــــطــــالق لــتــحــقــيــق 
بين  مـــن  التعاون  جــديــد  مــســتــوى 
ــديــن، بــمــا يــتــجــاوز الــشــراكــات  ــل ــب ال

القوّية في مجاالت الطاقة  والبناء. 
• وما نتائج زيارة رئيس الوزراء 
الكوري إلى الدوحة يوليو الماضي؟
  زيــارة فخامة رئيس الـــوزراء لي 
ناك-يون إلى الدوحة في يوليو، إلى 
السمو  صاحب  حضرة  زيــارة   جانب 
في  سيول  إلى  المفدى،  البالد  أمير 
البلدين  تعكس  رغبة  يــنــايــر،  شهر 
متبادلة  العالقات  تعزيز  في  القوية 
استمرار  تبادل  خــالل  مــن  المنفعة 
وأعقب  المستوى.  رفيعة  الــزيــارات 
الــمــحــادثــات تــوقــيــع ثـــالث مــذكــرات 
التعاون  بشأن  عمل  وخطة   تفاهم 
فـــي مـــجـــاالت الـــتـــدريـــب الــقــانــونــي 

والمتاحف  والشرطة على التوالي.  

كيتكوم ٢٠١٩ 

ـــعـــاون فــي  ـــت ـــل • مـــــا تــقــيــيــمــك ل
والموانئ  واالتصاالت  النقل  مجال 

البحرية؟
في مارس الماضي، زار مسؤولون 
واالتصاالت  المواصالت  وزارة  من 
األعــمــال  رجـــال  وســيــحــضــر   كوريا، 
والخبراء الكوريون مؤتمر ومعرض 
بــالــدوحــة.   كيتكوم 

الذكي  النقل  نــظــام  منتدى  وخـــالل 
يونيو  الماضي،  الــدوحــة  في   ( ITS )
عرضت ١٣ شركة كورية متخصصة 
الـــذكـــي  تقنياتها  الــنــقــل  نـــظـــام  فـــي 
القطريين  نظرائها  على  وخبراتها 
الشراكات  والتعاون  فرص  وناقشت 
خالل كأس العالم ٢٠٢٢ وما بعدها. 
فــــي  الموانئ  لـــلـــتـــعـــاون  ــنــســبــة  ــال وب
ــبــحــريــة، تــمــت دعـــــوة مــســؤولــيــن  ال
مــــن ســـلـــطـــات الـــمـــوانـــئ الــقــطــريــة 
في  تدريبي  برنامج  في   للمشاركة 
كوريا. وبالنسبة لالتصاالت السلكية 
بنشاط  التعاون  يجري   والالسلكية، 
بين المسؤولين الحكوميين وخبراء 
األمــن  مجال  فــي  سيما  ال   البلدين، 

السيبراني.  

األمن السيبراني  

عالمّية  بسمعة  كــوريــا  تتمتع   •
والذكاء  التكنولوجيا  قطاعات  في 
السيبراني،  االصــطــنــاعــي،  واألمــــن 
كيف يسير التعاون في هذا المجال؟
الــرأي  فــي  وكــوريــا  قطر  تشترك 
حول الموقف الذي تتقدم فيه الثورة 
تطور  مع  بسرعة  الرابعة   الصناعية 
والمعلومات  االتــصــاالت  تكنولوجيا 
 والذكاء االصطناعي. ونرى إمكانات 
مجال  فــي  المستقبل  فــي  الــتــعــاون 
أجـــهـــزة  ونـــاقـــشـــت   . G ٥  تقنيات 
سبل  بالفعل  الــبــلــديــن  فــي  الــشــرطــة 
التعاون في  مجال األمن السيبراني، 

وأعتقد أنها ستستمر في التوّسع. 

أكبر شريك  

االقتصادية  العالقات  عن  ماذا   •
والتجارية بين البلدين؟

كــوريــا ثــانــي أكــبــر شــريــك تجاري 
لدولة قطر التي تعد أكبر مورد للغاز 
 الطبيعي المسال لكوريا. والصادرات 
هي  قطر  إلــى  كــوريــا  مــن  الرئيسية 
والـــســـيـــارات  الــكــهــربــائــيــة   المعدات 
واآلالت الثقيلة والمنتجات البترولية 
الــصــادرات  فيما  الــصــلــب،   وأنابيب 
الـــقـــطـــريـــة إلـــــى كــــوريــــا هــــي الـــغـــاز 
والمنتجات  الخام  الطبيعي  والنفط 
البترول  وغاز  واأللمنيوم  البترولية 
القوي  التعاون  وإلــى  جانب  المسال. 
ستتقدم  والبناء،  الطاقة  مجال  في 

العالقات االقتصادية  بفضل التعاون 
تكنولوجيا  مــجــاالت  فــي  الــمــتــزايــد 
واالتـــصـــاالت  والزراعة  المعلومات 

الذكية والرعاية الصحّية.  

الغاز المسال  

كـــوري  تـــوّجـــه  أي  هـــنـــاك  هـــل   •
لزيادة واردات الغاز القطري؟

ــا الـــمـــزود األول  تــعــد قــطــر حــالــًي
كــوريــا،  إلــى  الــمــســال  الطبيعي  للغاز 
وتكتسب  أهمية كبيرة لهذا التعاون 
عـــلـــى مــــــدار عـــقـــديـــن مــــن الـــزمـــن. 
ستستفيد  مستورداً  للغاز،  وبصفتها 
كـــوريـــا مـــن مـــشـــروع تــوســيــع حقل 
الــشــمــال فــي قــطــر فــي مــجــال  أمن 
الــطــاقــة. وســيــكــون الــمــشــروع أيــًضــا 
فــرصــة جــيــدة لــلــشــركــات الــكــوريــة، 
إنشاء  على  الــمــشــروع  يشتمل   حيث 
القطارات الضخمة للغاز مع مرافق 

وإنـــتـــاج  والـــســـوائـــل،  الـــغـــاز   معالجة 
وتـــجـــزئـــة اإليــــثــــان وغـــــاز الــبــتــرول 
ودعــم  للهيليوم،  الــمــســال،  ومصنع 

المرافق والبنية التحتّية. 
• مــا مــجــاالت االســتــثــمــارات في 

كوريا التي توصي بها القطريين؟  
كـــــوريـــــا هـــــي صـــاحـــبـــة الـــمـــركـــز 
الموصالت،  أشباه  مجال  في  األول 
 واإللـــكـــتـــرونـــيـــات، وبــــنــــاء الــســفــن، 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
االستثمارات  من  مزيداً  ولــذا  نتوقع 
متبادل  التعاون  يعّزز  بما  القطرية 

المنفعة.  

شركات كورية  

عـــــــــدد  كــــــــــــــم   •
الـــــــــشـــــــــركـــــــــات 
الـــــكـــــوريـــــة فــي 
قــــطــــر؟ وكــيــف 

ترون التشريعات القطرية  الجديدة 
لتشجيع االستثمار األجنبي؟

لــهــا  كــــوريــــة  شـــركـــة  حــــوالــــي ١٨ 
تــمــثــيــل فـــي قـــطـــر. ومــعــظــمــهــا من 
شركات البناء  والهندسة. ويشاركون 
فــي مــشــاريــع مــتــنــوعــة تـــتـــراوح بين 
الــســريــعــة  والمستشفيات  الـــطـــرق 
ومحطات الطاقة ومنشآت الشبكات 
الكهربائية. ونشارك هذه  التطورات 
الجديدة في قطر مع الشركات في 
أكثر  الكورية  من  والشركات  كوريا. 
الــشــركــاء الــمــوثــوقــيــن فــي االقــتــصــاد 
ينضم  المزيد  أن  وأتمنى  القطري، 
من الشركات الكورية إلى قطر في 

رحلتها نحو التنويع االقتصادي. 
• كــــم عـــــدد الـــكـــوريـــيـــن الـــذيـــن 

يزورون قطر سنوياً؟
أكثر من ٨٠٫٠٠٠ كوري يزورون 
قطر سنويًا، وتقوم الخطوط الجوية 

رحــالت   ٧ بتشغيل  حــالــيــاً   القطرية 
أسبوعًيا بين سيول والدوحة.  

اتفاقية جديدة  

أعمال  جــدول  على  الجديد  ما   •
البلدين؟

ترغب كوريا في مواصلة التعاون 
الوثيق مع قطر في مجاالت الطاقة 
 والبنية التحتية، ألن هذه هي حجر 
وفي  البلدين.  عــالقــات  فــي  الــزاويــة 
اآلن  الــســفــارة  تــركــز  نــفــســه،   الوقت 
مثل  للتعاون  جديدة  مجاالت  على 
الــصــحــة  واألمـــــن الـــعـــام والــتــقــنــيــات 
نحن  الــصــدد،  هــذا  وفــي  المبتكرة. 
مجموعه  ما  على  تنفيذ  حريصون 
عمل  وخـــطـــة  تــفــاهــم  مـــذكـــرة   ١١

موقعة من بلدينا هذا العام. 
• هــل هــنــاك اتــفــاقــيــات جــديــدة 

قريبًا؟
يــعــمــل كـــال الــجــانــبــيــن عــلــى اتــفــاق 

البلدان  يتميز  حيث  البحري،  للنقل 

النقل  ويلعب  جزيرة،  بكونهما  شبه 

اقتصادهما  في  كبيًرا  دوًرا  البحري 

وتجارتهما.  وباإلضافة إلى مذكرات 

التفاهم المتعلقة باالعتراف المتبادل 

في  ـــتـــعـــاون  وال بـــشـــهـــادات  البحارة 

الموانئ الموقعة في وقت مبكر من 

هذا العام، فإن  اتفاقية النقل البحري، 

إذا تم تبنيها، ستضع األساس القانوني 

للتعاون  وتزيد من تسهيله. 

مستشفيات كورية  

قطاعي  في  التعاون  عن  مــاذا   •
الصحة والتعليم؟

فـــــي اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة الــــتــــعــــاون 
االســـتـــراتـــيـــجـــي الـــرفـــيـــع الــمــســتــوى 
اتفق  قــطــر  وكوريا،  بــيــن  الــخــامــس 
الجانبان على مواصلة التعاون الثنائي 
الــصــحــة  تــحــســيــن  خدمات  بـــهـــدف 
الــعــامــة فـــي كـــال الــبــلــديــن. ووافـــقـــوا 
حول  أنظمة  المعلومات  تبادل  على 
التأمين الصحي ومكافحة األمراض 
استعداًدا لكأس العالم ٢٠٢٢.  ونظًرا 
قــطــر  اهـــتـــمـــام  ألن 
بالنظام والخدمات 
ال  الــكــوريــة  الطبية 
يزال مرتفًعا،  فإننا 
نـــتـــوقـــع إنــــجــــازات 

مثمرة في هذا المجال، بما في ذلك 
إنشاء المستشفيات  الكورية في قطر. 

دور مرموق  

• في عالم متعدد األطــراف.. ما 
رأيك في دور قطر ودعمها لجهود 

المجتمع  الدولي؟
أنشطة  فــي  قطر  دولــة  تنشط   - 
جميع  فـــي  اإلنــســانــيــة  الــمــســاعــدات 
في  تــســاهــم  الـــعـــالـــم،  حيث  أنـــحـــاء 
يواجهها  الــتــي  الــصــعــوبــات  تخفيف 
األشخاص الذين  يواجهون مخاطر 
إنــســانــيــة مــخــتــلــفــة. وتــحــظــى هــذه 
ليس  فقط  كبير  بتقدير  األنــشــطــة 
مــــن جـــانـــب الــمــســتــفــيــديــن ولــكــن 
ككل.  الــدولــي  المجتمع  مــن  أيــًضــا 
األطــــراف،  الــمــتــعــدد  وفـــي  المجال 
قطر  تنشط  المتحدة،  األمــم  مثل 
ومــكــافــحــة  قـــضـــايـــا  التنمية  فــــي 
بها  معترف  وجــهــودهــا  اإلرهــــاب، 
الدولي.  وأعتقد  المجتمع  قبل  من 
في  األخير  األمير  سمو  خطاب  أن 
لألمم  العامة  للجمعية   ٧٤ الــدورة 
 ٥٠٠ قــطــر  وتــخــصــيــص   المتحدة، 
الــمــتــحــدة،  لـــألمـــم  دوالر  مــلــيــون 
تــرمــز أيـــًضـــا  إلـــى الـــــدور اإلنــســانــي 
المجتمع  في  قطر  لدولة  المرموق 

الدولي. 

قيم مشتركة  

قطر  جهود  كــوريــا  تــرى  كيف   •
ـــحـــوار  فــــي إرســـــــاء الــــســــالم عـــبـــر ال
تنموية  ببرامج  واجتثاث  اإلرهاب 

وتعليمّية؟
 - أكد الرئيس الكوري مون جاي-

إن، في خطابه األخير في الجمعية 
العامة  لألمم المتحدة، أن السالم ال 
يمكن تحقيقه إال من خالل الحوار، 
من  للسالم  قطر  أن  دعم  وأعتقد 
عن  اإلرهــاب  واقتالع  الحوار  خالل 
طريق التعليم له  العديد من األشياء 
المشتركة مع وجهة نظر كوريا حول 
السالم بشكل عام.  وبناًء على قيمنا 
وكوريا  قطر  أن  أعتقد  المشتركة، 
مجاالت  تعاونهما  في  تــعــززان  قــد 
ومكافحة  اإلنمائية  المساعدة  مثل 
المواطنة  العالمّية  وتعليم  اإلرهــاب 

والبيئة. 

أرقام تعكس قوة التعاون االستراتيجي بين قطر وكوريا 
كوريا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر  

قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لكوريا  

أكثر من ٨٠ ألف كوري يزورون قطر سنويًا

 ٧ رحالت أسبوعيًا  بين سيول والدوحة على متن الخطوط القطرية

 ١٨ شركة كورية لها تمثيل في قطر ومعظمها للبناء والهندسة

مذكرات تفاهم وخطة عمل موقعة بين البلدين هذا العام

حوار - إبراهيم بدوي:  

أكـــد ســعــادة الــســيــد تــشــانــغ مــو كــيــم ســفــيــر جــمــهــوريــة كــوريــا 
والــخــبــراء  األعــمــال  رجـــال  مــن  وفـــًدا  الــدوحــة،  إن  فــي  الجنوبية 
لــالتــصــاالت  قــطــر  مــؤتــمــر  ومعرض  يــحــضــر  ســـوف  الــكــوريــيــن 
الفترة  في  الذي  يقام   ،٢٠١٩ كيتكوم   - المعلومات  وتكنولوجيا 
١ نــوفــمــبــر فـــي مــركــز قــطــر لــلــمــؤتــمــرات  ٢٩ أكــتــوبــر إلـــى  مـــن 

 بالدوحة.   
الوطني  باليوم  االحتفال  بمناسبة  مع [  حوار  في  وقال    
الحكوميين  المسؤولين  بين  نشيطاً  هناك  تعاوناً  إن  الــكــوري، 
توافق  إلــى  الفتًا  األمــن  السيبراني،  مجال  في  البلدين  وخــبــراء 
الرؤى بين قطر وكوريا حول التقدم السريع  للثورة الصناعية مع 

والذكاء  االصطناعي.   والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  تطّور 
مجال  فــي  المستقبل  فــي  للتعاون  إمــكــانــات  نــرى  وأضـــاف: 
سبل  بالفعل  البلدين  في  الشرطة  أجهزة  ٥ G،  وناقشت  تقنيات 
في  ستستمر  أنها  وأعتقد  األمن  السيبراني،  مجال  في  التعاون 

التوّسع. 
للنقل  اتفاق  على  البلدين  عمل  عن  الكوري  السفير  أعلن  كما 
الــذكــي  الــنــقــل  فــي  متخصصة  كــوريــة  شــركــة  وأن   ١٣  الــبــحــري، 
ونـــّوه  الــمــاضــي،  يــونــيــو  وخــبــراتــهــا  بالدوحة  تــقــنــيــاتــهــا  عــرضــت 
المسال  الغاز  إنتاجها  من  لزيادة  قطر  بخطط  كوريا  باهتمام 
قــائــًال إن كــوريــا ســتــســتــفــيــد مــن مــشــروع تــوســيــع حــقــل الــشــمــال 
في  التفاصيل  مــن  وغيرها  الطاقة،  أمــن  مجال  فــي  قطر   في 

التالية:   السطور 
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كتبت - هناء صالح الترك:

 ناقش باحثون وأكاديميون 

مـــــن قـــطـــر والــــعــــالــــم أمـــس 

ــــات الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــّيـــة  ــــحــــدي ــــت ال

والـــحـــلـــول الــمــمــكــنــة لــتــعــزيــز 

األمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي وآلــــيــــات 

ــــعــــاون لـــتـــأســـيـــس بـــحـــوث  ــــت ال

وبرامج مشتركة خالل أسبوع 

تنظمه  الذي  السيبراني  األمن 

ـــهـــدف دعـــم  جـــامـــعـــة قـــطـــر ب

رؤيــــــة قـــطـــر االســتــراتــيــجــيــة 

الوطنية لألمن السيبراني التي 

للمضي  طريق  خريطة  تمثل 

الدولة  قــدرات  لتعزيز  قدماً 

إلى  للوصول  المجال  هذا  في 

فضاء إلكتروني آمن لحماية 

والحفاظ  الوطنّية  المصالح 

على الحقوق والقيم األساسّية 

للمجتمع القطري.

وقــــــــال ســـــعـــــادة الــــدكــــتــــور 

حـــســـن بــــن راشـــــــد الــــدرهــــم، 

هذه  إن  قطر،  جامعة  رئيس 

الفعاليات تأتي في وقت تواجه 

تــحــديــات  الـــعـــالـــم  دول  فـــيـــه 

السيبراني  األمـــن  مــجــال  فــي 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــات 

ـــمـــؤســـســـات واألفـــــــــــراد، ال  وال

ســيــمــا الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 

الــمــتــعــّددة ومــنــهــا اإلعــالمــيــة 

والــمــالــيــة والــطــاقــة وغــيــرهــا 

فـــي هــــذا الــفــضــاء الــســيــبــرانــي 

الــــالمــــتــــنــــاهــــي والـــــمـــــعـــــّرض 

لــــالخــــتــــراق ولـــلـــتـــالعـــب بـــأي 

لــحــظــة، واإلضـــــــرار بــبــيــانــات 

األفراد والحكومات.

وأكـــد رئــيــس جــامــعــة قطر 

فـــــي كـــلـــمـــتـــه خـــــــالل افـــتـــتـــاح 

الــــمــــؤتــــمــــر أهــــمــــيــــة تــكــثــيــف 

للحيلولة  والــتــعــاون  الــجــهــود 

الــمــغــرضــيــن  تـــمـــكـــيـــن  دون 

وذلــك  أهــدافــهــم  تحقيق  مــن 

لــلــحــفــاظ عــلــى ســالمــة أفـــراد 

الــمــجــتــمــع وشـــبـــكـــات الــبــنــيــة 

التحتّية وتدعيمها بكل وسائل 

األمن والحماية الممكنة. 

كـــمـــا حــــــّث عـــلـــى ضــــــرورة 

تــــطــــويــــر آلــــــيــــــات مـــكـــافـــحـــة 

وزيــادة  السيبرانية،  الــجــرائــم 

وأهمية  بمخاطرها،  الــوعــي 

رفـــع وتــعــزيــز مــســتــوى األمــن 

ــــهــــذا الـــــنـــــوع مــن  الـــمـــتـــعـــلـــق ب

الـــــجـــــرائـــــم فـــــي الـــمـــنـــظـــمـــات 

والمؤسسات العامة والخاصة، 

التكنولوجيا  لمواكبة  باإلضافة 

ــتــي  ــثــة وال ــقــنــيــات الــحــدي ــت وال

األنظمة  تجعل  أن  شأنها  من 

ــــيــــة أكـــــثـــــر أمــــنــــاً  ــــكــــتــــرون اإلل

وتــمــاســكــاً، وأكــثــر قـــدرة على 

والتصدي  التحديات  مواجهة 

ـــعـــابـــرة لــلــحــدود  لـــلـــجـــرائـــم ال

والهجمات السيبرانّية.

السيد  ســعــادة  قـــال  بــــدوره 

فرنسا  ســفــيــر  جيليه  فــرانــك 

خالل  كلمة  فــي  الــدولــة  لــدى 

الدولي  التعاون  «إن  االفتتاح 

ضروري بين الدول والجهات 

الــفــاعــلــة الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 

يــكــون  أن  يـــجـــب  هـــنـــا  ومـــــن 

وينبغي  شــامــالً  الــتــعــاون  هـــذا 

الــفــنــيــة  الـــجـــوانـــب  يــشــمــل  أن 

واالقــــتــــصــــاديــــة والـــقـــانـــونـــيـــة 

والجيوسياسية والعسكرّية».

ونــــــــّوه ســـعـــادتـــه بــعــالقــات 

الـــتـــعـــاون بــيــن بـــــالده ودولــــة 

فرنسا  وقــــال «تــتــمــتــع  قــطــر، 

وقطر بعالقات ثنائّية عميقة 

وطــــويــــلــــة األمــــــــــد، وتــتــعــمــق 

بـــاســـتـــمـــرار فــــي الـــعـــديـــد مــن 

ـــمـــا فـــــي ذلـــك  الـــــمـــــجـــــاالت، ب

إلى  األمن السيبراني»، مشيراً 

مــشــاركــة عـــدد مــن الــشــركــات 

الفرنسية في هذه الفعاليات.

كمال  خالد  الــدكــتــور  وأكــد   

الهندسة  كلية  عميد  نــاجــي، 

بــجــامــعــة قــطــر، أهــمــيــة هــذه 

الــفــعــالــيــات الــتــي تــخــدم كافة 

القطاعات في الدولة لحمايتها 

على  المترتبة  المخاطر  مــن 

الجرائم السيبرانّية.

أمـــــن  أن  إلـــــــــى  وأشــــــــــــــار 

أحد  يعد  المعلوماتي  الفضاء 

الــمــجــاالت الــبــحــثــيــة الــمــهــّمــة 

الـــتـــي نـــشـــأت نــتــيــجــة لــلــتــطــور 

إن  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، مـــضـــيـــفـــاً 

«هـــنـــاك ســـوء اســتــغــالل لــهــذا 

الــفــضــاء الــهــائــل وبـــات ساحة 

للقرصنة واالبتزاز في الوقت 

ــــدالً مـــن االنــتــفــاع  الــحــاضــر ب

وتـــأمـــيـــن فـــضـــاء مــعــلــومــاتــي 

يــضــمــن تــحــقــيــق تــطــبــيــقــات 

مــشــتــركــة لــلــثــورة الــصــنــاعــّيــة 

الرابعة». 

 ولــفــت الــدكــتــور منير تــاج، 

مــــديــــر تـــقـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات 

واالتـــــصـــــاالت فـــي الــصــنــدوق 

الــــقــــطــــري لــــرعــــايــــة الــبــحــث 

العلمي، إلى مشاريع الصندوق 

في  والتطوير  البحوث  لتمويل 

قــطــر مــنــذ تــأســيــســه فــي عــام 

التمّيز  تمكين  بــهــدف   ٢٠٠٦

ــبــحــث والـــتـــطـــويـــر على  فـــي ال

المستوى الوطني. 

ولــفــت إلــى أنــه تــم التعامل 

لفترة  الــســيــبــرانــي  األمــــن  مـــع 

طويلة، من منظور تكنولوجي 

مختلفة  مــنــظــمــات  قــبــل  مــن 

مبيناً  العالم،  أنحاء  جميع  في 

يــعــد  الـــســـيـــبـــرانـــي  األمـــــــن  أن 

مـــجـــاالً مــتــعــّدد الــتــخــصــصــات 

كــــــونــــــه يــــشــــمــــل األشــــــخــــــاص 

التحتية  والبنية  ومــواقــفــهــم، 

اإلنساني،  والوعي  التنظيمية، 

والتكنولوجيا.

األمـــــــــن  أن  أكــــــــــــد  كــــــمــــــا 

أساسياً  أمـــراً  يعد  السيبراني 

لــــمــــجــــمــــوعــــة واســـــــعـــــــة مـــن 

الــمــجــاالت والــصــنــاعــات مثل 

الصحية،  والــرعــايــة  الــطــاقــة، 

والمرافق، والمالية، واألعمال 

ــــــصــــــاد،  ـــــة واالقــــــت ـــــجـــــاري ـــــت ال

واإلعالم  والحكومة،  والنقل، 

واالتصاالت، ووسائل التواصل 

االجتماعي، واألفراد. 

وبــــــــــدورهــــــــــا أوضــــــحــــــت 

الــــدكــــتــــورة نـــــــورة فــطــيــس، 

مــــــديــــــرة مـــــركـــــز الــــكــــنــــدي 

لــــبــــحــــوث الـــــحـــــوســـــبـــــة، فــي 

كــلــمــة مــمــاثــلــة خـــالل افــتــتــاح 

الفعاليات  هذه  أن  المؤتمر، 

تــــأتــــي اســـتـــجـــابـــة لــتــطــلــعــات 

ولحاجة  والشركاء،  المجتمع 

لتطوير  واألفــراد  المؤسسات 

طــــــريــــــقــــــة تـــــعـــــامـــــلـــــهـــــم مـــع 

السيبراني،  األمن  تكنولوجيا 

هذا  بأهمية  التوعية  ولنشر 

للحماية  األمــــن،  مــن  ــنــوع  ال

ولتفادي وقوع أي أضرار.

  وعن جديد فعاليات هذا 

العام، أوضحت أن نسخة هذا 

النسختين  عــن  تختلف  الــعــام 

المتمثل  باإلنجاز  السابقتين 

بــــالــــفــــوز بــمــنــحــة مــــن حــلــف 

السالم  أجــل  من  للعلوم  الناتو 

واألمــــــــــن، وقــــالــــت «تــضــيــف 

معنوية  قــيــمــة  الــمــنــحــة  هـــذه 

ألســــبــــوع األمــــــن الــســيــبــرانــي، 

على  األســبــوع  سيشتمل  حيث 

فــعــالــيــة الــــمــــرأة الــســيــبــرانــيــة 

والـــتـــي ســـيـــشـــارك فــيــهــا عــدد 

مـــن الـــبـــاحـــثـــات الــمــتــحــّدثــات 

الناتو  حلف  دول  مختلف  من 

والشركاء». 

 وإلـــــــى جــــانــــب الـــمـــؤتـــمـــر، 

تــتــضــمــن الــفــعــالــيــات مــنــتــدى 

التقنية،  الــمــعــلــومــات  لــتــبــادل 

عالية  الــبــحــوث  نــتــائــج  ونــشــر 

السياسات  وعـــرض  الـــجـــودة، 

ـــقـــدم الــعــلــمــي  ـــت ـــجـــديـــدة وال ال

لــتــعــزيــز الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 

جانب  إلى  السيبراني،  واألمن 

فــعــالــيــة خـــاصـــة عـــن الـــمـــرأة 

الـــســـيـــبـــرانـــيـــة وهـــــي مـــبـــادرة 

لتمكين  الكندي  مركز  بدأها 

الـــــمـــــرأة فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال، 

السيبراني  النشء  عن  وأخرى 

ـــطـــالب الــــــمــــــدارس، وأيـــضـــاً  ل

الـــتـــحـــدي الــســيــبــرانــي بــهــدف 

الفرصة  وإتاحة  الوعي  زيــادة 

األمــن  عــالــم  لــدخــول  للشباب 

المعلوماتي. 

ـــيـــات  ـــفـــعـــال كــــمــــا تــــــقــــــّدم ال

جامعة  رحــــاب  فـــي  الــمــقــامــة 

لفعالية  خــاصــاً  تــدريــبــاً  قــطــر 

باستخدام   ٢٠٢٢ العالم  كأس 

السايبر رينج « أكاديمية األمن 

تــطــويــر  بـــهـــدف  السيبراني»  

مــــهــــارات الـــخـــبـــراء فــــي هـــذا 

المجال.

مواكبة التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجرائم السيبرانية مواكبة التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجرائم السيبرانية 
خالل انطالق أسبوع األمن السيبراني.. د.حسن الدرهم:

 تكثيف الجهود 
لتوفير الحماية 
الممكنة

 لشبكات البنية 
التحتية 

تطوير آليات 
التصدي للجرائم 
العابرة للحدود 

والهجمات 
السيبرانية

السفير الفرنسي: 
التعاون الدولي 

ضروري لمواجهة 
التهديدات 
السيبرانية 

 د.خالد ناجي: 
حماية كافة 

القطاعات 
من المخاطر 
السيبرانية

جانب من المعرض المصاحب

تصوير - نوشاد جانب من الحضور

الــســيــبــرانــيــة  ــجــمــات  ــه ال مـــن  ــة  ــاي ــحــم ال بــأهــمــيــة  ــة  ــي ــوع ــت ال ــشــر  ن ــطــيــس:  ف ــــورة  ن د.   

ــــخــــدمــــات والـــمـــرافـــق ــــي لـــتـــطـــويـــر ال ــــاس ـــي أس ـــران ـــب ـــي ـــس ــــــــاج:  األمـــــــن ال  د.مـــنـــيـــر ت
د.نورة فطيس د.خالد ناجيد.حسن الدرهم د.قتيبة ملوحيد.أيمن اربد  فرانك جيليه
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فيض الخاطر
د. كلثم جبرد. كلثم جبر

القضاء على العنف ضد المرأة
المرأة  ضــد  العنف  على  القضاء  إعــالن 
الــــصــــادر عــــن الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــألمــم 
ضد  العنف  يــعــّرف   ١٩٩٣ عــام  المتحدة 
إليه  الــمــرأة بـــأنـــه:»أي فــعــل عنيف تــدفــع 
يرجح  أو  عليه  ويترتب  الجنس،  عصبية 
لــلــمــرأة،  مــعــانــاة  أو  أذى  عليه  يــتــرتــب  أن 
سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو 
النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من 
هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي 
من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة 
العامة أو الــخــاصــة». وقــد حــددت األمــم 
عالمياً  يــومــاً  نــوفــمــبــر   ٢٥ يـــوم  الــمــتــحــدة 
إلى  لكن  المرأة،  ضد  العنف  على  للقضاء 
أي حد يمكن اعتبار هذا التعريف دقيقاً، 
للتشريد  تــتــعــرض  الـــمـــرأة  نــــرى  ونـــحـــن 
وانتهاك العرض والتجويع والمهانة، نتيجة 
الحروب التي تخوضها الشعوب في أكثر 
من موقع في عالم اليوم، ويتحكم فيها 
المرأة  ُيفقد  يكاد  مطلقاً  تحكماً  الــرجــل 
الحياة  فــي  الطبيعي  ودورهــــا  إنسانيتها، 

لشدة معاناتها وقسوة ظروفها. 
واألعجب من ذلك أن المرأة حتى في 
حقوق  بــدعــاوى  العالم  شغل  التي  الغرب 
اإلنسان.. تتعرض ألنواع حادة من المهانة 
والظروف القاسية واالتجار بها في أسواق 
الــرقــيــق األبـــيـــض، والــعــمــل فـــي األمــاكــن 
المشبوهة، وفي ظروف قاسية ومهينة، 
فلم يقتصر العنف ضد المرأة في مجتمع 
بــعــيــنــه بـــل هـــي ظـــاهـــرة كــونــيــة مـــا تـــزال 
القوانين  كل  رغــم  الــدول،  كل  في  تجري 
والـــــقـــــرارات الــــصــــادرة مـــن الــمــنــظــمــات 
والمؤسسات الحقوقية، فحالها في الدول 
في حاالت كثيرة  المتقدمة ال يقل ســوءاً 
ففي  الفقيرة،  الـــدول  فــي  عليه  هــي  عما 
الحالتين تكون سطوة الرجل أكبر من أن 

تستطيع المرأة الخالص منها. 
وحــده اإلســـالم أنصف الــمــرأة وســاواهــا 
بكينونتها  يتعلق  مــا  عـــدا  فيما  بــالــرجــل 
ــثــويــة، وســــاوى الــخــطــاب اإللــهــي بين  األن
الدينية  واجباتهما  فــي  والـــمـــرأة،  الــرجــل 
وحــقــوقــهــمــا اإلنـــســـانـــيـــة، واإلســـــــالم غير 
مــســؤول عــن الــمــمــارســات الــتــي ترتكبها 
ـــه، والــخــلــل ال  بــعــض الــفــئــات الــمــنــتــمــيــة ل
يمكن القول إنه في تعاليم اإلسالم ولكنه 
التعاليم،  لــهــذه  الخطأ  الفهم  فــي  يكمن 

قسري  بشكل  وتطويعها  تطبيقها،  وســوء 
لتكون ضد المرأة. 

ضــد  ـــمـــمـــارس  ال الـــعـــنـــف  أن  شــــك  وال 
األســرة  على  المأساوية  نتائجه  له  الــمــرأة 
والمجتمع، فحرمان الفتيات من التعليم، 
وإرغـــــام الــنــســاء عــلــى الــعــمــل فــي ظــروف 
صعبة، وتهميش دور المرأة في المجتمع، 
والـــحـــيـــلـــولـــة بــيــنــهــا وبـــيـــن حــقــوقــهــا فــي 
من العنف  األمومة، كل ذلك ُيعتبر نوعاً 
ضد المرأة، وفي هذه األمور وغيرها من 
اإلسالم  عالجها  بالمرأة..  المتعلقة  األمور 
فـــي إطــــار تــشــريــعــات عـــادلـــة، لـــو نــفــذت 
على  ذلك  وعاد  المرأة،  صالح  في  لكانت 

أسرتها ومجتمعها بالخير. 
لــكــن بــعــض الــنــســاء يــبــالــغــن فــي تقليد 
فيما  مثاالً  منها  ويتخذن  الغربية،  المرأة 
سيئ،  مــثــال  وهــو  الــمــرأة،  بحرية  ُيسمى 
ألن للمرأة المسلمة مكانتها المصونة في 
األسرة معززة ومكرمة، وهي ملكة في 
أوالدهــا  على  األولـــى  الكلمة  لها  أســرتــهــا، 
راضية  عيشة  تعيش  وأحــفــادهــا،  وبناتها 
هكذا  اضــطــهــاد،  أو  عــنــف  دون  مــرضــيــة 
أما  اإلسالمي،  المجتمع  في  المرأة  كانت 
إذا أرادت التمرد على هذا الدور، والخروج 
للعيان  ماثلة  فالنتيجة  الوضع،  هذا  على 
ضياع  مــن  الــغــربــيــة  الـــمـــرأة  تعيشه  فيما 
وإهـــــــدار لــكــرامــتــهــا، وشـــتـــات ألســرتــهــا، 

وتحديات لحياتها. 
ومـــــن يـــتـــحـــدثـــون عــــن حـــريـــة الـــمـــرأة 
ينسون أن هذه الحرية المزعومة تهدف 
النتزاعها مــن دورهـــا األســـري، وهــو أنها 
تعمل إلى جانب الرجل يداً واحدة إلسعاد 
أســرتــهــا، فــإنــمــا الــنــســاء شــقــائــق الــرجــال، 
بمعنى أن النساء نظائر الرجال في الخلق 
والطباع، وما االختالف بين الرجل والمرأة 
سوى في التكوين البيولوجي، وهو عامل 
تكامل وليس تنافر، وبينما نظرت بعض 
من  قليل  غير  بشيء  إلــى الــمــرأة  األديـــان 
الدونية، فقد كّرمها اإلسالم وأنقذها مما 

كانت عليه في الجاهلية. 
العنف ضــد الــمــرأة مــرفــوض مــن كل 
الشعوب، لكّن المطالبة بحريتها المطلقة 
مـــرفـــوضـــة أيــــضــــاً، ألنـــهـــا تــنــتــزعــهــا من 
أفــواه  في  سائغة  لقمة  لتتركها  إنسانيتها 

الذئاب البشرية.

كتبت -هناء صالح الترك:

أّكد الدكتور إبراهيم الكعبي، 

أن  والعلوم،  اآلداب  كلية  عميد 

ــتــوجــه نحو  تــنــوع االقــتــصــاد وال

اقــتــصــاد الــمــعــرفــة هــو الــرهــان 

لــدول  بالنسبة  الــيــوم  األســاســي 

الــعــالــم الــراغــبــة فــي الــولــوج إلى 

إلى أن اقتصاد  المستقبل، الفتاً 

متقدمة  مكانة  يحتل  المعرفة 

فـــي اســتــراتــيــجــيــة دولـــــة قطر 

المنبثقة عن رؤية قطر ٢٠٣٠، 

حــيــث يــســاهــم هــــذا الـــنـــوع من 

التنمية  تحقيق  فــي  االقــتــصــاد 

إن  الكعبي  وقــــال  الــمــســتــدامــة، 

كلية اآلداب والعلوم تساهم في 

تحقيق هذا االقتصاد من خالل 

بــرامــجــهــا الــمــخــتــلــفــة وتــوســيــع 

نطاق الدراسات العليا والبحوث، 

وجــــمــــع الــــخــــبــــراء الــعــالــمــيــيــن 

من  الــنــوع  هــذا  فــي  والمحليين 

الــمــؤتــمــرات وزيـــــادة االهــتــمــام 

بـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات، 

واالتصال وريادة األعمال.  جاء 

ذلــــك خــــالل انـــطـــالق فــعــالــيــات 

في  المعرفة  «اقــتــصــاد  مؤتمر 

قـــطـــر.. االتـــجـــاهـــات والــفــرص 

التخصصات  مــتــعــددة  لــبــحــوث 

ولصنع السياسات «الذي ينظمه 

قــســم الـــشـــؤون الــدولــيــة بكلية 

مع  بــالــتــعــاون  والــعــلــوم  اآلداب 

حيث  الخليج،  دراســـات  مركز 

يستمر  الـــذي  المؤتمر  يتضمن 

لمدة يومين أربع جلسات بحثية 

نـــاقـــشـــت مـــوضـــوعـــات الــتــنــويــع 

المعرفة،  واقتصاد  االقتصادي 

االبـــتـــكـــار والـــبـــحـــث والــتــطــويــر 

واقـــتـــصـــاد الـــمـــعـــرفـــة، الــتــعــلــيــم 

والــتــعــلــم واقـــتـــصـــاد الــمــعــرفــة، 

ــــــــادة األعـــــمـــــال، واقـــتـــصـــاد  وري

العالمية  والــتــجــارب  المعرفة، 

في مجال اقتصاد المعرفة.

مكانة متقدمة القتصاد المعرفة في قطر      
مؤتمر بالجامعة يستعرض التجارب العالمية.. د. إبراهيم الكعبي:

المستقبل ـــى  إل ـــوج  ـــول ال فـــي  ــة  ــب ــراغ ال لـــلـــدول  أســـاســـي  رهــــان  ــمــعــرفــة  ال ــصــاد  ــت اق

تصوير- ناصر تي كي 

د. درويش العمادي:
٣ مراحل القتصاد المعرفة

أّكد الدكتور درويش العمادي، رئيس االستراتيجية والتطوير 
استراتيجية  أن  مؤكداً  المعرفة  اقتصاد  أهمية  قطر،  بجامعة 
جامعة قطر في مجال اقتصاد المعرفة منبثقة من رؤية قطر 
٢٠٣٠، حيث إن النجاح االقتصادي يعتمد على قدرة االقتصاد 

على التعامل مع المعرفة وتطوير اقتصادها.
وقــــال إن هــنــاك ٣ مــراحــل 
بجمع  تبدأ  المعرفة،  القتصاد 
ـــومـــات وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا ثــم  ـــمـــعـــل ال
وتحديد  المعلومة  بناء  إعـــادة 
ويــقــوم  لــهــا،  الــمــضــافــة  القيمة 
هــــــذا االقــــتــــصــــاد عـــلـــى جــمــلــة 
الحصول  في  الحق  منها  أمــور 
العوائق  وإزالـــة  المعلومة،  على 
واإلبــداع،  واالبتكار  الجغرافية 
اللبنة  المتميز  التعليم  ويعتبر 
األولى ألي اقتصاد قائم على 
بنية  يتطلب  كــمــا  الــمــعــرفــة، 
تشجع  قانونية  وأطـــراً  تحتية 

القتصاد  المالئم  المناخ  وتوفير  الناشئة  الشركات  إنــشــاء  على 
الدكتور  قــال  قطر  جامعة  استراتيجية  وبخصوص  المعرفة. 
درويــش إنها جملة من االستراتيجيات منها ما يتعلق بالتعلم، 
والبحث العلمي، والطالب واإلدارة والرقمنة والريادة، ومن أهم 
مرتكزات الجامعة موضوع التميز مع التركيز على االستراتيجية 
البحثية واإلبداع، وكلها تصب في إطار اقتصاد المعرفة، وسيكون 
لشركة قطر للتكنولوجيا التي تم تأسيسها مؤخراً دور كبير في 

تقديم األفكار واالستشارات للشركات الناشئة.
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د. درويش العمادي

د. بكيل الزنداني: قطر 
تستثمر باإلنسان

أّكــــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور بـــكـــيـــل 
الــــــزنــــــدانــــــي، رئـــــيـــــس قــســم 
ـــشـــؤون الـــدولـــيـــة لــــ [  ال
باقتصاد  يهتم  الــمــؤتــمــر  أن 
وهذه  قطر،  بدولة  المعرفة 
األهمية  في  غاية  المؤتمرات 
تحول  شــديــدة  ببساطة  ألنها 
وعدم  معرفة  إلــى  االقتصاد 
االعــتــمــاد فــقــط عــلــى الــمــواد 
ــــمــــوجــــودة فــي  الــطــبــيــعــيــة ال
إلــى أن  بــاطــن األرض، الفــتــاً 
هو  اليوم  الحقيقي  االستثمار 
في عقل اإلنسان ودولة قطر 
فترة  منذ  الرؤية  هذه  تبنت 
 ٢٠٣٠ نــهــايــة  وعـــلـــى  طــويــلــة 
ستكون قد أنجزت المشروع 
بــشــكــل كــامــل، الفــتــاً إلـــى أن 
األمر  هذا  تولي  قطر  جامعة 
أيضاً  ونحن  كبيراً،  اهتماماً 
جاهدين  نــحــاول  القسم  فــي 
أن نتابع مثل هذه المؤتمرات 
بشراكات  األكاديمية  العلمية 
ــتــواصــل مــع كــبــرى  دولــيــة ون
الجامعات في هذا التخصص 
في أوروبا والواليات المتحدة 

األمريكية وأستراليا والصين 
واليابان ولدينا اليوم ضيوف 
أوروبية  دول  من  وباحثون 
من  محلية  شــراكــات  وأيــضــاً 
الذين  قطر  جامعة  دكــاتــرة 
ساهموا بأوراق علمية كبيرة 
العلمية  الــمــخــرجــات  وهــــذه 
منشورة  أوراق  إلى  ستتحول 
جــامــعــة  نــشــر  دار  فـــي  ســـــواء 
العلمية  الــمــجــالت  أو  قــطــر 
الــدولــيــة الــمــحــكــمــة، مــنــوهــاً 
مع  تنظيمه  تم  المؤتمر  بأن 
شركاء محليين مثل مؤسسة 
ـــحـــدة  ـــمـــت قــــطــــر واألمـــــــــــم ال
المهتمة  المؤسسات  وبعض 

بهذه المجاالت العلمية.

توسيع نطاق الدراسات 
العليا والبحوث
 بكلية اآلداب
في جامعة قطر



مشروع  فاز  قنا:   - الدوحة 
ــــر الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــــطــــوي ت
لــلــصــرف الــصــحــي فــي جنوب 

هيئة  تــنــفــذه  الـــــذي  الـــدوحـــة 
األشـــــغـــــال الـــعـــامـــة / أشـــــغـــــال/  
بــجــائــزة أفــضــل مــشــروع عن 

الصحي  الصرف  مشاريع  فئة 
نيوز  / إنجنيرنج  مؤسسة  من 
ـــكـــورد /  األمــريــكــيــة نــظــراً  ري
لــتــمــيــز الــمــشــروع فـــي مــجــال 
واإلدارة  والــســالمــة،  الــصــحــة 
واالبتكار  للمخاطر،  الفّعالة 
تنفيذ  وكذلك  التصميم،  في 

البناء.  ممارسات  أفضل 
المهندس  الــجــائــزة  تــســّلــم   
مدير  الخيارين،  سيف  خالد 
إدارة مشاريع شبكات الصرف 
العامة  األشغال  بهيئة  الصحي 
السنوي  المؤسسة  حفل  خالل 

لتوزيع جوائز أفضل المشاريع 
الــعــالــمــيــة والـــــــذي أقـــيـــم فــي 
مــديــنــة نــيــويــورك، بــالــواليــات 
بحضور  األمريكية،  المتحدة 
مــمــثــلــي مــجــمــوعــة مـــن أكــبــر 

العالمية.   المشاريع  وأهم 
 وأكـــــــد الـــمـــهـــنـــدس خـــالـــد 
تعكس  الجائزة  أن  الخيارين 
مـــدى الــجــهــود الــمــبــذولــة من 
جــمــيــع أعـــضـــاء فـــريـــق الــعــمــل 
إلكــمــال هـــذا الــمــشــروع الــهــام 
ــــــذي هـــو جـــزء  والـــفـــريـــد، وال
مــــن خـــطـــة قـــطـــر الــطــمــوحــة 

مستدامة  تحتية  بنية  لتوفير 
ــــر  ــــي ــــمــــعــــاي ـــــــى ال وفـــــــــــق أعـــــــل
المواطنين  لــخــدمــة  العالمية 

والمقيمين. 
 ويُعد مشروع تطوير البنية 
الــتــحــتــيــة لـــلـــصـــرف الــصــحــي 
أهم  أحــد  الدوحة  جنوب  في 
المشاريع التي تنفذها / أشغال/  
ضمن خطتها لتطوير شبكات 
جميع  فـــي  الــصــحــي  الـــصـــرف 

الدولة. أنحاء 
 وتـــــم تــصــمــيــم الـــمـــشـــروع 
لـــــيـــــخـــــدم مــــنــــطــــقــــة جــــنــــوب 
الـــــدوحـــــة والــــنــــمــــو الـــســـكـــانـــي 
المتوقع لها في المستقبل، كما 
بنية  بــمــشــاريــع  ربــطــه  يــمــكــن 
عند  وسيتم  مستقبلية.  تحتية 
اكــتــمــال الــمــشــروع االســتــغــنــاء 
ضخ  محطة   ٢٠ من  أكثر  عن 
في  قــديــمــة مـــوجـــودة حــالــيــاً 
والتجارية  السكنية  المناطق 

في جنوب الدوحة.  
نيوز  / إنجنيرنج  أن  يذكر   
ريـــــكـــــورد/  مـــؤســـســـة عــالــمــيــة 
ُمــخــتــصــة بــتــقــيــيــم الــمــشــاريــع 
العالم  مستوى  على  الهندسية 
ســــواء فـــي مـــراحـــل الــتــصــمــيــم 
تصنيف  وكـــذلـــك  الــتــنــفــيــذ  أو 
الشركات  مستويات  وتحديد 
االســـتـــشـــاريـــة والـــمـــقـــاولـــيـــن، 
وذلـــــــــك مــــــن خـــــــالل حــــّكــــام 
الـــدول  مختلف  مــن  دولــيــيــن 
بما في ذلك الواليات المتحدة 

وأوروبا وآسيا. 
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الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
اإلحــصــائــيــات الــخــاصــة بــمــرضــى 
تشخيصهم  تــم  الــذيــن  الــســرطــان 
دولــــة  فــــي   ٢٠١٦ الــــعــــام  خــــــالل 
قـــطـــر، حــيــث أنـــجـــز ســجــل قــطــر 
للبرنامج  التابع  للسرطان  الوطني 
ـــــوزارة  الــوطــنــي لــلــســرطــان فـــي ال
وتدقيق  بجمع  المتعلقة  الــمــهــام 
تستخدم  حيث  البيانات  وتحليل 
أهمية  إليضاح  اإلحصائيات  هذه 
مـــــــرض الــــــســــــرطــــــان، وتـــحـــديـــد 
هذا  لمجابهة  المطلوبة  الــمــوارد 
الوقائية  األنشطة  وتقييم  المرض 

له.  والعالجية 
 وقــالــت الـــــوزارة فــي بــيــان لها 
إن الـــبـــيـــانـــات تــشــيــر إلــــى أنــــه تــم 
ســرطــان  حـــالـــة   ١٥٦٦ تــشــخــيــص 
يمثل   ،٢٠١٦ عـــام  خـــالل  جــديــدة 
بــمــعــدل   ،٪٢١ مــنــهــا  الــقــطــريــون 
اإلصــــــابــــــة  حــــــــــــاالت  مـــــــن   ٪٤٢
من  و٥٨٪  اإلناث  بين  بالسرطان 
حـــاالت اإلصــابــة بــالــســرطــان بين 

الذكور. 
أن  إلــــــى  ـــــــــــوزارة  ال وأشــــــــــارت   
شيوعاً  األكثر  يُعد  الثدي  سرطان 
بمعدل يقرب من ١٧٪ من مجمل 
الـــحـــاالت مـــن جــمــيــع الــجــنــســيــات، 
والمستقيم  القولون  سرطان  يتلوه 
معدل  ووصل   ،٪١٠ تقارب  بنسبة 
 ١٠٠ لكل   ٥٩٫٨ إلى  الخام  اإلصابة 

حالة.  ألف 
 وأكـــــــد الــــدكــــتــــور صــــالــــح عــلــي 
الــــمــــري، مـــســـاعـــد وزيـــــر الــصــحــة 

الـــعـــامـــة لـــلـــشـــؤون الــصــحــيــة عــلــى 

أهـــمـــيـــة دراســــــــة الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي 

يـــقـــّدمـــهـــا ســـجـــل قـــطـــر الـــوطـــنـــي 

لـــلـــســـرطـــان لـــصـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات 

أهمية  موضحاً  واإلستراتيجيات، 

تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــتــقــيــيــم عـــبء 

الــــمــــرض بـــشـــكـــل دقــــيــــق وكـــذلـــك 

قــيــاس كـــفـــاءة بـــرامـــج وُمـــبـــادرات 

الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة مـــثـــل الــبــرنــامــج 

الــــوطــــنــــي لـــلـــكـــشـــف الـــمـــبـــكـــر عــن 

السرطان. 

كــــاثــــريــــن  الـــــســـــيـــــدة  وأكـــــــــــدت   

جـــيـــلـــيـــســـبـــي، مـــــديـــــرة الـــبـــرنـــامـــج 

الـــوطـــنـــي لــلــســرطــان عــلــى أهــمــيــة 

ــــات فـــــي وضـــــــع الـــخـــطـــط  ــــان ــــي ــــب ال

أدائه،  ومراقبة  الوطنية  والبرامج 

ودور الــبــيــانــات فــي فــهــم حــاجــات 

لمتطلباتهم.  واالستجابة  المرضى 

 وأوضــــــــــح الــــســــيــــد عـــمـــيـــد أبــــو 

حميدان مدير سجل قطر الوطني 

إنشائه  ومنذ  السجل  أن  للسرطان 

 ،٢٠١٤ عام  العامة  الصحة  بوزارة 

من  إلــزامــيــاً  البيانات  بجمع  يقوم 

الصحّية  الــرعــايــة  مــقــدمــي  جميع 

القطاعات (الحكومية  مختلف  من 

ــديــر الــســجــل ثــالث  والــخــاصــة)، ويُ

لإلصابات  إحــداهــا  بــيــانــات  قــواعــد 

بـــالـــســـرطـــان، واألخـــــــرى لــلــكــشــف 

انتظار  ألوقـــات  والــثــالــثــة  الــمــبــّكــر، 

والعالج.  والتشخيص  التحويل 

 كما استعرض السيد عميد أبرز 

اإلحصائيات حول المرض، مشيراً 

األكثر  كان  الثدي  سرطان  أن  إلى 

شــيــوعــاً بــيــن الــقــطــريــيــن، بــمــعــدل 

الـــحـــاالت،  ُمـــجـــمـــل  مـــن   ٪٢٠٫٦٦

والمستقيم  القولون  سرطان  تــاله 

كافة  من   ٪١٢ من  تقرب  بنسبة 
القطريين  بين  السرطان  حــاالت 
الذكور،  القطريين  مستوى  وعلى 
والُمستقيم  القولون  سرطان  كان 
ـــات األكـــثـــر  ـــروســـت ـــب وســــرطــــان ال
 ٪١٢ بقليل  تــفــوق  بنسبة  شــيــوعــاً 
لـــكـــل مــنــهــا مــــن مــجــمــل حــــاالت 
الـــســـرطـــان، تــالهــا ســـرطـــان الـــدم 
(الــلــوكــيــمــيــا) مـــن حــيــث االنــتــشــار 

.٪٨ بقليل  تفوق  وبنسبة 
 وتــــابــــع أنـــــه بــالــنــســبــة لـــإلنـــاث 
الثدي  ســرطــان  فكان  القطريات 
من   ٪٣٥ وبنسبة  انــتــشــاراً  األكــثــر 
ُمــجــمــل حــــاالت الـــســـرطـــان، تــاله 
ـــقـــولـــون والــُمــســتــقــيــم  ســــرطــــان ال
بــنــســبــة تـــقـــل شـــيـــئـــاً بـــســـيـــطـــاً عــن 
الدرقية  الغدة  سرطان  ثم   ،٪١٢
حيث   ٪٨ عن  قليالً  يفوق  بمعدل 
تــعــد هــــذه الـــمـــعـــدالت ُمــنــخــفــضــة 
مقارنة بدول أخرى كبعض دول 
تقديرات  حسب  وذلك  المنطقة، 

العالمية.   الصحة  منظمة 
ـــفـــئـــة   أمــــــــا األطـــــــفـــــــال مــــــن ال
جميع  مــن  عــامــاً   ٠-١٤ الــعــمــريــة 
الـــجـــنـــســـيـــات، فـــقـــد تـــم تــشــخــيــص 
خالل  للسرطان  جــديــدة  حالة   ٤٢
٣٨٪ من  ٢٠١٦ موّزعة بنسبة  عام 
بين  بــالــســرطــان  اإلصـــابـــة  حــــاالت 
مــن  و٦٢٪  الــقــطــريــيــن  األطــــفــــال 
بين  بــالــســرطــان  اإلصـــابـــة  حــــاالت 
 ٣٨ وبــمــعــدل  الُمقيمين،  األطــفــال 
بالسرطان  اإلصابة  حــاالت  من   ٪
بين اإلناث مقابل ٦٢٪ من حاالت 

الــذكــور،  لــدى  بالسرطان  اإلصــابــة 

وكـــان ســرطــان الـــدم (الــلــوكــيــمــيــا) 

 ٪٤٣ يُــعــادل  بما  شيوعاً  األكثر  هو 

مـــن جــمــيــع ســـرطـــانـــات األطـــفـــال، 

تقارب  بنسبة  الدماغ  سرطان  تاله 

.٪١٢

 كــمــا أوضـــــح الــســيــد عــمــيــد أن 

لعام  بالسرطان  اإلصابة  معدالت 

مثيالتها  مــن  أعــلــى  جـــاءت   ٢٠١٦

 ٪٧ من  تقرب  بنسبة   ٢٠١٥ للعام 

إلــى  بالنسبة  طبيعي  ازديــــاد  وهــو 

زيـــــادة الــســكــان الــمــطــرد ســنــويــاً، 

السجل.  أنظمة  تحّسن  وإلى 

على  البقاء  بنسب  يتعلق  وفيما   

فقد  القطريين،  للمرضى  الحياة 

لسرطان   ٪٨٩ إلــى  النسبة  وصلت 

الــقــولــون  لــســرطــان  و٦٩٪  الــثــدي، 

الدم،  لسرطان  و٦٧٪  والمستقيم 

الـــغـــدة  لـــســـرطـــان   ٪٩٠ ـــــراً  وأخـــــي

الـــدرقـــيـــة، وتــعــكــس هــــذه الــنــســب 

الــعــالــيــة الـــقـــدرات الــعــالجــيــة لــدى 

الــقــطــاع الــصــحــي مــع الــحــاجــة إلــى 

المبكر  الكشف  أهمية  على  التأكيد 

عـــن الــســرطــان والــــذي يــرفــع من 

ــبــقــاء على  نــســب الــشــفــاء ونــســب ال

األعباء  من  يخفف  وكذلك  الحياة 

بأن  علماً  أنفسهم.  المرضى  على 

ســتــســتــخــدم   ٢٠١٦ عـــــام  بـــيـــانـــات 

البرنامج  لتقييم  مرجعية  كنقطة 

الــــوطــــنــــي لـــلـــكـــشـــف الـــمـــبـــكـــر عــن 

ســرطــانــي الــثــدي واألمــعــاء والــذي 

العام.  ذلك  نفس  في  انطلق 

١٥٦٦١٥٦٦ إصابة جديدة بالسرطان خالل  إصابة جديدة بالسرطان خالل ٢٠١٦٢٠١٦
٥٩٫٨ ٪ معدل اإلصابة لكل ١٠٠ ألف حالة.. وزارة الصحة: 

٪٨٩ وصـــــــــل  الـــــحـــــيـــــاة  عـــــلـــــى  الـــــبـــــقـــــاء  ومـــــــعـــــــدل  ـــــــــات  اإلصـــــــــاب مـــــقـــــدمـــــة  فـــــــي  ـــــــدي  ـــــــث ال ســـــــرطـــــــان 

 جائزة دولية لمشروع تطوير الصرف الصحي بجنوب الدوحة 
 تكريماً من مؤسسة «إنجنيرنج نيوز ريكورد» األمريكية: 

ــــدامــــة ــــة مــــســــت ــــي ــــحــــت ــــة ت ــــي ــــن ـــــــن خـــــطـــــة لــــتــــوفــــيــــر ب ــــــن: الــــــمــــــشــــــروع جـــــــــزء م ــــــاري ــــــخــــــي ــــــد ال خــــــال
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نــظــم   :] ـ  الـــــدوحـــــة   
العائلية  االســـتـــشـــارات  مــركــز 
جامعة  مع  بالتعاون  «وفــاق» 
للطالبات  تــوعــويــاً  لــقــاًء  قــطــر 
قّدمته  لـــك»،  بــعــنــوان «الــفــال 
األســـــتـــــاذة لــطــيــفــة الــلــوغــانــي 
والبروتوكول  اإلتيكيت  مدربة 
ـــــة الــكــويــت.  الــــدولــــي مـــن دول
وأقيم في قاعة «ابن خلدون» 
ما  بحضور  الجامعة  مقر  في 
يزيد على ٥٠ طالبة. ويأتي هذا 
األنشطة  ضمن  التوعوي  اللقاء 
التوعوية  للحملة  الــُمــصــاحــبــة 
أطلقها  والتي  وتوكل»  «تأهل 
العائلية  االســـتـــشـــارات  مــركــز 
شهر  من  الثامن  في  «وفــاق» 

من  مستهدفاً  الجاري،  أكتوبر 
الجنسين  مــن  الشباب  خاللها 

بـــهـــدف الـــتـــوعـــيـــة والــتــثــقــيــف 
الـــزواج.   قبل  التأهيل  بأهمية 

لطبفة  د.  اســتــعــرضــت  وقــــد 
الــلــوغــانــي خــالل الــلــقــاء أهمية 
الــزواج  قبل  والتأهيل  اإلعـــداد 
وانعكاسه على الحياة الزوجية 
فيما بعد واألثر اإليجابي الذي 
وأدبــيــات  أساليب  على  تتركه 
التعامل بين الطرفين وكذلك 
الـــعـــالقـــة بــيــنــهــمــا وبـــيـــن أهــل 
كـــل طــــرف حــيــث إن الـــــزواج 
وليست  مــتــكــامــلــة  عــالقــة  هـــو 
فــــقــــط عــــالقــــة بــــيــــن طـــرفـــي 
حــرص  أن  وأكــــــدت  الــــــــزواج. 
التأهيل  عــلــى  والــفــتــاة  الــشــاب 
الـــجـــيـــد قـــبـــل الــــــــــزواج يــجــعــل 
الــراحــة  قائمة  بينهما  الــحــيــاة 
شّددت  كما  والتفاهم.  والحب 
عــلــى ضــــرورة عـــدم االســتــمــاع 
الــزواج  عن  المغلوطة  لألفكار 
بشكل  تؤثر  أن  يمكنها  والــتــي 
ســلــبــي عــلــى قـــــرار الـــشـــاب أو 
الــفــتــاة بـــالـــزواج وكــذلــك عــدم 
وقد  اآلخرين.  بتجارب  التأثر 
تــمــّيــز الــلــقــاء بــتــفــاعــل إيــجــابــي 
مــــن الــــطــــالــــبــــات، مــــن خـــالل 
والتي  واالستفسارات  األسئلة 
ساهمت في إثراء اللقاء. وكان 
فعالية  أقــام  قد  أيضاً  المركز 
قطر  جامعة  لطلبة  ترويجية 
أكــتــوبــر  مـــن   ٢٣ و   ٢٢ يــومــي 
الـــــجـــــاري بــــعــــنــــوان «قـــهـــوتـــك 
علينا» بهدف التعريف بحملة 
(تـــأهـــل وتــــوكــــل) وأنــشــطــتــهــا، 
والتي تقام برعاية من اإلدارة 
الـــعـــامـــة لـــــألوقـــــاف، انـــطـــالقـــاً 
بين  المجتمعية  الشراكة  مــن 
مؤسسات الدولة والتي تساهم 
األســرة  التماسك  تحقيق  فــي 

واستقرار المجتمع. 

أســهــم   :]  - الــــدوحــــة 
بــرنــامــج الــتــوســع فـــي مــرافــق 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــمــؤســســة 
حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة والـــــــــذي يُـــعـــد 
تاريخها  في  نوعه  من  األكبر 
السعة  فــي  زيــــادة  تحقيق  فــي 
المرضى  بــوحــدات  الــســريــريــة 
الــــداخــــلــــيــــيــــن بــمــســتــشــفــيــات 
فــي   ٢٥ بـــمـــقـــدار  الـــمـــؤســـســـة 

المائة منذ عام ٢٠١٦.      
حـــمـــد  الـــــســـــيـــــد  وأوضـــــــــــــح   
تــطــويــر  رئـــيـــس   - خــلــيــفــة  آل 
مؤسسة  في  الصحّية  المرافق 
المؤسسة  أن   - الــطــبــيــة  حــمــد 
قـــــد شــــهــــدت خــــــالل األعـــــــوام 
كبيرة  زيــادة  الماضية  القليلة 
الراغبين  المرضى  أعــداد  في 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى خــدمــات 
بالمؤسسة  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 
وفـــي أنــــواع خــدمــات الــرعــايــة 
يحتاج  التي  المختلفة  الصحّية 

إليها هؤالء المرضى.  
السعة  زيــادة  أن  إلى  ولفت   

الـــســـريـــريـــة لـــمـــواكـــبـــة الــطــلــب 
الُمتزايد على خدمات الرعاية 
الـــصـــحـــّيـــة الـــنـــاتـــج عــــن الــنــمــو 
دولــة  فــي  المضطرد  السكاني 
قــطــر تــمــثــل أولــــويــــة رئــيــســيــة 
خــالل  الطبية  حــمــد  لمؤسسة 
زيــادة  شهدنا  لقد  العقد.  هــذا 
مــلــحــوظــة فــــي مـــعـــدل الــنــمــو 
منذ عام ٢٠١٦، حيث افتتحنا 
خــمــســة مــســتــشــفــيــات جــديــدة 
الرعاية  مــرافــق  مــن  والــعــديــد 
من  زاد  ما  وهــو  التخصصية، 

عـــــدد الــمــســتــشــفــيــات الــتــابــعــة 
لــمــؤســســة حـــمـــد الــطــبــيــة فــي 
إلى  قطر  دولة  أنحاء  مختلف 

١٢ مستشفى». 
حمد  مــؤســســة  وافــتــتــحــت   

مركز   ٢٠١٦ عــام  فــي  الطبية 
األمــــــــراض االنـــتـــقـــالـــيـــة، وهـــو 
مـــســـتـــشـــفـــى مـــتـــخـــّصـــص فــي 
الوقاية من األمراض االنتقالية 
ـــهـــا وعـــالجـــهـــا  والــــكــــشــــف عـــن

األبحاث  إجــراء  إلــى  باإلضافة 
سعته  وتبلغ  المجال،  ذات  في 
وفــي  ســــريــــراً.   ٦٥ الــســريــريــة 
االفتتاح  تم   ،٢٠١٧ عام  نهاية 
مستشفيات  لــثــالثــة  الــرســمــي 

جــــديــــدة بــالــمــديــنــة الــطــبــيــة، 
وهـــــي: مـــركـــز قـــطـــر إلعــــادة 
التأهيل، ومركز صحة المرأة 
واألبـــحـــاث، ومــركــز الــرعــايــة 
الــطــبــيــة الــيــومــيــة. تــقــّدم هــذه 

الرعاية  الــثــالث  المستشفيات 
والمواليد  للنساء  التخّصصية 
الـــــجـــــدد، ولـــلـــمـــرضـــى الـــذيـــن 
يـــحـــتـــاجـــون خــــدمــــات إعــــــادة 
العديد  إلى  باإلضافة  التأهيل، 
مـــــن الــــخــــدمــــات الـــجـــراحـــيـــة 
والــطــبــيــة، وقـــد أضــافــت هــذه 
للسعة  الــثــالثــة  الــمــســتــشــفــيــات 
مستشفيات  بشبكة  السريرية 
مـــؤســـســـة حـــمـــد الــطــبــيــة نــحــو 
بــوحــدات  إضــافــي  ســريــر   ٥٠٠

الداخليين.   المرضى 
مـــســـتـــشـــفـــى  يــــمــــثــــل  كـــــمـــــا   
حــــزم مــبــيــريــك الــــعــــام الــــذي 
ــتــاحــه فـــي نــهــايــة عــام  تـــم افــت
لشبكة  إضــافــة  أحــــدث   ٢٠١٨
مــســتــشــفــيــات مـــؤســـســـة حــمــد 
السريرية  السعة  تبلغ  الطبية. 
لــمــســتــشــفــى حــــــزم مــبــيــريــك 
ويُــســهــم  ســــريــــراً،   ١١٨ الـــعـــام 
الــمــســتــشــفــى فـــي دعــــم قـــدرة 
خدمات  تقديم  على  المؤسسة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــّيــة لــلــمــرضــى 

الصناعية  المنطقة  في  الذكور 
المحيطة  والمناطق  بالدوحة 

بها.   
آل  حـــمـــد  ـــســـيـــد  ال وأشـــــــــار   
خــلــيــفــة إلــــى أن افـــتـــتـــاح هــذه 
المستشفيات الخمسة الجديدة 
ســــاهــــم فــــي تـــعـــزيـــز قـــدرتـــنـــا 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل رعـــايـــة 
من  المتزايدة  لألعداد  صحّية 
فقد  عــام،  بعد  عاماً  المرضى 
شهد حجم النشاط والخدمات 
الثالثة  بالمستشفيات  الُمقّدمة 
الــجــديــدة بــالــمــديــنــة الــطــبــيــة - 
مركز صحة المرأة واألبحاث 
ومركز الرعاية الطبّية اليومية 
التأهيل  إلعــادة  قطر  ومركز 
مــنــذ افــتــتــاحــهــا  كــبــيــراً  - نـــمـــواً 
الرسمي في عام ٢٠١٧، حيث 
تـــم إطـــــالق خـــدمـــات جــديــدة 
الخدمات  بعض  نقل  تــم  كما 
مـــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــؤســـســـة 
حــمــد الــطــبــيــة لــهــذه الــمــرافــق 

الجديدة».

٢٥ ٪ زيــادة فـي السعـة السريـريـة بمؤسـسـة حمد

 «وفــاق» ينظم محــاضــرة لطالبات جامعــة قطـــر

 افتتاح ٥ مستشفيات جديدة خالل ٤ سنوات

 ضمن الحملة التوعوية «تأهل وتوكل»

 حمد آل خليفة 

جانب من اللقاء
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ً ً خدمات إلكترونية جديدة قريبا العدل تطلق العدل تطلق ٧٧ خدمات إلكترونية جديدة قريبا
ضمن خطتها للتحول الرقمي لجميع معامالت التسجيل والتوثيق.. مصدر مطلع لـ [:

الخدمات الجديدة لوزارة العـــــــــدل

نقلة  العدل  وزارة  خدمات  وشهدت 
وسيتم  الماضية  الفترة  خــالل  نوعية، 
أخــرى  ومــشــاريــع  بــمــبــادرات  تعزيزها 
قطر  مكانة  من  يعزز  ما  وهو  جديدة 
الــتــي بــاتــت األولــــى عــالــمــيــاً فــي مؤشر 
عن  الــصــادر  العقارية  الملكية  تسجيل 
الــبــنــك الـــدولـــي ضــمــن مــؤشــر سهولة 

ممارسة األعمال لعام ٢٠٢٠.
بفضل  الــنــتــائــج  تــلــك  تحققت  وقـــد   
الجهود التي بذلتها الوزارة السيما فيما 
تستغرقه  الـــذي  الــوقــت  بتقليل  يتعلق 
الــذي  األمــر  المعامالت،  إنــجــاز  عملية 
الخدمات  مستوى  تحسين  فــي  ساهم 
التي تقدمها الوزارة فضالً عن تطويرها 

الدولية  والمعايير  للمواصفات  وفــقــاً 
المعتمدة لتقديم الخدمات.

اتخذتها  الــتــي  اإلجــــراءات  بين  ومــن 
توفير  الـــشـــأن،  هـــذا  فــي  الــعــدل  وزارة 
والتوثيق  الــعــقــاري  التسجيل  خــدمــات 
من خالل المراكز الخدمية الخارجية، 
واختصار الدورة المستندية للمعامالت 
واختصارها في إجراء واحد من خالل 
نظام الموظف الشامل، بدالً من المرور 
بــأكــثــر مـــن إجــــــراء. وتــقــلــيــص الــفــتــرة 
أقل  فــي  الــســنــدات  الســتــخــراج  الزمنية 
من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه 
المعامالت من أسبوع إلى عشرة أيام، 
إضــافــة إلـــى الــتــســهــيــالت الــتــي وفــرتــهــا 

الحكومية  الــجــهــات  مــع  الــتــكــامــل  آلــيــة 
والتي مكنت من الربط اإللكتروني مع 
بخدمات  الصلة  ذات  الجهات  مختلف 
إصدار  أصبح  عليه  وبناء  العدل،  وزارة 
الــســنــد والــمــخــطــط مــتــاحــيــن فــي نفس 
ـــدولـــة.  الــلــحــظــة لــكــل األراضـــــــي فـــي ال
جديدة  عقارية  نشرات  توفير  تم  كما 
وتوفير  العقاري  السوق  أوضاع  لتحليل 
آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون 
إلى  العقاري،  السوق  في  والمتعاملون 
المعامالت  إحــصــائــيــات  تــوفــيــر  جــانــب 
والــقــضــايــا الــعــقــاريــة الــمــعــروضــة أمــام 
المحاكم، واستحداث نماذج المعامالت 
وســيــر إجـــراءاتـــهـــا ومــتــطــلــبــات الــمــدة 

لتخليص  الــــــوزارة  لــمــوظــف  الــمــلــزمــة 
الــمــعــامــالت فـــي وقـــت مـــحـــدد، ونــشــر 
اإللكتروني  الموقع  على  البيانات  هــذه 
للوزارة ومنصاتها للتواصل االجتماعي.

البوابة  على  المسجلين  عــدد  ويبلغ 
اإللــكــتــرونــيــة لـــلـــوزارة الــيــوم أكــثــر من 
ويوفر  صك،  بتطبيق  مشترك   ٤٥٫٠٠٠
الــنــظــام نــحــو ١٦٥ خــدمــة إلــكــتــرونــيــة 
مـــكـــتـــمـــلـــة ومـــــتـــــوفـــــرة عــــلــــى الــــبــــوابــــة 
التي  التحسينات  وبفضل  اإللكترونية. 
اإللكترونية  الــــوزارة  خــدمــات  عرفتها 
تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق 
معاملة  ألــف   ٤٢ مــن  أكثر  تقديم  مــن 

خالل النصف األول من عام ٢٠١٩.

ــــك  ص ــــــق  ــــــي ــــــب ــــــط ت ــــــــــــي  ف ــــــــرك  ــــــــت ــــــــش م ألــــــــــــــــف   ٤٥

لتخليص الــــــوزارة  لــمــوظــف  الــمــلــزمــة 
الــمــعــامــالت فـــي وقـــت مـــحـــدد، ونــشــر
اإللكتروني الموقع  على  البيانات  هــذه 
للوزارة ومنصاتها للتواصل االجتماعي.
البوابة على  المسجلين عــدد  ويبلغ 
اإللــكــتــرونــيــة لـــلـــوزارة الــيــوم أكــثــر من
ويوفر صك،  بتطبيق  مشترك  ٤٥٫٠٠٠
خــدمــة إلــكــتــرونــيــة الــنــظــام نــحــو ١٦٥
مـــكـــتـــمـــلـــة ومـــــتـــــوفـــــرة عــــلــــى الــــبــــوابــــة
التي التحسينات  وبفضل  اإللكترونية. 
اإللكترونية الــــوزارة  خــدمــات  عرفتها 
تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق
معاملة ألــف   ٤٢ مــن أكثر  تقديم  مــن 

.٢٠١٩ خالل النصف األول من عام

ــــك  ص ــــــق  ــــــي ــب

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة   الــــبــــوابــــة  عـــلـــى  ــور  ــه ــم ــج ــل ل ـــكـــتـــرونـــيـــة  إل خـــدمـــة   ١٦٥

توريد  

إيجار مركبة   

مقاولة من الباطن

إيجار منشأة صناعية 
من الباطن 

اتفاق
 من الباطن 

اتفاق

مقاولة  

الــلــجــنــة  أقـــامـــت  ـ [:  الــــدوحــــة 
ــثــقــافــيــة االجــتــمــاعــيــة بـــنـــادي الــخــور  ال
في  للمشاركين  تخريج  حفل  الرياضي 
دورة الغوص المبتدئ التي نظمها النادي 
خالل هذا شهر سبتمبر ٢٠١٩ بمشاركة 
القطري  الــشــبــاب  فئة  مــن  مــشــاركــاً   ١٥
وحـــضـــر حــفــل الــتــخــريــج الــســيــد غــانــم 
الــنــادي  رئــيــس إدارة  الــمــهــنــدي  عــبــداهللا 
المدير  المهندي  شبيب  سلطان  والسيد 
الـــعـــام لـــلـــنـــادي بـــاإلضـــافـــة لــلــخــريــجــيــن 
وعــدد من أولــيــاء األمـــور، حيث أشرف 

عــلــى الــــــدورة الــســيــد مــحــمــد الــفــاطــمــي 
مدير مركز قطر سكوبا سنتر للغوص، 
للدورة  التدريبي  البرنامج  اشتمل  كما 
عــلــى عـــدد مـــن الــمــحــاضــرات الــنــظــريــة 
العملي  والتدريب  واالختبارات  والعلمية 
على  المفتوحة  البحر  مياه  في  للغوص 
شواطئ البحر في منطقة سيلين، حيث 
في  الغوصات  من  عدداً  المشاركون  نفذ 
حسب  العملي  والتطبيق  العميقة  المياه 
وعبر  العالمية.  بـــادي  منظمة  قــوانــيــن 
سعادتهم  عــن  الــــدورة  فــي  الــمــشــاركــون 

بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الـــرخـــصـــة الـــدولـــيـــة 
الكبيرة  المكاسب  إلي  منوهين  للغوص 
الــتــي خـــرجـــوا بــهــا مـــن خـــالل الــتــدريــب 
فـــي الـــــــدورة بــاعــتــبــار ريـــاضـــة الــغــوص 
على  تعتمد  الــتــي  الــريــاضــات  أهـــم  مــن 
فضالً  الــبــدنــيــة،  والــقــوة  العضلي،  الــبــنــاء 
الحفل  نهاية  وفي  العالية.  المرونة  عن 
قـــام الــمــســؤولــون بــتــســلــيــم الــمــشــاركــيــن 
للغوص.  الدولية  والبطاقات  الشهادات 
يذكر أن نادي الخور ينظم هذه الدورة 

للعام الخامس على التوالي.

نادي الخور يكرم خريجي دورة الغوص

كتب - نشأت أمين

إلكترونية  خدمات  حزمة  إلطــالق  العدل  وزارة  تستعد 
جديدة وذلك ضمن توجه الوزارة لتحويل جميع المعامالت 
خطة  إطــار  فــي  وذلــك  إلكترونية،  معامالت  إلــى  الورقية 
شــامــلــة لــلــتــحــول الــرقــمــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــمــيــع خــدمــات 
التسجيل العقاري والتوثيق، وتتيح هذه الخدمات للمراجع 
إمكانية الدخول إلى واجهة نظام صك اإللكترونية واختيار 
إلى  الحاجة  دون  إلكترونياً  وإصدارها  المطلوبة  المعاملة 
مراجعة مكاتب وزارة العدل، وهو ما سيساهم في اختصار 
الوقت والجهد الذي تستغرقه عملية إنجاز تلك المعامالت.
وقــــال مــصــدر مــطــلــع لـــ [ إن الــدفــعــة األولــــى من 
حزمة الخدمات اإللكترونية التي تستعد الوزارة إلطالقها 
تشمل األمور التالية: إيجار مركبة، وإيجار منشأة صناعية 
من الباطن، واتفاق، واتفاق من الباطن، وتوريد، ومقاولة، 
إلــى أنــه سيتم إطـــالق هذه  ومــقــاولــة مــن الــبــاطــن، مشيراً 
لالتصاالت  قطر  ومؤتمر  معرض  هامش  على  الخدمات 

وتكنولوجيا المعلومات - كيتكوم ٢٠١٩.

٢٠١٩ مـــــن  األول  ـــف  ـــص ـــن ال ــــــالل  خ ـــة  ـــل ـــام مـــع ــــــف  أل  ٤٢ ــــجــــز  أن والــــتــــوثــــيــــق  ــــاري  ــــق ــــع ال الـــتـــســـجـــيـــل  ــــطــــاع  ق
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ًً المرور تكشـف خطـة الحـد من حوادث سـيلين غدا
خالل ندوة تعقدها بمناسبة موسم التخييم .. العقيد الهاجري لـ [:

ــــــــــــراح الـــــحـــــلـــــول ــــــــــــت ـــــــــي الـــــــــــنـــــــــــدوة واق ـــــــاب لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة ف ـــــــب ـــــــش ـــــــــــــــوة ال دع

الرملية  والــكــثــبــان  ــر  ــب ال ــي  ف ــادة  ــي ــق ال ــطــرق  ب ــة  ــروري ــم ال الــتــوعــيــة  نــشــر  ــرار  ــم ــت اس

كتب - نشأت أمين

أعــلــن الــعــقــيــد مــحــمــد راضــــي الــهــاجــري مــديــر إدارة 
اإلدارة  أن  لــلــمــرور    العامة  بـــاإلدارة  الــمــروريــة  التوعية 
بمناسبة  توعية  ندوة  الثالثاء  غداً  ستعقد  للمرور  العامة 
نوفمبر  شهر  مطلع  سينطلق  الــذي  التخييم  موسم  بــدء 
الـــجـــاري. وقـــال العقيد الــهــاجــري فــي تــصــريــح خـــاص لـ 
تخييم  حملة  إطـــار  فــي  يــأتــي  الــنــدوة  تنظيم  إن   ]
مضيفاً  للمرور،  العامة  اإلدارة  تنظمها  التي  حــوادث  بال 

الجهات  من  ممكن  عــدد  أكبر  إشــراك  ارتــأت  اإلدارة  أن 
من  غيرها  أو  المرورية  الصبغة  ذات  سواء  فيها  المعنية 
قدر  أكبر  تحقيق  بهدف  العالقة  ذات  األخــرى  الجهات 
من االستفادة في إيصال الرسالة التوعوية كما تم توجيه 
مشاهير  مــن  وعـــدد  المختلفة  اإلعـــالم  لــوســائــل  الــدعــوة 
مواقع التواصل االجتماعي بهدف الوصول إلى الشريحة 

المستهدفة بشكل مباشر وهم فئة الشباب. 
الــحــوادث  أن  الــمــروريــة  التوعية  إدارة  مــديــر  وأوضـــح 

التي تقع في منطقة سيلين رغم أنها محدودة للغاية وال 
في  األلــم  وتسبب  مؤثرة  حــوادث  أنها  إال  ظاهرة  تشكل 
ضرورة  يتطلب  الذي  األمر  المجتمع  أفراد  جميع  نفوس 
والعمل  هناك  تحدث  التي  االستعراض  عمليات  تقنين 
على الخروج بتوصيات ونتائج من شأنها توفير السالمة 
تنظيم  من  الرئيسية  األهــداف  أحد  وهو  المنطقة  لرواد 

هذه الندوة.
 ولــفــت الــعــقــيــد الــهــاجــري إال أنـــه سيتم خـــالل الــنــدوة 

في  تطبيقها  سيتم  الــتــي  الحلول  مــن  عــدد  عــن  الكشف 
ســيــلــيــن بــهــدف تــعــزيــز إجــــــراءات الــســالمــة هـــنـــاك، كما 
الخروج  سيتم  التوصيات  من  مجموعة  هناك  ستكون 
بــهــا، وعــقــب اعــتــمــادهــا والــمــوافــقــة عليها مــن الــجــهــات 
سيتم  أنه  مضيفاً  التنفيذ،  موضع  وضعها  سيتم  المعنية 
بالحوادث  المتعلقة  اإلحصائيات  بعض  عن  الكشف  أيضاً 
ومقارنتها  الماضي  العام  خــالل  سيلين  في  وقعت  التي 

السابقة. باألعوام 

المرورية ــدوريــات  ال خــالل  من  السيطرة  تحت  سيلين  في  الــمــروري  الوضع 

تــلــك  كـــــل  أن  إلــــــى  وأشـــــــــار   

الــجــهــود تــهــدف إلـــى الــحــد من 

الـــوفـــيـــات واإلصــــابــــات الــنــاتــجــة 

عــــن الـــــحـــــوادث الـــتـــي تــشــهــدهــا 

الــمــنــطــقــة، مـــؤكـــداً عــلــى نــجــاح 

منطقة  في  التوعوية  الحمالت 

تقليل  إلــى  أدت  والــتــي  سيلين، 

التفحيص  ومخالفات  الحوادث 

هناك.

التصوير  حاالت  أن  وأضاف 

ـــحـــوادث والـــمـــخـــالـــفـــات فــي  ـــل ل

ســيــلــيــن، هـــو مـــا يــجــعــل األمـــر 

يــــبــــدو كــــأنــــه ظـــــاهـــــرة، وهــــذا 

مـــخـــالـــف لــلــحــقــيــقــة، مـــشـــيـــراً 

في  الـــمـــروري  الــوضــع  أن  إلـــى 

ســيــلــيــن تــحــت الــســيــطــرة، من 

خــــالل الـــــدوريـــــات واســـتـــمـــرار 

بطرق  المرورية  التوعية  نشر 

ـــبـــر والـــكـــثـــبـــان  الـــقـــيـــادة فــــي ال

الــــرمــــلــــيــــة، وضــــــــــرورة اتـــبـــاع 

إجــــــراءات الــســالمــة واالبــتــعــاد 

خطة  أن  إلى  الفتاً  التهور،  عن 

تــســتــهــدف  الـــتـــوعـــويـــة  اإلدارة 

تــعــريــف األســـرة بـــأدوارهـــا في 

مــتــابــعــة األبــنــاء وعـــدم الــســمــاح 

السيارات  بقيادة  السن  لصغار 

الــمــنــاســبــة  غــيــر  الــــدراجــــات  أو 

ألعـــمـــارهـــم. وطـــالـــب الــشــبــاب 

بــــضــــرورة عــــدم االســـتـــعـــراض 

نتيجة  بـــأرواحـــهـــم  والـــتـــهـــاون 

كانت  ســـواء  الــمــركــبــات،  قــيــادة 

ســـيـــارات  أو  نــــاريــــة  دراجـــــــات 

ــــــدفــــــع الــــــربــــــاعــــــي بــــرعــــونــــة  ال

االلـــــتـــــزام  ودون  واســــتــــهــــتــــار 

بــاشــتــراطــات األمــن والــســالمــة.  

وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــجــــهــــات 

الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــــنـــــدوة قـــال 

تشمل  إنــهــا  الــهــاجــري  الــعــقــيــد 

داخــل  الــعــالقــات  ذات  اإلدارات 

في  بما  للمرور  العامة  اإلدارة 

عالوة  الخارجية  األقسام  ذلك 

األخرى  الجهات  من  عدد  على 

مــثــل هــيــئــة الــســيــاحــة والــبــلــديــة 

والفزعة  المجتمعية  والشرطة 

وإدارة الشؤون الشبابية بوزارة 

ذلك  وغير  والرياضة  الثقافة 

األخرى. المعنية  الجهات  من 

الــتــوعــيــة  إدارة  مــديــر  ووجــــه 

الـــــدعـــــوة لـــلـــشـــبـــاب لــلــمــشــاركــة 

لديهم  مــا  وتــقــديــم  الــنــدوة  فــي 

مــن اقــتــراحــات وحــلــول مــؤكــداً 

الــوطــن  ثــــروة  هـــم  الــشــبــاب  أن 

الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وجـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 

الـــمـــعـــنـــيـــة فـــــي الــــــدولــــــة تـــبـــذل 

جــهــدهــا مـــن أجــــل الــمــحــافــظــة 

الــنــدوة  وستعقد  حياتهم.  على 

العامة  لــإلدارة  الرئيسي  بالمقر 

الجنوبية  خليفة  بمدينة  للمرور 

ويـــديـــرهـــا الــنــقــيــب عــبــدالــواحــد 

الــــــعــــــنــــــزي ضــــــابــــــط الــــتــــوعــــيــــة 

الـــمـــروريـــة. جــديــر بــالــذكــر أن 

مــجــلــس الـــــــوزراء الـــمـــوقـــر كــان 

قـــــــد اطــــــلــــــع خـــــــــالل إحـــــــدى 

منذ  عقدها  التي  جلساته 

مرئيات  على  أسبوعين 

بــــــعــــــض الــــــــــــــــــــوزارات 

الحكومية  واألجهزة 

حـــــــــــول تـــــوصـــــيـــــات 

ــــشــــورى  مـــجـــلـــس ال

ــــــشــــــأن حــــــــــوادث  ب

الــســيــر فــي قــطــر، 

التوصية  وخــاصــة 

بتطوير  المتعلقة 

مـــنـــطـــقـــة ســيــلــيــن 

لــــتــــقــــلــــيــــل نـــســـبـــة 

المرورية  الحوادث 

فــــــــــي الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة، 

الــقــرار  بشأنها  واتــخــذ 

المناسب.

الرملية والــكــثــبــان  ــر  ب
المرورية يــات 

بــالــذكــر أن  ر

ـمـــوقـــر كــان

إحـــــــدى ل

منذ ها 

ئئياياتت

ات 

ة

ت

ة،

رار 

السماح بنقل الكرفانات ومستلزمات التخييم إلى سيلين
خصصت عدة أماكن كتجمعات انتظاراً النطالق الموسم.. البلدية:

ــــــــطــــــــالق الـــــمـــــوســـــم  ـــــــع فــــــــــور ان ـــــــواق ـــــــم ــــز ال ــــي ــــجــــه ــــت ــــــــون: مـــــلـــــتـــــزمـــــون ب مــــــــواطــــــــن

تصوير- عثمان السامرائي:

كتب - حسين أبوندا:

ـــديـــة  ـــل ـــب ال وزارة  ســــمــــحــــت 

بنقل  القيام  للمواطنين  والبيئة 

الكرفانات ومستلزمات التخييم 

إلــــى مــنــطــقــة ســيــلــيــن فـــي عــدة 

تجمع  كمناطق  اتــخــذت  مــواقــع 

الذي  التخييم  لموسم  استعداداً 

من المقرر أن يبدأ يوم األربعاء 

الــوزارة  خصصت  حيث  الــقــادم، 

لتخزين  مـــواقـــع   ٥ لــلــمــواطــنــيــن 

كـــرفـــانـــاتـــهـــم مـــنـــهـــا الــمــســاحــة 

قوة  دوار  بجوار  الواقعة  الفضاء 

ودوار  اإلســعــاف  ودوار  التحمل 

المساحة  في  وأيــضــاً  الشاليهات 

الواقعة مقابل شاطئ العائالت.

نقل  على  مــواطــنــون  وحـــرص 

الكرفانات من مختلف المناطق 

والمدن إلى سيلين خالل اإلجازة 

وحتى  للموسم  تأهباً  األسبوعية 
فور  مخيماتهم  نصب  يستطعوا 
تتطلب  والــتــي  الموسم،  انــطــالق 
نــقــل الــبــورت كــابــن إلـــى الــمــواقــع 
وعمل  الــخــيــام  بتثبيت  والــقــيــام 
وفــرش  الكهربائية  التوصيالت 

أرضية المخيم.
[ رصــــــدت قـــيـــام عـــدد 
الكرفانات  بنقل  المواطنين  من 
إلــــى مــنــطــقــة ســيــلــيــن وإيــقــافــهــا 
وقال  بها.  المسموح  المواقع  في 
مــواطــنــون لـــ [ إن الــهــدف 
الــكــرفــانــات في  مــن وراء جــلــب 
الموسم  بداية  وقبل  الوقت  هذا 
بـــأيـــام هـــو االســـتـــعـــداد لــلــمــوســم 
واالنـــتـــهـــاء مـــن الـــجـــزء األصــعــب 
وهـــــو ســـحـــب الـــكـــرفـــانـــات إلـــى 
أن  إلــى  الفتين  سيلين،  منطقة 
تتطلب  والــنــقــل  الــســحــب  عملية 

البعض  أن  كما  كبيراً،  مجهوداً 

شـــركـــات  أو  أفـــــــراد  إلـــــى  يــلــجــأ 

لمساعدتهم في نقلها إلى مواقع 

التخييم.

بالقوانين  الــتــزامــهــم  وأكــــدوا 

ولــــــن يــــقــــومــــوا بـــحـــجـــز مـــواقـــع 

الــجــهــة  إذن  بــعــد  إال  الــتــخــيــيــم 

قد  يكونوا  وبهذا  بذلك،  المعنية 

وفـــروا الــوقــت والــجــهــد، كما أن 

الضغط  تــخــفــف  الــخــطــوة  هـــذه 

الرئيسية  والطرق  الشوارع  على 

التخييم  مــنــاطــق  إلـــى  الــمــؤديــة 

ــيــريــن بــنــقــل  ــكــث بــســبــب قـــيـــام ال

الكرفانات ومستلزمات التخييم 

في نفس الوقت إلى المنطقة.

وأشـــاروا إلــى أن مــدة تجهيز 

من  تستغرق  بــالــكــامــل  المخيم 

أنها  خاصة  أيــام،  ثالثة  إلى  يوم 

تتطلب تركيب الكرفانات وعمل 

الصحي،  للصرف  مواقع  وحفر 

ــلــخــيــام  فــــضــــالً عـــــن تـــركـــيـــب ل

ومـــواقـــع لــلــجــلــســات، بــاإلضــافــة 

إلى عمل التوصيالت الكهربائية 

وتركيب  المياه  دورات  وتجهيز 

الحواجز في محيط المخيم.

الـــبـــلـــديـــة  وزارة  وحـــــــــددت 

ــــيــــئــــة عــــــــدة اشـــــتـــــراطـــــات  ــــب وال

وضــــوابــــط ومــعــايــيــر لــلــســالمــة 
الخاصة بموسم التخييم، حيث 
دعــــت الــمــخــيــمــيــن إلــــى تــجــنــب 
دخـــول الــســيــارات إلـــى الـــروض 
من  وحــذرت  العشب،  ومنابت 
قيادة الدراجات والسيارات على 
الـــشـــاطـــئ، فــضــال عـــن ضـــرورة 
للحريق  وطفاية  بطانية  وضــع 
أمـــــــام كـــــل خـــيـــمـــة وبـــالـــقـــرب 
ــائــيــة،  مــــن الــــمــــولــــدات الــكــهــرب
داخل  القمامة  جمع  وضــرورة 
األكياس ووضعها في الحاويات 
الـــمـــخـــصـــصـــة، وتــــــرك مــســافــة 
تقل  ال  واآلخـــر  مخيم  كــل  بين 
شــــددت  كـــمـــا  مـــــتـــــراً،   ٢٠ عــــن 
عـــلـــى ضــــــرورة تــجــنــب إشـــعـــال 
مع  الخيام  من  بالقرب  النيران 
الحرص على إطفاء الجمر قبل 

للنوم. الخلود 
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[ تستعرض مشاريع جائزة ريادة األعمال[ تستعرض مشاريع جائزة ريادة األعمال
مركز نماء يعلن الفائزين بالنسخة الخامسة اليوم

ــــي ــــن ــــوط ال االقــــــتــــــصــــــاد  ودعــــــــــــم  ــــــوة  ــــــق ب الــــمــــنــــافــــســــة  تــــســــتــــطــــيــــع  الـــــمـــــطـــــروحـــــة  الــــــنــــــمــــــاذج   

القطريين  األعــمــال  رّواد  بين  والــمــبــادرة  المنافسة  روح  تعزيز   

المستدامة   التنمية  أهــــداف  عـــززت  األعـــمـــال  رّواد  مــشــاريــع  الشبابية  الــمــبــادرات  دعــم  فــي  لنماء  ريـــادي  دور  مشاريع:  أصــحــاب   
الدولة توفرها  التي  والتسهيالت  الفرص  من  األعمال  رّواد  استفادة  ضرورة   فرصة لتطوير المبادرات المجتمعية والمساهمة إيجابيًا في عملية التنمية 

 محمد المطوي:

تقّدم الشاب محمد راشد المطوي بمشروع 
ريــــــادي، ضــمــن فــئــة أفــضــل مـــشـــروع قــائــم، 
ُمتخصص  قــطــري  مصنع  عــن  عــبــارة  وهـــو 
في صناعة العطور لــرّواد األعمال في مجال 
صناعة العطور، ُمعربًا عن فخره بالُمشاركة 
ضــمــن مــشــاريــع ريـــــادة فـــي ُمــنــافــســة كبيرة 
الكبير  الـــدور  وأّكـــد  الــجــودة،  عالية  لمشاريع 
الذي يقّدمه مركز نماء لرّواد األعمال وإتاحة 
الـــفـــرص لــلــُمــشــاركــة فـــي ُمــنــتــديــات وورش 
المؤّسس  الــمــطــوي  محمد  ويــقــول  تدريبية، 
إنه  فاكتوري،  برفيوم  لمصنع  العام  والمدير 
استطاع من خالل مشروعه الريادي تصميم 
العطور وليس تركيبها على مستوى عاٍل من 
الجودة يواكب الُمواصفات التي تحرص الدولة 
على االلتزام بها، وأوضح أّن مشروعه يتمّثل 
باستخدام  العطور  لتصنيع  شركة  إقامة  في 
باستيراد  يقوم  عالية،  جــودة  ذات  خــام  مــواد 
أوروبـــا،  فــي  المصّدرين  أفضل  مــن  مــواّدهــا 
حسب  التصنيع  خدمة  توفير  إلــى  باإلضافة 
الطلب، وهي األولى من نوعها، حيث تتكفل 
من  بالعطور  يتعّلق  مــا  كــل  بتصنيع  الشركة 
استيراد المواد الخام إلى توزيع المنتج النهائي.

أول  إنشاء  محمد  استطاع  عام ٢٠١٧  وفي 
مصنع للعطور في قطر بدعم وإرشاد من بنك 
قطر للتنمية، ويحتوي المصنع الذي يقع في 
المنطقة الصناعية على صالة مزّينة بأضواء 
خــافــتــة وأثـــــاث أنــيــق وخـــزائـــن عـــرض تُشبه 
متاجر العطور الفاخرة بمظهرها الخارجي، 
تصميم،  أســتــوديــوهــات  المصنع  يشمل  كما 
ومختبًرا لخلط ومزج العطور مجّهًزا بنظام 
والتغليف  للتعبئة  قــاعــة  عــن  فــضــًال  أمــنــي، 
ــتــوزيــع. ويــعــمــل مصنع الــعــطــور عــلــى رفــد  وال

السوق المحلي بَكميات كبيرة من منتجاته، 
لألسواق  الخام  السائلة  المواد  بيع  خــالل  من 
المحلية، ويقوم بتصنيع عطور حسب الطلب، 
ويلّبي احتياجات األسواق الُمختلفة، حيث يبيع 
منتجاته للمتاجر الضخمة ومحالت العطور 

الفاخرة كذلك.
واعــتــبــر مــحــمــد الــمــطــوي هـــذه الــمــشــاريــع 
فــرصــة طيبة لــلــشــبــاب لــتــطــويــر مــبــادراتــهــم 
إيجابي  بشكل  بها  والــُمــســاهــمــة  الُمجتمعية 
في عملية التنمية، وأشــار إلى أنه اجتهد في 
تطوير مشروعه، داعًيا رّواد األعمال الشباب 
لــالســتــفــادة مــن الــفــرص الــتــي تــوّفــرهــا لهم 
من  الــواســعــة  والتسهيالت  الــدولــة  مــؤّســســات 
آفاق  إلــى  الريادية  بالمشاريع  االنــطــالق  أجــل 
اآلن  المطروحة  النماذج  أن  ُمــؤكــًدا  أرحـــب، 
ودعــم  األســــواق  فــي  بــقــوة  المنافسة  تستطيع 
تقديم  نفسه  الوقت  وفــي  الوطني،  االقتصاد 
إنــه  وأضـــــاف  للمجتمع،  ُمــتــمــّيــزة  خـــدمـــات 
يمكن للمشاريع الريادية هذه تحقيق االكتفاء 
الذاتي كل في مجاله، وذلك في ظّل الدعم 
الكبير والتشجيع الذي توفره الدولة للشباب 

القطري من الجنسين.
ونّوه المطوي بأهمية العطور في حياة كل 
فرد، وأضاف إن العطور تعدُّ جزًءا من الُهوية 

والــثــقــافــة الــعــربــيــة، حيث تــرجــع عالقة 
اإلنــســان بــهــا فــي هـــذه المنطقة إلــى 

وفي  سنة،  آالف  خمسة  مــن  أكثر 
المحال  انتشار  يعدُّ  تحديًدا،  قطر 
التجارية والشركات الصغيرة التي 
مراكز  داخــل  العطور  فيها  تُباع 
التسوق واألســواق الشعبية دليًال 

على اهتمام الُمجتمع بالعطور.

 مشروع ريادي في صناعة العطور

إنــه وأضـــــاف  مع، 
ذه تحقيق االكتفاء
ك في ظّل الدعم
ره الدولة للشباب

عطور في حياة كل
عدُّ جزًءا من الُهوية

تــرجــع عالقة 
نطقة إلــى
وفي نة، 
لمحال
رة التي 
راكز 
دليًال 

ور.

عمل رائد األعمال صالح المنصوري، 
الُمبدعين  األشــخــاص  مــن  فــريــق  مــع 
بتطوير  الُمساهمة  فــي  الرغبة  بــدافــع 
الشركات  لعالم  الدخول  في  بالدهم، 
الــنــاشــئــة، إدراًكــــــا لــلــحــاجــة إلـــى حلول 
حاجة  على  القائمة  اإللكتروني  للدفع 
على  التفكير  كان  هنا  من  ُمجتمعية، 

.Fatora إطالق مشروع

«فاتورة« هو عبارة عن منصة ذكية 
لــحــلــول الـــدفـــع اإللــكــتــرونــي فـــي قطر 
والعالم العربي، يمّكن التجار وأصحاب 
وإرسالها  فواتير  إنــشــاء  مــن  المشاريع 
إلـــى الــعــمــيــل لــيــقــوم بــدفــعــهــا مــبــاشــرة 
أن  المنصوري  وأوضح  اإلنترنت،  عبر 
عملية  تسهيل  إلـــى  يــهــدف  الــمــشــروع 
المشاريع  ألصحاب  اإللكتروني  الدفع 

آلية  وتبسيط  والمتوسطة،  الصغيرة 
إنـــشـــاء الـــفـــواتـــيـــر، وتــســجــيــلــهــا، كــذلــك 
مع  التعامل  في  والجهد  الوقت  توفير 
الــدفــع الــنــقــدي، بــاإلضــافــة إلــى ضمان 
ـــخـــدمـــات وتـــجـــار  حـــقـــوق مـــقـــّدمـــي ال
خدماتهم  ثمن  تحصيل  في  اإلنترنت 
ومبيعاتهم عند البيع مباشرة، وتسيير 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  عمل 

وزيــادة  العمالء  من  األمــوال  تسّلم  في 
رّواد  ودعــم  مساعدة  أيًضا  المبيعات، 
األعـــــمـــــال، وكـــــل مــــن يــــمــــارس عــمــًال 
مــســتــقــًال مـــن مــصــمــمــيــن ومــطــوريــن 
وكـــتـــاب مــحــتــوى فـــي تــســّلــم أمــوالــهــم 
مــيــزات  يــقــّدم  كــمــا  وســرعــة،  بسهولة 

تدعم الربط بالمتاجر اإللكترونية.
لكم  قّدمها  التي  التسهيالت  وعــن 
دعم  المنصوري  وصــف  نماء،  مركز 
مـــركـــز نـــمـــاء بـــأنـــه «هــــائــــل» اكــتــســب 
ُمعربًا  بثمن،  تقّدر  ال  مهارات  خالله 
ريــادة  لجائزة  بترشيحه  فخره  عــن 
٢٠١٩، الفتًا إلى أن فريقه حصل على 
إرشـــــادات اســتــثــنــائــيــة مــن الــُمــديــريــن 
والــخــبــراء   Nama فـــي  الــتــنــفــيــذيــيــن 
تطوير  في  ساهموا  الذين  والُمدربين 
الــفــكــرة وكــيــفــيــة الــمــضــي قـــدًمـــا في 
ــًجــا مـــتـــاًحـــا فــي  ــت ــائــهــا لــتــصــبــح مــن ــن ب
أن  أغفل  ال  وقــال:  المحلية،  األســواق 
االستمتاع  هو  أعمال  رجل  كل  واجب 
ـــاجـــحـــة مــن  ـــة بــــنــــاء شــــركــــة ن بـــرحـــل
يتقاسمون  شــركــاء  مــع  الصفر  نقطة 
نــفــس الـــهـــدف، وهـــكـــذا كـــان فــريــقــنــا 
تسعى  واحـــد  وروح  قلب  فــاتــورة  فــي 
له  البــّد  وحلم  واحــد  لهدف  جميعها 
أنني  من  الرغم  على  معنا،  يكبر  أن 
ستستمّر  التحديات  أن  جيًدا  أدرك 
في الظهور في مراحل ُمختلفة 
أعتقد  أنني  إال  أعمالنا،  من 
ذلـــك  أن  راســــًخــــا  اعـــتـــقـــاًدا 
عملية  مـــن  أســـاســـٌي  جــــزٌء 

المستمّرة». التعلم 

   منصة ذكية لحلول الدفع اإللكتروني
صالح المنصوري:   

الــفــكــرة وكــيــفــيــة الــ
ــائــهــا لــتــصــبــح مــن ــن ب
و المحلية،  األســواق 
أعم رجل  كل  واجب 
ـــة بــــنــــاء شــــرك بـــرحـــل
ش مــع  الصفر  نقطة 
نــفــس الـــهـــدف، وهـــك
و قلب  فــاتــورة  فــي 
واحـ لهدف  جميعها 
على معنا،  يكبر  أن 
ال أن  جيًدا  أدرك 
في الظهور في
أعمالنا من 
اعـــتـــقـــاًدا 
أســـ جــــزٌء 
الم التعلم  صالح المنصوري

كتبت- منال عباس: 

فائزين   ٤ عــن  الــيــوم  االجــتــمــاعــي  اإلنــمــاء  مــركــز  يعلن 
بجائزة ريادة ٢٠١٩ النسخة الخامسة في فئة أفضل ُخطة 
مشروع ريادي، وهو عبارة عن ُخطة مشروع واعدة قابلة 
للتنفيذ بــنــجــاح، وفــئــة أفــضــل مــشــروع ريـــادي قــائــم وهو 
مشروع منفذ، ناجح ويحّقق معدالت نمو ثابتة ومقبولة، 
حيث سيتقدم ١٤ ُمتسابًقا اليوم بمشاريعهم التي قّدمت 
التي  الــُمــســتــدامــة  التنمية  أهـــداف  عـــّززت  ناجحة  نــمــاذج 
تصّب في رؤية قطر الوطنية من خالل ابتكارات متنّوعة، 
بقوة  المنافسة  تستطيع  الــمــطــروحــة  الــنــمــاذج  أن  خــاصــة 
والمبادرة  المنافسة  روح  وتعزيز  الوطني  االقتصاد  ودعم 

بين رّواد األعمال القطريين.
تنّوعت  حيث  الُمشاركة  المشاريع  أبرز  رصدت   ]
تتيح  مبتكرة  حــلــوًال  تــقــّدم  مشروعات  بين  مــا  المشاريع 
تخفيض  عبر  تكلفة  بأقل  مشاريعهم  إنــجــاز  للمقاولين 
اســتــخــدام الــحــديــد والــخــشــب والـــوقـــود، بما يــعــّزز أهــداف 
االستدامة الوطنية تحت رؤية قطر ٢٠٣٠، باإلضافة إلى 
مشروع ريادي في صناعة العطور، وهو عبارة عن مصنع 
قــطــري ُمتخصص فــي صــنــاعــة الــعــطــور، أيــًضــا مــشــروع 
«كيمياء امرأة» الذي يهدف إلى تمكين المرأة في جميع 
«اكتشف  مشروع  كذلك  األلـــوان،  سحر  عبر  العالم  أنحاء 

البرية  الحياة  استكشاف  بشأن  للنساء  المخصص  ديرتي» 
والــبــحــريــة فــي قــطــر، هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى شــركــة رقمية 
التجارية  والخدمات  المعلومات  توّفر  بها  وموثوق  رائدة 
لحلول  ذكــيــة  منّصة  المشاريع  تتضمن  كما  والسياحية، 

الدفع اإللكتروني في قطر والعالم العربي.
وأّكد الرّواد الشباب لـ[ أّن المشاريع الريادية تعتبر 
فرصة للشباب لتطوير ُمبادراتهم الُمجتمعية والمساهمة 
بها بشكل إيجابي في عملية التنمية، وشّددوا على أهمية 
انــخــراط رّواد األعــمــال الــشــبــاب لــالســتــفــادة مــن الــفــرص 
الواسعة  والتسهيالت  الدولة  مؤّسسات  لهم  توّفرها  التي 
أرحــَب،  آفــاق  إلــى  الريادية  بالمشاريع  االنــطــالق  أجــل  من 
الفتين إلى أّن النماذج المطروحة اآلن تستطيع الُمنافسة 
روح  وتعزيز  الوطنّي  االقتصاد  ودعــم  األســـواق  فــي  بقوة 
من  القطريين  األعــمــال  رّواد  بين  والــمــبــادرة  الُمنافسة 
إلى  متسابًقا   ١٤ عدد  تأهيل  خالل  من  الُمستهدفة،  الفئة 
لجنة  أمـــام  مشاريعهم  ليستعرضوا  النهائية  التصفيات 

تحكيم ُمنتخبة.
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 مشروع الستكشاف الحياة البرية والبحرية في قطر  مشروع الستكشاف الحياة البرية والبحرية في قطر 

١٥٠١٥٠ ألف ريال ودرع ذهبية للفائزين بالمركز األول  ألف ريال ودرع ذهبية للفائزين بالمركز األول 

 بعنوان «اكتشف ديرتي» ومخصص للفتيات.. جواهر المطوع:

 ٤ جوائز لرواد األعمال..نماء:

الوعرة والمناطق  البر  في  للعمل  دولية  برخصة  مؤهل  نسائي  كــادر  الـــجـــوار  ودول  ــر  ــط ق داخـــــل  ــســاء  ــن ــل ل ــيــة  اســتــكــشــاف رحـــــالت   

  صورة للفائزين بالمسابقة في نسختها الرابعة  ..»أرشيفية»

 يــقــّدم مــركــز نــمــاء مــن خالل 
حيث  جـــوائـــز،   ٤ ـــــادة  ري جـــائـــزة 
ســيــحــصــل الـــفـــائـــزون بــالــمــركــز 
درع  عـــلـــى  الــفــئــتــيــن  مــــن  األول 
ذهبية ومنحة مالية قيمتها ١٥٠ 
الفائزون  أما  قطري،  ريال  ألف 
الفئتين  مــن  الــثــانــي  الــمــركــز  فــي 
فــضــيــة  درع  عـــلـــى  ســـيـــحـــصـــالن 
ومنحة مالية بقيمة ٧٥ ألف ريال 
قـــطـــري، وتــنــقــســم الــجــائــزة إلــى 
فئتين، فئة أفضل خطة مشروع 
ريـــــــادي، وفـــئـــة أفـــضـــل مــشــروع 
قــائــم ومــنــفــذ ويــتــمــتــع بــمــعــدالت 
نسختها  في  والجائزة  ثابتة،  نمو 
عليها  طــرأ  السنة  لهذه  الخامسة 

العديد من التغييرات والتعديالت 
المركز  إستراتيجية  مــع  تماشياً 
التسهيالت  وهــذه   ،٢٠١٦-٢٠٢٠
تـــتـــلـــّخـــص فــــي مـــنـــح الـــفـــائـــزيـــن 
ــيــة، إلــــى جــانــب  ــل قــــروضــــاً تــمــوي
التدريب  خدمات  من  االستفادة 
ـــــى جــانــب  وتـــطـــويـــر الـــمـــنـــتـــج، إل
أنَّ  كـــمـــا  االحــــتــــضــــان،  خــــدمــــات 
الُمسابقة  تــدخــل  الــتــي  الــمــشــاريــع 
أما  ضخمة،  بيع  بمعّدالت  كانت 
تحديد  تــم  الــنــســخــة  هـــذه  خـــالل 
حــجــم الــمــشــاريــع بــاالســتــنــاد إلــى 
ــمــشــاريــع  ــل الـــتـــعـــريـــف الـــوطـــنـــي ل

الصغر. والمتناهية  الصغيرة 
 ويعمل مركز نماء على تقديم 

الدعم لرواد األعمال من الشباب 
كافة  توفير  يتم  حيث  القطري، 
ودعم  خدمات  من  احتياجاتهم 
مــــالــــي ولــــوجــــســــتــــي، مـــــن أجــــل 
للوصول  أمامهم  الطريق  تمهيد 
إلـــــى أهــــدافــــهــــم، الفــــتــــاً إلـــــى أن 
الــجــائــزة تــأتــي فــي ســيــاق تحفيز 
الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري وتــشــجــيــعــهــم 
عــلــى االبــتــكــار فــي مــجــال ريـــادة 
روح  تعزيز  عــن  فضالً  األعــمــال، 
الـــمـــنـــافـــســـة بــيــنــهــم، وذلــــــك فــي 
نماء  مركز  أهــداف  تحقيق  إطــار 
بتنمية  المتصلة  االســتــراتــيــجــيــة 
الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة 

الصغر».

إن  الـــــصـــــالحـــــي  عــــــبــــــداهللا  قــــــــال   
مــشــروعــه عــبــارة عــن شــركــة رقمية 
رائــــدة ومــوثــوق بــهــا فــي دولـــة قطر 
ــلــمــعــلــومــات والـــخـــدمـــات  كـــمـــصـــدر ل
الـــتـــجـــاريـــة والـــســـيـــاحـــيـــة الـــُمـــَجـــّمـــعـــة 
لتُمّكن األفراد في قطر من الوصول 
والمعلومات  الخدمات  إلــى  بسهولة 
عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت مــــن خـــــالل قـــنـــوات 
رقــمــيــة ُمـــتـــعـــّددة، كــمــا أنـــهـــا تــتــخــذ 
تسهيل  في  التكنولوجيا  على  وتعتمد 
كــفــاءة  ورفـــع  الــبــيــع  عــمــلــيــات  وإدارة 
الــعــمــل فـــي تــقــديــم خـــدمـــات أفــضــل 
وتــقــلــيــل الــتــكــالــيــف إلـــى الــحــد األدنـــى 
قنواتها  عبر  األرباح  معدالت  وزيادة 
الــرقــمــيــة الـــُمـــتـــعـــّددة لــتــمــكــن رجـــال 
األعـــــمـــــال والــــشــــركــــات مــــن تــقــديــم 
الــزبــائــن  لجميع  الــخــدمــات  ُمــخــتــلــف 
تـــحـــت ســـقـــف واحـــــــــد، مـــمـــا يـــقـــّدم 
وفرصة  وممتعة  مثلى  تسوق  تجربة 
لـــالســـتـــمـــتـــاع بـــالـــخـــدمـــات الــنــوعــيــة 

مكان.  أي  في  والمتميزة 

مشروع  أن  إلــى  الصالحي  ولفت   
Goexplore.city يشتمل عدة قنوات 
رقــمــيــة مــثــل الـــمـــوقـــع اإللــكــتــرونــي، 
وتــطــبــيــق الــهــاتــف الـــذكـــي ومــبــتــكــرًة 
ذكــيــاً،  ذاتــيــاً  فــي الــوقــت نفسه جــهــازاً 
من  الــعــديــد  ورواده  لــزائــريــه  يــقــّدم 
تسهيل  فــي  تــســاهــم  الــتــي  الــخــدمــات 
مثل  اليومية  المتطلبات  من  الكثير 
المتنوعة،  الــبــضــائــع  أســعــار  (مــعــرفــة 

تذاكر  شــراء  األجـــرة،  ســيــارات  طلب 
الــســيــنــمــا، مــعــرفــة واســتــعــمــال نــقــاط 
من  الكثير  وغيرها  الميرة،  مكافآت 

المعرفية-الترفيهية).  الخدمات 
ــــي  ــــذات ال الــــجــــهــــاز  أن  وأوضـــــــــح   
ـــذكـــي يــعــد أحــــد بــــوابــــات الـــدخـــول  ال
 Smart إلــى عــصــر الــمــديــنــة الــذكــيــة
 IoT تــكــنــولــوجــيــا  بــاســتــخــدام    city
والشركات  األعمال  رجــال  ليتحّصل 

الفريدة  المميزات  من  العديد  على 
مـــثـــل مـــعـــرفـــة أعــــــــداد الــــزائــــريــــن، 
وبضائعهم  خدماتهم  حول  وآرائهم 
ـــيـــات تـــجـــاريـــة  وإعـــطـــائـــهـــم إحـــصـــائ
مــتــمــيــزة جــــــداً تـــســـاهـــم فــــي زيـــــادة 
على  القائمة  الذكية  المبيعات  كفاءة 
الــمــعــرفــة واإلحـــصـــائـــيـــات كــمــعــرفــة 
الــفــئــات الــعــمــريــة وأوقـــــات الـــزيـــارة 
البضائع  وأكثر  الُمثلى  البيع  وأوقات 
وغـــيـــرهـــا  الـــمـــطـــلـــوبـــة  أو  ـــاعـــة  ـــب ـــُم ال
واإلحصائيات  الــقــراءات  مــن  الكثير 
صــغــيــرة  شـــركـــة  أي  ســتــســاعــد  الـــتـــي 
تقديم  عــلــى  كــبــيــرة  أو  مــتــوّســطــة  أو 
وإطــــالق خـــدمـــات نــوعــيــة تــســتــهــدف 
المختلفة  العمرية  الفئات  من  العديد 
الجهاز،  هذا  أن  إلي  وأشار  للزبائن، 
المواصفات  ذات  األجــهــزة  مــن  يُــعــد 
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــتـــوافـــقـــة االســـتـــخـــدام 
الـــخـــاصـــة  االحــــتــــيــــاجــــات  ذوي  مــــع 
األمريكية  للمواصفات  والمطابقة 
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 شركة رقمية رائدة للخدمات التجارية والسياحية
 عبر قنوات متعّددة توفر المعلومات بسهولة..عبداهللا الصالحي:

 موقع إلكتروني 
وتطبيق الهاتف 
الذكي وجهاز 
ذاتي ذكي

 قــالــت جــواهــر الــمــطــوع، المؤسس 
والـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لــمــشــروع «اكــتــشــف 
ديـــــــــــــــــرتـــــــــــــــــي»، 

فـــــــكـــــــرة   أن 
مـــــشـــــروعـــــهـــــا 
بــــــــــــــــــدأت فــــي 
٢م  ٠ ٠ ٢
عــنــدمــا قـــّررت 

مــــع صــديــقــاتــهــا 
الفراغ  وقــت  قضاء 

فـــــي بــــعــــض األنـــشـــطـــة 
معنى  تحليل  فــي  وبـــدأت  اإليــجــابــيــة، 
من  قائمة  ووضعت  اإليجابي  النشاط 
جواهر  قــامــت  التحليل  وبــعــد  الــقــيــم، 
استكشاف  بــشــأن  بالتفكير  الــمــطــوع 
الــحــيــاة الــبــريــة والــبــحــريــة فــي قطر، 
هذا  يعتبر  اآلن  حتى  أنــه  إلــى  ولفتت 
الــنــشــاط حـــكـــراً عــلــى الـــرجـــال فــقــط، 
وخــوض  األمـــر الـــذي قــادهــا للتحدي 
غـــمـــار الــتــجــربــة ضــمــن إطـــــار الــديــن 

والقيم والعادات والتقاليد األصيلة. 
ـــ [ إن الــمــشــروع   وأضــافــت ل
الــعــاشــقــات  والــســيــدات  للفتيات  وّفــــر 
لـــلـــُمـــغـــامـــرة فــــي قــــطــــر، مــــن خـــالل 
دوري  بشكل  ينظمها  التي  الــرحــالت 
البيئة  الكتشاف  قطر  لنساء  رحـــالت 

البرية والبحرية في البالد، وتخّصص 
على  باإلشراف  فقط  للنساء  نشاطاتها 
سواء  قطر،  ربــوع  كافة  في  ُمغامرات 
كــانــت رحـــالت غــطــس تــحــت الــمــاء أو 
حتى  أو  الصحراوية  للبيئة  استكشاف 
الـــخـــروج إلـــى خــــارج قــطــر فــي بــلــدان 

الجوار. 
 وأكــــدت جــواهــر الــمــطــوع أن لــدى 

مؤهالً  قطرياً  نسائياً  كــادراً  المؤسسة 
وعــــنــــده رخـــصـــة دولــــيــــة فــــي الــعــمــل 
بــالــبــر والــمــنــاطــق الـــوعـــرة، الفــتــة إلــى 
رحالت  بعمل  تكتفي  ال  المؤسسة  أن 
وُمــــغــــامــــرات فـــقـــط بــــل تــعــمــل عــلــى 
المشاركة في فعاليات خدمة المجتمع 
بــالــتــعــاون مـــع الــمــؤســســات الــخــيــريــة. 
تــصــبــح  ألن  تـــســـعـــى  أنــــهــــا  وأضـــــافـــــت 

الوطنية  المؤسسات  إحــدى  مؤسستها 
الرائدة في مجال االكتشاف والتحدي 
تراثي  ثقافي  إطــار  ضمن  والُمغامرة 
وطــنــي بـــأحـــدث الــمــعــايــيــر الــُمــســاعــدة 
تسعى  كــمــا   ،٢٠٢٠ بــحــلــول  واآلمـــنـــة 
القيم  تعزيز  الُمستدام  النمو  لتحقيق 
ومشاركتها  المؤسسة  عليها  التي تقوم 

في المجتمع. 

ـنـــفـــيـــذي 
شــف 

 ،«
  

ـا
راغ
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 قالت فاطمة المسند إن 
عنوان  هو  امرأة»  «كيمياء 
مــشــروعــهــا الـــريـــادي الــذي 
الــمــرأة  تمكين  إلــى  يــهــدف 
ــعــالــم  فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء ال
وذلــك  األلـــوان،  سحر  عبر 
مــن خـــالل تــوفــيــر الــفــضــاء 
التعبير  من  يمكنهن  الذين 
وأوضــحــت  قصصهن.  عــن 
على  تــعــمــل  أنــهــا  لـــ [ 
ترتبط  الــتــي  األلــــوان  صــنــع 
بـــعـــاطـــفـــة الـــــمـــــرأة، الفــتــة 
جـــائـــزة  بـــرنـــامـــج  أن  إلـــــى 
ريـــــادة، أتــــاح لــهــا الــفــرصــة 
لـــاللـــتـــقـــاء بــمــجــمــوعــة مــن 
وفـــتـــح  األعـــــــمـــــــال،  رواد 
أمــــامــــهــــا آفــــــاقــــــاً جــــديــــدة 
جديدة  مشروعات  إلقامة 
سواء  شركتها  مظلة  تحت 
حــالــفــهــا الــحــظ عــلــى الــفــوز 
وثــّمــنــت  ال،  أم  ــالــجــائــزة  ب
مركز  قّدمها  التي  الجهود 
المشاريع  ألصحاب  «نماء» 
على  وتشجيعهم  الــريــاديــة 

لتميز.  ا
المسند  فاطمة  وقــالــت   
عملية  هـــي  (ألــكــيــمــي)  إن 
ـــيـــن  ســــــحــــــريــــــة تـــــجـــــمـــــع ب
الــمــزج والــخــلــق والــتــحــّول، 
و»ألــــــكــــــيــــــمــــــي» كـــعـــالمـــة 
تـــجـــاريـــة هــــي خــــط طـــالء 
يــتــم  وال  عــــضــــوي  أظــــافــــر 

اخــتــبــاره عــلــى الــحــيــوانــات، 
ابتكارها  أحّبت  إنها  وقالت 
تعشق  صغرها  ومنذ  ألنها 
طـــــالء األظـــــافـــــر، وقـــامـــت 
يُــحــصــى  ال  عــــدد  بــاخــتــبــار 
مـــن الــعــالمــات الــتــجــاريــة، 
لم  ذلــك  مــن  الــرغــم  وعلى 
مــنــهــا  أي  بــفــعــالــيــة  تــشــعــر 
أن  وأكدت  لها،  ومناسبته 
 Alchemy Nail Polish
يـــوّفـــر الــتــركــيــبــة الــمــثــالــيــة 

الــمــتــكــامــلــة الـــتـــي تــحــافــظ 
عــــــلــــــى صــــــحــــــة األظـــــــافـــــــر 
وتــــمــــنــــح الـــــلـــــون الـــمـــثـــالـــي 
ــــخــــاطــــب الـــــــروح،  الـــــــذي يُ
األلــــــــوان  مـــجـــمـــوعـــة  وأن 
تأتي  ألكيمي  توّفرها  التي 
لــتــالئــم الــهــويــة والــمــشــاعــر، 
ـــــت: إنــــهــــا تـــجـــد مــن  وقـــــال
تــجــد  أن  لـــلـــمـــرأة  الـــمـــهـــم 
ـــــذي  ـــــون الــــمــــنــــاســــب ال ـــــل ال
الداخلية.  روحها  يُخاطب 

 فاطمة المسند: خط طالء أظافر عضوي 

 تتيح تنفيذ المشاريع بتكلفة أقل.. محمد الخوري:

الخوري،  أحمد  محمد  المهندس  قــّدم   
للبناء  حلوالً  الــريــادي  مشروعه  خــالل  من 
حلول  لصناعة  «فــورمــا  شركته  ووّفــــرت 
ــبــتــكــرة لــلــعــديــد من  ــُم الـــبـــنـــاء» الـــحـــلـــول ال
التحتية  البنية  مشاريع  إلنجاز  المقاولين 
بأكثر فعالية وأقل تكلفة، وأوضح لـ [ 
للمقاولين  تــتــيــح  مــشــروعــه  مــنــتــجــات  أن 
من  تكلفة  بــأقــل  الــمــشــروع  إنــجــاز  فـــرص 
من  الكثير  تستغرق  التي  التقليدية  الطرق 
الوقت وتستهلك الكثير من مواد البناء مثل 
من  تكلفة  أقل  أنها  كما  والخشب،  الحديد 
من  وتقلل  المشاريع  في  والخشب  الحديد 
وتقلل  والعمالة  الثقيلة  المعدات  استخدام 

للتدوير  وقابلة  الوقود  استهالك  من  أيضاً 
واالســتــخــدام فـــوق الــــ ١٠٠ مـــرة مــا يُــعــّزز 
أهــــداف االســتــدامــة الــوطــنــيــة تــحــت رؤيــة 

قطر٢٠٣٠.
 وأكد الخوري أن االبتكار جزء كبير من 
جزء  الخاص  والقطاع  االقتصادي،  التنويع 
مــهــم مــن ذلـــك، ولــفــت إلـــى الــجــهــود التي 
تبذلها الدولة والدعم الذي تقّدمه الحكومة 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة بــقــانــون الــمــشــتــريــات 
زيــادة  إلــى  يهدف  الــذي  الجديد  الحكومية 
في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  فرص 
إيــجــاد فـــرص الــعــمــل فــي الــســوق المحلية 

والتطور والمنافسة. 

 حلول مبتكرة في مجال البناء 
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البيه: - هبة  كتبت 

االنتخابّية  الحمالت  بــدأت 
لــلــُمــرّشــحــيــن لــلــجــنــة الــشــبــاب 
االســـتـــشـــاريـــة لـــوزيـــر الــثــقــافــة 
ـــــاضـــــة، حـــيـــث يـــجـــري  ـــــري وال
الــتــصــويــت الخــتــيــار ٧ أعــضــاء 
 ٥١ بــيــن  مــن  اللجنة  لعضوية 

مرشًحا تقّدموا حتى اآلن.
ودعــــــــــت الــــلــــجــــنــــة جـــمـــوع 
التسجيل  إلى  القطري  الشباب 
فــــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
ـــتـــصـــويـــت  ـــيـــتـــمـــكـــنـــوا مــــــن ال ل
على  الــُمــرشــحــيــن،  النــتــخــاب 
أن تــجــرى االنــتــخــابــات خــالل 
فـــعـــالـــيـــات مـــلـــتـــقـــى الـــشـــبـــاب 
القطري الثالث يوَمي ٢٣ و٢٤ 
أعضاء  إن  إذ  الُمقبل،  نوفمبر 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة هــم من 
لهم الحق في التصويت فقط.
وأّكـــــــــد عـــــــدٌد مـــــن أعـــضـــاء 
اللجنة الحاليين والمرّشحين، 
ـــــ [،  فــــي تـــصـــريـــحـــات ل
عــضــو   ٦٠٠ تــســجــيــل  تــــّم  أّنـــــه 
لهم  يحّق  العمومية  للجمعية 
ـــيـــار أعـــضـــاء  الـــتـــصـــويـــت الخـــت
يصل  أن  ُمــتــوّقــعــيــن  الــلــجــنــة، 
بحلول  عــضــو   ١٠٠٠ عــددهــم 
موعد التصويت الشهر الُمقبل. 
في  الــتــســجــيــل  أن  وأوضــــحــــوا 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة مـــتـــاٌح 
حتى   ١٨ ُعـــمـــر  مـــن  لــلــشــبــاب 
تــعــديــل  تـــــّم  حـــيـــث  ســـنـــة،   ٤٥
نــــظــــام عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة، لــيــتــّم 

اختيار ٧ أعضاء فقط، ليكونوا 

عضًوا،   ٢٠ من  بدًال  أعضاءها 

مصغًرا،  العمل  يكون  أن  على 

أكبَر. والتركيز 

بدء  إلى  المرّشحون  وأشــار 

الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة الــخــاصــة 

بــهــم والـــتـــي ســتــتــواصــل لــمــدة 

العمل  أهمية  ُمؤّكدين  شهر، 

عــلــى تــطــويــر وتــنــمــيــة الــعــمــل 

وتشجيع  والُمجتمعي  الشبابي 

الــشــبــاب عــلــى الــُمــشــاركــة في 

عن  كاشفين  الــقــرار،  صناعة 

أهدافهم التي ينوون تحقيقها 

اللجنة  فــي  عــضــوّيــتــهــم  خـــالل 

االستشارية. الشبابية 

االنــتــخــابــات  إّن  وأضــــافــــوا 

ــــى  تــــــــــعــــــــــود الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب عــــل

الُمشاركة  وعلى  الديمقراطّية 

ُمشيرين  الــعــامــة،  الــحــيــاة  فــي 

االنــتــخــابــيــة  الــتــجــربــة  أن  إلـــى 

لــــلــــشــــبــــاب بـــشـــكـــل عـــــــام هــي 

تتضمن  لقطر  مهمة  تجربة 

جـــــزًءا ديــمــقــراطــًيــا، وتــحــمــل 

لتمكين  أساسًيا  توجًها  كذلك 

الــشــبــاب مـــن الــمــســاهــمــة في 

يُساهموا  أن  على  القرار،  صنع 

الشبابي  الــعــمــل  فــي  بــدورهــم 

ويـــضـــعـــوا بــصــمــتــهــم بــاخــتــيــار 

ــســاهــمــوا  يُ وأن  مــرّشــحــيــهــم، 

فــــي تـــوصـــيـــل صـــــوت الــشــبــاب 

حلقة  ــوا  ويــكــون لــلــمــســؤولــيــن، 

الــــوصــــل بـــيـــن الـــشـــبـــاب وبــيــن 

وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والـــريـــاضـــة، 

ونـــقـــل صــوتــهــم وآرائــــهــــم في 

تهّمهم. التي  القضايا  ُمختلف 

وتـــأّســـســـت لــجــنــة الــشــبــاب 

رْقـــــــم (٣)  قـــــــرار  عـــلـــى  ــــاًء  ــــن ب

ـــجـــنـــة  كـــل ٢٠١٧م  لـــــســـــنـــــة 

اســــتــــشــــاريــــة لــــســــعــــادة وزيـــــر 

ـــاضـــة، بــهــدف  ـــري ــثــقــافــة وال ال

تــقــديــم الــمــشــورة لــلــوزيــر في 

شأنها  مــن  الــتــي  الــمــوضــوعــات 

ـــــقـــــاء بـــالـــعـــمـــل الـــثـــقـــافـــّي  االرت

والــــشــــبــــابــــّي والــــريــــاضــــّي فــي 

الحوار  ثقافة  وتعزيز  الدولة، 

حـــــــول الـــمـــفـــاهـــيـــم والـــنـــظـــم 

ـــمـــارســـات فـــي مــجــاالت  ـــُم وال

والــريــاضــة،  والــشــبــاب  الثقافة 

المنوطة  األهـــداف  يحّقق  بما 

ودّشنها  الوزارة،  بإستراتيجّية 

غانم  بن  صــالح  السيد  سعادة 

والرياضة  الثقافة  وزير  العلي 

الشباب  ُملتقى  فعاليات  خالل 

القطري األّول، والذي تنّظمه 

الـــشـــبـــابـــيـــة  الــــــشــــــؤون  إدارة 

بــــــوزارة الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، 

عضًوا   ٢٠ مــن  حــالــًيــا  وتــتــكــون 

مـــن الــشــبــاب يــتــّم اخــتــيــارهــم 

بــاالنــتــخــاب كـــل ســنــتــيــن، عن 

وتّم  العمومية،  اللجنة  طريق 

تعديل نظامها األساسي لتضّم 

٧ أعــضــاء  الـــــــدورة الـــجـــديـــدة 

فقط بدًال من ٢٠ عضًوا.

 انتخابات استشارية الشباب تعّزز الحياة الديمقراطية انتخابات استشارية الشباب تعّزز الحياة الديمقراطية
[ رصدت برامج المرشحين االنتخابية وخططهم لالرتقاء بالعمل الشبابي

اآلن حــــــتــــــى  ـــــــوا  ـــــــّدم ـــــــق ت ومــــــرشــــــحــــــة  مــــــرشــــــًحــــــا   ٥١ بــــــيــــــن  ــــــــن  م ــــــــضــــــــاء  أع  ٧ اخــــــتــــــيــــــار   

نــــوفــــمــــبــــر  ٢٣ ــــــري  ــــــط ــــــق ال ــــــاب  ــــــب ــــــش ال ــــى  ــــق ــــت ــــل م فـــــعـــــالـــــيـــــات  ــــــــــالل  خ الـــــتـــــصـــــويـــــت  ـــــــــــــــراء  إج  

  عضوات اللجنة الحاليات أعضاء اللجنة الحاليون

ــة ــن ــج ــل ال أعـــــضـــــاء  الخــــتــــيــــار  ـــة  ـــي ـــوم ـــم ـــع ال الـــجـــمـــعـــيـــة  فـــــي  ســــّجــــلــــوا  ـــو  ـــض ع  ٦٠٠

ــة الـــقـــرار ــاع ــن ـــي ص ـــن الــمــشــاركــة ف ــاب لــتــمــكــيــنــهــم م ــشــب ــل ــة مــلــهــمــة ل ــي ــاب ــخ ــت ــة االن ــرب ــج ــت ال

مرّشحون لـ [: اللجنة حلقة وصل بين الشباب والمسؤولين
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في  مــدرب  المهندي  محمد  قــال 

المرشحين  وأحـــد  البشرية  التنمية 

األساسية  ورســالــتــي  هــدفــي  للجنة: 

المجتمع  وتنمية  الشباب  تنمية  هما 

قــادة  هــم  بالفعل  الشباب  نــرى  وأن 

صناعة  فــي  ومــشــاركــون  المستقبل 

الــــقــــرار، وذلـــــك مـــن خــــالل الــعــمــل 

وهو  االجتماعي،  والعمل  التطوعي 

خالل  مــن  لــه  وأروج  إليه  أسعى  مــا 

الحملة االنتخابية.

وأشـــــار إلــــى أنــــه فـــي حــالــة الــفــوز 

بــعــضــويــة الــلــجــنــة ســيــكــون الــتــركــيــز 

ومقترحات  مشروعات  تقديم  على 

بصورة صحيحة قابلة للتنفيذ، على 

أن تكون جميع المقترحات المقدمة 

لــســعــادة وزيــــر الــثــقــافــة والــريــاضــة 

قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ حــتــى وإن  أفــــكــــاراً 

بتوصيل  نقوم  وأن  استشارية،  كانت 

أفــــكــــار الـــشـــبـــاب بـــطـــريـــقـــة عــلــمــيــة 

فعالة  عمل  فــرق  ونكون  وصحيحة 

سيتم  الــتــي  الــقــضــايــا  مختلف  خـــالل 

مناقشتها.

االنتخابية  التجربة  أن  إلى  ولفت 

للشباب بشكل عام هي تجربة مهمة 

ديــمــقــراطــيــاً،  جــــزءاً  تتضمن  لــقــطــر 

وتحمل كذلك توجهاً أساسياً لتمكين 

الشباب ليكونوا صناع القرار.

وشدد على أهمية تسجيل الشباب 

لهم  ليكون  العمومية  الجمعية  فــي 

الــحــق فـــي الــتــصــويــت عــبــر صــنــاديــق 

الثالث  الشباب  ملتقى  فــي  االقــتــراع 

يــكــون  أن  ــتــمــنــى  ن وكــــنــــا  الـــمـــقـــبـــل، 

الشباب  ليتمكن  إلكترونياً  التصويت 

بعملية  المهتمين  بالخارج  القطري 

عملية  فــي  المشاركة  مــن  التصويت 

اختيار ممثليهم في اللجنة. 

تمكين الشباب للمساهمة في صنع القرار تمكين الشباب للمساهمة في صنع القرار 
محمد المهندي:

هبة الرئيسي:

أعــــربــــت هــبــة 
ناشطة  الرئيسي 
فـــــــــــــي الــــــعــــــمــــــل 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
وإحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
الــمــرشــحــات عن 
أن  فــــــي  أمــــلــــهــــا 
تـــــكـــــون مــــؤثــــرة 
وتــــــســــــاهــــــم فـــي 
رفــع رايـــة قطر، 
مــشــيــرة إلــــى أن 
اللجنة  انتخابات 
فـــرصـــة مــمــيــزة 
ليكون  للشباب، 

ويــطــوروا  أنفسهم  عــن  ويــعــبــروا  صــوت  لهم 
من أدائهم.

وتابعت: بدأنا الترويج لحمالتنا االنتخابية 
ونطمح أن نساهم في توصيل صوت الشباب 
بين  الــوصــل  حلقة  نــكــون  وأن  للمسؤولين 
الشباب وبين سعادة وزير الثقافة والرياضة، 
ونقل أصواتهم وآرائهم في مختلف القضايا 
التي تهمهم، الفتة إلى أن عملية االنتخابات 
الديمقراطية  على  الشباب  تعود  عــام  بشكل 
وتساعدهم  العامة،  الحياة  فــي  والمشاركة 
على أن يساهموا بدورهم في العمل الشبابي 

ويضعون بصمتهم باختيار مرشحيهم.
حملتها  خـــالل  تتبنى  أنــهــا  إلـــى  وأشـــــارت 

شــعــار «اخــتــالفــك سر 
الشعار  وهــو  نجاحك» 
الــــــذي يــعــكــس ســـنـــوات 
مـــن الــعــمــل الــتــطــوعــي 
أهمية  خالله  اكتشفت 
فـــرد  لـــكـــل  يــــكــــون  أن 
بــصــمــتــه الــخــاصــة وأن 
يبدع في الطريقة التي 
لخدمة  مناسبة  يراها 
وأن  خـــاصـــة  الــــوطــــن، 
الــجــمــيــع يــلــتــفــون حــول 
رؤيـــــة وطــنــيــة واحــــدة 
يسعون لتحقيقها وبناء 
أفضل  وتكون  بالدهم 

بسواعد أبنائها كل في مجال تخصصه.
العمل  في  الشباب  إشــراك  أهمية  وأكــدت 
فرصة  مــنــهــم  لــكــل  يــكــون  وأن  المجتمعي 
نفسه  بها  يفيد  بصمة  له  ويكون  للمشاركة 
وغيره، مشيرة إلى ضرورة العمل على وضع 
في  للمساهمة  للتنفيذ  قابلة  وبرامج  خطط 

اللجنة في عرضها على صناع القرار.
ودعـــــت الـــشـــبـــاب والـــفـــتـــيـــات الــقــطــريــيــن 
الجمعية  في  التسجيل  إلى  القطريات  وأبناء 
التصويت  فــي  الــحــق  لــهــم  لــيــكــون  العمومية 
خاصة وأن التصويت يدوي سيتم في ملتقى 
ممثليهم  الختيار  المقبل،  القطري  الشباب 

من المرشحين لعضوية اللجنة.

إشراك الشباب في العمل المجتمعي  في  ناشطة  الكعبي  فايزة  قالت 
العمل الشبابي وإحدى المرشحات: 
لـــــدي عـــــدد مــــن األهــــــــداف أســعــى 
الشباب  لجنة  خالل  من  لتحقيقها 
ومــنــهــا تــعــزيــز الــســلــوك اإليــجــابــي 
بين  التنمر  ظــاهــرة  على  والقضاء 
السلبية  آثارها  تمتد  والتي  الشباب 
عــلــى الــمــجــتــمــع بــشــكــل عـــام وتــحــد 
مــن انــطــالق الــشــبــاب فــي مختلف 

المجاالت.
وتأهيل  لــدعــم  أســعــى  وتــابــعــت: 
بحقهم  صـــــدرت  الـــذيـــن  الـــشـــبـــاب 

أحكام قضائية بسبب التعثر المالي 
فشلت  تكون  قد  والتي  لمشاريعهم 
بسبب عدم الوعي والدراية الكافية 
المشاريع،  إدارة  وأساليب  بطرق 
ويـــعـــد هــــذا الـــهـــدف بــمــثــابــة دعــم 
إلى  مشيرة  للشباب،  الشباب  مــن 
بأهمية  التوعية  على  العمل  أهمية 
بال  الــعــطــاء  ثقافة  لتعزيز  الــتــطــوع 

مقابل.
حملتي  شعار  اخترت  وأضافت: 
نصنع  معنا  «بتصويتكم  االنتخابية 
النخب  واخترت  مجتمعنا»،  نُخب 

المجتمعات،  تبني  التي  هــي  ألنها 
للجنة  الترشح  قــرار  أن  إلــى  الفتة 
الــدورة  منذ  يــراودهــا  كــان  الشباب 
بين  وصل  حلقة  يعتبر  فهو  األولى 
الشباب والوزارة ومن خالل اللجنة 
الــشــبــاب  تــطــلــعــات  تــنــفــيــذ  تستطيع 

واحتياجاتهم على أرض الواقع.
يــحــتــاج  الــشــبــاب  أن  وأوضـــحـــت 
الــضــوء  وتسليط  الــثــقــة  تــعــزيــز  إلـــى 
وسائل  طريق  عن  إنجازاتهم  على 
ــــجــــاد داعــــــم حــقــيــقــي  اإلعـــــــالم وإي

وفعال لمواهبهم وأفكارهم.

تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم
فايزة الكعبي:

كلية  في  طالب  الدحابيب،  محمد  قال 
اإلدارة واالقتصاد وموظف بمؤسسة حمد 
ومرشح لعضوية اللجنة: قراري بالترشح 
وأهمية  الشبابي  بالعمل  إيماني  من  نابع 

الشباب  أفــكــار  ودعـــم  اللجنة  تــطــويــر 
صانعي  إلـــى  صــوتــهــم  وتــوصــيــل 

القرار وتوفير جميع الخدمات 
الـــتـــي تـــخـــدم األعــــضــــاء بــمــا 
يـــتـــضـــمـــن اخـــتـــصـــاصـــاتـــي 
اللجنة  فــي  وصــالحــيــاتــي 
حملتي  شــعــار  واتـــخـــذت 

«بكم ترتقي قطر».
وتــــــــــابــــــــــع: تــــطــــويــــر 
الــمــراكــز الــشــبــابــيــة من 
ـــتـــي  بــــيــــن أهـــــــدافـــــــي ال
خالل  لتحقيقها  أسعى 

ــلــجــنــة  عـــضـــويـــتـــي فـــــي ال
بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع رؤيــــة 
الطاقات  الستثمار  الــوزارة 
صحيح  بــشــكــل  الــشــبــابــيــة 
واكتشاف القيادات الشبابية 
ـــــمـــــواهـــــب وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا،  وال

مع  لتتماشى  البرامج  تطوير  على  والعمل 
على  والــحــث  وتطلعاتهم،  الــشــبــاب  أفــكــار 
البرامج  تكرار  لعدم  المراكز  بين  التعاون 
مع  يتماشى  بما  جــديــدة  مشاريع  وابــتــكــار 

رؤية الوزارة.
ونــــوه بــأهــمــيــة الــعــمــل على 
الــتــجــديــد لـــدى الــمــراكــز على 
مــبــتــكــرة  بــــرامــــج  تــتــبــنــى  أن 
ومــتــغــيــرة بـــدالً مــن الــبــرامــج 
الـــمـــتـــشـــابـــهـــة والــــمــــكــــررة 
غالبية  تــتــبــنــاهــا  الــتــي 
الــــمــــراكــــز، مــشــيــراً 
مــــن  أن  إلـــــــــــــى 
خطته  ضمن 
ـــعـــمـــل عــلــى  ال
بعض  تــغــيــيــر 
األنـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــة 
ــتــرشــح  ــال ـــخـــاصـــة ب ال
لعضوية اللجنة حتى 
جميع  مـــع  تــتــنــاســب 
أعـــــضـــــاء الــجــمــعــيــة 

العمومية.

محمد الدحابيب: تطوير المراكز الشبابية 
وتبني برامج مبتكرة ومتجددة

في  ناشطة  أبوحليقة  خديجة  أكــدت 
العمل الشبابي عضو لجنة الشباب الحالية 
وإحــدى المرشحات أنه تم تسجيل ٦٠٠ 
للجنة  العمومية  الجمعية  فــي  شــخــص 
أن  المتوقع  ومــن  االســتــشــاريــة،  الــشــبــاب 
يــصــل الــعــدد إلـــى ١٠٠٠ عــضــو لــهــم حق 
الملتقى  بــحــلــول  لــالنــتــخــابــات  الــتــصــويــت 
الــمــقــبــل، الفـــتـــة إلــــى أن الــتــســجــيــل في 
الجمعية العمومية متاح للشباب من عمر 
١٨ حتى ٤٥ سنة، حيث تم تعديل نظام 
عمل اللجنة، على أن يتم اختيار ٧ أعضاء 

العمل  ليكون  عضوا،   ٢٠ من  بــدالً  فقط 
مصغراً والتركيز أكبر.

وعـــن تــرشــحــهــا، قــالــت: خـــالل عملي 
الشبابي أصبح لدي وعي بطموح الشباب 
على  تركز  حالياً  وأهدافي  وتحدياتهم، 
جانبين أوالً بناء الشراكات وخلق الفرص 
للشباب القطري بما يساهم في الحراك 
االقــتــصــادي الــمــحــلــي، والــجــانــب الــثــانــي 
ــإيــجــاد حــاضــنــات  هـــو ســرعــة الــتــغــيــيــر ب
ودولياً،  محلياً  الشباب  ألفكار  اجتماعية 
وهذا لن يصبح واقعاً إال بتكاتفنا كشباب 

القرار  ألصحاب  صوتنا  ورفــع  قطريين 
باسم الشباب. وتابعت: أركز في حملتي 
للشباب  الــفــرص  إعــطــاء  على  االنتخابية 
القطريين واقتراح أهمية وجود حاضنة 
لرواد  تسهيالت  وتقديم  الشباب  ألفكار 
عملنا  يكون  بحيث  القطريين  األعــمــال 
مختلف  وبين  الشباب  بين  وصــل  حلقة 
وزارة  تحمل  أن  على  األخــرى  الـــوزارات 
الشباب على عاتقها توصيل صوت الشباب 
المختلفة،  الـــوزارات  لــدى  الــقــرار  لصناع 
تحديات  على  العمل  أهمية  إلــى  مشيرة 

لهم  يتاح  أن  على  القطري  العمل  ســوق 
فرص عمل ابتكارية وتسهيالت للشباب، 
بــحــيــث يــتــم تــوفــيــر وظـــائـــف ابــتــكــاريــة 
للشباب. وأضافت: فخورون بكوننا جزءاً 
مــن لجنة الــشــبــاب االســتــشــاريــة، والــتــي 
الشبابي  الــدور  لتطوير  رائــدة  فكرة  تعد 
على  قمنا  وقــد  نوعية،  ونقلة  بــالــدولــة، 
مــــدار عــامــيــن بــتــأســيــس الــلــجــنــة ووضـــع 
اللجنة  فكرة  وتوضيح  األساسي  النظام 
في  الشبابي  الــســوق  ودراســــة  للمجتمع، 

قطر.

حاضنة ألفكار الشباب وتسهيالت لرواد األعمال القطريين 
خديجة أبوحليقة:

وأهمية  الشبابي  بالعمل  إيماني  من  ع 
الشباب أفــكــار  ودعـــم  اللجنة  طــويــر 

صانعي  إلـــى  صــوتــهــم  وصــيــل 
رار وتوفير جميع الخدمات 

ـــي تـــخـــدم األعــــضــــاء بــمــا 
ـضـــمـــن اخـــتـــصـــاصـــاتـــي
اللجنة  فــي  صــالحــيــاتــي 
حملتي  شــعــار  ـــخـــذت 

كم ترتقي قطر».
وتــــــــــابــــــــــع: تــــطــــويــــر
مــراكــز الــشــبــابــيــة من
ـــتـــي ــــن أهـــــــدافـــــــي ال
خالل لتحقيقها  عى 

ــلــجــنــة ضـــويـــتـــي فـــــي ال
ـــا يــتــمــاشــى مــــع رؤيــــة 
الطاقات  الستثمار  وزارة 
صحيح  بــشــكــل  شــبــابــيــة 
كتشاف القيادات الشبابية 
ــــمـــــواهـــــب وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا،

يتم بما  جــديــدة  مشاريع  وابــتــكــار 
رؤية الوزارة.

ونــــوه بــأهــمــيــة الــعــ
الــتــجــديــد لـــدى الــمــر
م بــــرامــــج  تــتــبــنــى  أن 
ومــتــغــيــرة بـــدالً مــن

الـــمـــتـــشـــابـــهـــة والــــم
تــتــبــنــاه الــتــي 
الــــمــــراكــــز،
أ إلـــــــــــــى 
ضمن
ـــعـــم ال
تــغــيــي
األنـــــــــــظ
ـــخـــاصـــة بــا ال
لعضوية اللج
م تــتــنــاســب 

أعـــــضـــــاء الــج
العمومية.
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وجــــــرى خـــــالل الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي 
المؤتمرات  لتنظيم  أركان  شركة  إعالن 
ــنــســخــة األولـــــى  والـــفـــعـــالـــيـــات إطـــــالق ال
شعار  تحت  األكاديمية  الجودة  لملتقى 
في  الجامعي  التدريس  «استراتيجيات 
تحت  الــعــالــمــيــة»  الــجــودة  معايير  ضــوء 
العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  رعــايــة 
في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ 
سيتي،  ذا  دوحــة  إنتركونتيننال  بفندق 
كما شهد عقد اتفاقية شراكة بين شركة 
الكواري  محمد  السيد  في  ممثلة  أركان 
ـــعـــامـــة والـــتـــســـويـــق  مـــديـــر الــــعــــالقــــات ال
ــلــقــرآن وعــلــومــه  ومـــركـــز ال حـــنـــزاب ل
راشد  محمود  إيناس  السيدة  في  ممثال 

مديرة إدارة الموارد المالية.
الملتقى  أن  الــشــركــة  ممثلو  وأوضـــح 
بـــاكـــورة تـــعـــاون مـــع شــركــة انــتــاركــتــيــكــا 
لـــلـــدراســـات واالســــتــــشــــارات والــتــدريــب 
ـــيـــة تــضــم مــجــمــوعــة  وهــــي شــركــة أردن
كــبــيــرة مـــن الـــخـــبـــراء وقــــــادة األعـــمـــال 
واألكــــاديــــمــــيــــيــــن الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فــي 

مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الـــذيـــن يــقــدمــون 
نــهــجــا ونـــوعـــا مــخــتــلــفــا مـــن الـــدراســـات 
واالســـتـــشـــارات اإلداريــــــة واالقــتــصــاديــة 

ــبــيــئــيــة  والـــتـــربـــويـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وال
والـــســـيـــاســـات والـــبـــحـــوث والــمــســوحــات 
تخدم  أن  شــأنــهــا  مــن  والــتــي  وتحليلها 

شركاءها وتساهم في نمو أعمالهم كما 
أسس  على  مبنية  تدريبية  برامج  تقدم 
بأعلى  االلتزام  مع  والتميز  الحداثة  من 

وتعمل  الــدولــيــة  التميز  جـــودة  معايير 
لــلــشــركــاء  مــســانــدة  أدوات  تــقــديــم  عــلــى 
ــــواع وطــــرق جــديــدة فــي عــالــم  لــخــلــق أن

والتعليم. والعمل  األعمال 
الركائز  أحــد  العالي  التعليم  ويعتبر   
ـــــدول وهــــو يعكس  الــمــهــمــة فـــي بـــنـــاء ال
للدولة  والــتــنــمــويــة  الــحــضــاريــة  الــصــورة 
والــتــطــويــر  الــتــغــيــيــر  أدوات  أحــــد  وهــــو 
األكاديمية  الجودة  وملتقى  المجتمعي؛ 
يقدم  مستدام  علمي  تدريبي  ملتقى  هو 
فيه حزمة معرفية ومهارية وتطبيقية 
ـــجـــودة األكـــاديـــمـــيـــة في  فـــي مـــوضـــوع ال
الجامعي  التدريس  منها  مجاالت  عــدة 
وصــنــاعــة الــمــقــررات وابــتــكــار الــبــرامــج 

وغيرها.  األكاديمية 
ـــجـــودة األكــاديــمــيــة  ويـــأتـــي مــلــتــقــى ال
والتعليم  الــتــعــلــيــم  وزارة  رعــايــة  تــحــت 
ـــمـــحـــاور الــخــطــط  ـــعـــالـــي اســـتـــجـــابـــة ل ال
قطر  لــدولــة  التعليمية  االســتــراتــيــجــيــة 
لــمــحــور الــحــوكــمــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــآلــيــات 
جــودة  ومــتــابــعــة  وتنفيذ  وإعــــداد  إدارة 
على  التركيز  يضمن  بما  التعليم  نظام 
األداء  لــتــقــديــم  األولـــويـــة  ذات  الــجــوانــب 

للموارد. األمثل  واالستثمار 

انطالق ملتقى الجودة األكاديمية ٢١ نوفمبر.. حنان السعدي لـ [:

ــة  ــي ــم ــال ــع ـــجـــامـــعـــات ال ـــال ـــة تــــؤهــــل الـــطـــلـــبـــة لـــلـــقـــبـــول ب ـــمـــؤســـســـات خـــدمـــي ـــرخـــيـــص ل ـــت ـــرخـــال ـــت ال

قـانـون جـديـد لتنظـيم الخـدمـات الجامعيةقـانـون جـديـد لتنظـيم الخـدمـات الجامعية

ــــل ــــوف ــــت وال ـــــس  ـــــت ـــــل األي ــــــارات  ــــــب ــــــت اخ ـــــاز  ـــــي الجـــــت ــــــالب  ــــــط ال ــــتــــأهــــيــــل  ل ـــة  ـــي ـــم ـــي ـــل ـــع ت ــــــز  ــــــراك م  

إيناس محمود: الملتقى يواكب 
االهتمام العالمي باستراتيجيات التعليم

إدارة  مديرة  راشــد  محمود  إيناس  السيدة  أوضحت 
أن  وعلومه  للقرآن  حنزاب  ال  بمركز  المالية  الــمــوارد 
وسط  التعليم  استراتيجيات  على  الضوء  يسلط  الملتقى 
لتحقيق  سعيا  المخرجات  لتجويد  بها  عالمي  اهتمام 

التنمية المستدامة.
وعلومه  للقرآن  حنزاب  ال  مركز  في  نعنى  وقالت: 
بــمــهــارات واســتــراتــيــجــيــات وطــــرق الــتــدريــس الــفــعــالــة 
والــمــبــتــكــرة كــمــا نــعــنــى بــالــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق التنمية 

المستدامة، ما دفع المركز إلى المساهمة والتعاون.
وأوضحت أن المركز يهتم بالعملية التعليمية بأركانها 

األربعة من طالب ومعلم ومنهج وبيئة تعليمية.
التنمية  لــتــحــقــيــق  األســـــاس  هـــو  الــتــعــلــيــم  أن  وأكـــــدت 
المستدامة، مشددة على أن النجاح يكون نتيجة لتعاون 

بين كافة األطراف المهمة لتحقيق التنمية.

أكــــد الــســيــد خـــالـــد مــفــتــاح رئـــيـــس مــؤتــمــر 
أن  أركـــان  بشركة  المشاريع  ومــديــر  الــجــودة 
أهداف  أربعة  لتحقيق  يسعى  الجودة  مؤتمر 
ذات  فعالة  عاملة  قــوي  وتطوير  تعزيز  هــي 
مستوى من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم، 
واستبقاء  كفاءة  ورفــع  وتوظيف  واستقطاب 
التعليم  وزارة  فــي  جـــودة  ذات  عــامــلــة  قـــوى 
التطوير  عملية  وتــعــزيــز  الــعــالــي،  والــتــعــلــيــم 
الــمــؤســســي الــمــســتــمــر وضـــمـــان الـــجـــودة في 
أعــضــاء  نــســبــة  ورفــــع  التعليمية،  الــمــؤســســات 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس الــقــطــريــيــن فـــي مــؤســســات 
 ٪٢٫٢ بمعدل   ٪١٣ إلــى  الــثــانــوي  بعد  التعليم 
الملتقى  أن  وأبــان   .٢٠٢٢ عــام  بحلول  سنوياً 
يستهدف مؤسسات التعليم العالي بدولة قطر 

تعليم  مؤسسة   ٢٦ حوالي  عددها  يبلغ  والتي 
عاٍل بين محلية وعالمية حسب اعتماد وزارة 
شريحة  على  ويركز  العالي  والتعليم  التعليم 
القيادات والهيئة األكاديمية لمؤسسات التعليم 
والباحثين  العليا  الـــدراســـات  وطـــالب  الــعــالــي 
األكاديمية  الــجــودة  وأخــصــائــي  األكــاديــمــيــيــن 

داخل قطر وخارجها.
وأوضـــــح أن مـــجـــاالت الــمــلــتــقــى عــمــلــيــات 
جانب  في  العالي  التعليم  في  الجودة  تطبيق 
استراتيجيات التدريس، وتكوين فهم مشترك 
لــمــعــايــيــر جـــــودة طــــرق الـــتـــدريـــس الــفــاعــلــة، 
الــجــودة  معايير  تطبيق  منهجيات  ومعرفة 
الجامعي،  التدريس  استراتيجيات  جانب  في 
في  والكفايات  المعايير  حركة  واقع  ومعرفة 

التدريس الجامعي محلياً وعربياً ودولياً.
محاور   ٥ يناقش  الملتقى  أن  إلــى  وأشـــار 
واقـــــع تــطــبــيــق مــعــايــيــر الــــجــــودة فـــي مــجــال 
ومعايير  الجامعي،  الــتــدريــس  استراتيجيات 
تعلم  وتقويم  الفاعلة،  التدريس  طــرق  جــودة 
واإلعـــداد  الــجــودة،  معايير  ضــوء  فــي  الطلبة 
المهني ألعضاء هيئة التدريس لتطبيق معايير 
الـــجـــودة فــي الــتــدريــس والــتــقــويــم ومــعــوقــات 
بزيارة  ممثلة  الميدانية  والــزيــارات  التطبيق، 
العالمية  الــجــامــعــات  وإحــــدى  قــطــر  جــامــعــة 
سيتم  التدريبية  الحقيبة  أن  إلى  الفتا  بقطر، 
اعــتــمــادهــا مـــن إحــــدى الــجــهــات األكــاديــمــيــة 
وضع  تم  حيث  األردنية  بالمملكة  المرموقة 
بجودة  الخاصة   ١٠٠١٥ آيزو  معايير  لتطبيق 

وعمليات  مدخالت  على  وتطبيقها  التدريب 
ومخرجات ملتقى الجودة األكاديمية .

على  صــمــم  الــتــدريــبــي  الملتقى  أن  وأبــــان 
غرار مقرر جامعي بوحدات مكتسبة ساعتين 
بــحــيــث يــكــون مــجــمــوع عـــدد الــســاعــات (٣٠) 
الجانب   ٪٣٠ بينها  من  يكون  تدريبية  ساعة 
الــنــظــري الــمــعــرفــي و٣٠٪ الــجــانــب الــمــهــاري 
والزيارات  والممارسة  المحاكاة  جانب  و٤٠٪ 
ملتقى  مــخــرجــات  أن  وأوضـــــح  الــمــيــدانــيــة. 
الـــجـــودة األكــاديــمــيــة تــتــمــثــل فـــي رفـــع كــفــاءة 
الهيئة األكاديمية في التعليم العالي، وتحسين 
الــعــالــي،  التعليم  فــي  التعليمية  الــمــخــرجــات 
وتحسين مستوى األداء األكاديمي في التقييم 

الدولي.

تزويد قطاع التعليم بكوادر عالية التدريب
خالد مفتاح:

يـــقـــدم   :] ـ  الــــــدوحــــــة 
ــتــنــفــيــذي  بـــرنـــامـــج الـــتـــعـــلـــيـــم ال
قطر  فــي  جــورجــتــاون  بجامعة 
بين  الشراكة  في  تدريبية  دورة 
القطاعين العام والخاص خالل 
نوفمبر   ١٢ إلــى   ١٠ مــن  الفترة 
المسؤولين  تــســتــهــدف  الــقــادم  
والـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن بــــالــــحــــكــــومــــة 
ـــيـــيـــن االحـــتـــرافـــيـــيـــن  ـــمـــهـــن وال
بــالــقــطــاع الـــخـــاص، وتــســتــخــدم 
دراســــــــــات حــــالــــة وتــــدريــــبــــات 
نماذج  لتقديم  عملية  محاكاة 
للدارسين  الــحــيــاة  مــن  واقــعــيــة 

المشاركين تصور كيفية تطبيق 
المتعلقة  المتقدمة  المفاهيم 
العام  القطاعين  بين  بالشراكة 
الشراكة  هذه  لتطوير  والخاص 

إلى أقصى حد ممكن.
ـــا،  وقـــــــال رودولــــــــــف بـــوغـــاب
ــبــرنــامــج  الـــعـــمـــيـــد الــــمــــشــــارك ل
جامعة  فــي  التنفيذي  التعليم 
تتجه  قــطــر:  فـــي  جـــورجـــتـــاون 
إلى  مــتــزايــد  بشكل  الــحــكــومــات 
الــقــطــاع الـــخـــاص لــلــتــعــاون في 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن بــرامــج 
الـــخـــدمـــات ومـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 

بين  الــشــراكــة  وتــتــيــح  التحتية. 
الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام والــــخــــاص 
لــلــقــطــاع الــعــام االســتــفــادة من 
االبــتــكــارات الــتــجــاريــة، وريـــادة 
األعـــمـــال، والـــكـــفـــاءات، بــهــدف 
تـــــعـــــزيـــــز الــــتــــنــــمــــيــــة وخــــفــــض 

التكاليف.
الــــــــدورة  أن  إلـــــــى  وأشــــــــــار 
ســتــتــيــح لــلــمــشــاركــيــن الــفــرصــة 
لكيفية  العمل  فهم  الكــتــســاب 
الــمــشــاريــع بــنــاًء عــلــى إمــكــانــات 
الـــنـــجـــاح لـــديـــهـــم وقـــدراتـــهـــم 
الــكــامــنــة، وكــيــفــيــة الــمــقــارنــة 

ــــيــــن قــــيــــمــــة الـــــشـــــراكـــــة فـــي  ب
الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام والـــخـــاص 
وبــيــن خــيــارات الــقــطــاع الــعــام 
استخدام  وكيفية  التقليدية، 
تــمــويــل الــمــشــروعــات لــضــمــان 
بالمتطلبات  الوفاء  في  النجاح 
إلى  الوصول  أجل  من  الالزمة 
المخصصة  الــمــالــيــة  األرصـــدة 
لــلــتــشــغــيــل، ومـــواصـــلـــة تــقــديــم 
قـــيـــمـــة عـــالـــيـــة مـــقـــابـــل الـــمـــال 

. للمستهلكين
يذكر   : قوله  بوغابا  يضيف 
أنه حتى وقت قريب، لم تكن 

هــذه الــشــراكــات مــوجــودة ولم 
مجال  أي  في  أحد  عنها  يسمع 
الضخمة  المشروعات  بخالف 
الــــتــــي يــــشــــارك فـــيـــهـــا الـــعـــديـــد 
مـــن الـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة والــــــمــــــتــــــعــــــددة 
العميق  وبــالــفــهــم  الــجــنــســيــات. 
الـــالزمـــة  واألدوات  لـــلـــفـــرص 
فإن  السليم،  التنفيذ  لضمان 
العام  القطاعين  بين  الشراكة 
خصبة  تــربــة  تــقــدم  والــخــاص 
لــــلــــفــــرص ومـــــــخـــــــزون غـــيـــر 

الموارد. من  مستغل 

جورجتاون تنظم دورة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاصجورجتاون تنظم دورة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص
١٠ نوفمبر القادم بمقر الجامعة

تصوير – شمير رشيدالمتحدثون خالل المؤتمر الصحفي

      كتب - محروس رسالن:

كـــشـــفـــت األســــــتــــــاذة حـــنـــان 
التراخيص  مستشار  السعدي 
ــــجــــامــــعــــات  واعــــــتــــــمــــــاد ال
المساعد  الوكيل  بمكتب 
ـــــشـــــؤون الـــتـــعـــلـــيـــم  ل
الــــعــــالــــي بــــــــوزارة 
ــــــــم  ــــــــي ــــــــعــــــــل ــــــــت ال

والــتــعــلــيــم الــعــالــي، عــن إعـــداد وزارة 
عن  جــديــد  قــانــون  لمشروع  التعليم 
مـــؤســـســـات الــــخــــدمــــات الــجــامــعــيــة 
ــــؤهــــل الـــــطـــــالب الجـــتـــيـــاز  والـــــتـــــي ت
اخــــتــــبــــارات الــــقــــبــــول بـــالـــجـــامـــعـــات 
الــعــالــمــيــة والــتــي تــشــمــل   اخــتــبــارات 
األخرى  والشروط  والتوفل  االيلتس 

الجامعي. للقبول 
ـــــان الـــــســـــعـــــدي فـــي  وقــــــالــــــت حـــــن

تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ [ عــلــى 
لــإلعــالن  الصحفي  الــمــؤتــمــر  هــامــش 
عــــن مــلــتــقــى الــــجــــودة األكـــاديـــمـــيـــة 
ـــوزارة صــبــاح أمــس  ـــال والــــذي عــقــد ب
يتولى  الــجــديــد  الــقــانــون  مــشــروع  أن 
المتخصصة  الــمــراكــز  عــمــل  تــنــظــيــم 
فـــي الــخــدمــات الــجــامــعــيــة ومــنــحــهــا 
الـــتـــراخـــيـــص الـــمـــنـــاســـبـــة لــمــمــارســة 
يضعها  التي  للمعايير  وفقا  أعمالها 

ـــــه ســيــتــعــيــن عـــلـــى الـــمـــراكـــز  كـــمـــا أن
الــقــائــمــة بــالــفــعــل تــعــديــل أوضــاعــهــا   

الجديد.   للقانون  وفقا 
تــشــجــع  ـــــــــوزارة  ال أن  وأوضــــحــــت   
سيتناول  ألنه  الجودة  ملتقى  إقامة 
اســتــراتــيــجــيــات الــتــدريــس الــجــامــعــي 
العالمية  الــجــودة  مــعــايــيــر  ضــوء  فــي 
والــتــي تــســعــى لــهــا الــكــثــيــر مــن دول 
ســتــكــون  قــطــر  أن  مـــؤكـــدة  الـــعـــالـــم، 

ناحية  مــن  الــدول  هــذه  مصاف  فــي 
الجودة.

وقـــالـــت: هـــذه الــرعــايــة تــأتــي من 
الــتــعــلــيــم  وزارة  اهـــتـــمـــام  مـــنـــطـــلـــق 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي بــالــتــعــلــيــم الــعــالــي 
من  متقدم  مستوى  إلــى  والــوصــول 
الــجــودة لــمــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
تراخيص  منح  فــي  التوسع  ظــل  فــي 

عال. تعليم  لمؤسسات 



االثنين 29 صفر 1441هـ - 28 أكتوبر 2019م - العدد (13687)

٢١٢١ ثقافة وفنثقافة وفن

Osama  Ali

أمس  انطلقت  قنا:  الدوحة- 
فعاليات مخيم الدوحة الشبابي 
لــلــعــمــل الــتــطــوعــي واإلنـــســـانـــي، 
ضمن فعاليات الدوحة عاصمة 
التي   ٢٠١٩ اإلســالمــي  الــشــبــاب 
تقام تحت شعار األمة بشبابها، 
شبابية  وفــود  بمشاركة  وذلــك 
من ٥٣ دولــة من بلدان العالم 

اإلسالمي في درب الساعي.
ويــــــقــــــام مـــخـــيـــم الـــــدوحـــــة 
ـــابـــي لـــلـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي  ـــشـــب ال
وزارة  بـــــإشـــــراف  واإلنــــســــانــــي 
وبالتعاون  والرياضة،  الثقافة 
مــــع مـــنـــتـــدى شـــبـــاب الـــتـــعـــاون 
اإلســــــــالمــــــــي، وهــــــــو مــنــظــمــة 
التعاون  لمنظمة  تابعة  دولية 
اإلســـــــالمـــــــي، وبـــتـــنـــظـــيـــم مــن 
مركز قطر للفعاليات الثقافية 
والــتــراثــيــة بــالــتــعــاون مــع قطر 
الــخــيــريــة وتــســتــمــر فــعــالــيــات 
المخيم حتى ٦ نوفمبر المقبل.
وفــــي مــســتــهــل الــمــخــيــم تم 
للمشاركين  توجيهي  لقاء  عقد 
تــحــدث خــاللــه الــدكــتــور حمد 
الــفــيــاض مــديــر مــركــز اإلعــالم 
على  الــعــام  المشرف  الشبابي، 
المخيم  أن  موضحا  المخيم، 
يــنــطــلــق مـــن فـــكـــرة أســاســيــة، 
وهــــــــي قــــيــــمــــة اإلنـــــــســـــــان فــي 
دور  وأهـــمـــيـــة  الــمــجــتــمــعــات، 
الـــشـــبـــاب فـــي مـــجـــاالت الــبــذل 
من  انطالقا  واإليــثــار،  والعطاء 
عــلــى  تـــقـــوم  الــمــجــتــمــعــات  أن 
الــتــعــاون بــيــن أفـــرادهـــا، مهما 
كـــانـــت حــالــتــهــم، عـــــالوة على 
إبــراز أهمية الــدور الــذي يقوم 
مجتمعهم،  تــجــاه  الــشــبــاب  بــه 
كـــونـــهـــم صــــمــــام أمـــــــان لــهــذه 
الــمــجــتــمــعــات، وهـــو مــا يرسخ 
فعاليات  ترفعه  الـــذي  الــشــعــار 
الــــــدوحــــــة عــــاصــــمــــة الـــشـــبـــاب 
أن  وهــــــو   ،٢٠١٩ اإلســـــالمـــــي 
إلى  مشيرا  بشبابها“،  ”األمـــة 
للمشاركين  فــرصــة  يمثل  أنـــه 
ــتــبــادل الـــتـــجـــارب والــخــبــرات  ل
فـــي مـــجـــال الــعــمــل الــتــطــوعــي 
ذلك  في  مستهدفا  واإلنساني، 
المسلم  الشباب  قـــدرات  تنمية 
وإدارة  اإلغـــاثـــة  مـــجـــاالت  فـــي 
الـــــكـــــوارث، وطـــــرح ومــنــاقــشــة 
تجارب بعض الدول اإلسالمية 
واإلنساني  التطوعي  العمل  في 

واإلغاثي.
يعكس  المخيم  أن  وأوضـــح 
واقـــعـــا عــمــلــيــا، لــتــعــايــش حــال 
جــراء  والالجئين  المتضررين 
الطبيعية،  والــكــوارث  الحروب 
المشاركين  مبيت  يشهد  حيث 
داخــــل الــمــخــيــم، مــمــاثــال لتلك 
ــــة الـــــتـــــي يـــعـــيـــش فــيــهــا  ــــحــــال ال
الــالجــئــون والــمــتــضــررون من 

الكوارث الطبيعية والحروب.

ومــــــن جـــانـــبـــه قــــــال الــســيــد 

ــــغــــامــــدي مــســتــشــار  مـــحـــمـــد ال

الـــمـــخـــيـــم ومـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس 

ــنــفــيــذي لـــقـــطـــاع الــحــوكــمــة  ــت ال

بقطر  الــمــؤســســي  والـــتـــطـــويـــر 

الخيرية نعتز في قطر الخيرية 

ـــــــوزارة  بــــــأن نــــكــــون شـــــركـــــاء ل

تنظيم  فــي  والــريــاضــة  الثقافة 

للعمل  الشبابي  الدوحة  مخيم 

التطوعي واإلنساني ٢٠١٩ الذي 

 ،٢٠٣٠ قطر  رؤيــة  مع  ينسجم 

فرصة  المخيم  أن  إلــى  مشيرا 

تبذلها  التي  بالجهود  للتعريف 

دولــــة قــطــر فــي مــجــال العمل 

والتطوعي  والتنموي  اإلنساني 

ــــد الــــمــــحــــلــــي،  ــــصــــعــــي عـــــلـــــى ال

ولصالح  والــدولــي  واإلقليمي، 

والمجتمعات  المنكوبة  الـــدول 

المجتمعات  وتنمية  المتضررة 

الـــعـــالـــم،  دول  مــخــتــلــف  فــــي 

موضحا أن المخيم يشارك به 

دولــة   ٥٣ يمثلون  مــشــاركــا   ٧٣

اإلســـالمـــي  الـــعـــالـــم  دول  مــــن 

وســــــوف يــتــلــقــون عـــلـــى مـــدى 

يصل  تدريبية  برامج  يوما   ١١

ساعة،  قــرابــة ٧٠  إلــى  عــددهــا 

جهة   ٢٠ مــــن  أكـــثـــر  تــقــدمــهــا 

مــحــلــيــة ودولــــيــــة ويــبــلــغ عــدد 

التدريبية  وبالبرامج  الـــدورات 

٢٥ برنامجا تدريبا يقدمها ٣٠ 

مدربا متخصصا في المجاالت 

اإلنساني  بالعمل  العالقة  ذات 

والتنموي والتطوعي.

يسعى  المخيم  أن  وأضـــاف 

اإلنــســانــي  الــعــمــل  دور  لــتــعــزيــز 

والـــتـــنـــمـــوي فــــي الـــعـــالـــم لـــدى 

الــــشــــبــــاب، وكـــــذلـــــك تــخــريــج 

كــــــــــوادر شــــابــــة مـــــدربـــــة عــلــى 

ـــاهـــج  أحـــــــــدث تـــقـــنـــيـــات ومـــن

في  والتنموي  اإلنــســانــي  العمل 

الـــعـــالـــم، وتـــطـــويـــر الـــمـــهـــارات 

التأهب  ثقافة  ونشر  القيادية، 

واالستعداد وحماية األرواح في 

حاالت الكوارث، باإلضافة إلى 

ترسيخ القيم اإليجابية وتعزيز 

ثــقــافــة اإلبـــــــداع، والــعــمــل على 

تــكــويــن شــبــكــة عــالقــات فعالة 

بين الناشطين من الشباب في 

مجال العمل اإلنساني والتنموي 

فـــي بـــلـــدان الــعــالــم اإلســـالمـــي، 

واالطالع على تجارب حقيقية 

عـــن طـــريـــق الـــمـــحـــاكـــاة لــواقــع 

بعض المجتمعات في مجاالت 

الـــتـــعـــلـــيـــم والـــصـــحـــة وكــيــفــيــة 

النهوض بها، معربا عن شكره 

لمساهمتهم  الشريكة  للجهات 

الفاعلة في دعم هذا المخيم.

مخيم  ورش  أولى  وتناولت 

الــــــدوحــــــة لـــلـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي 

واإلنــســانــي قــضــيــة ”الــالجــئــيــن 

والـــــنـــــازحـــــيـــــن فــــــي الــــعــــالــــم: 

األزمــــة واالحــتــيــاجــات وطــرق 

االســـتـــجـــابـــة“ قـــدمـــهـــا الــســيــد 

مسؤولي  كبير  محسن  أحــمــد 

اإلقليمي  الخارجية  العالقات 

لألمم  السامية  المفوضية  في 

الــمــتــحــدة لـــشـــؤون الــالجــئــيــن، 

حـــيـــث تـــــنـــــاول فـــيـــهـــا مـــوقـــف 

الـــقـــانـــون الــــدولــــي مـــن قــضــايــا 

الــالجــئــيــن، مــقــدمــا تــعــريــفــات 

والقانون  الدولي  القانون  حول 

الـــــــدولـــــــي لــــحــــقــــوق اإلنـــــســـــان 

والــــقــــانــــون الــــدولــــي اإلنـــســـانـــي 

ومبادئهما والمبادئ المشتركة 

بينهما واتفاقية ١٩٥١ الخاصة 

بـــوضـــع الــالجــئــيــن ونــصــوصــهــا 

وأهـــدافـــهـــا وتـــعـــريـــف الــالجــئ 

ومن  لــه  تقدم  التي  والحماية 

في  المفوضية  ودور  يقدمها 

ذلـــك، وصــفــة الــالجــئ والــفــرق 

ينتقل  حيث  الــنــازح  وبين  بينه 

الـــنـــازح إلـــى مــكــان آخـــر داخــل 

دولته أو وطنه بخالف الالجئ 

الذي ينتقل إلى خارج وطنه.

دور  تـــــطـــــور  تــــــنــــــاول  كــــمــــا 

الـــمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــألمــم 

المتحدة لشؤون الالجئين منذ 

العالمية  الــحــرب  عقب  نشأتها 

الــثــانــيــة، واألعــــــداد الــتــي تهتم 

الالجئين  أن  مؤكدا  حاليا،  بها 

ــــنــــازحــــيــــن يـــبـــلـــغ عـــددهـــم  وال

حـــول الــعــالــم حــالــيــا مــا يــقــارب 

الجــئ  مــلــيــون   ٢٥ مــلــيــونــا،   ٧٠

مـــن بــيــنــهــم ٥ مــاليــيــن الجــئ 

وكالة  مع  مسجلين  فلسطيني 

األونـــروا، وهناك أكثر من ٤٠ 

مليون نازح، منبها إلى أن عددا 

كــبــيــرا مـــن هــــذه األرقــــــام في 

الشرق  وفــي  العربية  منطقتنا 

ــــدول اإلســالمــيــة..  األوســــط وال

ومشيرا إلى أن أكبر الدول التي 

أفــــرزت الــالجــئــيــن هــي ســوريــا 

والـــــعـــــراق وفـــــي حـــالـــة الــيــمــن 

وليبيا نجد النزوح الداخلي.
ــــــطــــــرق إلــــــــــى أهـــــم  كـــــمـــــا ت
العمل  يواجهها  التي  التحديات 
اإلنــســانــي عــامــة وهــي متعددة 
لمكان  الوصول  صعوبة  أهمها 
تمنع  مــــوانــــع  لــــوجــــود  اإلغــــاثــــة 
الــوصــول إلـــى أمــاكــن الــكــوارث 
بـــســـبـــب عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة 
كذلك  التحديات  ومن  أحيانا، 
األمـــن والــســالمــة، مــشــيــرا إلــى 
إجـــراءات  لديها  المفوضية  أن 
صــــــــارمــــــــة لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 
التنسيق  خــالل  مــن  الموظفين 

مع الشركاء.
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه مــــن أهـــم 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه العمل 
يوجد  فال  التمويل  هو  اإلنساني 
ويتم  التمويل  في  ثابت  مصدر 

االعتماد على المنح.
لــوكــالــة  ســـــؤال  عـــلـــى  وردا 
حــول  ” قنا“   الــقــطــريــة  األنــبــاء 
اهــتــمــام الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لـــــألمـــــم الــــمــــتــــحــــدة لــــشــــؤون 
الثقافية  بالحقوق  الالجئين 
هــذه  قـــال:  لــهــم،  والتعليمية 
الــحــقــوق مــهــمــة جــــدا خــاصــة 
ألن  األطــــــــفــــــــال  حــــــالــــــة  فـــــــي 
بكل  يتمتع  وطــنــه  فــي  الطفل 
طبيعيا،  نــمــوه  فيكون  شـــيء، 
بلد  إلــى  ينتقل  عــنــدمــا  ولــكــن 
آخـــــر كــــالجــــئ يــــكــــون هــنــاك 
االحــتــيــاجــات  فــي  كبير  نــقــص 
تعتمد  والمفوضية  األساسية، 
فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات عــلــى 
مرحلة  ففي  نفسها  الــحــاالت 
ـــــــطـــــــوارئ يــــتــــم االهــــتــــمــــام  ال
للحفاظ  األســاســيــة  بالحقوق 
على الحياة من مأكل وملبس 
ومـــأوى خــاصــة مــع الــظــروف 
الــمــنــاخــيــة الــصــعــبــة، ويــعــقــب 
مرحلة الطوارئ مرحلة تالية 
مــن الــحــقــوق وهـــي الــثــقــافــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ومـــنـــهـــا أيـــضـــا 
الـــتـــدريـــب الــمــهــنــي لــالجــئــيــن 
على  قــادريــن  يــكــونــون  بحيث 
اكــــتــــســــاب عـــيـــشـــهـــم وتـــســـهـــم 
فـــي تــجــانــســهــم مـــع الــمــجــتــمــع 
الــمــضــيــف. جــديــر بــالــذكــر أن 
الــمــشــاركــيــن يــنــقــســمــون إلــى 
مــجــمــوعــتــيــن وســـــوف تــتــلــقــى 
غد  صــبــاح  األولـــى  المجموعة 
ــا مــيــدانــيــا بــكــلــيــة راس  ــب تــدري
لـــفـــان لـــلـــطـــوارئ والـــســـالمـــة، 
الثانية  المجموعة  تتلقى  فيما 
تــــدريــــبــــا مـــيـــدانـــيـــا بــالــلــجــنــة 
الـــدائـــمـــة لـــلـــطـــوارئ، قــبــل أن 
حول  مساء  المشاركون  يلتئم 
ورشـــــة فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ومــــن ثـــم مــحــاضــرة بــعــنــوان 
ـــاريـــخ الــعــمــل اإلنـــســـانـــي فــي  ت

اإلسالمية. الحضارة 

٥٣٥٣ دولـــة فـي مخيــم الـدوحـة للعمــل التطوعـي دولـــة فـي مخيــم الـدوحـة للعمــل التطوعـي
تنظمه وزارة الثقافة بالشراكة مع قطر الخيرية

الــــــــــــدوحــــــــــــة-[: ضـــمـــن 
كــتــارا  مكتبة  وأنــشــطــة  فــعــالــيــات 
للتشجيع  وسعيا  العربية  للرواية 

على القراءة ونشر ثقافة الكتاب، 
شــهــد صــالــون كــتــارا لــلــروايــة في 
اســتــضــاف  ـــــذي  ال األول  مــلــتــقــاه 

ــــــري حــجــي جــابــر  الــــروائــــي األرت
ــلــروايــة  الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة كـــتـــارا ل
ـــيـــة عـــــن فـــئـــة الـــــروايـــــات  ـــعـــرب ال
الــمــنــشــورة بــروايــتــه رغـــوة ســوداء 
القراء  من  غفير  جمهور  حضور 
وتناول  والمهتمين.  والمتابعين 
حجي  تجربة  بالنقاش  الملتقى 
جــــابــــر الـــــســـــرديـــــة ومــــشــــروعــــه 
اإلبداعي الذي ينطلق من أرتريا. 
باألساس  حكاء  إنــه  حجي  قــال  و 
وهـــو يــنــســج حــكــايــاتــه ألنـــه يــريــد 
التعرف على أرتريا أكثر.. مشيرا 
إلى أنه قد يغير وجهة مشروعه 
األدبـــي إّن أحــس بــالــضــرورة إلى 

ذلك. وتفاعل الحضور مع الروائي 
التي  واألسئلة  بالمتابعة  األرتــري 
احتضنتها  مواضيع  على  تركزت 
روايــــــة رغـــــوة ســــــوداء كــطــريــقــة 
ــا الـــتـــي تــطــرق  ــقــضــاي ـــســـرد، وال ال
إلى  يميل  ال  إنه  حجي  وقال  لها. 
يفصح  ال  وإنـــه  روايـــاتـــه  تصنيف 
حتى  منها  الــمــغــزى  عــن  لــلــقــارئ 
لها.  وتقبله  قــراءتــه  فــي  يــؤثــر  ال 
إذ أن لكل قارئ نظرته وقراءته 
الــخــاصــة وهـــو مــا يــشــكــل إضــافــة 
على  الجوائز  تأثير  وعن  للرواية. 
الــكــاتــب قـــال حــجــي إن الــجــوائــز 
تمنح نوعا من االعتراف والدعم 

للرواية  كتارا  جائزة  على  وأثنى 
كبيرة  جائزة  أنها  مؤكدا  العربية 
التفاعل  حجي  ثّمن  كما  ومهمة. 
ـــــذي ســجــلــه الــصــالــون  الــكــبــيــر ال
عليه  المشرفين  يشكر  إنه  وقــال 
للقاء  فــرصــة  لما أتــاحــوه لــه مــن 
جمهور القراء و المهتمين. وكان 
الملتقى قد افتتح بفيلم تسجيلي 
الــروائــي  لمسيرة  تــطــرق  قصير 
األرتري حجي جابر انطالقا من 
مــرورا  سمراويت  األولــى  روايــتــه 
لعبة  إلى  وصوال  فاطمة  بمرسى 
الــمــغــزل وأخـــيـــرا رغــــوة ســــوداء. 
عقد  إلى  الرواية  صالون  ويسعى 

بقرائهم  الكتاب  تجمع  ملتقيات 
بهدف  شهري  ملتقى  خالل  من 
واألدبــيــة  الثقافية  الساحة  إثــراء 

ــــــة بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى  ــــــدول فـــــي ال
والتفاعل  الــقــراءة  على  التشجيع 

الكاتب. مع 

صالون الرواية يحتفي بتجربة الفائز بجائزة كتاراصالون الرواية يحتفي بتجربة الفائز بجائزة كتارا
بحضور الروائي األرتري حجي جابر

د. حمد الفياض محمد الغامدي
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الـــــجـــــمـــــهـــــور ــــــطــــــاب  ــــــق اســــــت فـــــــــي  ـــــجـــــحـــــت  ن ـــــة  ـــــوع ـــــن ـــــت ـــــم ال ـــــة  ـــــي ـــــم ـــــال ـــــع ال ـــــــات  ـــــــارك ـــــــش ـــــــم ال  

 مكتبة قطر تحتفي باألسبوع العالمي لإلتاحة الحرة ٢٠١٩ 
 تنظم العديد من الورش إلثراء الحوار حول إتاحة المعلومات

ــــاث فــــي قــطــر ــــح ـــزز الـــنـــشـــر الـــعـــالـــمـــي لـــمـــخـــرجـــات األب ـــع ــة ت ــب ــت ــك ــم  ال
مكتبة  احتفلت   :] الدوحة- 
قطر الوطنّية خالل الفترة من ٢١ إلى 
لإلتاحة  العالمّي  باألسبوع  أكتوبر   ٢٧
ســلــســلــة  إقــــامــــة  عـــبـــر   ٢٠١٩ الــــحــــرة 
مــن الــــورش والــفــعــالــيــات والـــنـــدوات، 
الباحثين  من  كبيٌر  عــدٌد  فيها  شــارك 
واخــتــصــاصــيــي الــمــكــتــبــات ومــســؤولــي 
وجهات تمويل البحوث في دولة قطر.
وقد أّكدت هذه الفعاليات والورش 
بدعم  الــوطــنــيــة  المكتبة  الـــتـــزام  عــلــى 
خالل  من  الوطنية  والبحوث  االبتكار 
ما تقدمه من خدمات وما تطلقه من 
الوطنية  البحوث  نشر  لدعم  مبادرات 
برنامج  في  ممثلة  عالمي  نطاق  على 

دعم اإلتاحة الحرة بالمكتبة.
العالمي  األســبــوع  فــعــالــيــات  رّكــــزت 
الـــعـــام  هـــــذا   ٢٠١٩ الــــحــــرة  لـــإلتـــاحـــة 

عــلــى قــضــيــة ”الـــعـــدالـــة فـــي الــمــعــرفــة 
المفتوحة“، بهدف دراسة مدى شمول 
المفتوحة،  والمعرفة  الــحــرة  اإلتــاحــة 
ونــــاقــــش الــــخــــبــــراء والــُمــتــخــصــصــون 
اإلتاحة  مزايا  خاللها  من  الُمشاركون 
الحرة لقطاع البحث العلمي في قطر، 
والــحــاجــة الــمــاّســة لــمــبــادرات تضمن 
إقامة نظام يسّهل تبادل المعرفة في 
التي  الفعاليات  ومــن  متنّوع.  مجتمع 
أُقيمت بمناسبة أسبوع اإلتاحة الحرة، 
ندوة حول مفهوم ”علم الهواة“، قّدم 
فيها كـــٌل مــن مــارســن ويــــرال، مدير 
شؤون المحتوى الرقمي واستخداماته 
بمكتبة قطر الوطنية، وعالمة األبحاث 
وافًيا  شرًحا  كاستيال  أورورا  الدكتورة 
األبــحــاث  يعني  الـــذي  المصطلح  لــهــذا 
التي يشارك فيها أو يمولها الهواة من 

أفراد الُمجتمع، كما تناولت ُمناقشات 
الندوة تأثير العلوم والبيانات المفتوحة 
به  يقوم  الــذي  الهواة  علم  انتشار  على 
أفراد المجتمع، وليس يقوم به علماء 

متخصصون.
فــــي ٢٣ أكـــتـــوبـــر، أُقـــيـــمـــت ورشــــة 
األكاديمية  األبحاث  ونشر  كتابة  حول 
ــفــيــن في  مــوجــهــة لــلــبــاحــثــيــن والــمــؤّل
قـــطـــر، عـــرضـــت فــيــهــا يـــوهـــانـــا كـــون، 
دار  في  المؤّسسات  مع  التفاعل  مدير 
من  العديَد  للنشر،  نيتشر  سبرينجر 
الــنــصــائــح الــقــيــمــة حـــول كيفية إعـــداد 
مسودات األبحاث األكاديمية وتحسين 
في  فرصها  لــزيــادة  اللغوية  صياغتها 

الحصول على الُموافقة والنشر.
جــديــر بــالــذكــر أّن حــركــة اإلتــاحــة 
لنشر  يسعى  عالمي  اّتــجــاه  هي  الحرة 

مة  البحوث العلمية واألكاديمية الُمَحكَّ
مجانًا  اإلنترنت  عبر  واسع  نطاق  على 
وبأقل قدر من القيود أو من دون أي 
قيود على اإلطــالق على النشر وإعادة 
المكتبة  برنامج  ويُساعد  االستخدام.  
اإلتاحة  وقسائم  الحرة  اإلتاحة  لدعم 
سداد  على  قطر  في  المؤلفين  الحرة 
رسوم نشر المقاالت واألوراق البحثّية 
فــي الـــدوريـــات الــعــالــمــيــة الــتــي تنتهج 
الــنــشــر بـــاإلتـــاحـــة الـــحـــرة، وذلــــك في 
إطار حرص المكتبة على توسيع مدى 
االنتشار العالمي لألبحاث التي تجري 
فــي قــطــر. وقـــد مــّولــت الــمــكــتــبــة من 
خــالل هــذا البرنامج ابــتــداًء من ٢٠١٧ 
حتى اآلن ٢٧٣ ورقة بحثية للباحثين 
المؤّسسات  ُمختلف  مــن  والمؤّلفين 

البحثّية واألكاديمّية في دولة قطر.

جورجي 
بوالرياني

محسن 
حيدري

 معرض فني تحتضنه صالة آرت ٢٩

الدوحة- [: تستضيف 
فنًيا  مــعــرًضــا   ٢٩ آرت  صــالــة 
ــا بـــعـــنـــوان «عــالــمــك  ــًي اســتــثــنــائ
أنــــــت» لــلــمــصــمــمــة الــقــطــريــة 
ويأخذ  السويدي.  ناصر  عائشة 
الــــمــــعــــرض الــــــــــزوار ومــحــبــي 
مؤثرة  حسية  رحلة  فــي  الفن 
مستوحاة من تصاميم الحاضر 
المعاصر والشعور بالحنين إلى 
الـــمـــاضـــي، وذلـــــك مـــن خــالل 
والتي  فريدة  فنية  مجسمات 
ترمز  قــبــاب  سبع  شكل  تــأخــذ 
لــعــوالــم مــخــتــلــفــة. تــتــمــيــز كل 
والذي  المميز  بتصميمها  قبة 
العصرية  الحياة  مشهد  يعكس 
فـــــي قــــطــــر، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
تغمر  والتي  المنبعثة  الرائحة 
حـــــواس الــــزائــــر عــنــد الـــوقـــوف 
تحتها لتخلق تجربة استثنائية 
تــأخــذ الـــــزوار فـــي رحــلــة عبر 
عــبــق الـــمـــاضـــي. أُقـــيـــم الــحــفــل 
الـــرســـمـــي الفـــتـــتـــاح الــمــعــرض 
الـــــجـــــاري،  أكــــتــــوبــــر   ٢٦ يــــــوم 
نــوفــمــبــر   ٢٦ إلــــــى  ويـــســـتـــمـــّر 
الــمــقــبــل، ويــعــكــس الــمــعــرض 
رؤيــــة عــائــشــة الـــفـــريـــدة وهــي 
تــســتــكــشــف مــفــاهــيــم الــتــقــالــيــد 
والعولمة وكيفية تفاعلها تجاه 
الــمــشــهــد الــمــتــغــيــر بــاســتــمــرار 
عائشة  تدمج  قطر.  دولــة  في 
متناقضة  عناصر  أعمالها  في 
مــــســــتــــوحــــاة مــــــن ذكـــــريـــــات 
الخبرات  إلى  وترمز  الطفولة 

والـــســـلـــوكـــيـــات الـــقـــديـــمـــة مــع 
كما  الـــمـــعـــاصـــرة،  الــتــصــامــيــم 
تجسد في تفاصيلها الكثير من 
المتعلقة  والمشاعر  األحاسيس 
يتركه  وما  والحنين  بالذاكرة 
ــا  ــيــًق الــــزمــــن مــــن آثــــــــار. وتــعــل
عائشة:  قــالــت  معرضها  عــلــى 
أعـــــرض  أن  جـــــــًدا  ”يــــســــرنــــي 
آرت  قــــاعــــة  فــــي  تـــصـــامـــيـــمـــي 
لــخــوض  مــتــحــمــســة  وأنـــــا   ،٢٩
لرواية  الــرائــعــة  التجربة  هــذه 
حــكــايــتــي ومــشــاركــة ذكــريــاتــي 
المجتمع  فــي  الفن  محبي  مــع 
المحلي. يقدم المعرض فرصة 
الــقــبــاب  مــع  لــلــتــفــاعــل  للجميع 
بتصميمها  قمت  والــتــي  السبع 
متناقضة  عناصر  بــاســتــخــدام 
خلق  بهدف  حسية  ومــؤثــرات 
تـــجـــربـــة مــلــهــمــة تــجــمــع بــيــن 
ذكــــريــــات الـــمـــاضـــي وحـــداثـــة 
الــحــاضــر“. ومــن جــانــبــه، قال 

وســيــم دعــجــه، الــمــديــر الــعــام 
توفر   ” الدوحة:  دبليو  لفندق 
صالة آرت ٢٩ منصة للفنانين 
التعبير  أجـــل  مـــن  الــمــبــدعــيــن 
بشكل  وتـُـســاهــم  أنفسهم،  عــن 
للنقاش  فــرص  خلق  في  كبير 
لتوسيع  المجتمع  مع  والتفاعل 
الجيل  وإلهام  الفنية  مداركهم 
نتطلع  الــفــنــانــيــن.  مــن  الـــقـــادم 
المبدعة  تصاميم  عــرض  إلــى 
أوجـــه  أن  ويـــســـرنـــي  عـــائـــشـــة، 
الدعوة للجميع في قطر وزوار 
الفندق لحضور المعرض الذي 
لخوض  حقيقية  فرصة  يقدم 
تــجــربــة تــفــاعــلــيــة ومــلــهــمــة“. 
هي   ٢٩ آرت  صــالــة  أن  ــذكــر  يُ
أعــمــال  تــعــرض  بــــارزة  منصة 
الفنانين المحليين واإلقليميين 
فضاًء  لهم  وتوّفر  والعالميين، 
وتطلعاتهم  أعمالهم  لــعــرض 

ومشاركتها مع الجمهور.

«عالمك أنت».. رحلة ملهمة تحتفي بالماضي والحاضر

كتب - محمود الحكيم:

ــــمــــّر مــــــعــــــرض ”فـــــن  ــــســــت ي
الـــســـكـــراب“ الــــذي يـُــقـــام حــالــًيــا 
فـــــي الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة بــســوق 
تنظيم  لجنة  وتــنــّظــمــه  واقــــف 
الهندسي  بالمكتب  االحتفاالت 
الــــخــــاص، فـــي جــــذب األنـــظـــار 
كافة  من  الجمهور  واستقطاب 
أعمال  مــن  يحويه  لما  الفئات 
إبــداعــيــة  ورؤى  مــبــهــرة  فــنــيــة 
ـــخـــردة  حـــّولـــت الــمــهــمــالت وال
وذات  مدهشة  فنية  قطع  إلــى 

مضامين ودالالت عميقة. 
الــــمــــمــــيــــز فـــــــي الــــمــــعــــرض 
مـــشـــاركـــة فـــنـــانـــيـــن مــــن دول 

مــخــتــلــفــة، كــــل واحــــد 
منهم يمّثل مدرسة 
السكراب،  فــّن  في 

لديهم  أن  كــمــا 
فنية  خلفيات 

أخرى تحكي 
تشي  و

التي  الجميلة  اإلبـــداعـــات  بــســّر 
الغرائبية  واألعــمــال  يقّدمونها، 

التي عرضوها للجمهور. 
من هؤالء الفنانين العالميين 
الفنان  بالمعرض  المشاركين 
الــهــولــنــدي جــورجــي بــوالريــانــي 
الـــذي قـــّدم أعــمــاًال ومجسمات 
نـــــالـــــت إعــــــجــــــاب الــــجــــمــــهــــور، 
زّوار  اهتمام  على  واستحوذت 
المعرض، ومن أعماله البديعة 
التي  األســـد  رأس  عرضها  التي 
المعدنية  األســـالك  مــن  صنعها 
ذات اللون الفضي، وظهر فيها 
إتـــقـــان الــصــنــعــة بــشــكــل الفـــت، 
األمـــر الـــذي كــان لــه أكــبــر األثــر 
على  توافد  الــذي  الجمهور  على 
الصور  اللتقاط  الفنية  القطعة 

بجانبها.
جــــــورجــــــي 
بــــــوالريــــــانــــــي 

نّحات هولندي ولد في جورجيا 
يقيم  وهو  هولندا،  إلى  وهاجر 
حالًيا في إسبانيا، ويعمل نحات 
معادن، وشارك في العديد من 
والجماعية  الفردية  المعارض 

في إسبانيا، وفرنسا.
العالميين  الــفــنــانــيــن  ومـــن   
الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا بـــالـــمـــعـــرض 
وبـــهـــرت لــوحــاتــهــم الــجــمــهــور 

سيويل  ليو  األمــريــكــي  الــنــّحــات 
ــــــذي قــــــّدم مــجــمــوعــة فــنــيــة  ال

غـــرائـــبـــيـــة عــكــســت مـــدى 
الـــــرؤيـــــة اإلبــــداعــــيــــة 

الــمــمــيــزة لـــديـــه، مــنــهــا قطعة 
الــــحــــصــــان الــــتــــي صــنــعــهــا مــن 
الخردة،  من  متنّوعة  قطع 
بديع،  فني  بشكل  وخرجت 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى قــطــعــة 
الــبــطــة، وقـــطـــع أخـــرى 
حـــــــــــــــــازت إعـــــــجـــــــاب 
الـــجـــمـــهـــور ولــفــتــت 
انتباه الزّوار. وهو 
نّحات أمريكي 
تـــــــــــرعـــــــــــرع 

لــلــخــردة.  مصنع  مــن  بــالــقــرب 
الماضي  الــقــرن  ستينيات  منذ 
قــــّرر أن يــصــبــح فــنــان خـــردة، 
ومــنــذ أن كـــان طــفــًال لــعــب مع 
قـــطـــع الـــغـــيـــار والـــــخـــــردة الــتــي 
عاًما   ٥٠ مدتها  خبرة  منحته 
في هذا المجال. ليو لديه حالًيا 
من  أكثر  على  يحتوي  أستديو 
في  وأعماله  فنية  قطعة   ٤٠٠

جميع أنحاء العالم. 
وحـــيـــن تــتــجــّول فـــي أروقــــة 
مجسمات  تستقبلك  المعرض 
المقصات  مــن  مصنعة  لطيور 
في  المالعق  وقــطــع  واألســــالك 
شكل فني مبهر، هذه األعمال 
للفنان اإليراني محسن حيدري 
الــــــذي يــــشــــارك فــــي الــمــعــرض 
بـــأعـــمـــال غـــرائـــبـــيـــة وإبـــداعـــيـــة 
جــمــيــلــة كـــانـــت مــحــط اهــتــمــام 
الــجــمــهــور وإعــــجــــاب الــــــــزّوار. 
ومحسن نّحات أسس مجموعة 
(قــــســــمــــة) الـــفـــنـــيـــة و(مـــــــــاردو 

ـــــبـــــوردســـــت)، وحــــصــــل عــلــى  أن
درجة البكالوريوس من جامعة 
طــــهــــران لـــلـــفـــنـــون فــــي مــجــال 

الحرف اليدوية.
 نجح المعرض في خلق حالة 
بــالــفــّن،  االهــتــمــام  مــن  شعبية 
وجذب بسحر أعماله وتنسيقه 
أكــبــر عــــدٍد مـــن الــجــمــهــور من 
كــــافــــة الـــطـــبـــقـــات وُمـــخـــتـــلـــف 
األعـــمـــال، لــقــد صــنــع حــالــة من 
االنبهار بالفّن الذي يُعيد تشكيل 
األشياء ويُخلق من القبح جماًال 
ويـــحـــول الــمــهــمــالت إلــــى كــنــوز 

فنية ورؤى إبداعية. 
والــحــقــيــقــة أنــــه نــجــح أيــًضــا 
تحقيق  فــي  األول  الــيــوم  ومــنــذ 
من  تنظيمه  تــّم  التي  األهـــداف 
دعــم  فــي  تمّثلت  والــتــي  أجــلــهــا 
الــحــركــة الــســيــاحــيــة فــي قطر، 
نظرة  تغيير  فــي  والــُمــســاهــمــة 
الــُمــتــلــّقــي مــن خـــالل فــتــح آفــاق 
فــنــيــة مــتــجــّددة تــجــاه الــخــردة 
إلى  تحويلها  وكيفية  المهملة 
لالستعمال،  قابلة  فنية  تحف 
فــضــًال عـــن إثـــــراء حــركــة الــفــّن 
الــتــشــكــيــلــي فــــي دولـــــــة قــطــر، 
الخبرات  تــبــادل  على  وحــرًصــا 

والثقافات.

ليو
سيويل
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٢٣٢٣ ثقافة وفنثقافة وفن

الدوحة - [: كشفت كتارا صباح أمس عن 

لوحة الفنان المرحوم جاسم زيني بعنوان ”مالمح 

قطرية“ وذلك بحضور الدكتور خالد بن إبراهيم 

للحي  الــعــامــة  للمؤسسة  الــعــام  الــمــديــر  السليطي 

مشروعها  تواصل  كتارا  أن  أكد  الذي  كتارا  الثقافي 

القائم على تزيين واجهات مباني الحي الثقافي من 

خالل تسليط الضوء على األعمال الفنية القطرّية، 

وأضاف: نحرص على تنويع األماكن والموضوعات 

بما يتناسب مع المعايير الفنية التي نضعها لذلك، 

ومنها تناسق األلوان مع المباني.

وأكـــــد الـــدكـــتـــور الــســلــيــطــي أن هــــذا الــمــشــروع 

سيتواصل إلتاحة الفرصة أمام اإلبداعات القطرية 

ليتعرف  فرصة  أنها  كما  الفنّية،  مكانتها  لتحتل 

الزّوار وخاصة من السياح األجانب على إنتاج الفنان 

التنوع  فــكــرة  أن  إلــى  مشيًرا  وإبــداعــاتــه.  القطري 

العمراني في الحي الثقافي كتارا تتكون من المعمار 

القطري التقليدي، باإلضافة إلى المعمار الحديث. 

تــتــكــون الـــجـــداريـــة الـــتـــي حــمــلــت عـــنـــوان (مــالمــح 

قــطــريــة) مـــن ١٠٦٠ قــطــعــة ســيــرامــيــك مـــن نــوع 

بطريقة  مطبع  سم،  مقاس١٫٢×٣٠×٣٠  ”المبرا“ 

الخالدة  روائعه  إحــدى  وتعُد  االبوكسي“،  في  ”يــو 

والتي يعّبر فيها الفنان عن واقع البيئة المحلية من 

بخياطة  وتقوم  التقليدي  الزي  ترتدي  فتاة  خالل 

ثوب لطفل يجلس بجوارها وكالهما موجه نظره 

الُمحافظ  الحياء  روح  يعكس  ما  الخياطة؛  لعملية 

للمجتمع.

جدير بالذكر أن الفنان جاسم زيني ولد بمدينة 

الـــدوحـــة فـــي عـــام ١٩٤٣، وقـــد تــمــّيــز بــالــمــوهــبــة 

خالل  ومن  صغره  منذ  بالرسم  وشغفه  الفطرّية 

البيئة الفنية التي نشأ فيها الفنان حيث كان والده 

من الممارسين لفن الجرف التقليدي، األمر الذي 

ساعد على تحفيزه لنمو موهبته على أسس علمّية، 

حيث أصبح جاسم أول فنان قطري يحصل على 

من  الجميلة  الــفــنــون  مــجــال  فــى  جامعّية  شــهــادة 

خالل دراسته في أكاديمية الفنون في بغداد خالل 

للفنانين  ومــعــاصــرتــه   ١٩٦٨  -  ١٩٦٤ مــن  الــفــتــرة 

 - فائق  (حسن  من  كل  أمثال  الرائدين  العراقيين 

عطا صبري - إسماعيل الشيخلي).

كتـــارا تدشــن جداريــة «مالمـح قطـريــة» كتـــارا تدشــن جداريــة «مالمـح قطـريــة» 
للراحل جاسم زيني

تنطلق   :] ـ  الدوحة 
الخور،  ـ  بالقراريص  الــيــوم 
مــنــافــســات بــطــولــة إصــفــري 
وهــي   ٢٠١٩ للصقور  قــطــر 
أولى البطوالت التي تنظمها 
جــمــعــيــة الــقــنــاص الــقــطــرّيــة 
 ٢ إلى  وتستمر  الموسم  هذا 

المقبل. نوفمبر  شهر  من 
ـــد بــن  وقــــــال الـــســـيـــد خـــال
ســـعـــيـــد الـــســـلـــيـــطـــي، رئــيــس 
بـــــطـــــولـــــة إصـــــــفـــــــري قـــطـــر 
لــلــصــقــور، إنـــه بــعــد االنــتــهــاء 
البطولة  فــي  التسجيل  مــن 
كبيراً،  إقــبــاالً  عرفت  والتي 
المشاركين  عــدد  حصر  تــّم 
مجموعات  على  وتوزيعهم 
تـــم نــشــرهــا عــلــى حــســابــات 
ـــــقـــــنـــــاص عـــلـــى  جــــمــــعــــيــــة ال
االجتماعي  التواصل  وسائل 
حــتــى يــتــمــكــن كـــل مــشــارك 
مـــن مــعــرفــة الـــوقـــت الـــذي 

فيه. سيشارك 
وأشـــــار الــســيــد الــســلــيــطــي 
ستكون  االنــطــالقــة  أن  إلـــى 
أكتوبر   ٢٨ (االثــنــيــن)  الــيــوم 
قرناس  الدعو  منافسات  مع 
الــشــاهــيــن والـــدعـــو قــرنــاس 

اليوم  وفــي  الــشــاهــيــن.  جير 
أكتوبر،   ٢٩ (الثالثاء)  الثاني 
تـــجـــرى مـــنـــافـــســـات الـــدعـــو 
قــرنــاس الــحــر والــدعــو فرخ 

الحر. جير 
كــمــا يــتــم يـــوم (األربـــعـــاء) 
تصفيات  إجـــراء  أكتوبر   ٣٠
الشاهين،  جير  فــرخ  الــدعــو 
وفــــــــــي الــــــــيــــــــوم الـــــمـــــوالـــــي 
يتم  أكــتــوبــر   ٣١ (الــخــمــيــس) 
فرخ  الدعو  تصفيات  إجــراء 

الحر.
وأوضــــــح رئـــيـــس بــطــولــة 
ــلــصــقــور،  إصــــفــــري قـــطـــر ل
 ١٠ فئة  كــل  عــن  يتأهل  أنــه 
النهائي،  السباق  إلى  صقور 

مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه فــــي يـــوم 
 ،٢٠١٩ نوفمبر   ١ (الجمعة) 
قرناس  الدعو  نهائي  يجرى 
السبت  يوم  وفي  الحر  جير 
٢ نوفمبر وهو اليوم األخير 
ـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة  مـــــن مـــن
ما  النهائيات  جميع  تجرى 

عدا قرناس جير الحر.
السيد  أوضح  جهته،  من   
مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد الــكــبــيــســي، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــفـــعـــالـــيـــات 
ــــجــــهــــيــــزات بــجــمــعــيــة  ــــت وال
أن  الــــقــــطــــريــــة،  ــــقــــنــــاص  ال
الــمــيــدان جــاهــز الســتــقــبــال 
ـــجـــمـــيـــع  الــــــمــــــشــــــاركــــــيــــــن ب
أعضاء  أن  كما  احتياجاتهم، 

النطالق  جــاهــزون  الــلــجــان 
البطولة.

يتوفر  الميدان  وأضــاف: 
عــلــى خــيــمــة مــلــكــيــة كــبــيــرة 
مــكــيــفــة بــالــكــامــل وتــتــوفــر 
عــلــى شـــاشـــات الســتــعــراض 
فيديوهات  وعــرض  النتائج 
إلى  باإلضافة  المسابقة  عن 
عرض المسابقة التي تنقلها 

قناة الكاس ٢.
تم  أنـــه  الكبيسي  وكــشــف 
الذي  السباق  ميدان  تغطية 
بـ  متر   ٤٠٠ إلى  طوله  يصل 
جهة  من  بالكامل  (السناح) 
الــيــســار مــن خــط االنــطــالق 
ـــوصـــول، وذلـــك  إلـــى خـــط ال
حــتــى يــتــم هــــّد الــطــيــر فــي 
يــتــأثــر  وال  جـــيـــدة  ظــــــروف 
مضمار  خــــارج  يــجــري  بــمــا 
الـــــســـــبـــــاق بــــســــبــــب حــــركــــة 
الـــــســـــيـــــارات وربـــــــح الـــوقـــت 
ـــــــــذي يـــضـــيـــع فــــــي بــعــض  ال
األحـــيـــان مـــن أجــــل انــتــظــار 
عــبــور ســيــارة أو غــيــر ذلــك 
باإلضافة إلى سرعة خروج 
من  ينتهي  الـــذي  الُمتسابق 

مشاركته.

انطالق بطولة إصفري قطر للصقور ٢٠١٩ اليوم

 :]  - الـــــــــــدوحـــــــــــة 
يـــــواصـــــل مـــــركـــــز الـــــريـــــادة 
لـــلـــفـــتـــيـــات، الـــتـــابـــع لـــــــوزارة 
مبادرته  والرياضة،  الثقافة 
الموسومة بـ ”صناعة مجد“ 
مركز  فــي  الــثــانــي،  للموسم 

قطر الوطني للمؤتمرات.
وتــــهــــدف الــــمــــبــــادرة إلـــى 
الـــــمـــــبـــــادرة  روح  ــــعــــزيــــز  ت
والـــــــريـــــــادة لــــــدى طـــالـــبـــات 
مراحل  جميع  في  المدارس 
وتتمحور  الــدراســّيــة.  الــنــشء 
أهـــــــداف ”مـــــبـــــادرة مــجــد“ 
حول إعداد وتخريج طالبات 
قطريات قادرات على إدراك 
حلول  وتــقــديــم  الــتــحــدّيــات، 
لـــهـــن، واكـــتـــســـاب مـــهـــارات 
قــــيــــاديــــة، واتـــــخـــــاذ الــــقــــرار 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى الــتــخــطــيــط 
وتحديد األهداف، واكتساب 
مــــــهــــــارة الـــــتـــــحـــــّدث أمــــــام 

الـــجـــمـــهـــور، والـــــحـــــّث عــلــى 
باإلضافة  اإلبداعي،  التفكير 
ـــــقـــــدرة عـــلـــى إعــــــداد  إلــــــى ال
ـــــادرة. وأوضــــــــح مــركــز  مـــــب
استقبل  أنه  للفتيات  الريادة 
لــلــمــبــادرة  األول  الـــيـــوم  فـــي 
مدرسة   ١٣ من  طالبة   ١٢٠
ـــيـــوم  مــــشــــاركــــة. وعـــــــرف ال

تكريم  للمبادرة  االفتتاحي 
طــالــبــات الـــمـــدارس الــفــائــزة 
 ،٢٠١٨ األول  الــمــوســم  فـــي 
وهــــــــّن: مــــدرســــة ”الـــبـــيـــان 
اإلعــــــداديــــــة“، بــمــبــادرتــهــن 
”كــن أنــت مع سبق اإلصــرار 
والترصد“، والتي تتفّرع إلى 
مجتمعية  مـــبـــادرات  ثـــالث 

ذات نفع وفائدة، كما مّثلت 
ـــريـــدي  ـــب ـــة شـــهـــد ال ـــب ـــطـــال ال
مــدرســة أم أيــمــن الــثــانــويــة 
لــلــبــنــات، الــفــائــزة بــمــبــادرة 
وتشّجع  تحث  التي  ”قاف“، 
الــمــجــتــمــع عـــلـــى الـــــقـــــراءة، 
عن  تعبيرها  إلــى  باإلضافة 
انعكس  الــــذي  الــكــبــيــر  األثــــر 
وتطويرها  شخصيتها  على 
لـــألفـــضـــل. وشـــــــّددت ريــســه 
المركز،  مــديــر  الــدوســري، 
ــــــادرة  عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة مــــــب
”صـــنـــاعـــة مـــجـــد“ فـــي هــذا 
ــــك مـــن أجــل  الـــمـــوســـم، وذل
الــمــركــز  دور  عــلــى  الــتــأكــيــد 
فـــي حــــّث وتــشــجــيــع الــنــشء 
ترنو  ما  لتحقيق  السعي  نحو 
إلــيــه قــطــر مـــن أبــنــائــهــا في 
بـــنـــاء اقـــتـــصـــادهـــا، وحــمــايــة 
أمــنــهــا بــاالجــتــهــاد واإلبـــــداع 

والُمبادرة.

«ريادة الفتيات» يواصل مبادرة صناعة مجد

أكتوبر  ٢٨ (االثــنــيــن) الــيــوم 
قرناس الدعو  منافسات  مع 
رـرـررنـنـننـاـاااسسسس قـقـقق لالالالـــــدـددعـعـعــــوووو وووو نـنـنن ــــييـيـي اااالـلـللـشـشششــــاهاهاها

ــلــصــقــور، قـــطـــر ل إصــــفــــري
١٠ فئة كــل  عــن  يتأهل  أنــه 
،،،، يئيئيئيئئ ااااالنلنلنلنهاهاهاها سبسبسبباقاقاقاق الالالالا ىىى إلإلإلإلإ صصصصقوقوقوقورررر

الــمــيــدان جــاهــز الســتــقــبــال 
ـــجـــمـــيـــع  الــــــمــــــشــــــاركــــــيــــــن ب
ضاضاضاءء أعأعأعأ أأأأنننن ككككمامماما اااااحتحتحتحتياياياياجاجاجاجاتهتهتهتهمم،م،م،م،

باإلضافة إلى سرعة خروج 
من  ينتهي  الـــذي  الُمتسابق 

ه.هه كتكتكتك رارارارا ممشمشمشش

محمد سعيد الكبيسيخالد سعيد السليطي
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سينما المول (١)
و١١٫٣٠  و٤٫٤٥   ٢٫٠٠ الساعة  حفالت 

فيلم هندي
أرض  فــيــلــم   ٧٫٣٠ الـــســـاعـــة  حــفــلــة 

الموتى، الضربة المزدوجة
حفلة الساعة ٩٫١٥ فيلم ماليفيسنت، 

سيدة الشر.

سينما المول (٢)
و٧٫٠٠  و٤٫٤٥   ٢٫٣٠ الساعة  حــفــالت 

فيلم ماليفيسنت، سيدة الشر.
فيلم  و١١٫٣٠   ٩٫١٥ الــســاعــة  حفلتا 

الجوكر

سينما المول (٣)
فيلم  و١١٫٣٠   ٢٫٣٠ الــســاعــة  حفلتا 

MALAYALAM
PUNJABI حفلة الساعة ٤٫٣٠ فيلم

قــتــلــة  فـــيـــلـــم   ٧٫٠٠ الـــســـاعـــة  حـــفـــلـــة 
مجهولون

حفلة الساعة ٨٫٤٥ فيلم هندي

سينما الالندمارك (١)
فـــيـــلـــم   ٢٫٣٠ الــــــســــــاعــــــة  حـــــفـــــلـــــة 

MALAYALAM
فيلم  و٧٫١٥   ٥٫٠٠ الـــســـاعـــة  حــفــلــتــا 

الجوكر
فيلم  و١١٫٣٠   ٩٫٣٠ الــســاعــة  حفلتا 

أرض الموتى، الضربة المزدوجة

سينما الالندمارك (٢)
و٦٫٤٥  و٤٫٣٠   ٢٫١٥ الساعة  حــفــالت 

و٩٫٠٠ فيلم ماليفيسنت، سيدة الشر
فـــيـــلـــم   ١١٫١٥ الــــــســــــاعــــــة  حــــفــــلــــة 

MALAYALAM

سينما الالندمارك (٣)
فيلم  و١١٫٠٠   ٢٫١٥ الــســاعــة  حفلتا 

هندي
فيلم  و٩٫٠٠   ٥٫٠٠ الـــســـاعـــة  حــفــلــتــا 

MALAYALAM
حفلة الساعة ٧٫٠٠ فيلم اختطاف

سينما الرويال بالزا (١)
و٧٫٠٠  و٤٫٣٠   ٢٫١٥ الساعة  حــفــالت 

فيلم ماليفيسنت، سيدة الشر
فيلم  و١١٫٣٠   ٩٫١٥ الــســاعــة  حفلتا 

الجوكر

سينما الرويال بالزا (٢)
حفلتا الساعة ٢٫١٥ و٨٫٤٥ فيلم هندي
فيلم  و١١٫٣٠   ٥٫٠٠ الــســاعــة  حفلتا 

MALAYALAM
أرض  فــيــلــم   ٧٫٠٠ الـــســـاعـــة  حــفــلــة 

الموتى، الضربة المزدوجة

سينما الرويال بالزا (٣)
PUNJABI حفلة الساعة ٢٫٣٠ فيلم

حفلة الساعة ٢٫١٥ فيلم ماليفيسنت، 
سيدة الشر

أنا  برلين،  فيلم   ٧٫٣٠ الساعة  حفلة 
أحبك

حفلة الساعة ٩٫٣٠ فيلم اختطاف
حفلة الساعة ١١٫١٥ فيلم هندي

صدر حديثا األلبوم الغنائي الجديد 
يضم  والـــذي   «٢٠٢٠ األحــمــد  «حــســن 
الخليجية،  باللهجة  غنائيا  عمال   ١١
ـــفـــنـــان والــــمــــطــــرب حــســن  وصــــــرح ال
األحــمــد لــــ[ أنـــه تــم اخــتــيــار هــذا 
األلبوم  تسمية  دون  قصد  عن  االســم 
إلى  نــظــرا  بعينها  أغنية  إلــى  ونسبته 
نفس  على  األلــبــوم  أغنيات  جميع  أن 
الــمــســتــوى مــؤكــدا أنـــه ال يــريــد تمييز 
الفنان  وبحسب  األخـــرى،  عــن  أغنية 
عنوانا  تكون  أن  تستحق  جميعها  فإن 
ولــهــذا الــســبــب اخــتــار أن يــكــون اسمه 
عن  األحـــمـــد  وأعـــــرب   ،٢٠٢٠ وعـــــام 
العمل  هذا  خالل  من  بعودته  سعادته 
مؤكدا  للساحة،  أخــرى  مــرة  الغنائي 
أنه تعاون مع مجموعة من المبدعين 

الذين ساهموا في إنجاز األلبوم حيث 
كـــان اإلشــــراف الــعــام لــلــمــوزع المبدع 
مــهــنــد ســيــف والـــــذي ســـاهـــم بــجــهــود 
كبيرة في هذا العمل، كما تعاونت مع 
خالد  وهم  الخليج  شعراء  من  كوكبة 
وعبداهللا  األسمري  وعبداهللا  العوض 
الــعــمــانــي وعـــمـــر الـــكـــنـــدري ومــحــمــد 
الـــشـــريـــدة وأســــنــــدت ألـــحـــان األلـــبـــوم 
تم  حــيــث  الــجــاســم  عــبــداهللا  للملحن 
أعتقد  ومــنــوعــة  جميلة  توليفة  عمل 
شاء  إن  الجمهور  إعجاب  ستنال  أنها 
اهللا، والتوزيع الموسيقي لمهند سيف 

ويعقوب وهشام السكران.  
وأشاد األحمد بحالة الحراك الفني 
الـــمـــوجـــودة عــلــى الــســاحــة الــقــطــريــة 
المحلية  الغنائية  الساحة  أن  مــؤكــدا 

تــضــم الــعــديــد مــن األصــــوات الــرائــعــة 
وأعشقها  شخصيا  أنـــا  أحــبــهــا  والــتــي 
عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي وتــربــطــنــي 
عــالقــة صـــداقـــة بــالــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
حالياً،  الساحة  على  يتواجدون  ممن 
وهــــنــــاك أصـــــــوات جــــديــــدة ظــهــرت 
على  يــدل  مما  الــســاحــة  على  مــؤخــراً 
من  بالعديد  يزخر  القطري  الفن  أن 

المواهب. 
وقال: أعكف حاليا على االنتهاء من 
اهللا  بــإذن  الوطني  لليوم  وطنية  أغــان 
أعمال  ثالثة  تقديم  على  أعمل  حيث 
غــنــائــيــة مــنــوعــة ســيــتــم االنــتــهــاء منها 
في  سنستمر  كــمــا  اهللا،  بـــإذن  قــريــبــاً 
والحفالت  كالجلسات  الجديد  تقديم 

وما إلى ذلك.

صــدور ألبــوم حــسن األحمــد صــدور ألبــوم حــسن األحمــد ٢٠٢٠٢٠٢٠
يضم ١١ عمالً غنائياً باللهجة الخليجية

العامة  المؤسسة  أعلنت  الدوحة-[:  

دولــة   ١٣ مشاركة  عــن  «كــتــارا  الثقافي  للحي 

أوروبية في النسخة السادسة لمهرجان الجاز 

في  فعالياته  كــتــارا  تحتضن  الـــذي  األوروبــــي 

الفترة ما بين ٤ و٩ نوفمبر القادم، بالتعاون 

مع سفارات ١٣ دولة أوروبية في قطر وهي: 

النمسا،  أســبــانــيــا،  إيــطــالــيــا،  فــرنــســا،  (ألــمــانــيــا، 

بولندا،  بلغاريا،  اليونان،  هنغاريا،  البرتغال، 

ستشارك  حيث  بلجيكا)،  رومانيا،  سويسرا، 

فرقة موسيقية من كل دولة من هذه الدول. 

عقد  الـــذي  الصحفي  الــمــؤتــمــر  فــي  ذلــك  جــاء 

 (١٩) بالمبنى   (٢) الــقــاعــة  فــي  (األحــــد)  أمــس 

بكتارا.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد الــدكــتــور خــالــد بن 

للمؤسسة  ــعــام  ال الــمــديــر  السليطي  إبــراهــيــم 

مهرجان  أن  «كــتــارا»  الثقافي  للحي  العامة 

نسخته  كــتــارا  تحتضن  الــذي  األوروبـــي  الــجــاز 

أصبح  أوروبــيــة  دولــة   ١٣ بمشاركة  السادسة 

حضوره  يترسخ  الموسيقي،  لإلشعاع  مركزا 

في المشهد الثقافي والفني، دورة بعد أخرى، 

بما يحمله هذا الحدث الفني الكبير من رقي 

الجاز  مهرجان  أن  إلى  مشيرا  وإبهار،  وتنوع 

أمهر  مــن  نخبة  فيه  يــشــارك  األوروبـــي الــذي 

والعالم  أوروبـــا  فــي  والموسيقيين  العازفين 

بات يؤكد ما يحظى به المهرجان من مكانة 

كل  بشوق  يترقبه  الــذي  الكبير  جمهوره  لدى 

عام، ليستمتع بما يقدمه من فنون وإبداعات 

ألنها  والحدود،  الحواجز  كل  تلغي  موسيقية، 
موضحا  الجميع،  يفهمها  واحــدة  بلغة  تتكلم 
أن لــلــمــوســيــقــى قــــدرة هــائــلــة عــلــى الــتــقــريــب 
وتخلق  المختلفة،  والمجتمعات  البشر  بين 
فرصة قيمة للتحاور والتسامح والتفاهم بين 

المجتمعات. 
الجزيل  بالشكر  كــتــارا  عـــام  مــديــر  وتــوجــه 
المثمر  تعاونهم  على  الكرام  السفراء  لجميع 
مــع الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــحــي الــثــقــافــي كــتــارا، 
الشراكة  يجسد  الــذي  المهرجان  هــذا  إلقامة 
الــثــقــافــيــة الــمــتــنــامــيــة بــيــن دولـــة قــطــر ودول 

الجاز  مهرجان  أن  مؤكدا  األوروبــيــة،  الــقــارة 
الثقافي  التواصل  تفعيل  في  يسهم  األوروبـــي 
الفنون  نوافذ  ويفتح  المعرفي،  العبور  وتعزيز 
تتشكل  فنية،  لوحة  مجسدا  والتألق،  واإلبــداع 
أطيافها  بكافة  األوروبــيــة  الثقافة  ألــوان  منها 

العريقة. 
من جانبهم، أعرب سفراء الدول األوروبية 
في  إلقائها  على  تناوبوا  التي  الكلمات  خــالل 
باحتضان  سعادتهم  عــن  الصحفي  المؤتمر 
كتارا لمهرجان الجاز األوروبي للعام السادس 
يجسد  بأنه  المهرجان  ووصفوا  التوالي،  على 

رسالة صداقة وسالم بين الشعوب، مشيدين 

بـــــدور الـــمـــهـــرجـــان وأهــمــيــتــه فـــي الــتــواصــل 

قيم  ونــشــر  المختلفة  الــبــلــدان  بــيــن  اإلنــســانــي 

دور  مثمنين  والــتــعــاون،  والــتــســامــح   الــخــيــر 

لإلبداع  ورعايتها  للفنون  احتضانها  في  كتارا 

ـــســـفـــراء خـــالل  بـــأشـــكـــالـــه الــمــخــتــلــفــة ونــــــوه ال

في  الــمــشــاركــة  الموسيقية  بــالــفــرق  كلماتهم 

األوروبــي  الــجــاز  لمهرجان  السادسة  النسخة 

ومــــا تــقــدمــه مـــن فـــقـــرات مــوســيــقــيــة تــدمــج 

بــيــن أنـــــواع مــوســيــقــى الـــجـــاز الــمــعــاصــرة إلــى 

أن  مؤكدين  الكالسيكية،  المقطوعات  جانب 

الموسيقي  للتبادل  فــرصــة  يــوفــر  المهرجان 

بين  والــحــوار  للتفاهم  فــارقــة  عــالمــة  ويمثل 

الدول والشعوب.   

يشار إلى أن الواجهة البحرية لكتارا (البوابة 

٢٠ و٢١) ستحتضن فعاليات النسخة السادسة 

وستشتمل  للجاز  األوروبـــــي  كــتــارا  لمهرجان 

يوميا وستستضيف يوميا من فرقتين إلى ثالث 

ومعزوفاتها،  إيقاعاتها  تقدم  موسيقية،  فرق 

وذلــــك ضــمــن فــتــرتــيــن، األولـــــى بــيــن الــســاعــة 

(٦٫٣٠ -٧٫٣٠) مساء، والثانية في الفترة ما بين 

فرقة  كل  ستقدم  حيث  مساء،   (٨٫٤٥  -  ٧٫٤٥)

من كل دولــة من الــدول األوروبــيــة المشاركة 

في المهرجان باقة من روائع موسيقى الجاز 

يقدم  كما  والكالسيكية،  المعاصرة  األوروبــي 

مع  بــالــتــعــاون  فنيتين  ورشــتــيــن  الــمــهــرجــان 

أكاديمية قطر للموسيقى.

١٣١٣ دولـة أوروبيـة فـي مهرجـان الجـاز بكتارا دولـة أوروبيـة فـي مهرجـان الجـاز بكتارا
يتضمن ورشتين بالتعاون مع أكاديمية قطر للموسيقى

ـــــــــا وأوروب ـــر  ـــط ق ـــن  ـــي ب ـــامـــيـــة  ـــن ـــمـــت ال ــــة  ــــراك ــــش ال يـــجـــســـد  ـــطـــي:  ـــي ـــســـل ال د. 
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تحتفل   :]  - الـــدوحـــة 
المقبل  الجمعة  يــوم  الــجــزيــرة 
ــــ ٢٣ النــطــالقــتــهــا،  بــالــذكــرى ال
في  فاصالً  جديداً  لتسطر عاماً 
مسيرتها الريادية على مستوى 
اإلعـــــــالم الـــعـــربـــي والـــعـــالـــمـــي، 
بفضل  الجزيرة  نجحت  حيث 
اكتسبتها  التي  والثقة  مهنيتها 
مــن جــمــهــور الــمــشــاهــديــن في 
الـــتـــقـــدم بــثــقــة وبـــثـــبـــات، على 
طــــريــــق الـــــــريـــــــادة والـــتـــمـــيـــز، 
بنجاحات مشهودة لم تحققها 
أخــــرى.  إعـــالمـــيـــة  وســيــلــة  أي 
والــجــزيــرة تسير من  ٢٣ عــامــاً 
نـــجـــاح آلخـــــر، رائــــــدة وقـــائـــدة 
لـــــإلعـــــالم الــــحــــر والــــمــــســــؤول 
دائــمــاً  تــتــواجــد  جعلها  والـــجـــاد، 
عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج فــي 
والمهرجانات  المحافل  أبـــرز 
الـــــدولـــــيـــــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
اإلذاعـــــة والــتــلــفــزيــون، وخــالل 
الجزيرة  توجت  الماضي  العام 
ـــجـــوائـــز، على  بــالــعــديــد مـــن ال
كـــافـــة مــنــصــاتــهــا اإلعـــالمـــيـــة، 
كما كــان لها نصيب األســد من 
والفضية  الذهبية  الميداليات 
ــعــديــد من  والـــبـــرونـــزيـــة فـــي ال
الــــمــــهــــرجــــانــــات.. وفـــــــي هــــذا 
الــتــقــريــر تــرصــد [ أبـــرز 
شبكة  حققتها  الــتــي  الــجــوائــز 
الــــجــــزيــــرة اإلعــــالمــــيــــة خـــالل 

عامها الـ ٢٣. 

الجمعية الدولية للبث

بدأت الجزيرة عامها الحالي 
القناة  حصدتها  جــوائــز  بــثــالث 
الرابعة  الــدورة  في  اإلنجليزية 
للبث  الدولية  للجمعية  عشرة 
«الــســيــاســة  فـــئـــات  عــــن   AIB
واألعمال»، و«الفن والثقافة»، 
و«وثائقيات الشؤون الدولية»، 
حـــيـــث مـــنـــحـــت الــــجــــائــــزة فــي 
نوفمبر الماضي فئة «السياسة 
 ١٠١» لــســلــســلــة  واألعــــــمــــــال» 
إيـــســـت» عـــن فــيــلــم «الــصــيــن: 
وأكــاذيــب»،  وابــتــزاز  جواسيس 
الذي يسلط الضوء على مساعي 
الحكومة الصينية لفرض رقابة 
إلــكــتــرونــيــة عــلــى الــمــواطــنــيــن 
داخل البالد وخارجها، ويروي 
قـــصـــص صـــيـــنـــيـــيـــن تـــعـــرضـــوا 
تبادل  بتهمة  صــارمــة  لــرقــابــة 
رســـــائـــــل إلــــكــــتــــرونــــيــــة تـــدعـــم 
في  للنظام  معادية  منظمات 
سلسلة  حــصــدت  بينما  بــكــيــن. 
في   AIB جـــائـــزة  «ويـــتـــنـــس» 
ـــثـــقـــافـــة» عــن  فـــئـــة «الــــفــــن وال
وثائقي بعنوان «أفالم السودان 
قصة  يـــروي  الـــذي  المنسية»، 
أمضيا  اللذين  وعــواد  بنيامين 
أربــــعــــة عــــقــــود يـــعـــمـــالن عــلــى 
فيلم  ألــف   ١٣ مــن  أكثر  حفظ 
األرشيف  في  مودعة  سينمائي 
تخزين  ظــــروف  فـــي  الــوطــنــي 
ســــيــــئــــة، وكـــــيـــــف يـــحـــافـــظـــان 
عــلــى هــــذا الــــمــــوروث الــثــقــافــي 
بالضياع.  الــمــهــدد  والــتــاريــخــي 

كــت»  «ذي  وثـــائـــقـــي  وحـــصـــد 
الـــذي عــرضــتــه قــنــاة الــجــزيــرة 
ـــيـــزيـــة ضـــمـــن ســلــســلــة  ـــجـــل اإلن
«مـــراســـلـــو الـــجـــزيـــرة» جــائــزة 
«وثـــائـــقـــيـــات  فـــئـــة  عــــن   AIB

الشؤون الدولية».

جوائز ويبي

فـــي أبـــريـــل الــمــاضــي فـــازت 
شبكة الجزيرة اإلعالمية بأربع 
المرموقة  «ويبي»  جوائز  من 
فـــي مــجــال اإلعـــــالم الــرقــمــي. 
بـــعـــد مــنــافــســة مــــع أكـــثـــر مــن 
بينها  مـــن  مـــشـــارك،  ألــــف   ١٣
مـــؤســـســـات إعـــالمـــيـــة كـــبـــرى، 
مثل صحيفة واشنطن بوست، 
وقناتي ناشيونال جيوغرافيك، 
نيويورك  وصحيفة  وديــزنــي، 
ــــــوســــــت،  ـــــــمـــــــز، وهــــــافــــــب ـــــــاي ت
وفــــوكــــس وغــــيــــرهــــا. وفـــــازت 
القصيرة  الــوثــائــقــيــات  سلسلة 
الــمــخــصــصــة لــإلنــتــرنــت «إجـــي 
جوائز  من  بجائزتين  شــورت» 
«ويـــــبـــــي»، إحـــداهـــمـــا جـــائـــزة 
واألخــرى  التحكيم،  لجنة  من 
جــائــزة اخــتــيــار الــجــمــهــور، عن 

فـــيـــلـــم قـــصـــيـــر يــــعــــرض قــصــة 
طــفــل أفــغــانــي يـــدعـــى خــــوداي 
ويوميات  عاماً،   ١٤ عمره  يبلغ 
المكونة  أســرتــه  إلعــالــة  سعيه 
مــن والـــدتـــه وأخـــواتـــه الخمس 
األصغر منه سناً، بعد أن أصبح 
المعيل الوحيد لهن بعد أن قتل 
تنظيم الدولة والده. كما فازت 
بجائزة  اإلنــجــلــيــزيــة   AJ قــنــاة 
«ويــــــبــــــي» عـــــن فــــئــــة اخـــتـــيـــار 
من  لحلقة  تــقــديــراً  الــجــمــهــور 
أعدت  اليــف»  ريل  سلسلة «إن 
عن الكميات الهائلة من الطعام 

المهدر في الواليات المتحدة.

صحافة حقوق اإلنسان

الوثائقيات  سلسلة  وفــــازت 
القصيرة المخصصة لإلنترنت 
«إجــــــــــي شـــــــورتـــــــس» لـــمـــوقـــع 
بجائزة  اإلنجليزي،  الــجــزيــرة 
صــحــافــة حـــقـــوق اإلنـــســـان في 
قارة آسيا، عن فئة الوثائقيات 
الـــقـــصـــيـــرة الـــمـــنـــتـــجـــة بــالــلــغــة 
الجائزة  وسلمت  اإلنجليزية، 
بمدينة  نظم  خــاص  حفل  فــي 
مـــايـــو   ١٦ فـــــي  كــــونــــج  هــــونــــج 

السلسلة  من  والفيلم  الماضي، 
يعرض  نالو،  بريثي  للمخرجة 
عمره  يبلغ  أفغاني  طفل  قصة 
١٤ عاماً، ترك الدراسة ليتولى 
الخمس،  وأخـــواتـــه  أمـــه  إعــالــة 
بــعــد أن قــتــل تــنــظــيــم الـــدولـــة 
والـــــده. وتــنــافــســت عــلــى جــوائــز 
هــذا الــعــام مــؤســســات إعالمية 
أنــبــاء  وكــالــة  بينها  مــن  كــبــيــرة 
نــيــويــورك  وصحيفة  رويـــتـــرز، 
تــايــمــز، والـــواشـــنـــطـــن بــوســت، 

والبي بي سي، وغيرها.

جائزة كينيدي

في أغسطس الماضي فازت 
وحـــــــدة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بــشــبــكــة 
الـــجـــزيـــرة اإلعـــالمـــيـــة بــجــائــزة 
الصحفية  لــألعــمــال  كــيــنــيــدي 
المتميزة عن فئة «أفضل عمل 
اســتــقــصــائــي» لــســلــســلــة «كــيــف 
تــــــروج لــــمــــجــــزرة». ومــنــحــت 
الـــجـــائـــزة لــلــمــنــتــج الــتــنــفــيــذي 
بــالــوحــدة، بــيــتــر تــشــارلــي، في 
حفل أقيم بالعاصمة األسترالية 
ســيــدنــي، وتـــكـــرم جـــوائـــز «إن 
أفــضــل  كـــيـــنـــيـــدي»  إي  آر  إم 

المنتجة  الــصــحــفــيــة  األعـــمـــال 
الجزيرة  وكانت  أستراليا،  في 
الــمــؤســســة اإلعــالمــيــة الــدولــيــة 
الـــوحـــيـــدة الــتــي تــفــوز بــجــائــزة 
وتصدر  العام.  هــذا  جوائز  من 
-المكون  الجزيرة  استقصائي 
عـــرضـــه  ـــعـــد  ب جزئين-  مـــــن 
عناوين الصفحات األولى ألهم 
وتناولته  األسترالية،  الجرائد 
مواقع إخبارية وقنوات فضائية 
خــاصــة.  تغطيات  فــي  عالمية 
وأرغـــــمـــــت الـــمـــعـــلـــومـــات الــتــي 
كشفها أحد كبار معاوني بولين 

هانسون على االستقالة.

جوائز ماركوم

فـــازت دائــــرة اإلبــــداع الفني 
أكتوبر  خــالل  الجزيرة  بشبكة 
بالتينية   – بجائزتين  الــجــاري 
وذهبية - من جوائز «ماركوم» 
إضافة  المتخصصة،  الــدولــيــة 
إلـــى شــهــادة تــقــديــر مــن لجنة 
تحكيم الجائزة. حيث حصدت 
الـــجـــزيـــرة جــــائــــزة «مــــاركــــوم 
إخباري  تقرير  عن  البالتينية» 
عن  الفني  اإلبـــداع  فريق  أعــده 

حــامــلــة الــطــائــرات األمــريــكــيــة 
«إبراهام لنكولن»، استخدمت 
بالواقع  التصميم  تقنيات  فيه 
االفــتــراضــي والـــواقـــع الــمــعــزز، 
المعلوماتي،  العرض  وتقنيات 
ويـــأتـــي إنـــتـــاج الــتــقــريــر ضمن 
خطة شبكة الجزيرة اإلعالمية 
لـــتـــطـــويـــر أســــالــــيــــب الـــعـــرض 
اإلبــــداعــــي والـــســـرد الــقــصــصــي 
ــــى الــــــشــــــاشــــــة. وحــــصــــدت  عــــل
الـــجـــزيـــرة جــــائــــزة «مــــاركــــوم 
الــذهــبــيــة» فــي فــئــة الــحــمــالت 
قصير  برومو  عن  الترويجية، 
لخدمة «الجزيرة بودكاست»، 
ــقــتــهــا الــشــبــكــة هـــذا  ـــتـــي أطــل ال
ــــرة  ــــجــــزي ــــــالــــــت ال الـــــــعـــــــام. ون
تسويق  فئة  فــي  تقدير  شــهــادة 
الفعاليات الخاصة، عن الحملة 

الترويجية لمنتدى الجزيرة.

مهرجان نيويورك للتلفزيون 
واألفالم

وخالل مشاركتها بمهرجان 
واألفــالم  للتلفزيون  نــيــويــورك 
فـــي أبـــريـــل الــمــاضــي حــصــدت 
ـــــرة عـــــــــــدداً قـــيـــاســـيـــاً  ـــــجـــــزي ال

مـــن الـــمـــيـــدالـــيـــات فـــي جــوائــز 

للتلفزيون  نيويورك  مهرجان 

واألفـــــــالم، مــنــهــا ١٨ مــيــدالــيــة 

فضية،  ميدالية  و١٧  ذهبية، 

وهــذا  بــرونــزيــة.  ميدالية  و١٤ 

الــتــتــويــج كــــان بــفــضــل بــرامــج 

أنتجتها  إخـــبـــاريـــة  وتــغــطــيــات 

قــــنــــوات الـــشـــبـــكـــة ومــنــصــاتــهــا 

ـــرقـــمـــيـــة وقـــــطـــــاع اإلبـــــــــداع.  ال

كـــمـــا فـــــــازت قــــنــــاة الـــجـــزيـــرة 

المهرجان  خـــالل  اإلنــجــلــيــزيــة 

للسنة  الـــعـــام»  بــجــائــزة «قــنــاة 

الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي. وكـــان 

إيــســت»   ١٠١» سلسلة  نصيب 

آسيا  شـــؤون  فــي  المتخصصة 

ومــنــطــقــة الــبــاســيــفــيــك أربــــع 

ـــــــــع فـــضـــيـــات،  ذهــــبــــيــــات وأرب

«ويتنس»  سلسلة  نــالــت  بينما 

وأربع  ذهبيات  ثالث  الوثائقية 

فــــضــــيــــات، وحــــصــــد بـــرنـــامـــج 

«إرثـــــرايـــــز» الــمــتــخــصــص في 

قضايا البيئة ذهبيتين وفضية 

واحدة. وحصد القطاع الرقمي 

مشاركاته  أولـــى  فــي  بالشبكة 

ميداليتين  نيويورك  بمهرجان 

ذهــبــيــتــيــن وأخــــــرى بــرونــزيــة 
تـــقـــديـــراً لــســلــســلــة الــوثــائــقــيــات 
الــقــصــيــرة «آي.جــــــي شــــورت» 
وتسلط  الــقــطــاع  ينتجها  الــتــي 
الـــضـــوء عــلــى قــصــص الــبــســطــاء 

وتنقل يومياتهم.

صحافة البيانات

كما حصدت وحدة الصحافة 
الجزيرة  مــوقــع  فــي  التفاعلية 
الجاري  العام  خالل  اإلنجليزي 
بجائزة «ديجيداي» المرموقة 
عـــــن فـــئـــة أفــــضــــل اســـتـــخـــدام 
ومنحت  الــمــتــابــعــيــن،  لــبــيــانــات 
الخميس،  يوم  للشبكة  الجائزة 
في حفل خاص أقيم في مدينة 
الشبكة  حصلت  وقد  نيويورك. 
ـــجـــائـــزة تـــقـــديـــراً  عـــلـــى هـــــذه ال
لخدمة تفاعلية أطلقها الموقع 
مسابقة  تــتــضــمــن  اإلنــجــلــيــزي 
على  اإلجــابــة  للمشاركين  تتيح 
التي  األحـــداث  أهــم  عــن  أسئلة 
ومسابقة   ،٢٠١٨ عــام  شهدها 
تــفــاعــلــيــة أخـــــــرى عــــن قــــدرة 
الــمــتــابــعــيــن عـــلـــى تـــذكـــر أهـــم 
عام  فــي  اإلخــبــاريــة  التغطيات 

.٢٠١٧

جوائز إيمي اإلقليمية

كــمــا تـُــوجـــت الــجــزيــرة بلس 
بــجــائــزة إيــمــي اإلقــلــيــمــيــة في 
واشـــنـــطـــن عــــن فـــئـــة الـــبـــرامـــج 
لحلقة  والــثــقــافــيــة  الــتــاريــخــيــة 
أمريكا  «قصص  سلسلتها  من 
غــيــر الــمــرويــة»، تــتــحــدث عن 
التعليمية  الــمــؤســســات  كـــفـــاح 
حقوقهم  على  للحصول  م  للُصّ
على  الحلقة  وتــركــز  الــمــدنــيــة. 
جـــامـــعـــة غــــالــــوديــــت الــخــاصــة 
يعانون  مــن  أو  ــم،  الــُصّ بتعليم 
من صعوبات في السمع، والتي 
م  أصبحت مركزا لمجتمع الُصّ
في الواليات المتحدة. كما فاز 
بــرنــامــج «فــولــت اليــنــز» لقناة 
فئة  عن  اإلنجليزية،  الجزيرة 
«أفــــضــــل تـــقـــريـــر اســتــقــصــائــي 
فيلم:  عــن  إخــبــاري»  لبرنامج 

.«Adoption Inc»

اإلعالم الرقمي

وفـــــــــازت وحــــــــدة صــحــافــة 
الـــبـــيـــانـــات بـــالـــقـــطـــاع الــرقــمــي 
لــشــبــكــة الـــجـــزيـــرة اإلعــالمــيــة 
ميديا»  وورلــــد  «ون  بــجــائــزة 
عــــن فـــئـــة اإلعــــــــالم الـــرقـــمـــي، 
واختارت لجنة تحكيم الجائزة 
قــصــة تــفــاعــلــيــة أنــتــجــهــا مــوقــع 
سلطت  اإلنــجــلــيــزي  الــجــزيــرة 
يتعرض  اعــتــداءات  على  الضوء 
لها بعض األطفال في نيجيريا، 
من قبل سحرة ومشعوذين في 
التي  النائية  والمناطق  الــقــرى 
ترتفع فيها نسب األمية وتنتشر 
أن  تعتبر  خــرافــات  أهلها  بين 
نذير  واألطفال  العائالت  بعض 
حاالت  عن  ومسؤولين  شــؤم، 
الـــمـــوت الــمــفــاجــئ، والــمــشــاكــل 
المادية والصحية المنتشرة في 

قراهم.

الجــزيرة .. رائــدة اإلعــالم الحـــر والمسؤول
حققت العديد من الجوائز خالل عامها الـ ٢٣

جائزة إيمي اإلقليميةجوائز ويبي المرموقة 

منح محمد سيدي شخصية العام في مجال االتصال منح محمد سيدي شخصية العام في مجال االتصال 
خالل تسلم الجزيرة لبرونزية جوائز ستيفي

 جائزة الجمعية الدولية للبث جائزة ماركوم الدولية جائزة ون وورلدجائزة كينيدي لألعمال الصحفية

فـــــازت   :]  - الــــــدوحــــــة 
شـــبـــكـــة الـــــجـــــزيـــــرة اإلعــــالمــــيــــة 
بـــجـــائـــزة بـــرونـــزيـــة مـــن جــوائــز 
«ســتــيــفــي» الــعــالــمــيــة فــي مجال 
االتــــــصــــــال، ومـــنـــحـــت الـــجـــائـــزة 
ـــيـــس قــســم  لــمــحــمــد ســــيــــدي، رئ
االتــــصــــال الــمــؤســســي بــالــشــبــكــة، 
عـــن فــئــة «شــخــصــيــة الـــعـــام في 
مــجــال االتــــصــــال»، خــــالل حفل 
الــفــائــزيــن،  لتكريم  نــظــم  خـــاص 
فيينا،  النمساوية  العاصمة  فــي 
السبت ١٩ أكتوبر. وخالل تسلمه 
لــلــجــائــزة، قـــال مــحــمــد ســيــدي، 
المؤسسي  االتــصــال  قسم  رئــيــس 
بالجزيرة: «سعيد بأن أكون هنا 
اليوم لتسلم جائزة مرموقة مثل 
وأشكر  العالمية،  ستيفي  جائزة 

لجنة  وأعـــضـــاء  الـــجـــائـــزة  إدارة 
الفوز  هــذا  أن  وأؤكـــد  التحكيم، 
ثمرة جهد جماعي بذله زمالئي 
فـــي الـــقـــســـم، وهــــو كـــذلـــك نــتــاج 
إدارة  من  متواصل  ودعم  توجيه 
قطاع الهوية المؤسسية واالتصال 
على  وتعليقاً  بالشبكة».  الــدولــي 
الــفــوز بــالــجــائــزة، قـــال عــبــد اهللا 
للهوية  التنفيذي  المدير  النجار، 
الــمــؤســســيــة واالتــــصــــال الـــدولـــي 
بــالــشــبــكــة: «فــــخــــورون بــالــعــمــل 
الــمــتــمــيــز الــــذي يــقــدمــه الــزمــالء 
فــي فــريــق االتــصــال بــالــجــزيــرة، 
العالمية  ستيفي  بجائزة  والفوز 
للقائمة  يضاف  جديد  إنجاز  هو 
الــطــويــلــة مـــن الـــجـــوائـــز الــدولــيــة 
المرموقة التي فازت بها الشبكة 

تـــقـــديـــراً لــريــادتــهــا ومــهــنــيــتــهــا». 
الجائزة  تحكيم  لجنة  أن  يذكر 
هــذا الــعــام رشــحــت كــذلــك موقع 
التواصل الداخلي لشبكة الجزيرة 
اإلعـــالمـــيـــة «تــــواصــــل» لــلــقــائــمــة 
فئة:  عــن  جــائــزة  لنيل  النهائية 
أفـــضـــل حــمــلــة اتـــصـــال مــؤســســي 
داخــــــلــــــيــــــة. وتـــــصـــــف صــحــيــفــة 
نــيــويــورك بــوســت جــوائــز ستيفي 
واإلدارة».  األعــمــال  بـــ «أوســكــار 
أكثر  الــعــام  هــذا  عليها  وتنافست 
من  ومــؤســســة،  جهة   ٤٠٠٠ مــن 
اختيار  على  وأشرفت  دولــة،   ٧٤
تــحــكــيــم،  لــجــنــة   ١٢ الـــفـــائـــزيـــن 
ضـــمـــت أكـــثـــر مــــن ألـــــف عــضــو، 
في  ومتخصصون  خبراء  بينهم 

مجاالت مختلفة.

إذاعة وتلفزيونإذاعة وتلفزيون
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منتدى

بدء  على  مضت  عدة  أيام 
حــــراك شــعــبــي غــيــر مــتــوقــع 
ومـــفـــاجـــئ حــتــى لــلــبــنــانــيــيــن 
أنــــفــــســــهــــم، فـــــال أحــــــد كــــان 
الذي  الشعب  هذا  أن  يعتقد 
خـــــــرج مـــــن حـــــــرب أهـــلـــيـــة 
شمله  شــتــت  طــائــفــي  بــاتــفــاق 
يــخــرج  أن  تــــوحــــده،  ومـــنـــع 
لـــيـــطـــالـــب بـــإســـقـــاط زعـــمـــاء 
الطوائف، أو إذا صح التعبير 
أمـــــــراء الــــحــــرب الــســابــقــيــن 
هذا  من  استثناء  (الحريري 
والـــده  أن  بــاعــتــبــار  الــتــعــبــيــر 
ـــــم يـــــشـــــارك فـــــي الــــحــــرب  ل

األهلية).
الـــحـــراك الــشــعــبــوي الـــذي 
وّحــــــــد أكـــــثـــــر مـــــن مـــلـــيـــون 
بحسب  الــبــالد  داخــل  لبناني 
إحـــــــــــــــدى اإلحــــــصــــــائــــــيــــــات 
ــــن  ــــي ــــرب ــــمــــغــــت ومــــــعــــــظــــــم ال

الــلــبــنــانــيــيــن حـــــول الـــعـــالـــم، 
رفــع شــعــارات عــدة أبــرزهــا 
الــمــنــددة بــوزيــر الــخــارجــيــة 
جـــبـــران بــاســيــل والـــرافـــضـــة 
الــفــاســدة  الطبقة  الســتــمــرار 

لحاكمة. ا
ومـــع اســتــمــرار الــهــتــافــات 
فـــــي الــــــشــــــارع مـــــن جـــنـــوب 
ـــبـــالد لــشــمــالــهــا الــمــطــالــبــة  ال
يصل  لــم  الــنــظــام،  بــإســقــاط 
السلطة  في  لمن  النداء  هذا 

يبدو. ما  على 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
ـــــــحـــــــريـــــــري وبـــــــــــــدال مـــن  ال
طالبه  كما  استقالته  تقديم 
عقب  خــرج  الــمــتــظــاهــرون، 

أيـــام  قــبــل  وزاري  اجـــتـــمـــاع 
اقتصادية  إصالحات  بورقة 
غــيــر مــقــنــعــة لــمــن هـــم فــي 

الشارع.
ولـــكـــن رغـــم ذلــــك، تــبــنــى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عـــون تــلــك اإلصـــالحـــات فــي 
أيــام  ثمانية  بــعــد  أتــت  كلمة 
مــــن الــــتــــظــــاهــــرات، مـــؤكـــدا 
فــــي خـــطـــابـــه الـــمـــســـجـــل أنـــه 
لتنفيذها،  الضمانة  سيكون 
األطــراف  أحــد  أنــه  متناسيا 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــــــذي يـــســـعـــى 

إلسقاطه. الشعب 
تــشــبــث الـــحـــريـــري وعـــون 
ـــــفـــــاء  بــــمــــنــــاصــــبــــهــــم واالكـــــت

بـــخـــطـــابـــات عـــاطـــفـــيـــة، جـــاء 
من  مبطن  تهديد  وقع  على 
حسن  اهللا  حزب  عام  أمين 
نصر اهللا، الذي هدد بنزول 
إذا  األرض  عـــلـــى  عـــنـــاصـــره 
اقـــتـــضـــت الـــحـــاجـــة، رافـــضـــا 

العوني. العهد  إسقاط 
خرجت  ذلــك،  كــل  وأمــام 
أصــــوات مــن داخـــل الــطــبــقــة 
الـــحـــاكـــمـــة تـــطـــالـــب بــتــغــيــيــر 
الذي  جنبالط  كوليد  جزئي 
فــي  يــكــمــن  الــحــل  أن  اعــتــبــر 
الحكومي  بالتعديل  اإلسراع 
والــدعــوة الحــقــا النــتــخــابــات 
مــبــكــرة عــلــى أســـاس قــانــون 

جديد. انتخابي 

األســبــوع  مـــرور  بــعــد  إذاً، 
الــــتــــظــــاهــــرات  مــــــن  األول 
الــلــبــنــانــي  الـــشـــارع  أن  يـــبـــدو 
فخطابات  قــريــبــا،  يــهــدأ  لــن 
مطالب  تلب  لم  السياسيين 
للحد  حتى  تصل  ولم  الثوار، 
األدنـــــــى مـــنـــهـــا، فــــإلــــى أيـــن 
ســيــتــجــه لـــبـــنـــان خـــاصـــة مــع 
اســتــمــرار إغـــالق الــمــصــارف 
والــــــمــــــدارس والـــجـــامـــعـــات 
ومــــــــعــــــــظــــــــم الــــــــطــــــــرقــــــــات 

لرئيسية؟ ا
ـــــقـــــة الــــســــيــــاســــيــــة  ـــــطـــــب ال
على  يــبــدو  مــا  عــلــى  تــراهــن 
تــــعــــب الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن فــي 
الـــشـــارع وتـــراجـــع أعـــدادهـــم 

خــــالل األيـــــام الــمــقــبــلــة، مــع 
أوراق  بعض  على  االحتفاظ 
الـــقـــوة، كــتــحــريــك أزالمــهــم 
كــــمــــا حــــصــــل فــــــي بــــيــــروت 
وصـــور والــنــبــطــيــة ومــزرعــة 
بإقحام  أو  وغــيــرهــا،  يــشــوع 
الــجــيــش ضــد الــشــعــب (لــكــنــه 
ـــار صـــعـــب الــتــنــفــيــذ فــي  خـــي
لــبــنــان العــتــبــارات طــائــفــيــة) 
األرض  عــلــى  الــشــبــاب  فــيــمــا 
ما  استكمال  على  مــصــرون 
يقول:  حالهم  ولسان  بدأوه 
الفساد  إنــهــاء  قبل  تــراجــع  ال 
وإســـقـــاط الــطــبــقــة الــفــاســدة 
ــكــنــهــم فــي  ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــا، ل
الــوقــت ذاتـــه يــحــتــاجــون إلــى 
وتطويرها  جهودهم  توحيد 
وتــشــكــيــل لـــجـــان تــمــثــلــهــم.. 

الرهان؟ يكسب  فمن 

«٢١ «عربي  موقع  عن  نقالً 

بالنسبة إلى عموم  تاريخياً  كان يوم األربعاء (٢٣ أكتوبر) يوماً 
التونسيين، بل وبالنسبة إلى العرب كافًة في عالقاتهم «الملتبسة» 
بــمــســارات الــثــورات الــعــربــّيــة ومــآالتــهــا. فعلى خــالف الــمــســارات 
الدول،  من  العديد  في  العربي»  عرفها «الربيع  التي  االرتكاسية 

استطاع التونسيون أن يديروا ثورتهم بصورة يُغبطون عليها.
الجمهورية  رئاسة  إلــى  سعيد  قيس  األســتــاذ  وصــول  مّثل  لقد 
ضــربــة مــوجــعــة لــمــحــور الـــثـــورات الــمــضــادة (بــقــيــادة الــســعــوديــة 
ومن  القديمة  الحكم  منظومة  في  وكالئهم  ولكل  واإلمـــارات)، 
على  الــجــدد»،  من»االنقالبيين  التونسية  الــثــورة  بعد  بها  التحق 

اختالف دوافعهم األيديولوجية أو البراغماتية.
في ذلك اليوم، كان العالم كله يتجه بأنظاره إلى تونس لسماع 
أثناء  ألقاه  خطاب  وهــو  سعيد،  قيس  المنتخب  الرئيس  خطاب 
للقائم  خلفاً  رسمياً،  مهامه  يتسلم  أن  قبل  القسم  أداء  مراسم 
بمهام رئيس الجمهورية (وأحد رموز المنظومة القديمة) محمد 
الرئيس  أن  هــو  الــحــدث  هــذا  أهمية  مــن  يزيد  مــا  ولــعــّل  الناصر. 
عدم  رغم  قرطاج  قصر  إلى  الوصول  في  نجح  الجديد  التونسي 
ألي  انتمائه  عــدم  ورغــم  للحكم،  الصلبة  الجهوية  للنواة  انتمائه 
«ماكينات»  أمـــام  سعيد  قيس  السيد  نجح  لقد  ســيــاســي.  حــزب 
من  حوله  يجمع  أن  واستطاع  ضخمة،  ومالية  وإعالمّية  حزبية 
كل  عنه  عجزت  مــا  نــاخــب)،  ماليين  الثالثة  (قــرابــة  التونسيين 

األحزاب مجتمعة في االنتخابات التشريعّية.
للوقوف  الــرئــاســي  الــخــطــاب  ينتظرون  التونسيون  كــان  وقــد 
إطار  في  للحكم،  ومشروعه  الجديد  قرطاج  سيد  أولويات  على 
وللوقوف  أولــى،  جهة  من  الدستور  له  يخّولها  التي  الصالحيات 
االنتخابية  الــوعــود  بين  الــعــالقــة  طبيعة  على  ثــانــيــة)  جهة  (مــن 
رجل  خطاب  وبين  الــجــذري،  واإلصـــالح  الــثــورة  بأفق  المرتبطة 
هي  فما  المعقدة.  واإلقليمية  المحلية  بالتوازنات  المقّيد  الدولة 
وهل  والخارج؟  للداخل  الجديد  الرئيس  بعثها  التي  الرسائل  أهم 
الدولة»  خطابات «رجــال  عن  جذرياً  يتمايز  أن  خطابه  استطاع 
والتجمعية؟  الدستورية  المرحلتين  من  إلينا  المنحدر  بالمعنى 
وكيف تمفصلت العالقة بين «الثوري» و»الرئيس» أو بين الحالم 
المسكوت  في  بل  وفراغاته،  الخطاب  ملفوظات  في  والمسؤول 

عنه والمقموع والمهمش؟
يتحّول  أن  استطاع  شخص  في  نقداً  نكتب  أن  العسير  لمن  إنه 
المشروعة  األحــالم  بعض  نسّفه  أن  أيضاً  العسير  ومن  رمــز،  إلى 
مشروعية  ولكّن  وسطوته.  الواقع  بسلطة  ننّغصها  األقــل  على  أو 
من انحياز الرئيس ذاته للثورة، ولمن هم  هذا النقد تأتي أساساً 
دون  ما  بـ»مرحلة  تسميته  يمكن  ما  أو  االجتماعي  السلم  أسفل 

المواطنة».
وقد يكون من الحيف أن ننتظر من السيد قيس سعيد تقديم 
شرح مفّصل لمشروعه السياسي خالل حفل تنصيبه، ولكن من 
حقنا أن نعرف على األقل خطوطه الكبرى من خالل فهم السيد 
«الشراكة»  لقواعد  أو  الــدولــة»  «استمرارية  لمعنى  سعيد  قيس 
داخلياً وخارجياً، وكذلك من خالل موقفه من القضايا الخالفية 
بين التونسيين والمتصلة باألمن القومي (كاالغتياالت السياسّية 
التهريب  مواجهة  وسبل  التونسي،  الشأن  في  الخارجي  والتدّخل 
المنهوبة  األمــوال  قضايا  مع  التعاطي  وآليات  الضريبي  والتهّرب 
وبعد  المخلوع  زمــن  الفاسدة  والــقــروض  الــخــارج،  إلــى  والمهربة 

الثورة.. إلخ).
لــم يــكــن احــتــفــاء الــســيــد قــيــس سعيد بــالــثــورة الــتــونــســيــة التي 
كسرت نماذج الثورات التقليدية أمراً غريباً، كما لم يكن اعترافه 
جديداً  معنى  أنتجوا  الذين  والجرحى  للشهداء  الدولة  بمديونية 
تحّدث  عندما  يبدأ  اإلشــكــال  ولكّن  منتظر.  غير  أمــراً  للشرعية 
رئيس الدولة عن «استمرارية الدولة» ومؤسساتها. فهذا المفهوم 
المخاتل كان أداة من أهم أدوات التطبيع من الرأسمال البشري 
بإسقاط  الحزبّية  واجهاتها  مع  التطبيع  قبل  القديمة،  للمنظومة 
على  االنتخابي  القانون  وكتابة  الــثــورة  تحصين  قــانــون  مــشــروع 
مقاس مرشح المنظومة القديمة المرحوم الباجي قائد السبسي 
حديث  فإن  ولذلك،  البقايا».  «أفضل  أحــزاب  من  يدعمه  ومن 
أوجه،  حّمال  سيبقى  الدولة»  عن «استمرارية  المنتخب  الرئيس 
وضــرورة  المؤسسات  استمرار  بين  الفرق  تأكيد  صــورة  في  إال 
«تخليصها» من العقل اإلداري/  النقابي الذي يتحكم فيها، ذلك 
العقل الذي أعاد تدوير أسوأ ما في منظومة المخلوع ووّفر لهم 
عملية  أي  وتعطيل  الــقــرار  مــراكــز  فــي  للتمترس  الـــالزم  الغطاء 

إصالح حقيقّية.
وقد يكون من لغو الحديث أن نطلب من رئيس الجمهورية أن 
يتدخل في ملف هو من أنظار الحكومة (وزارة اإلصالح اإلداري 
تحديداً)، ولكّن الرئيس بحديثه عن استمرارية الدولة (دون بيان 
فهمه الخاص لمعنى االستمرارية من منظور اإلصالح والقطيعة 
مع منظومة الفساد) يوّجه رسالة طمأنة لكل المتنفذين بغير حق 

في الوزارات والمؤسسات التابعة لرئيس الجمهورية.
ولعّل نقطة االلتباس األخرى التي وردت في خطاب الرئيس؛ 
هي «تثمينه» (وموافقته الضمنية) على مشروع مواطني للتبّرع 
بيوم عمل طيلة خمس سنوات هي مدة عهدته الرئاسّية. ورغم 
أن الرئيس لم يطرح تلك المبادرة التطّوعية باعتبارها جزءاً من 
المقترحات  من  حزمة  خارج  مجيئها  فإن  السياسي،  مشروعه 
بضرائب  إرهاقهم  من  خيفة  تتوجس  التونسيين  من  فئة  جعل 

جديدة وإن اختلفت التسمية.
ال شــك فــي أن الــتــطــّوع هــو ســلــوك مــواطــنــي بــامــتــيــاز، ولكنه 
بجملة  يرتبط  لم  إذا  االقتصادية  وجــدواه  الرمزية  قيمته  يفقد 
من المقترحات األخرى، كتنازل الرئيس وطاقمه الرئاسي عن 
نسبة من أجورهم، أو التخفيض في موازنات المؤسسات التابعة 
رواتــب  لتخفيض  قانون  مشروع  تقديم  أو  الجمهورية،  لرئاسة 

الوزراء وغيرهم من مسؤولي الدولة.    
«٢١ «عربي  موقع  عن  نقالً    

للقّمة  روســيــا  استضافة  ــعــدُّ  تُ قــد 
في  الُمشتركة  اإلفــريــقــّيــة  الــروســّيــة 
أكتوبر   ٢٣-٢٤ يوَمي  سوتشي  مدينة 
الــــجــــاري، فــــريــــدًة فـــي نــوعــهــا مــن 
ـــظـــرف الــدقــيــق  حـــيـــُث الــتــوقــيــت وال
كما  اإلفريقّية،  الــقــارة  تعيشه  الــذي 
اإلقليمّي  كها  تحرُّ في  روسيا  تعانيه 
مشارف  وعلى  األوســـط  الــشــرق  فــي 
إفــريــقــيــا. ثــــّم الــتــركــيــز عــلــى مصر 
لالتحاد  الحالي  الرئيَس  باعتبارها 
ُمتابعون  أفــاد  حسبما  إذ  اإلفريقّي، 
اإلفـــريـــقـــّيـــة  الــــروســــّيــــة  الـــقـــّمـــة  أّن 
حّققت الكثير من المكاسب لمصر، 
موسكو  تــلــعــب  أن  إمــكــانــيــة  ــهــا  أهــمُّ
النهضة،  سّد  نــزاع  في  الوسيط  دور 
وزيــــادة آفـــاق الــتــعــاون االقــتــصــادّي 
مجال البنى  في  خصوًصا  والتجاري 
البوابة  مصر  أّن  والعتبار  التحتّية، 
قلب  وفي  السمراء،  للقاّرة  الرئيسّية 
بؤرة  إلــى  واألقـــرب  األوســط  الشرق 

الصراع العربّي اإلسرائيلي. 
 جــــاء االهـــتـــمـــام الــــروســــّي بــقــارة 
ـــهـــا مــنــذ  إفــــريــــقــــيــــا خـــــاصـــــًة شـــمـــال
الــقــرن الــثــامــن عــشــر بــالــتــوّجــه نحو 
ســواحــل الــبــحــر األبــيــض الــُمــتــوّســط، 
ضــمــن ســيــاســة تــوســعــّيــة اعــتــمــدت 
وسياسيٍة  عسكريٍة  اعــتــبــاراٍت  على 
وتـــجـــاريـــٍة. فـــي تــلــك الــفــتــرة انــتــهــج 
ــيــوتــر ألــكــســيــيــفــيــتــش  اإلمـــبـــراطـــور ب
الخامس  روســيــا  قيصر  رومــانــوف، 
اســتــطــاعــت تحويل  ســيــاســة تــحــديــٍث 
اإلمبراطورّية  إلى  القيصرّية  روسيا 
الـــــــروســـــــيـــــــة، وأصـــــبـــــحـــــت بــــذلــــك 
إحـــدى أهـــّم الــقــوى، بــاإلضــافــة إلــى 
اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــّيــة. ولــكــّنــهــا 
لـــم تــصــل إلــــى حــــدِّ تــحــقــيــق أطــمــاع 
ألّن  أفريقيا،  شمال  في  استعمارية 
االمبراطورية العثمانية على الحدود 
الجنوبية لروسيا حالت دون تحقيق 
في  روسيا  عالقات  وتطورت  ذلــك. 
إفــريــقــيــا إلـــى عـــالقـــاٍت دبــلــومــاســيــٍة 

بلغت  وثقافيٍة  واقتصاديٍة  وتجاريٍة 
ذروتها في ستينيات القرن الماضي.
ـــا، الــقــطــبــيــة  ـــقـــي  تـــجـــاذبـــت أفـــري
تكوينها  وشّكلت  والغربية  الشرقية 
الــســيــاســي والــثــقــافــي واالقــتــصــادي. 
اآلن وبعد أن مرت من تحت جسر 
الـــعـــالقـــات مـــيـــاه كـــثـــيـــرة، وبـــعـــد أن 
ورســمــت  المنطقة  مــالمــح  تــغــّيــرت 
خريطة جديدة تختلف عن تلك التي 
السوفيتي  (االتــحــاد  روســيــا  عهدتها 
أيــام  تــحــالــفــاتــهــا  عــقــد  أوان  ســابــقــاً) 
الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، عــــــادت روســـيـــا 
القطبية  انــســحــاب  بــعــد  جــديــد  مـــن 
األحـــاديـــة األمــريــكــيــة. وفـــي الــعــودة 
الجديدة لروسيا جاءت إلى المنطقة 
بوهج المنافسة اإلقليمية بعد غياب 
رئيساً  العباً  منها  يجعل  قد  طويل، 
ترتيب  أمريكا  تعيد  أن  إلــى  وحــيــداً 
للعب  بثقلها  روسيا  ورمت  أوراقها. 
دوٍر تستعيد فيه وجودها في شمال 
الــتــعــاون  وتــوســيــع  بتعميق  أفــريــقــيــا 
والعالقات  واالستثماري  االقتصادي 
ستينيات  إلــى  تــعــود  الــتــي  المشتركة 
القرن الماضي حيث ساهمت روسيا 
المشروعات  مــن  الــعــديــد  إنــشــاء  فــي 

العمالقة من أهمها السد العالي.
تمثل  نقاط  عدة  روسيا  اختارت   
مـــحـــاور اهــتــمــامــهــا ونــشــاطــهــا فــي 
تركيزها  جــاء  ولكن  أفريقيا  شمال 
األكبر على مصر أوان توتر العالقات 
المصرية األمريكية، فقامت روسيا 
ومـــصـــر بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات عــديــدة 
مــنــهــا اتــفــاقــيــة مــنــح مــصــر أنــظــمــة 

دفــــاع جـــوي حــديــثــة. هـــذه الــخــطــوة 
روســي  تنبيه  بــمــثــابــة  هــي  الــواســعــة 
من  األمــريــكــيــة،  المتحدة  لــلــواليــات 
أّنـــهـــا فـــي طــريــقــهــا لــضــم أحـــد أهــم 
ـــتـــي كـــانـــت حــلــيــفــتــهــا فــي  ـــــــدول ال ال
معها  تتمتع  كــانــت  والــتــي  المنطقة 
تقوم  وعسكرية  إستراتيجية  بعالقة 
السفن  بمنح  الــمــصــالــح  تــبــادل  عــلــى 
ــويــة فــي عــبــور قناة  األمــريــكــيــة األول
الجوي،  مجالها  واستخدام  السويس 
عن  عــبــارة  أمــريــكــيــة  منحة  مــقــابــل 
مـــســـاعـــدات عــســكــريــة ســـنـــويـــة بــمــا 
جمدتها  دوالر،  مليار   ١٫٣ يــســاوي 
عــلــى عـــزل أول  أمــريــكــا احــتــجــاجــاً 
نظام ديمقراطي في مصر بعد ثورة 
الشرعية.  على  واالنــقــالب  يناير   ٢٥
للمواقف  تمييع  من  ذلك  تبع  ما  ثم 
السابقة بأن توانت الواليات المتحدة 
التحالف  إلى  الثورة  مع  الصمود  عن 

بالقبول الصامت لنظام االنقالب.
قــرار  اتــخــذت  أمــريــكــا  أّن  يتضح   
أفريقيا  شمال  نحو  سياستها  تغيير 
لـــــعـــــدة أســـــبـــــاب لــــيــــس مـــــن بــيــنــهــا 
المزاحمة الروسية في إيجاد موطئ 
الناتج  الــفــراغ  مــلء  بمقدار  إّال  قــدم 
األســبــاب  وتــلــك  اإلرادة.  هـــذه  عـــن 
تــتــمــثــل فــي اقــتــنــاعــهــا بــعــدم جــدوى 
ـــظـــم الــســيــاســيــة  ـــمـــاد عـــلـــى الـــنُ االعـــت
القائمة في خلق توازن في المنطقة، 
خـــاصـــة مـــع فــتــح مـــســـارات جــديــدة 
هناك  اإليــرانــي.  األمريكي  للتفاهم 
أسباب اقتصادية واستراتيجية  أيضاً 
شرقاً  تتجه  أمريكا  جعلت  ما  وهي 

نحو النمور اآلسيوية لخلق تحالفات 
ــمــبــدأ الــمــصــالــح  جـــديـــدة خــاضــعــة ل

أيضاً.
العودة  وجديد  اليوم  روسيا  تعود 
يقتصر  ال  الــمــنــطــقــة  إلـــى  الــروســيــة 
عــلــى عـــالقـــات اقــتــصــاديــة فــقــط بل 
هناك صفقات تسليح وتعاون أمني 
فــــي مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب وتــكــثــيــف 
الــمــبــادالت الــتــجــاريــة. فــغــيــر مصر 
ـــــدأت  هــــنــــاك مــــحــــطــــات واعــــــــــدة ب
بالزيارات الدبلوماسية مثل الجزائر 
والــــمــــغــــرب والـــــــســـــــودان. أمـــــا أهـــم 
مـــا يــمــيــز عــــودة روســـيـــا إلـــى شــمــال 
أفــريــقــيــا فــي هـــذه الــفــتــرة فــهــو خلو 
أي  من  التعاون  ومواثيق  االتفاقيات 
بــرامــج أيــديــولــوجــيــة. فــعــنــدمــا مــّول 
الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف 
بناء السد العالي في ستينيات القرن 
الماضي بما يقرب من مليار دوالر 
وكان  أيضاً  المصري  الجيش  ودعــم 
ذلك في عهد الرئيس األسبق جمال 
روسية،  وأسلحة  بعتاد  الناصر  عبد 
فــمــا كــــاد يــفــعــل ذلــــك بــالــيــمــيــن إّال 
ألفكاره  مطلقاً  والًء  بالشمال  وأخذ 
لنفوذه  أيضاً  رّســخ  كما  الماركسية، 
في  تمثل  الــنــاصــر  عبد  لــدى  الكبير 
تطبيقها  ومحاوالت  أفكاره  سيادة 

على الحياة المصرية.
مصر  في  قدمها  روسيا  وضعت   
وهذا الوجود المبدئي يحقق لها عدة 
أهداف. أول هذه األهداف أّن مصر 
تعتبر البوابة االستراتيجية والمدخل 
األنــســب لــقــارة إفــريــقــيــا، وأفــريــقــيــا 

جنوب الصحراء حيث الثروات البكر 
والكوبالت  والــذهــب  اليورانيوم  من 
الطبيعية  المخازن  وهــذه  والنفط. 
مستقبليٍّ  صــــراٍع  مــصــدر  تــكــون  قــد 
بــيــن روســـيـــا وأمــريــكــا خـــاصـــًة بعد 
أفريقيا  شمال  من  أمريكا  انسحاب 
ولــكــن بعد أن عــززت وجــودهــا في 
وضمنت  الــصــحــراء  جــنــوب  أفريقيا 
الـــمـــمـــرات الــمــائــيــة الــتــي تــؤمــن لها 
باب  مضيق  من  الخليج  نفط  عبور 
للقوتين  بالنسبة  فأفريقيا  المندب. 
الروسية واألمريكية مجال استثمار 
مــســتــقــبــلــي يــتــطــلــب اتــفــاقــهــمــا مــعــاً 
خــاصــة مــع وجـــود قــوى أخـــرى هي 
ألفريقيا  واخــتــراقــه  الصيني  التنين 
مـــن وســطــهــا. فــقــد دخــلــت الــصــيــن 
نفط  وتصنيع  استكشاف  عملية  في 
السودان قبيل انفصال دولة الجنوب 
الصين  تنشر  والــيــوم  ٢٠١١م،  عــام 
نــشــاطــهــا بــعــد أن آلــــت مــعــظــم آبـــار 
الــنــفــط لــدولــة الــجــنــوب وبــاإلضــافــة 
إلى الدولة الوليدة فلها سوق أخرى 
واكتفت  أفريقيا،  وشــرق  وسط  في 
مجاالت  في  بالتعاون  الــســودان  من 
البنية  وإنشاءات  وتجارية  اقتصادية 

التحتية.
 فــــي ســيــاســتــهــا تـــجـــاه أفــريــقــيــا 
لموقعها  نسبة  مصر  روسيا  اختارت 
الـــرابـــط بــيــن ثـــالث قــــــارات، وبــهــذا 
تطوير  عــلــى  مــقــدرتــهــا  ستستعرض 
الــمــصــالــح االقــتــصــاديــة، خــاصــة مع 
الشركاء األفارقة. وقد يزداد اهتمام 
خاصًة  أكــبــر،  بشكٍل  بمصر  روســيــا 
على  أحــمــد،  وآبـــى  السيسي  لــقــاء  أّن 
أجواء  بعد  جاء  القمة  أعمال  هامش 
المباحثات  تعّثر  إثر  بالغيوم  ملبدة 
وتــلــويــح إثــيــوبــيــا بــاســتــخــدام الــخــيــار 
الــعــســكــري وإمــكــانــيــة خـــوض حــرب 
لــحــمــايــة ســــد الـــنـــهـــضـــة، ثــــم قــبــول 
ستكون  الــتــي  األمــريــكــيــة  الــوســاطــة 

مصدر قلٍق لروسيا.

إرهاصات قمة «سوتشي» منى عبد الفتاح
كاتبة سودانية

ترقب دولي لخطاب
الرئيس التونسي

عادل بن عبد اهللا

لبنان بين شعب ثائر وساسة ال يسمعون إبراهيم الشامي
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رأيرأي

تشكل استضافة قطر الجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر 
لتكنولوجيا  قطر  ومعرض  لمؤتمر  مصاحبًا  لألمن   ميونخ 
في  واالتصاالت  المواصالت  وزارة  الذي  تنّظمه  المعلومات 
بالمكانة  دولــيــاً  اعــتــرافــاً  لــلــُمــؤتــمــرات،  الوطني  قطر  مــركــز 
في  الواضح  واسهماها  قطر  لدولة  والسياسية  الدبلوماسية 
حفظ أمن واستقرار العالم، فمؤتمر ميونخ هذا العام والذي 
السياسة  مؤتمرات  أشهر  يعد  ألمانيا،  خارج  مرة  ألول  يعقد 
واألمن في العالم،ويحظى بموثوقية دولّية يجسدها الحضور 
انعقاده  دورات  في  والخبراء  والساسة  للقادة  المستوى  رفيع 
منذ ٥٦ عاًما،حيث شهد المؤتمر في اجتماعه السنوي األخير 
غير  حضوًرا  الماضي،  فبراير  األلمانية،  ميونخ  مدينة  في 
مسبوق بمشاركة أكثر من ٣٥ من رؤساء الدول والحكومات، 
يــتــقــدمــهــم حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمــيــر الـــبـــالد الــمــفــدى، 
بــاإلضــافــة إلــى ٨٠ وزيـــر دفـــاع وخــارجــيــة مــن مختلف دول 
العالم. كما شارك به أكثر من ٦٠٠ من صّناع القرار الدوليين 
من سياسيين ورجال أعمال وقيادات أمنية ورؤساء شركات 

كبرى وشخصيات دولية ومراكز أبحاث ومنظمات دولّية.
يعتبر مؤتمر ميونخ لألمن منصة فريدة من نوعها على 
فإن  للخبراء  ووفقاً  األمنية،  السياسة  لبحث  العالم  مستوى 
عدد  فيه  يجتمع  الــذي  الوحيد،  المكان  يكون  يكاد  المؤتمر 
وتتجاوز  مــعــاً.  األمــن  وخــبــراء  الحكومات  ممثلي  مــن  كبير 
القرار  صناع  يجمع  كونه  فــي  لألمن  ميونخ  مؤتمر  أهمية 
مخرجاته  لتصبح  والسياسيين،  المدني  المجتمع  ومنظمات 
التي  اإلمكانية  يــقــدرون  الــذيــن  الكثيرين  مــن  تقدير  محل 
يقدمها المؤتمر للفاعلين السياسيين على التواصل بشكل غير 
رسمي في الممرات وتبادل اآلراء داخل غرف االجتماعات، 
المواقف  مــن  واالســتــفــادة  البعض،  بعضهم  على  والــتــعــرف 

ورسم خطوط حمراء، أو تبادل األفكار لحل النزاعات. 
 إن اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ لألمن في 
الرئيسيين  بين  الالعبين  للحوار  منصة  بمثابة  يعد  الدوحة 
تهدئة  التصعيد  نحو  الملموسة  الخطوات  حول  المنطقة  في 
لتحقيق السالم واالستقرار، فاجتماع الدوحة سيسلط الضوء 
فيها  بما  الــُمــعــاصــرة  األمنية  والقضايا  كــاّفــة  الجوانب  على 
األمن السيبراني الذي أصبح نقطة ضعف في أي إستراتيجية 
أمنّية  ومن غير الُممكن القيام بأبحاث جاّدة حول السياسات 
األمنّية بدونه، ومن هنا كان اهتمام القيادة الحكيمة بقضايا 
المجتمعات  تحصين  وكيفية  السيبراني  وبــاألخــص  األمــن، 
والدول من مخاطر هذه الهجمات، كما أن قطر تعتبر شريكاً 
والتطرف  اإلرهـــاب  مكافحة  فــي  الــدولــي  للمجتمع  أساسياً 
المتحدة  األمــم  أجــنــدة  لدعم  طاقتها  بكل  وتعمل  العنيف، 
االقتصادّي  واألمــن  اإلنــســانــّي،  واألمــن  الُمستدامة،  للتنمية 
والموارد، واألمن العابر للحدود، األمر الذي يجعلها عاصمة 

لألمن العالمي.

الدوحة.. عاصمة األمن العالمي

قــنــا   - اهللا  رام   - غــــــــزة 
ووكــــــــــــاالت: حـــّمـــلـــت حـــركـــة 
حــــــمــــــاس أمــــــــــس إســـــرائـــــيـــــل 
األســرى  حياة  عن  المسؤولية 
الـــمـــضـــربـــيـــن فـــــي ســـجـــونـــهـــا 
احــــتــــجــــاًجــــا عـــلـــى اعــتــقــالــهــم 
الـــنـــاطـــق  وانــــتــــقــــد  اإلداري. 
برهوم،  فــوزي  حماس  باسم 
ـــيـــان أمـــــس «إجــــــــراءات  فــــي ب
ـــــالل الـــتـــعـــّســـفـــيـــة بــحــق  االحـــــت
وتجاهل  الُمضربين  األســـرى 
وتــحــديــًدا  الــعــادلــة،  مطالبهم 
بعد تدهور حالتهم الصحية». 
واســـتـــهـــجـــن بــــرهــــوم «حـــالـــة 
للمؤسسات  الــمــريــب  الــصــمــت 
واإلنسانية  والحقوقية  الدولية 
إزاء هذه الجرائم واالنتهاكات 
بـــحـــق األســـــــــرى فـــــي ســـجـــون 
االحتالل اإلسرائيلي»، مطالبًا 
إلنهاء  العاجل  بـ«التدخل  إياها 
ُمــعــانــاتــهــم وإنـــقـــاذ حــيــاتــهــم، 
ــتــجــاهــل  وُمــــــغــــــادرة مــــربــــع ال
والصمت». وأكد الناطق باسم 
األســرى  مع  التضامن  حماس 
وقضاياهم العادلة وإسنادهم 
قــوة؛  بكل  صمودهم  وتعزيز 
فـــهـــذا واجــــب وطـــنـــي وقــيــمــي 
يأتي  الجميع.   على  وأخــالقــي 
ذلك فيما أعلنت هيئة شؤون 
ــــحــــّرريــــن فــي  ــــُم األســــــــرى وال
الفلسطينية  التحرير  منظمة 
قـــعـــدان  طــــــــارق  األســـــيـــــر  أن 
بعد  الطعام  عــن  ــا  إضــرابً عــّلــق 
٨٩ يـــوًمـــا، بــعــد الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق مـــع مــصــلــحــة الــســجــون 
بتحديد  يــقــضــي  اإلســرائــيــلــيــة 

اإلداري.  اعــــتــــقــــالــــه  ســــقــــف 
أن  بيان،  في  الهيئة،  وذكــرت 
قعدان «انتزع تخفيًضا لحكمه 
ســتــة  مــــن  الــــحــــالــــي  اإلداري 
شــهــور إلـــى أربــعــة أشــهــر غير 
قعدان  وكان  للتجديد».  قابلة 
(٤٧ عـــاًمـــا)، مــن بــلــدة عــرابــة 
ــــدأ إضـــرابًـــا  جـــنـــوب جــنــيــن، ب
مــفــتــوًحــا عــن الــطــعــام بــتــاريــخ 
٣١ يــولــيــو الــمــاضــي. ويــواصــل 
أربعة أسرى فلسطينيين لدى 
إســرائــيــل إضــرابــهــم الــمــفــتــوح 
العتقالهم  رفًضا  الطعام  عن 
األســـيـــر  أقـــدمـــهـــم  اإلداري، 
منذ  المضرب  علي  إسماعيل 

بحسب  الــتــوالــي  على  يــوًمــا   ٩٦
نادي األسير الفلسطيني. 

ومـــــــــــــن بـــــــيـــــــن األســـــــــــــرى 
التي  الــلــبــدي  هبه  المضربين 
الفلسطينية  الجنسيتين  تحمل 
منذ  والـــُمـــضـــربـــة  واألردنـــــيـــــة 
جميع  ــــأن  ب عــلــًمــا  يــــوًمــــا،   ٣٤
الـــمـــضـــربـــيـــن يــحــتــجــون عــلــى 
ــــــذي  اعــــتــــقــــالــــهــــم إداريًــــــــــــــــا ال
باالحتجاز  إسرائيل  تستخدمه 
تهمة.  تــوجــيــه  دون  الــمــفــتــوح 
مـــن جــهــة ثــانــيــة شــّنــت قـــوات 
االحــــــــتــــــــالل اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
أمــــس حــمــلــة دهــــم وتــفــتــيــش 
فلسطينًيا   ١٩ اعتقال  تخللها 

ـــقـــدس  بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة وال
الــمــحــتــلــتــيــن. وذكـــــرت وكــالــة 
قــوات  أن  الفلسطينية  ــبــاء  األن
عامالً،   ١٢ اعتقلت،  االحــتــالل 
إلى  الــدخــول  محاولتهم  أثــنــاء 
بـــوابـــة  قـــــرب   ١٩٤٨ أراضـــــــي 
جنين..  غــرب  جنوب  برطعة 
كما جرى اعتقال سبعة شبان 
مــن بــلــدة الــعــيــســويــة بــالــقــدس 

المحتلة. 
 وفي سياق متصل، اندلعت 
ليل  من  متأخرة  ساعات  في 
مع  مـــواجـــهـــات  األول،  أمــــس 
قـــــوات االحــــتــــالل فـــي مــديــنــة 
للقنابل  إطالق  تخللها  قلقيلية 

شهود  وقــال  للدموع.  المسيلة 
االحـــتـــالل  جـــنـــود  إن  عــــيــــان: 
للدموع  مسيلة  قنابل  أطلقوا 
بـــاتـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــي 
حـــي الـــنـــقـــار غــــرب قــلــقــيــلــيــة، 
باالختناق.  إصــابــات  أوقـــع  مــا 
البحرية  أطلقت  جهتها،  مــن 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، أمـــــــس، عـــدة 
قذائف تجاه مراكب الصيادين 
شمال  السودانية  سواحل  قبالة 
غرب قطاع غزة. وسمع دوي 
انـــفـــجـــارات عــــدة فـــي عـــرض 
عن  نــاجــمــة  أنــهــا  تبين  الــبــحــر 
الصيادين  مــراكــب  اســتــهــداف 

دون أن يبلغ عن إصابات.

حماس تحّمل إسرائيل المسؤولية عن حياة األسرى 
 قوات االحتالل تعتقل ١٩ فلسطينيًا وتهاجم صيادي غزة 

 فلسطيني يرد على مستوطن حاول االعتداء على تجّمع ُمناهض لالستيطان وداعم لألسرى

ـــــــوزراء  ـــيـــس ال ـــهـــم رئ ـــنـــدن - وكــــــــاالت: ات ل
البرلمان  نـــواب  جــونــســون  بــوريــس  البريطاني 
وذلك  «رهينة»،  المتحدة  المملكة  باحتجاز 
إجراء  حول  االثنين  اليوم  مقّرر  تصويت  قبيل 
«بلومبرج»  وكالة  وذكــرت  مبكرة.  انتخابات 
لألنباء أمس أنه يبدو أن رئيس الــوزراء سوف 
في  مبكرة  انتخابات  إلجــراء  محاولته  يخسر 
العّمال  حزب  زعيم  أكد  أن  بعد  ديسمبر،   ١٢
لن  أنه  مجدداً  كوربين،  جيريمي  المعارض، 
خطر  زال  إذا  إال  مبّكرة  انتخابات  إجراء  يؤيد 
بدون  األوروبــي  االتحاد  من  بريطانيا  خــروج 
اتفاق. وقال االتحاد األوروبي إنه سوف يعلن 
قراره غًدا الثالثاء حول تأجيل الموعد النهائي 
لخروج بريطانيا الُمقّرر حالًيا في ٣١ أكتوبر. 
في  الثلثين  أغلبية  لتأييد  جــونــســون  ويــحــتــاج 
الــبــرلــمــان إلجــــراء االنــتــخــابــات الــمــبــّكــرة. في 
الــشــؤون  بــاســم  المتحدثة  قــالــت  ذلــك  غــضــون 
أمس  لبريطاني  الــعــّمــال  حــزب  فــي  الــداخــلــيــة 
إنه يتعين على رئيس الوزراء بوريس جونسون 
بأنه  للبرلمان  فيه  لبس  ال  واضح  تعّهد  تقديم 

لــن يُــخــرج الــبــالد مــن االتــحــاد األوروبـــي دون 
تأييدهم  على  الــحــصــول  يُــريــد  كــان  إذا  اتــفــاق 
أبوت  دايان  وكّررت  مبكرة.  انتخابات  إلجراء 
برنامج  خالل  األمر  من  العّمال  حزب  موقف 
البريطانية  اإلذاعة  هيئة  تبثه  الذي  مار  آندرو 
(بــي.بــي.ســي) وهـــو أن الــحــزب الــُمــعــارض ال 
مبّكرة  انتخابات  إجــراء  مساعي  تأييد  يمكنه 
من  البالد  خروج  فكرة  أن  من  يتأكد  أن  قبل 
وقالت  مطروحة.  تعد  لم  اتفاق  دون  التكتل 
بوريس  يأتي  أن  هو  ذلك  تنفيذ  طرق  «إحدى 
لمجلس  ويــعــطــي  الــبــرلــمــان  لــقــاعــة  جــونــســون 
يخرج  لن  فإنه  حدث  مهما  بأنه  تعهداً  العموم 
اتفاق».  دون  األوروبــي  االتحاد  من  بريطانيا 
ودون  بــوضــوح  ذلــك  قــال  قائلة «إذا  وتــابــعــت 
أي لــبــس «لـــن أخــــرج بــريــطــانــيــا مــن االتــحــاد 
لن  ذلـــك  أن  أعــتــقــد  اتـــفـــاق»  دون  األوروبــــــي 
من  الكثير  بل  فحسب..  العّمال  حزب  يرضي 
راضين  سيكونون  المحافظين  البرلمان  نواب 
عن ذلك.. دعونا ننتظر لنرى إن كان سيفعل 

ذلك». 

 جونسون يتهم البرلمان باحتجاز بريطانيا رهينة  
 قبل التصويت اليوم على إجراء انتخابات مبكرة 

 جونسون في البرلمان

الدوحة –  قنا: أعربت دولة قطر عن إدانتها 
في  وقع  الذي  للتفجير  الشديدين  واستنكارها 
وأدى  أفغانستان  غربي  شمال  فــاريــاب  إقليم 
آخر. طفل  وإصابة  أطفال  ثمانية  مصرع  إلى 
وجــــددت وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان أمــس، 
مــوقــف دولـــة قــطــر الــثــابــت مــن رفـــض العنف 
واألسباب.وعبر  الدوافع  كانت  مهما  واإلرهاب 
الضحايا  لــذوي  قطر  دولــة  تــعــازي  عــن  البيان 
للجريح  وتمنياتها  أفغانستان  وشعب  وحكومة 
عن  قطر  دولـــة  أعــربــت  كما  الــعــاجــل.  بالشفاء 

إطالق  لحادث  الشديدين  واستنكارها  إدانتها 
النار الذي وقع بوالية تكساس جنوبي الواليات 
قتيلين  سقوط  إلى  وأدى  األمريكية  المتحدة 
بيان  في  الخارجية،  وزارة  وجرحى.وجددت 
أمـــس، مــوقــف دولـــة قــطــر الــثــابــت مــن رفــض 
مهما  اإلجــرامــيــة  واألعــمــال  واإلرهــــاب  العنف 
ــبــيــان عن  كــانــت الــــدوافــــع واألســـبـــاب.وعـــبـــر ال
وحكومة  الضحيتين  لــذوي  قطر  دولــة  تعازي 
وتمنياتها  األمريكية  المتحدة  الواليات  وشعب 
للجرحى بالشفاء العاجل. إلى ذلك لقي ثمانية 

كان  لغم  انفجار  في  أمــس  مصرعهم،  أطفال 
قــد زرعـــه مسلحون فــي طــريــق بــالــقــرب من 
مــنــزلــهــم فــي مــقــاطــعــة بــاشــتــون كـــوت بإقليم 
حنيف  أفغانستان.وأفاد  غربي  شمال  فارياب 
الجيش  لفيلق  الصحفي  المركز  رئيس  رضائي 
«كان  بأنه  تصريحات،  في  األفغاني،  الوطني 
بالقرب  يلعبون  صــغــار  أطــفــال  ثمانية  هــنــاك 
مسلحون  زرعه  لغم  انفجر  حين  منزلهم  من 
عين  فــي  مقتلهم  إلـــى  أدى  مــا  الــطــريــق  عــلــى 
متواجداً  كــان  آخــر  طفالً  أن  مضيفاً  المكان»، 

بجروح  ـــدوره  ب أصــيــب  الــمــكــان  فــي  بالصدفة 
المستشفى.ولفت  إلــى  نقله  وتــم  الــحــادثــة  فــي 
من  قليل  وقت  بعد  تأتي  الحادثة  هذه  أن  إلى 
 ٥٣ عن  يقل  ال  ما  على  األفغاني  الجيش  قضاء 
شنها  غــــارات  فــي  طــالــبــان  حــركــة  مــن  مسلحاً 
فارياب.وكانت  إقليم  في  للحركة  معاقل  ضد 
تقرير  في  ذكــرت  قد  المتحدة  األمــم  منظمة 
نشرته قبل أيام أن عدد القتلى والمصابين في 
شهري  بين  بلغ  بأفغانستان  المدنيين  صفوف 

يوليو وسبتمبر الماضيين ٤٣١٣ شخصاً.

قطر تدين مصرع قطر تدين مصرع ٨٨ أطفال بتفجير في أفغانستان أطفال بتفجير في أفغانستان
أعربت عن استنكارها لحادث إطالق نار في تكساس

الجار اهللا : الكويت لن تتوقف 
عن احتواء الخالف الخليجي

الــكــويــت - قـــنـــا: أكــــد خـــالـــد الـــجـــار اهللا نـــائـــب وزيـــر 
سعيها  عــن  تتوقف  لــن  الكويت  أن  الكويتي،  الخارجية 
على  مــشــدداً  األشــقــاء،  بين  الخليجي  الــخــالف  الحــتــواء 
الــتــعــاون  مجلس  دول  تــالحــم  بأهمية  الــكــامــل  إيــمــانــهــا 
تصريح  في  اهللا  الجار  الخليجي.وقال  الموقف  وتعزيز 
للصحفيين أوردته وكالة األنباء الكويتية أمس « إنه مما 
تقدماً  نحقق  نخطوها  خطوة  كل  في  أنه  للتفاؤل  يدعو 
متزايداً وملموساً». وأشار خالد الجار اهللا إلى أن الكويت 

بذلت جهوداً حثيثة من أجل رأب الصدع الخليجي.

أدلـــــــى  قــــــنــــــا:   - مــــســــقــــط 
الــنــاخــبــون الــعــمــانــيــون أمــس، 
 ٨٦ ــــخــــاب  ــــت الن بــــأصــــواتــــهــــم 
عــــــضــــــًوا، ســـيـــمـــثـــلـــونـــهـــم فــي 
ــــشــــورى  عــــضــــويــــة مـــجـــلـــس ال
عــدد  ويــبــلــغ  الــتــاســعــة.  للفترة 
الـــنـــاخـــبـــيـــن الـــمـــســـّجـــلـــيـــن فــي 
الـــســـجـــل االنـــتـــخـــابـــي لــلــفــتــرة 
ـــا  نـــاخـــبً  ٧١٣٣٣٥ ـــاســـعـــة  ـــت ال
ونــــاخــــبــــة.. فــيــمــا يــبــلــغ عـــدد 
 ٥٩٧ منهم   ٦٣٧ المرّشحين 

مرّشحة.  و٤٠  مرشًحا 
ــــاء  ــــب وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة األن
الـــــمـــــراكـــــز  أن  الـــــعـــــمـــــانـــــيـــــة 
 ١١٠ عددها  البالغ  االنتخابية 
الساعة  منذ  استقبلت  مراكز، 
الــســابــعــة صـــبـــاحـــاً بــالــتــوقــيــت 
الــمــحــلــي، فــي جــمــيــع واليـــات 
العمانيين  المواطنين  السلطنة 
بأصواتهم  اإلدالء  بدأوا  الذين 
ـــــــق الـــــتـــــصـــــويـــــت  عـــــــــن طـــــــري
ــــــي فـــــــي كــــافــــة  ــــــرون ــــــكــــــت اإلل

الساعة  حتى  وذلــك  المراكز، 
وقد  أمس.  مساء  من  السابعة 
 ١٩ إلــى  المراكز  هــذه  وّزعــت 

مــركــًزا  و١٩  لــلــذكــور  مــركــًزا 
لـــإلنـــاث، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ٧٢ 
ـــا، كـــمـــا تــم  ـــشـــتـــرًك مــــركــــًزا ُم

انتخاب  مراكز  ثمانية  تحديد 
مــوّحــدة مــوّزعــة عــلــى خمس 

محافظات.

 العمانيون ينتخبون أعضاء مجلس الشورى
 عبر التصويت اإللكتروني في كافة المراكز

 ناخب عماني ُيدلي بصوته في االنتخابات 



زعــيــم  عـــــاش  ب:  ف  أ   - بــــغــــداد 
أو  الــبــغــدادي  بكر  أبــو  داعـــش  تنظيم 
إبراهيم عواد البدري الذي قتل أمس 
فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة أمــريــكــيــة في 
كانت  حين  حتى  الــظــل،  فــي  ســوريــا، 
نفسه «خليفة»  نّصب  التي  «الدولة» 
عليها، تتحكم بمصائر سبعة ماليين 
ألف   ٢٤٠ تفوق  مساحة  على  شخص 
كــيــلــومــتــر مــربــع وتــمــتــّد بــيــن ســوريــا 
والعراق. بعدما نصب نفسه «خليفة» 
المسلمين  كل  ودعــا   ٢٠١٤ العام  في 
فـــي الــعــالــم إلـــى مــبــايــعــتــه، بــقــي في 
لمسلحين  ـــداً  قـــائ األخـــيـــرة  األشـــهـــر 
األرجح  على  عاجزين  كانوا  مشتتين 
هــــم أنـــفـــســـهـــم عــــن مـــعـــرفـــة مــكــان 
وجوده. نجا البغدادي الذي يعاني من 
جوية  هجمات  مــن  السكري  مــرض 
عدة وأصيب مرة واحدة على األقل، 
شــائــعــات   ٢٠١٤ الـــعـــام  مــنــذ  وســــرت 
تأكيدها،  يتم  لــم  مقتله  عــن  كثيرة 
ـــ»الــشــبــح».  حــتــى أنــــه لــقــب أحـــيـــانـــاً ب
أعــلــنــت االســتــخــبــارات الــعــراقــيــة في 
ــيــو الـــمـــاضـــي مــقــتــل نجل  مــطــلــع يــول
سوريا  في  البدري  حذيفة  البغدادي 
ــــخ مـــوجـــهـــة روســـيـــة  بـــثـــالثـــة صــــواري
بداخلها.  كــان  الــتــي  الــمــغــارة  أصــابــت 
لــكــن قــــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة 
شرق  في  التنظيم  تقاتل  كانت  التي 
ســـوريـــا، أكــــدت فـــي مــنــاســبــات عــدة 
وجود  عن  معلومات  أي  وجود  عدم 

الــــبــــغــــدادي فــــي ســــوريــــا. لــــم يــســجــل 
مناسبتين:  في  إال  الظهور  للبغدادي 
يوليو  في  العلني  ظهوره  لدى  األولــى 
النوري  جامع  في  الصالة  أثناء   ٢٠١٤
الــكــبــيــر فـــي غـــرب الــمــوصــل، وذلـــك 
نفسه  وتقديم  إعالنه «الخالفة»  بعد 

المؤمنين».  كـ»أمير 
نشر  فيديو  في  فكانت  الثانية،  أما 
خمس  بعد  أي  الــمــاضــي،  أبــريــل  فــي 
بلحية  األول،  الــظــهــور  مــن  ســنــوات 
طــويــلــة بــيــضــاء ومــحــنــاة األطـــــراف، 
واضـــعـــاً مــنــديــالً أســــود عــلــى رأســــه، 
جــانــب  إلــــى  األرض  يــفــتــرش  وكـــــان 
ويتحدث  وجوههم،  أخفيت  آخرين 
بنبرة بطيئة. الظهور األول جاء عند 
واألخير  والثاني  «الخالفة»،  إعــالن 
بعد انتهائها لدى دحر تنظيم داعش 
الباغوز  منطقة  في  جيوبه  آخر  من 
فــي شـــرق ســـوريـــا. وكــــان فــي مخبأ 
فـــي أحـــد كــهــوف الـــصـــحـــراء، بــعــدمــا 
متفرقة  مــجــمــوعــة  تنظيمه  أصــبــح 
مــن الــخــاليــا الــســريــة. ولــد الــبــغــدادي 
١٩٧١ ألســـرة فــقــيــرة في  فــي الــعــام 
مــديــنــة ســـامـــراء شــمــال بـــغـــداد. وهــو 
مــتــزوج مــن امــرأتــيــن، أنــجــب أربعة 
أطفال من األولى وطفالً من الثانية. 
«رب  بأنه  زوجتيه  إحــدى  ووصفته 
أســـــرة طــبــيــعــي». وكـــــان الـــبـــغـــدادي 
مولعاً بكرة القدم، ويحلم بأن يصبح 
لم  الــدراســيــة  نتائجه  لكن  محامياً، 

تسمح له بدخول كلية الحقوق.
أبـــــدى أيــــضــــاً طـــمـــوحـــاً لــاللــتــحــاق 
ـــعـــســـكـــري، لـــكـــن ضــعــف  بـــالـــســـلـــك ال
لــتــقــوده  ذلــــــك،  دون  حـــــال  بـــصـــره 
األمــــــــور فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف إلـــى 
أن  قبل  بغداد  في  الدينية  الدراسات 
العراقية  العاصمة  في  إمــامــاً  يصبح 
فـــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الــــراحــــل صـــدام 
إلى  الــبــغــدادي  دخــول  وكــان  حسين. 
عشرات  بعد  على  الــواقــع  بوكا  سجن 
العراقية  الــحــدود  مــن  الكيلومترات 
حياته.  في  حاسمة  نقطة  الكويتية، 
ـــــذي كــان  فــقــد اعــتــقــل الـــبـــغـــدادي ال
العام  فــي  الــعــراق  اجتياح  لــدى  شكل 
تأثير  ذات  مقاومة  مجموعة   ٢٠٠٣
وأودع   ،٢٠٠٤ فبراير  في  مــحــدود، 
سجن بوكا الذي كان يؤوي أكثر من 
سراحه  إطــالق  بعد  معتقل.  ألف   ٢٠
وجــــود  لـــعـــدم   ٢٠٠٤ ديــســمــبــر  فــــي 
أدلــــة كــافــيــة ضــــده، بــايــع الــبــغــدادي 
ــــذي كــان  أبــــو مــصــعــب الــــزرقــــاوي ال
تابعة  المقاتلين  من  مجموعة  يقود 

القاعدة. لتنظيم 
وفي أكتوبر ٢٠٠٥، أعلنت الواليات 
قــتــلــت «أبــــو  قـــواتـــهـــا  أن  الـــمـــتـــحـــدة 
يعتقد  كان  حركي  اسم  وهو  دعاء»، 
تبين  لكن  يستخدمه.  الــبــغــدادي  أن 
بما  صحيحاً،  يكن  لم  األمــر  هذا  أن 
«دولة  مسؤولية  تسلم  البغدادي  أن 
 ،٢٠١٠ مايو  في  اإلسالمية»  العراق 

بعد مقتل زعيمها أبو عمر البغدادي 
ومــســاعــده أبـــو أيــــوب الــمــصــري في 
غــــارة جــويــة عــنــد الـــحـــدود الــســوريــة 
العراقية. وتمكن البغدادي بعد ذلك 

في  المتشددين  موقع  تعزيز  من 
الــعــراق. وتــحــت قــيــادتــه، أعــادت 
هذه المجموعة تنظيم صفوفها، 
إلــى   ٢٠١٣ الـــعـــام  فـــي  وتــحــولــت 

تــنــظــيــم «الــــدولــــة اإلســالمــيــة 
فــي الــعــراق والــشــام». 

فــــــي بـــــاريـــــشـــــا فــي 
شمال غرب سوريا 

البغدادي  قتل  حيث 
أن  يبدو  ال  فجراً، 
ــمــنــزل  جــــيــــران ال
ــــــذي اســـتـــهـــدف  ال

شــــــــــــّكــــــــــــوا فــــي 
وجوده بينهم.

 مقتل زعيمها أبو عمر البغغدادي 
ـســاعــده أبـــو أيــــوب الــمــصــريري في 
رة جــويــة عــنــد الـــحـــدود الــسســوريــة 
ذلك راقية. وتمكن البغدادي بعد
في  المتشددين  موقع  تعزيز   
راق. وتــحــت قــيــادتــه، أعــاددت
ه المجموعة تنظيم صفوفهها، 
إللـــى  ٢٠١٣ الـــعـــام فـــي حــولــت 

ظــيــم «الــــدولــــة اإلســالمــيــة
 الــعــراق والــشــام». 

ي بـــــاريـــــشـــــا فــي
ال غرب سوريا 
البغدادي قتل  ث 
أن يبدو  ال  راً، 
ي

ــمــنــزل يــــران ال
ذي اســـتـــهـــدف 

ـــــّكــــــــــــوا فــــي 
وده بينهم.
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إدلب - أف ب: يتساءل أبو أحمد الذي أفاق 
على  سوريا  غــرب  شمال  في  قريته  في  ليالً 
ما  أجنبية»  بلغة  «يتحدثون  جــنــود  أصـــوات 
يؤوي  الكالم،  وقليل  الغامض  جــاره  كــان  إذا 
زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وذلك 
عسكرية  عملية  فــي  األخــيــر  هــذا  مقتل  بعد 
دونــالــد  األمــريــكــي  الــرئــيــس  أكــدهــا  أمريكية 
حّلقت  الليل،  منتصف  قرابة  أمــس،  ترامب 
في  باريشا  قــريــة  فــوق  أمريكية  مــروحــيــات 
قوات  وأنزلت  سوريا،  غرب  شمال  في  إدلب 
خــاصــة بحثاً عــن داوعـــش مــن وفــق مــا أفــاد 
الــمــرصــد الــســوري لحقوق اإلنــســان. كــان أبو 
أحــمــد نــائــمــاً بــهــدوء فــي مــنــزلــه الـــواقـــع على 
فيه  نفذ  الــذي  الموقع  مــن  أمــتــار  بضعة  بعد 
طلقات  صــوت  سماع  على  واستفاق  اإلنـــزال، 
«سمعنا  الخمسيني  الــرجــل  ويــــروي  نـــارّيـــة. 
يتكلم بــالــعــربــيــة، ويــقــول  بــعــد ذلـــك شــخــصــاً 
سمع  أنه  ويضيف  نفسك».  سلم  محمد  «أبو 
أجنبية».  بلغة  يتكلمون  أشــخــاص  «صـــوت 
انتهت  ثم  ساعات  ثالث  نحو  العملية  ودامــت 
بعد قصف جوي، وفق ما أوضح شهود. وكان 
بــيــت جـــار أبـــو أحــمــد صــبــاح أمـــس كــتــلــة من 
مقاتلون  وطّوق  والخردة.  واإلسمنت  الركام 
من تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
المنطقة.  إدلـــب،  على  تسيطر  الــتــي  ســابــقــاً) 
وسمح للصحافيين أن يدخلوا لوقت قصير 
المنطقة  إلـــى  فــقــط 

األنقاض،  وسط  بالضربات.  استهدفت  التي 
متفحم  سيارة  هيكل  رؤية  اإلمكان  في  كان 
إلــــى جــانــب بــقــايــا دراجـــــة نـــاريـــة مــحــتــرقــة، 
وحولها أسالك كهربائية. وتقبع في المحيط 
لنازحين  خيم  الــزيــتــون  أشــجــار  حــقــول  بين 
ــا جــراء  فــــّروا مــن مــنــاطــق أخـــرى فــي ســوري
ويقول  ســنــوات.  ثماني  منذ  المستمر  الــنــزاع 
بالعملية  استهدف  الــذي  البيت  إن  الــجــيــران 
أبو  بــاســم  نفسه  قـــّدم  رجــل  فيه  يعيش  كــان 
وقال  غذائية»،  لمواد  يعمل «موزعاً  محمد، 
إنــه نـــازح مــن ريــف محافظة حلب (شــمــال) 
المجاورة. ويروي أبو أحمد، وهو أيضاً نازح 
بينهم  تجمع  لــم  أنــه  حــمــص،  محافظة  مــن 
وبــيــن هــذا الــجــار ســوى «الــتــحــيــة». ويضيف 
كنا  اجتماعيون،  أشــخــاص  بطبيعتنا  «نــحــن 
لزيارتنا  وندعوه  معه  عالقة  نبني  أن  نحاول 
جــاره  أن  ويخبر  ذلـــك».  فــي  ننجح  لــم  لكن 
كان يغادر بيته منذ الصباح حتى وقت متأخر 
ليالً. ولم ير الجيران أطفاالً أو نساء في منزل 
تمكن  صباحاً،  مبكر  وقت  وفي  محمد.  أبو 
من سكان  عبد الحميد (٢٣ عاماً) وهو أيضاً 
القرية، من زيارة موقع العملية. ويروي أنه 
نعرف  ال  لكن  المنزل  فــي  جثث  رأى «ســت 
كانت  مدنية  أن «ســيــارة  مضيفاً  هــم»،  من 
تــمــر بــالــصــدفــة عــلــى األرجــــح ضــربــت أيــضــاً، 

داخلها  فــي  قتيالن».وكـــان 

جيران البغدادي يروون 
مشاهدتهم للعملية األمريكية

قدم نفسه بأنه نازح ويعمل موزعاً للمواد الغذائية

أبو بكر البغدادي.. سيرة رجل نصب نفسه خليفة
كان مولعاً بكرة القدم وحلم بأن يصبح محامياً

البغدادي في الظهور األخير له في أبريل الماضي 

أعلن  وكــــاالت:   - واشــنــطــن 
ـــكـــي دونـــالـــد  الـــرئـــيـــس األمـــري
تــــرامــــب أمـــــس مــقــتــل زعــيــم 
تنظيم داعش أبو بكر البغدادي 
فـــــي غـــــــارة قــــادتــــهــــا الــــقــــوات 
األمريكية ليالً في سوريا، وهو 
لترامب  كبيراً  مكسباً  يعد  مــا 
لمساءلته  تحقيقاً  يواجه  الذي 
وقــال  الديمقراطيون.  يــقــوده 
الرئيس الجمهوري ترامب في 
من  التلفزيون  أذاعـــه  خطاب 
الــبــغــدادي  الــبــيــت األبـــيـــض إن 
أطفاله  من  وثالثة  نفسه  قتل 
بــتــفــجــيــر ســـتـــرة نــاســفــة بــعــد 
األمريكية  الــقــوات  من  فر  أن 
إلـــى نــفــق مـــســـدود. وقــــال إنــه 
ـــعـــرف عـــلـــى هــويــة  ـــت جـــــرى ال
زعــــيــــم تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش مــن 
أجريت  اختبارات  نتائج  خالل 
بــعــد الــعــمــلــيــة، وأشــــار إلـــى أن 
الـــقـــوات األمــريــكــيــة ظــلــت في 
تقريباً.  ساعتين  لمدة  الموقع 
الحصول  تم  أنــه  ترامب  وأكــد 
عــــلــــى وثـــــائـــــق حــــســــاســــة بــعــد 
على  مــشــدداً  الــبــغــدادي،  مقتل 
ســـتـــواصـــل «تــعــقــب  بـــــالده  أن 
بــاقــي اإلرهــابــيــيــن مــن أعضاء 
ـــرامـــب في  داعـــــــش». وقـــــال ت
تـــصـــريـــحـــات مـــطـــولـــة وصـــف 
خـــاللـــهـــا الـــــغـــــارة األمـــريـــكـــيـــة 
اقتصت  الماضية  قبل  «الليلة 
زعيم  مــن  المتحدة  الــواليــات 
الــعــالــم».  فــي  األول  اإلرهـــــاب 
وفـــي تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة، قــال 
الـــرئـــيـــس األمــــريــــكــــي إنـــــه تــم 
البغدادي  وجود  مكان  تحديد 
قـــبـــل أســـبـــوعـــيـــن بـــعـــد تــلــقــي 
عن  جـــداً  إيجابية  «معلومات 
مـــكـــان وجــــــوده قــبــل شــهــر». 
مكسباً  البغدادي  مقتل  ويمثل 
من  أسابيع  بعد  لترامب  مهماً 
القوات  سحب  المفاجئ  قراره 
األمــر  ســوريــا،  مــن  األمريكية 
الـــــذي أثـــــار انـــتـــقـــادات حــــادة، 

بعضها من زمالئه في الحزب 
الجمهوري، ومخاوف من أن 
يؤدي القرار إلى عودة التنظيم 
ــــشــــدد. وقـــــــــال تــــرامــــب  ــــمــــت ال
«الــســفــاح الــــذي حــــاول كــثــيــراً 
ترويع اآلخرين قضى لحظاته 
ـــق وخـــــوف  األخـــــيـــــرة فـــــي قـــل
وذعر مطبق خشية أن تنقض 
ــيــه الــــقــــوات األمـــريـــكـــيـــة».  عــل
وأضاف أن البغدادي ُقتل بعد 
أن هـــرب إلـــى نــفــق مــســدود. 
النفق  نهاية  إلى  وقــال «وصــل 
بــيــنــمــا كــانــت كــالبــنــا تــالحــقــه. 
فــــّجــــر ســـتـــرتـــه فـــقـــتـــل نــفــســه 

وأطــــفــــالــــه الــــثــــالثــــة. شــوهــت 
االنــــفــــجــــارات جـــثـــتـــه. وانـــهـــار 
ترامب،  وقــال  فــوقــه».  النفق 
الذي كان يشاهد العملية أثناء 
مايك  نائبه  برفقة  تنفيذها 
روســـيـــا  إن  وآخــــريــــن،  بـــنـــس 
لتنفيذ  الجوي  المجال  فتحت 
الحلفاء  قدم  حين  في  الغارة 
التي  المعلومات  بعض  األكراد 
كـــانـــت مـــفـــيـــدة. وأضــــــاف أن 
يحيد  تجعله  لــن  الــغــارة  هــذه 
عــــن قــــــراره لــســحــب الـــقـــوات 
مـــن ســــوريــــا. وأشــــــار تــرامــب 
في  قتلى  أي  وقــوع  عــدم  إلــى 

صـــفـــوف الــــقــــوات األمــريــكــيــة 
خـــــالل الــعــمــلــيــة، مــعــلــنــاً فــي 
كبير  عــدد  مقتل  ذاتــه  الــوقــت 
من رفاق البغدادي ومقاتليه. 
مـــروحـــيـــات   ٨ أن  وأوضــــــــح 
ــيــة، وأن  شـــاركـــت فـــي الــعــمــل
للمجمع  الــرئــيــســي  الـــمـــدخـــل 
ترامب  وقـــدم  مفخخاً،  كــان 
الشكر لكل من تركيا وروسيا 
والــمــقــاتــلــيــن األكـــــــراد، وقـــال 
«نــســقــنــا مـــع تــركــيــا وروســـيـــا 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي أســــفــــرت عــن 
مــقــتــل الــــبــــغــــدادي»، مــضــيــفــاً 
ببعض  زودونـــــا  «األكـــــراد  أن 

ـــــي كـــانـــت  ـــــت ــــومــــات ال ــــمــــعــــل ال
مــــفــــيــــدة». وكـــــانـــــت تـــركـــيـــا، 
التنسيق  تم  أنــه  أمــس،  أعلنت 
قبيل  وواشــنــطــن  أنــقــرة  بــيــن 
وزارة  وذكــــــــــرت  ـــيـــة  ـــعـــمـــل ال
لها  بيان  في  التركية،  الدفاع 
األنــاضــول  وكــالــة  بثته  أمـــس، 
لــــألنــــبــــاء، أنــــــه جــــــرى تـــبـــادل 
مــــعــــلــــومــــات وتــــنــــســــيــــق بــيــن 
التركية  العسكرية  السلطات 
واألمريكية، قبل العملية التي 
في  األمريكي  الجانب  نفذها 
غربي  شمال  إدلــب  محافظة 
ســوريــا، وأســفــرت عــن مقتل 
زعـــيـــم تــنــظــيــم داعـــــــش. مــن 
أمريكي  مــســؤول  قــال  جانبه 
الــتــي  األمــريــكــيــة  ـــقـــوات  ال إن 
الــقــوة  شــمــلــت  العملية  نــفــذت 
األمـــريـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة (دلـــتـــا 
فـــورس). وأضـــاف تــرامــب أن 
وقعت  التي  الوحيدة  اإلصابة 
في صفوف القوات األمريكية 
لمجلة  ووفـــقـــاً  لــكــلــب.  كــانــت 
نيوزويك، فقد أرسلت القيادة 
الخاصة  للعمليات  المشتركة 
بــالــجــيــش األمـــريـــكـــي فــريــقــاً 
لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة بـــعـــد تــلــقــي 
مــعــلــومــات مـــن الــمــخــابــرات 
يختبئ  مجمع  مــراقــبــة  وبــعــد 
فـــيـــه الــــبــــغــــدادي لـــفـــتـــرة مــن 
نيوزويك  وأوضــحــت  الــزمــن. 
أن مروحيات أمريكية أنزلت 
المجمع،  عند  الخاصة  القوات 
واقــتــحــمــه الــجــنــود. وأضــافــت 
أنــــه وقــــع اشــتــبــاك بــاألســلــحــة 
الــنــاريــة لــوقــت وجــيــز ثــم قتل 
سترة  بتفجير  نفَسه  البغدادي 
أيضاً  المجلة  وأوردت  ناسفة. 
قتلتا  الـــبـــغـــدادي  زوجـــتـــي  أن 
ــيــة وأنــهــمــا  ــعــمــل أيــــضــــاً فــــي ال
ناسفة.  سترات  ترتديان  كانتا 
الــــقــــوات  أن  إلــــــى  وأشــــــــــارت 
الـــخـــاّصـــة جــمــعــت مــعــلــومــات 

من المكان ثم فّجرته.

ترامب: اقتصصنا من البغدادي زعيم اإلرهاب األولترامب: اقتصصنا من البغدادي زعيم اإلرهاب األول
فّجر نفسه مع ٣ من أطفاله داخل نفق مسدود

ترامب يتابع مع أعضاء إدارته تفاصيل عملية البغدادي 

عربة مدمرة بالعملية األمريكية على مخبأ البغدادي
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شــوارع  شهدت  ووكـــاالت:  قنا   - بغداد 
طــلــبــة  مــــن  آالف  خــــــروج  أمـــــس  بــــغــــداد 
الــدراســيــة  مــراحــلــهــا  بمختلف  الـــمـــدارس 
والجامعات الحكومية في مظاهرات غير 
مطالب  لــدعــم  الــشــوارع  طــافــت  مسبوقة 
المتظاهرين واستنكار عمليات استهداف 
الــمــتــظــاهــريــن. وحـــمـــل الــمــتــظــاهــرون 
وهم  الدراسية  وحقائبهم  العراق  أعــالم 
يهتفون بشعارات تدعو إلسقاط الحكومة 
مشددة  أمنية  إجـــراءات  وســط  العراقية 
مسيرة  العسكرية  العجالت  تحيط  حيث 
المتظاهرين. وقال شهود عيان إن مئات 
الــمــتــظــاهــريــن فــي بــغــداد والــمــحــافــظــات 
بــــدأوا بــالــتــوافــد مــن جــديــد إلـــى ســاحــات 
التظاهر في تزايد للضغط على الحكومة. 
الـــوزراء  رئــيــس  عبدالمهدي  عـــادل  وأمـــر 
المسلحة،  للقوات  الــعــام  القائد  الــعــراقــي 
اإلرهاب  مكافحة  جهاز  من  قوات  بنشر 
في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت 
السيادية والحيوية. وذكر جهاز مكافحة 
القائد  من  بتوجيه  أنه  بيان  في  اإلرهاب 
العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز 
من  قـــوات  انــتــشــرت  اإلرهــــاب،  مكافحة 
لحماية  بغداد،  مناطق  بعض  في  الجهاز 
المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث 
بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال 
الــــقــــوات األمـــنـــيـــة بــحــمــايــة الــتــظــاهــرات 
صلة،  ذي  صعيد  وعلى  والمتظاهرين. 
استمرت القوات األمنية العراقية بتكثيف 
انــتــشــارهــا بــمــحــيــط الــمــنــطــقــة الــخــضــراء 
بــعــد إغــالقــهــا بــالــكــامــل مــع قــطــع جسري 
الجمهورية والسنك أمام حركة السيارات. 
جسري  إن  عــراقــي،  أمني  مصدر  وقــال 
الجمهورية والسنك ما زاال مغلقين أمام 
المتظاهرين  بسبب  الــســيــارات،  حــركــة 
أن  كما  التحرير،  ساحة  في  الموجودين 

المحيطة  والمناطق  الخضراء  المنطقة 
بها ما زالت مغلقة لمنع المتظاهرين من 
االقتراب منها . وكان عادل عبد المهدي 
ــعــام  رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الـــقـــائـــد ال
في  اجتماعا  عقد  قــد  المسلحة،  للقوات 
الماضية،  قبل  الليلة  من  متأخرة  ساعة 
متابعة  خــاللــه  جـــرى  األمــنــيــيــن  لــلــقــادة 
وسبل  والمحافظات  بغداد  في  األوضــاع 
مع  بــالــتــعــاون  واالســتــقــرار  األمـــن  تعزيز 
المواطنين. ومن ناحيته، طالب البرلمان 
والحكومة،  الجمهورية  رئاسة  العراقي، 
بشكل  المهمة  القوانين  مشاريع  بــإرســال 

حقيقية  معالجات  تتضمن  والتي  عاجل، 
اتخاذ  عن  فضال  المتظاهرين،  لمطالب 
مجلس  قبل  مــن  االستثنائية  اإلجــــراءات 
الـــقـــضـــاء األعــــلــــى والـــجـــهـــات الــتــنــفــيــذيــة 
لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال 
العام ومؤسسات الدولة. من جهة أخرى 
في  األعــلــى  الــقــضــاء  مجلس  رئــيــس  بحث 
ــــدان مــع ممثلة األمــيــن  الـــعـــراق فــائــق زي
جينين  العراق  في  المتحدة  لألمم  العام 
هــيــنــيــس بــــال ســــخــــارت تـــطـــور األوضــــــاع 
فــــي الــــعــــراق عـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــظـــاهـــرات 
حاليا.  الــبــالد  تشهدها  التي  االحتجاجية 

فــيــمــا دعــــت الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
وفتح  الــمــظــاهــرات  سلمية  إلـــى  اإلنــســان 
وذكر  والحكومة.  المحتجين  بين  حــوار 
القضاء  لمجلس  اإلعــالمــي  للمركز  بيان 
األوضــاع  تطور  بحثا  الجانبين  أن  األعلى 
التي  التظاهرات  خلفية  على  الــعــراق  في 
أحكام  مــراعــاة  ووجـــوب  الــبــالد  تشهدها 
ــــــذي يــكــفــل حــق  الــــدســــتــــور والــــقــــانــــون ال
االعتداء  وعدم  والتعبير  السلمي  التظاهر 
وضرورة  والخاصة  العامة  األمــالك  على 
عــدم اســتــخــدام وســائــل العنف ســـواء من 
وأوضح  األمنية.  القوات  أو  المتظاهرين 

البيان أن الجانبين ناقشا الجهود المبذولة 
الحكومة  قبل  مــن  الــفــســاد  مكافحة  فــي 
والقضاء. وكانت الممثلة الخاصة لألمين 
جينين  العراق  في  المتحدة  لألمم  العام 
عن  أمس  عبرت  قد  بالسخارت  هينيس 
عــمــيــق أســفــهــا وإدانــتــهــا لــمــا يــتــعــرض له 
والمحافظات  بــغــداد  فــي  الــمــتــظــاهــرون 
الممتلكات  وتدمير  بــاألرواح  خسائر  من 
العامة والخاصة. وقالت بالسخارت، في 
بيان صحفي: نعرب عن القلق العميق إزاء 
استقرار  عرقلة  مسلحة  كيانات  محاولة 
العراق ووحدته والنيل من حق الناس في 

المشروعة.  ومطالبهم  السلمي  التجمع 
المفوضية  عضو  دعــا  متصل  سياق  وفــي 
العليا لحقوق اإلنسان العراقية علي البياتي 
أمس إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات 
في  البياتي،  وقـــال  الممتلكات.  وحماية 
الماضية  األيـــام  إن  أمـــس،  صحفي  بــيــان 
أثبتت عدم جدية استخدام العنف إليقاف 
عنفا  يـــولـــد  الــعــنــف  وأن  الـــمـــظـــاهـــرات، 
مــقــابــال، كـــرد فــعــل فــي ظــل الــتــعــامــل مع 
عشائرية  خلفية  وذات  غاضبة  جماهير 
الطويلة  الــفــتــرات  بسبب  أبـــداً  تــخــاف  وال 
له.  تعرضت  الــذي  والعنف  اإلرهـــاب  من 
بين  التعاون  زيــادة  على  العمل  إلى  ودعــا 
أجل  من  والمتظاهرين  األمنية  العناصر 
وحماية  التظاهرات  سلمية  على  الحفاظ 
الــمــمــتــلــكــات الــعــامــة وتــحــريــك الــوســائــل 
أجل  من  االجتماعي  والتواصل  اإلعالمية 
الــتــوجــيــه والــتــشــجــيــع عــلــى ذلــــك. وطــالــب 
البياتي بإجراء حوار مستمر ومكثف بين 
وضــرورة  التظاهرات  وممثلي  الحكومة 
إيــــجــــاد جـــســـر بــيــنــهــمــا مــــن الــفــعــالــيــات 
والــتــشــكــيــالت الــمــســتــقــلــة مـــن مــنــظــمــات 
ومــؤســســات  ونــقــابــات  الــمــدنــي  المجتمع 
دينية وثقافية وإعالمية من أجل تعزيز 
طالب  كما  ومراقبته.  الحوار  هذا  أواصــر 
بــتــفــعــيــل الـــجـــهـــد االســـتـــخـــبـــاري واألمـــــن 
االعــتــداء  يــحــاول  مــن  كــل  لكشف  الوطني 
العامة  الممتلكات  أو  المتظاهرين  على 
أو الــخــاصــة وعــزلــهــم بــشــكــل ســريــع عن 
الــمــتــظــاهــريــن وفــضــحــهــم أمــــام اإلعـــالم 
لمساعدة  الحكومية  المؤسسات  وتوجيه 
الــمــتــظــاهــريــن والــــتــــواجــــد مــعــهــم ســــواء 
مؤسسات النقل أو الصحة وحتى المواكب 
الطعام  توفير  دعــم  أجــل  مــن  الحسينية 
الثقة  فقدان  حاجز  كسر  أجل  من  والماء 

بين المواطن والحكومة أو الدولة.

استمرار المظاهرات بالعراق رغم انتشار قوات مكافحة اإلرهاباستمرار المظاهرات بالعراق رغم انتشار قوات مكافحة اإلرهاب
آالف الطالب يلتحقون بالمحتجين في تصعيد للضغوط على الحكومة

ـــــالد ـــــب ال اســــــتــــــقــــــرار  إزاء  ــــــي  ــــــم أم ــــــق  ــــــل وق لــــــلــــــحــــــوار  ــــــو  ــــــدع ت ــــــــان  ــــــــس اإلن ــــــوق  حــــــق مــــفــــوضــــيــــة 

قوات األمن العراقية تطلق الغاز المسيل على المتظاهرين

وكـــــاالت:   - قــنــا   - بـــيـــروت 
تـــواصـــلـــت الــــمــــظــــاهــــرات فــي 
بــــيــــروت ومــــنــــاطــــق لــبــنــانــيــة 
متعددة، أمس، لليوم الحادي 
إعالن  رغم  التوالي  على  عشر 
أيــام  قــبــل  اللبنانية  الــحــكــومــة 
عـــن قـــــــرارات إصـــالحـــيـــة في 
الــمــجــال االقـــتـــصـــادي وإقــــرار 
 .٢٠٢٠ للعام  العامة  الــمــوازنــة 
لبنان  فــي  المحتجون  وشــكــل 
سلسلة بشرية في أنحاء البالد 
المحتجين  أيــــادي  وتــشــابــكــت 
الساحلية  الــطــرق  طـــول  عــلــى 
اللبنانية بهدف تشكيل سلسلة 
 ١٧١ بــــطــــول  تـــمـــتـــد  بـــشـــريـــة 
كــيــلــومــتــرا مـــن الـــجـــنـــوب إلــى 
الشمال. وقد وجه منظمو هذه 
دعــوات  االحتجاجية  الحركة 
عبر تطبيق واتساب للمشاركة 
امتداد  على  السلسلة  هــذه  في 
كــامــل لــبــنــان، وأوضــــحــــوا أن 
خــــارطــــة الـــطـــريـــق تـــبـــدأ مــن 
الشهداء  (ساحة  الصفر  نقطة 
نحو  وتمتد  الصلح)،  وريـــاض 
البيضاء،  الرملة  الرينغ،  نقاط 
الضبيه،  الــديــب،  جل  الـــدورة، 
عمشيت،  الــكــســلــيــك،  الـــــزوق، 
الـــبـــتـــرون، طـــرابـــلـــس، خــلــدة، 
الــــجــــيــــه، صــــيــــدا، كـــفـــرمـــان، 
الـــنـــبـــطـــيـــة، صـــــــور. وأفـــــــادت 
بأن  لــإلعــالم  الوطنية  الــوكــالــة 

في  البحري  الكورنيش  طريق 
جراء  سير  زحمة  يشهد   صيدا  
للمشاركة  المحتجين  تــوافــد 
الكنزات  يرتدون  الفعالية  في 
الـــبـــيـــضـــاء ويـــحـــمـــلـــون الــعــلــم 
بــاأليــدي  ويتشابكون  اللبناني 

فــــي رســــالــــة وحــــــدة وطــنــيــة، 
الجيش.  لعناصر  انتشار  وسط 
األنباء  وكالة  مراسلة  وذكرت 
بــيــروت  فــي  الــقــطــريــة «قنا » 
من مكان تواجدها في ساحة 
رياض الصلح وساحة الشهداء 

إلى  اللبنانيين  تــوافــد  بــدء  عــن 
الـــســـاحـــتـــيـــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تشابك  الــبــشــريــة  أي  السلسلة 
األيادي «أيد بأيد» من الشمال 
إلــــى الــجــنــوب مـــــرورا بــوســط 
لما  ووفــقــا  بــيــروت.  العاصمة 

تحول  قنا ،  مراسلة  به  أفــادت 
وســــط بـــيـــروت بــالــقــرب من 
الــســاحــتــيــن « ريـــــــاض الــصــلــح 
تجاري  ســوق  إلــى  والشهداء»  
ــلــمــطــالــبــة بــإســقــاط  شــعــبــي ل
الفساد  ومحاسبة  الــحــكــومــة، 

والــمــفــســديــن، وإلـــغـــاء الــنــظــام 
مطالب  جانب  إلــى  الطائفي، 
بــتــحــســيــن مــســتــوى الــمــعــيــشــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن. وفـــــــي ســـيـــاق 
متصل، قال أحد أعضاء هيئة 
تــشــريــن»   ١٧ تــنــســيــق «ثــــــورة 

ــــعــــد أحــــــــد مــنــظــمــي  ـــــي ت ـــــت ال
« قنا» ،  لمراسلة  التظاهرات 
مستمرون  الــمــتــظــاهــريــن  إن 
االحتجاجية  تــحــركــاتــهــم  فــي 
فــــي الـــــشـــــارع حـــتـــى اســتــقــالــة 
الـــحـــكـــومـــة، مـــجـــددا الــتــعــبــيــر 

عـــــن رفـــــــض الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
لــــــلــــــوعــــــود الــــــتــــــي قـــطـــعـــتـــهـــا 
أيــام  قــبــل  اللبنانية  الــحــكــومــة 
استجابة  إصالحات  بإجراءات 
لـــطـــلـــبـــاتـــهـــم. كـــمـــا أكــــــد عـــدم 
بالسلطة  الــمــتــظــاهــريــن  ثــقــة 
هو  مطلبهم  وأن  الــحــاكــمــة، 
وتشكيل  الــحــكــومــة  اســتــقــالــة 
حكومة تكنوقراط، فضال عن 
المعيشية،  األوضــــاع  تحسين 
ومــــقــــاومــــة الــــفــــســــاد. وتـــأتـــي 
االحتجاجية  التحركات  هــذه 
فــــــي وقـــــــت تــــمــــركــــزت فــيــه 
قـــــوى مــــن مــكــافــحــة الــشــغــب 
بــوســط بــيــروت فــي مــحــاولــة 
أمني  خــرق  أي  حــصــول  لمنع 
لــألحــداث الــجــاريــة فــي البالد. 
يـــشـــار إلــــى أنــــه مــنــذ الــجــمــعــة 
معظم  أقفلت  الماضية،  قبل 
المؤسسات الرسمية والخاصة 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، عــــلــــى رأســــهــــا 
الــمــصــارف، فــي ظــل إضـــراب 
عــــام يــفــرضــه الــمــتــظــاهــرون 
الرئيسية  الطرقات  قطع  عبر 
احــتــجــاجــا عــلــى مـــا آلــــت إلــيــه 
األوضاع في بالدهم، مما دفع 
قبل  اللبناني  الــــوزراء  مجلس 
قـــرارات  سلسلة  التــخــاذ  أيـــام 
تــتــضــمــن إجــــــراءات إصــالحــيــة 
جــذريــة لــلــنــهــوض بــاالقــتــصــاد 

وتحفيز النمو.

اللبنانيون يشكلون سلسلة بشرية من الشمال إلى الجنوباللبنانيون يشكلون سلسلة بشرية من الشمال إلى الجنوب
االحتجاجات تتواصل مطالبة بإسقاط الحكومة ومحاسبة المفسدين 

سلسلة بشرية لبنانية من الشمال إلى الجنوب
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عــواصــم - وكــــاالت: وجــدت 
حــلــف  أن  لـــومـــونـــد  صــحــيــفــة 
شمال األطلسي ”الناتو“، يعاني 
أضعفه  حــيــث  االنــقــســام،  مــن 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات األمــريــكــيــة 
مــن ســوريــا، وقــد أصــبــح أمــام 
أزمـــــــة كـــبـــيـــرة فــــي مـــواجـــهـــة 
الــرئــيــســيــن األمــريــكــي دونــالــد 
تــرامــب والــتــركــي رجــب طيب 
أردوغـــــان. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
أن  الفرنسية  الصحيفة  أكــدت 
حلف  دفـــاع  وزراء  اجــتــمــاعــات 
شمال األطلسي الـ٢٩ التي بدأت 
الخميس في بروكسل، اتسمت 
بــــ”بـــنـــقـــاش عــمــيــق وخــطــيــر“ 
أثـــــــــــاره انــــســــحــــاب الــــــواليــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة مــــن الــــكــــفــــاح ضــد 
شرق  شمال  في  داعش  تنظيم 
الــســالم»  وعملية «نــبــع  ســوريــا 
ــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا تـــركـــيـــا ضــد  ال
الكردية  اإلرهــابــيــة  المجاميع 
هــــنــــاك. واعــــتــــبــــرت صــحــيــفــة 
لوموند أن األزمة الناجمة عن 
هــذيــن الــتــطــّوريــن تُــعــد واحــدة 
مــن أخــطــر األزمــــات الــتــي مر 
بالفعل  اهــتــز  الـــذي  الــنــاتــو،  بها 
بـــقـــوة مـــنـــذ وصــــــول الــرئــيــس 
األمــــريــــكــــي دونـــــالـــــد تـــرامـــب 
إلــــى الــســلــطــة. كــمــا أوضــحــت 
الحالية  الخالفات  أن  لوموند 
داخــــــل حـــلـــف الـــنـــاتـــو تــتــجــاوز 
الخالفات المعتادة على حساب 

الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــصــحــيــة فـــي الــعــالــم الــغــربــي. 
فالواليات المتحدة، في الواقع، 
أرض  عـــلـــى  ضــــربــــة  ــــهــــت  وّج
صاغتها  التي  للقاعدة  الحائط 
بــنــفــســهــا لــتــعــبــئــة الــتــحــالــفــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــقــودهــا في 
العراق  في  وكذلك  أفغانستان 
وســوريــا“. ووســـط هــذا الــواقــع 
الـــحـــالـــي لــحــلــف الـــنـــاتـــو الــــذي 
فــرضــتــه واشـــنـــطـــن وأنـــقـــرة، 
ظــهــرت ثــالثــة مــعــســكــرات أو 

ففرنسا  بــداخــلــه.  مــجــمــوعــات 
ألمانيا  مــن  وبــدعــم  وهــولــنــدا 
األكــــثــــر تــحــفــظــاً عـــلـــى عــمــلــيــة 
أطلقتها  الــتــي  الـــســـالم»  «نــبــع 
أنه  مــؤكــدة  ســوريــا،  فــي  تركيا 
بشكل  للخطر  أمنهما  يعّرض 
الثاني،  المعسكر  أمــا  مــبــاشــر. 
فهو معسكر الدول التي دافعت 
عــــن “االعـــــــتـــــــدال“ فــــي ضـــوء 
المتمثلة  الــوطــنــيــة  ــاتــهــا  ــوي أول
فـــي تــجــنــب تــدفــقــات الــهــجــرة 
ــــد، فــــي مــقــّدمــتــهــا  مــــن جــــدي

إيــطــالــيــا. والــمــعــســكــر الــثــالــث، 
وهو مجموعة أوروبا الشرقية 
الــمــشــلــولــة  الـــبـــلـــطـــيـــق،  ودول 
بـــســـبـــب الـــتـــهـــديـــد الـــــروســـــي، 
في  رغبتها  عــن  عــّبــرت  والــتــي 
الــحــصــول عــلــى الــمــوافــقــة على 
”خطط االستجابة المتدرجة“ 
للمناطق  الناتو  دفــاع  (مشاريع 
الـــجـــغـــرافـــيـــة الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
تــــغــــطــــيــــهــــا، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك 
حـــدودهـــا الـــشـــرقـــيـــة)، وبـــدت 
بــالــتــالــي مــســتــعــدة لــالســتــســالم 

لــضــغــط أنــقــرة الــتــي اقــتــرحــت 
الخطط،  جميع  على  الموافقة 
االتحاد  حــزب  تصنيف  مقابل 
كمنظمة  الكردي  الديمقراطي 
لوموند  وأوضــحــت  إرهــابــيــة.  
أنــــه إضـــافـــة إلــــى عــــدم اتــخــاذ 
الــكــثــيــر مـــن الـــــدول فـــي حلف 
شمال األطلسي أي موقف من 
عملية نبع السالم التي أطلقتها 
تــركــيــا ضـــد بــعــض الــمــجــامــيــع 
اإلرهابية الكردية على الحدود 
إجماع  يوجد  ال  كــان  السورية، 

فـــي حــلــف الــنــاتــو حـــول كيفية 
الــتــركــي.  الحليف  مــع  الــتــعــامــل 
لكنه، وعالوة على عملية «نبع 
تركيا  أطلقتها  الــتــي  الـــســـالم» 
تنظيم  ومــحــاولــة  ســوريــا  فــي 
فإن  المنطقة،  تلك  في  داعــش 
عميقة  االستراتيجية  الفجوة 
داخل الناتو. وباتت فرنسا تجد 
خاص،  بشكل  معزولة  نفسها 
مـــاكـــرون،  رئــيــســهــا  إن  حــيــث 
الذي يحاول الترويج لـ”الحكم 
الذاتي االستراتيجي األوروبي“ 

ويريد إحياء الحوار مع موسكو 
طهران،  مــع  الــحــوار  ومواصلة 
يــثــيــر شـــكـــوك شـــركـــائـــه حــول 
سعيه إلى التعجيل بنهاية الناتو 
لصالح االتحاد األوروبي، دون 

تقديم ضمانات.
الـــدفـــاع  وزيـــــر  أن  ويُــــذكــــر   
الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار، وصــل 
للعاصمة  الــمــاضــي  الــخــمــيــس 
وشـــارك  بــروكــســل  البلجيكية 
حلف  دفـــــاع  وزراء  بــاجــتــمــاع 
شــــمــــال األطـــلـــســـي «الــــنــــاتــــو». 

التركية  الدفاع  وزارة  وذكــرت 
فــي بــيــان أن ”أكـــار حضر في 
مــقــر حــلــف شـــمـــال األطــلــســي 
ــــدول  ال دفـــــاع  وزراء  اجـــتـــمـــاع 
الــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــحــــلــــف“. 
وأضافت الــوزارة أن ”أكار زار 
في  لتركيا  الدائم  الممثل  أيضاً 
الحلف السفير بساط أوزتورك 
ومــســؤولــيــن آخــريــن، وأجــرى 
مــــــع جـــمـــيـــعـــهـــم مــــحــــادثــــات 
لجنة  لزيارته  إضافة  قصيرة، 

التمثيل العسكري التركي“.
 والــجــديــر بــالــذكــر هــنــا أن 
حـــلـــف الـــنـــاتـــو تـــشـــّكـــل بــتــوقــيــع 
 ،١٩٤٩ عام  واشنطن  معاهدة 
أمريكا  دول  مــن  عـــدداً  وضـــّم 
الــشــمــالــيــة وأوروبــــــــا الــغــربــيــة 
لــتــوفــيــر األمــــن الــجــمــاعــي ضد 
هدف  كان  السوفييتي.  االتحاد 
هو  أساسي  بشكل  الناتو  حلف 
الــحــلــف  دول  حــــرّيــــة  حـــمـــايـــة 
السياسية  بــالــوســائــل  وأمــنــهــم 
والــعــســكــريــة. عــلــى الــرغــم من 
استجابة  تشّكل  الناتو  حلف  أّن 
ـــاردة  ـــب ـــحـــرب ال ــــضــــرورات ال ل
النامية، إال أن الناتو استمر إلى 
مع  الصراع،  هذا  نهاية  بعد  ما 
بعض  لتشمل  العضوية  توسيع 
الــــــدول الــســوفــيــتــيــة الــســابــقــة، 
ليبقى حلف الناتو أكبر تحالف 
عــســكــري فــي زمـــن الــســلــم في 

العالم. 

حـلف الناتو يـواجـه أزمـة اسـتراتيجـية كـبيـرةحـلف الناتو يـواجـه أزمـة اسـتراتيجـية كـبيـرة
 تطورات الشرق األوسط وضعته أمام أخطر األزمات.. لوموند:

ــــــي ــه لــصــالــح االتــــحــــاد األوروب ــت ــاي ــه ــن ــــد تُــعــجــل ب ـــات الـــمـــعـــتـــادة وق ـــخـــالف ـــــل الــحــلــف تـــتـــجـــاوز ال ـــات الــحــالــيــة داخ ـــخـــالف ال

ســوريا مــن  األمريكــي  االنســحاب  أثارهــا  ــرة  وخطي ــة  عميق بنقاشــات  اتســمت  ــو  النات ــاع  دف وزراء  اجتماعــات   
 وزراء دفاع الناتو في بروكسل 

  لـــــقـــــد عـــــايـــــشـــــت بـــشـــكـــل 
شـــــخـــــصـــــي وعــــــــلــــــــى مــــــدى 
كسفير  العام  ونصف  عامين 
لــــدولــــة قـــطـــر فــــي إســبــانــيــا 
اإلســبــانــيــة  أن  الديمقراطية 

راسخة وقوية. 
العام  ونصف  عامين  بعد   
ســــفــــيــــراً لـــــدولـــــة قــــطــــر فــي 
إسدال  لحظة  جاءت  مدريد، 
هـــذه  المرحلة.  عــلــى  الــســتــار 
غـــيـــر أنـــــه لـــيـــس مــــن الــســهــل 
أن أقــــول وداعــــاً  عــلــّي مــهــنــيــاً 
إلســبــانــيــا، كما أنــنــي أرجـــو أال 
على  اآلن  أقــولــه  مــا   تفهموا 
أنــــه كــلــمــات إنــشــائــيــة يــتــوقــع 
الـــوداع،  خــطــابــات  فــي  قولها 
أقوله  أنني  حقيقة  األمر  بل 
ــاً  مــكــان تــحــتــل  إســـبـــانـــيـــا  ألن 
في حياتي المهنية،  جوهرياً 
وحياتي الشخصية على  وجه 

الخصوص. 
 وصــــلــــُت إســـبـــانـــيـــا لــلــمــرة 
األولـــى فــي عــام ١٩٨٦، وهو 
النضمامه  للبالد  حاسم  عام 
إلى االتحاد  األوروبي. بعدئذ، 
وكــدبــلــومــاســي شــــاب بـــدأت 
السفارة  في  األولــى  تجربتي 
حيث عملت حتى عام   ١٩٨٩، 
ثم حملني القدر مرة أخرى 
 ،٢٠٠٤ عــام  فــي  إسبانيا  إلــى 

عندما تم تعييني سفيراً غير 
الثالثة  تجربتي  أمـــا   مقيم، 
في إسبانيا فكانت عام ٢٠١٧ 
كسفير  تــعــيــيــنــي  تـــم  عــنــدمــا 

مقيم فيها. 
فترات  خــالل  عملت  لقد   
إقـــامـــتـــي هـــنـــا مــــع الــمــلــكــيــن 
خوان كارلوس األول وفيليب 
ــــك  عملت  كــــذل الـــــــســـــــادس، 
للحكومة  رؤســــاء  أربــعــة  مــع 
وخوسيه  غونثاليث،  (فيليبي 
ثاباتيرو،  رودريــغــيــث  لويس 
وبــيــدرو  راخـــــوي،   وماريانو 
أستطيع  هنا  مــن  سانشيث). 
لحظات  عــشــت  إنــنــي  الـــقـــول 
الــوطــنــي  مــن  التاريخ  هــامــة 
والــــــــدولــــــــي، واألهــــــــــم أنـــنـــي 
من  أساسية  صفحات  كتبت 
مسيرة حياتي. فقد تزوجت 
 فــــي إســـبـــانـــيـــا خــــــالل عــمــلــي 
عام  مدريد  في  كدبلوماسي 
هـــذه  شـــهـــدت  حـــيـــث   ١٩٨٧
األول  والدة  ابني  الــمــديــنــة 

نـــاصـــر. عــنــدمــا أتــيــحــت لي 
الـــفـــرصـــة الخـــتـــيـــار وجــهــتــي 
كسفير  عملي  بعد  المقبلة، 
واشــنــطــن،  فـــي  لـــدولـــة  قطر 
لــم أتـــرّدد لوهلة واحـــدة في 
األمـــــر: كــــان البــــد أن تــكــون 

إسبانيا. 
 لــطــالــمــا حــظــيــت إســبــانــيــا 
بـــمـــكـــان عــــزيــــز عـــلـــى قــلــبــي 
ـــتـــي وســتــبــقــى  وقــــلــــب عـــائـــل
كــــذلــــك، تـــربـــطـــنـــا بــإســبــانــيــا 
ومتينة  وثيقة  ستبقى   جذور 
في المستقبل. إن ثقافة هذا 
الــبــلــد بــكــل مــا فيها مــن فن 
تبهرني  الــتــي  الطهو،  واللغة 
والــــــتــــــي كــــنــــت مـــحـــظـــوظـــاً 
بــتــطــويــرهــا كـــل يــــوم، فــضــالً 
عــــن شــخــصــيــة اإلســـــبـــــان، ال 
في  وكأنني  أشعر   يجعلونني 
بيتي فحسب، إنما أشعر أنني 

في منزلي حقاً.  
ــــيــــوم، وبـــعـــد أكـــثـــر مــن   ال
ثـــالثـــة عـــقـــود مــــن تــواصــلــي 

فـــي  إســـــبـــــانـــــيـــــا  مـــــــع  األول 
الثمانينيات، عايشت  شخصياً 
تطور إسبانيا وتقدمها بشكل 
مــثــيــر لـــإلعـــجـــاب، خــصــوصــاً 
حيث  األخيرة،  السنوات  في 
ديــمــقــراطــيــة  فــيــهــا   ترّسخت 
بذلك  لتصبح  ومتينة  قــويــة 
المشهد  مـــن  أســـاســـيـــاً  جـــــزءاً 
الـــدولـــي. غــيــر أنـــه  منذ عــام 
١٩٨٦ كان التقدم االقتصادي 
أكثر من واضح، هكذا غدت 
محّركاً  أوروبياً،  الدولة  هذه 
فـــــي حــــيــــن راحــــــــت مـــدنـــهـــا 
دون  عــالــمــيــاً  طــابــعــاً  تكتسب 
جـــوهـــرهـــا  عــــن  تــتــخــلــى  أن 

وأصالتها.  
 لن  أبالغ إذا قلت إنه امتياز 
يحظى  أن  ســفــيــر  ألي  كــبــيــر 
بـــفـــرصـــة تـــطـــويـــر مــســيــرتــه 
بــلــد  مضياف  فـــي  الــمــهــنــيــة 
بشكل  وديمقراطي  ومنفتح 
حقيقية  هــبــة  إنــهــا  أســـاســـي، 

على جميع المستويات. 

 غير أنــه البــد لي أن أقول 
مدريد  في  كسفير  عملي  إن 
تـــــزامـــــن مـــــع فــــتــــرة صــعــبــة 
يونيو  فمنذ   ٥  وطــنــي،  عــلــى 
قطر  تعيش   ٢٠١٧ عــام  مــن 
تــحــت حـــصـــار غــيــر قــانــونــي 
من  كــل  فرضته  إنساني  وال 
العربية  واإلمــارات   السعودية 
والبحرين.  ومصر  المتحدة 
فـــي هـــذه الـــوقـــت الــعــصــيــب، 
اتحدت  حكومتنا وشعبنا أكثر 
بهدف  مــضــى  وقـــت  أي  مــن 
مــواجــهــة ذلـــك الـــقـــرار الـــذي 
عزل  خالله  جيراننا  من  أراد 
سيادتها  على  والتعدي  قطر 
واســتــقــاللــهــا. لــُحــســن الــحــظ 
تمكنت أمتنا من التغلب  على 
وأثبتت  المعقد  الــوضــع  ذلــك 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي بــأكــمــلــه 
الـــتـــزامـــهـــا الــــراســــخ بــالــحــوار 
والـــــتـــــفـــــاوض  باعتبارهما 
قدماً  للمضي  الوحيد  السبيل 
وحـــل الــنــزاعــات. وهــنــا ال بد 

لي من شكر دور  المؤسسات 
كل  في  أبــدت  التي  اإلسبانية 
لحظة موقفاً داعماً ومتعاوناً 

مع قطر. 
 لـــــم يـــمـــنـــع هـــــــذا الـــــواقـــــع 
الــمــؤســف واالســتــثــنــائــي الــذي 
نعيشه أن أكّرس من جهودي 
ال  كـــان  فــحــســب،  بل  كسفير 
بشكل  ُمــضــاعــفــتــهــا  مـــن  بـــد 
ملموس. لقد أتاحت لي هذه 
األزمة فرصة التطّور والتعلم 
 عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــمـــهـــنـــي، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــــدفــــــاع عــن 
عملي  وتعميق  بالدي  موقف 
الدبلوماسي  وإقامة اتصاالت 
وعالقات مثمرة مع مختلف 
ـــيـــة، ال  ـــان الـــمـــؤســـســـات اإلســـب
ســـيـــمـــا مــــع وســــائــــل اإلعــــــالم 
بلحظة  لــحــظــة  تــابــعــت   التي 
الــــشــــأن الـــقـــطـــري وســمــحــت 
لـــي بــمــد الـــجـــســـور وتــأســيــس 
عــمــيــقــة  ومثمرة.  حـــــــوارات 
تطّلبه  الــذي  التفاني  أن  غير 

لم  المفروض  الحصار  مني 
ُيــقــلــل مـــن الــجــهــود الــرامــيــة 
إسبانيا،  مع  العالقات   لتعزيز 
بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــك 
تماماً، حيث يسرني أن أقول 
قد  إســبــانــيــا  عــالقــاتــنــا  مع  إن 
توثقت، وإن التبادل والتعاون 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــســيــاســي 
قـــد  تضاعف،  واالقـــتـــصـــادي 
كـــذلـــك تـــمـــّكـــنـــت قـــطـــر مــن 
إثـــبـــات وجـــودهـــا وتــعــزيــزهــا 
كــــأول بــلــد عــربــي مــن حيث 
االســـتـــثـــمـــار  الـــمـــبـــاشـــر عــلــى 

األراضي اإلسبانية. 
كسفير  مهمتي  ختام  في   
لدولة قطر في إسبانيا، قمت 
رهان  «قطر..  كتاب  بإعداد 
ُيسّلط  الــحــوار»  والـــذي  على 
مجموعة  خـــالل  مــن  الــضــوء 
مـــن الــمــقــاالت والــخــطــابــات 
ــــقــــابــــالت عـــلـــى الــعــمــل  ــــُم وال
الُمنجز  خالل هذه المرحلة، 
صفحاته  تساعد  أن  متمنياً 

بين  أمكن  ما  التقريب  على 
تــربــط  شعبينا  الــتــي  الــجــســور 

وأمتينا. 
أقــــول  أن  عــــلــــّي  يـــصـــعـــب   
أن  جميعاً  نعلم  لكننا،  وداعــاً 
الـــــــوداع هـــو جــــزء مـــن عمل 
غـــيـــر  أنني  الــــدبــــلــــومــــاســــي. 
أتــــحــــّدث  ال  صـــــــدق  وبــــكــــل 
كشخص  إنما  كسفير،  إليكم 
عــــادي يــعــتــرف أمــامــكــم أن 
إســــــــدال  الـــســـتـــار عـــلـــى هـــذه 
الـــمـــرحـــلـــة يــحــزنــنــي بــشــكــل 
شــخــصــي ووجــــدانــــي فـــي آن 
معاً، بالنسبة لي سيكون  من 
دواعي فخري أن أواصل في 
هــذه  كــســفــيــر،  بــلــدي  تمثيل 
أنني  غير  ألمانيا،  في  المرة 
جـــزءاً  ســأتــرك  أعــتــرف  أنني 
وأفــكــاري  حياتي  مــن  مهماً 

في إسبانيا. 
جــمــلــة  بـــــدت  وإن  حـــتـــى   
إنشائية، إنني على ثقة كاملة 
أنــــه لـــن يــكــون «وداعـــــــاً» بل 
قـــريـــب»  إسبانيا  ــقــاء  ل «إلــــى 
ومــــدريــــد ســـتـــكـــونـــان دائـــمـــاً 

بيتي. 
إلى لقاء دائم

السفير محمد بن جهام الكواري

  سفير دولة قطر في مدريد

إســــبانـــيا.. سـتبـقــى فــي قـلــبيإســــبانـــيا.. سـتبـقــى فــي قـلــبي
ــــمــــســــتــــقــــبــــل ـــــــــي ال ــــــة ومـــــتـــــيـــــنـــــة ف ــــــق ــــــي تـــــربـــــطـــــنـــــا بــــــإســــــبــــــانــــــيــــــا جـــــــــــــــذور ســـــتـــــبـــــقـــــى وث

ً شابا دبــلــومــاســيــاً   ١٩٨٦ عــام  فــي  األولـــى  للمرة  إسبانيا  ــُت  وصــل
ـــومـــاســـي ـــل ـــدب ال ـــل  ـــم ع مــــن  جــــــــــزءاًً  كــــونــــه  رغــــــم  مــــدريــــد  وداع  عــــلــــّي  يـــصـــعـــب 

ـــا  ـــي ـــان ـــم ـــر فــــــي أل ـــي ـــف ـــس ـــل بـــــلـــــدي ك ـــي ـــث ـــم ـــــة ت ـــــواصـــــل مــــــن دواعـــــــــــي فـــــخـــــري ُم

السفير محمد بن جهام الكواري يكتب:
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 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

سهيل: ٦٦
العقرب: ٦
ا: ١٣ العوَّ

كــــل حــــــزٍن يُـــبـــلـــى إال 
ُحزَن التائِب عن ذنُوبه.

تمثال  تــدشــيــن   :١٨٨٦
الــــــحــــــريــــــة بــــــالــــــواليــــــات 

المتحدة.
زغـــلـــول  ســـعـــد   :١٩٢٤
شعبية  وزارة  أول  يشكل 
فــي مــصــر بــعــد انــتــخــابــات 
ــــاصــــروه  فــــــــاز فــــيــــهــــا مــــن

بمعظم مقاعد البرلمان.
١٩٦٢: الجزائر تسترجع 
التلفزيون  عــلــى  ســيــادتــهــا 

الوطني.
١٩٧٣: بدأ سريان وقف 
إطـــــالق الـــنـــار فـــي فــيــتــنــام 
الثامنة  الساعة  من  اعتباًرا 
سايغون  بتوقيت  صــبــاًحــا 
ـــحـــرب الــطــويــلــة  ــا ال مــنــهــًي

فيها.
الــقــمــة  مــؤتــمــر   :١٩٧٤
المنعقد  الــثــامــن  الــعــربــي 
فـــــــــي الـــــــــــربـــــــــــاط يـــــقـــــرر 
اعــتــبــار مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــمـــمـــثـــل 
للشعب  والوحيد  الشرعي 

العربي الفلسطيني.
عــلــى  الــــعــــثــــور   :٢٠٠٦
مـــقـــبـــرة جـــمـــاعـــيـــة قـــرب 
الجثث  آالف  تضم  كييف 
ارتكبها  مــجــازر  لــضــحــايــا 

البالشفة عام ١٩٣٠.

٢٨ أكتوبر
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١- دولة في شبه الجزيرة العربية - مدينة لبنانية تُكنى بالفيحاء.
٢- من أقدم وأهّم مدن فلسطين التاريخية - اسم عائلة أشهر 

عالم بحار فرنسي.
وأحد  نمساوي  فيزيائي  عائلة  اســم   - وعــذاب  وانتقام  شــّر   -٣

رواد ميكانيكا الكم.
٤ - طائر صغير الحجم يُعرف بالدعويقة - َخَدَع وَخان.

٥- أفسد بين القوم - خاصتي وملكي - طائر جميل الصوت.
للسير  وتجهَّز  تََهيَّأَ   - الجديدة  غينيا  بابوا  في  جزيرة  أكبر   -٦

(معكوسة).
٧- لِباٌس أو أثاٌث فاخر - جزيرة إيطالية نفي إليها نابليون.

٨- يحّل العقدة - عملة آسيوية - بركٌة وِسعة عيش.
٩- لص وسارق - مشى مشية المقّيد.

١٠- أحد رواد الشعر العامي في لبنان.

بحّب  اشتهر  المدينة  أهــل  مــن  شــاعــر   -١
لبنى بنت الُحباب الكعبّية.

لكثرة  وزهــواً  بهرجة  الطيور  أكثر  من   -٢
ريشه وجماله - يقطّع اللحم إلى أجزاء.

٣- سرب من الطيور - منطقة إدارية تابعة 
للصين.

أمريكا  في  وأطولها  الجبال  أقــدم  من   -٤
الشمالية - طعم الحنظل.

٥- صوت المتألم - أحرف متشابهة.

٦- إناٌء صغيٌر من جلٍد يُْشَرب فيه الماُء - 
أكبر بحيرة في تركيا.

٧- فــّســر الــكــالم - ُفـــتُـــوٌر وتــهــاون - َجــبُــَن 
وضُعَف.

الغربية  محافظة  تتبع  مصرية  مدينة   -٨
إدارياً - دولة في أمريكا الجنوبية.

٩- فّت ودّق وسحق - إقليم في األرجنتين.
عكس  دولـــة تقع فــي غــرب أوروبـــا -   -١٠

نفتح.
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تستطيع  هـــل 
مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدة 
الــعــنــكــبــوت فــي 
عـــــــــبـــــــــور هـــــــذه 
الـــمـــتـــاهـــة حــتــى 
تـــــتـــــمـــــكـــــن مـــن 
الـــــــوصـــــــول إلــــى 
بــيــتــهــا فــــي أقـــل 
من دقيقتين؟
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(١٣٦٨٦) الـــعـــدد   - ٢٠١٩م  أكـــتـــوبـــر   ٢٧  - ١٤٤١هــــــــ  صــفــر   ٢٨ األحـــــد 

٤:٢٢الفجر
١١:١٨الظهر
٢:٣١العصر
٤:٥٨المغرب
٦:٢٨العشاء

مواقيت
واحــــــة الصالة

االثنين ٢٩ صفر ١٤٤١هـ - ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م - العدد (١٣٦٨٧)

٣١٣١

ـــــــــخـــــــــدم  اســـــــــت
مــــــهــــــاراتــــــك فـــي 
الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــات 
لمعرفة قيمة كل 
رمز حتى تتمكن 
مـــــــــن الـــــــوصـــــــول 
إلــــــــــــى اإلجــــــــابــــــــة 

الصحيحة؟
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شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
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حل لغز المادة الغريبة على القمر
الستكشاف  الصيني  البرنامج  خبراء  نشر 
القمر صورة مفصلة للمادة الغريبة التي عثر 
الخلفي  الجانب  فــي  الصيني  الــروفــر  عليها 
هذه  فــإن  الخبراء  لــرأي  ووفــًقــا  القمر.  من 
المادة الغامضة، هي زجاج داكن اللون تكون 
نتيجة ســقــوط كــويــكــب عــلــى الــقــمــر. ويــرى 
الخبراء  نشرها  التي  المفصلة  الــصــورة  فــي 
المنطقة المنخفضة التي فيها المادة الداكنة 
وعــلــيــهــا بــقــع ســاطــعــة. تــشــبــه الـــمـــادة زجـــاج 
في  الفضاء  رواد  عليه  عثر  الــذي  الصدمات 
 ٧٠٠١٩ فالنموذج   ١٩٧٢ عام   ١٧ أبولو  بعثة 
الـــذي حــصــل عليه رائـــد الــفــضــاء هــاريــســون 
وزجاج  داكــن  معدن  عن  عبارة  هو  شميت، 
أســـــود ســـاطـــع. تـــكـــون هــــذا الــمــعــدن نتيجة 

اصطدام كويكب بسطح القمر.
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سلطان خليفة السويديسلطان خليفة السويدي

٣٢٣٢

احــتــفــل الــســيــد خــلــيــفــة بـــن عــبــد اهللا 
بزواج  السويدي  شيبان  آل  سلطان  بن 
المناسبة  بهذه  وأقام  (سلطان)،  نجله 
حضره  وعشاء  استقبال  حفل  السعيدة 
ـــــــــوزراء واألهـــــل  أصــــحــــاب الـــســـعـــادة ال
سعيداً  زواجــــاً  اهللا  جعله  واألصـــدقـــاء، 

مباركاً.
تــتــقــدم  تـــحـــريـــر [  وأســــــــرة   
بأجمل التهاني إلى المعرس (سلطان)، 
وتتمنى له حياة ملؤها السعادة والهناء 

والتوفيق، وألف مبروك.
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احتفل السيد راشد مسفر العيادي الهاجري 
المناسبة  بــهــذه  وأقـــام  «حــمــد»،  نجله  بـــزواج 
السعيدة حفل استقبال وعشاء حضره أصحاب 
واألصدقاء،  واألهل  والــوزراء  الشيوخ  السعادة 

مباركاً. سعيداً  زواجاً  اهللا  جعله 
بــأجــمــل  تـــتـــقـــدم  تـــحـــريـــر [  وأســـــــرة   
الــتــهــانــي إلـــى الــمــعــرس «حــمــد»، وتــتــمــنــى له 
وألف  والتوفيق،  والهناء  السعادة  ملؤها  حياة 

مبروك.

عرسعرس
حمد راشد العيادي الهاجريحمد راشد العيادي الهاجري
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شبكة الشوارع 
والطرق في المناطق 

الجديدة..
حـــــــركـــــــُة الــــبــــنــــاء 
للبيوت  واإلنــشــاءات 
والــمــنــازل واإلعــمــار 
المناطق  بعض  فــي 
الـــــجـــــديـــــدة خــــــارج 
إطار الدوحة، أسرُع 
مــــن وجـــــــود شــبــكــة 
الـــــشـــــوارع والـــطـــرق 
ـــيـــة الــتــحــتــيــة  ـــن ـــب وال

المطلوبة. 
بــــــأن  شـــــــــــّك  ال   
تبذلها  التي  الجهوَد 
هـــــيـــــئـــــة األشـــــــغـــــــال 
ـــعـــامـــة وكـــهـــرمـــاء  ال
وأوريــــــدو، وغــيــرهــا 
ذات  الـــجـــهـــات  مـــن 
الــــعــــالقــــة بــتــنــظــيــم 
الــــمــــدن الـــجـــديـــدة، 
جـــــــهـــــــوٌد مــــــقــــــدرٌة 
ــشــكــر عــلــيــهــا في  وتُ
التعداد  تزايد  تلبية 
الــســكــانــي والــتــســارع 
العمراني الكبير في 

البالد. 
تزايد  فــأّن  وعليه 
شبكة  إنــشــاء  وتــيــرة 
شـــــــــــــــــوارع وطـــــــــرق 
ــــة،  حــــديــــثــــة، وآمــــن
فيما  التنقل  وسهلة 
مطلبًا  أصبح  بينها، 
البدء  قبل  ــا  ضــروريًّ
فـــي بــنــاء الــمــســاكــن 
والمباني  والــمــنــازل 

التجارية األخرى. 
وبــــــالــــــرغــــــم مـــن 
ضـــغـــوط الــمــشــاريــع 
الوقت  في  المنّفذة 
التي  وتلك  الحالي، 
ســـتـــقـــوم بـــهـــا هــيــئــة 
في  العامة  األشغال 
القريب،  الُمستقبل 
ال ســيــمــا مـــع قــرب 
انتهاء مشاريع كأس 
كانت  الــتــي  الــعــالــم، 
تشّكل هاجًسا كبيًرا 
فأن  تنفيذها،  أثناء 
تــرتــيــب األولـــويـــات 
شـــوارع  شبكة  بــبــنــاء 
وطـــــــــرق جـــــديـــــدة، 
وإعـــــــــــــادة تــصــمــيــم 
ـــــعـــــض الــــــــشــــــــوارع  ب
والـــــــتـــــــقـــــــاطـــــــعـــــــات 
القائمة  والـــــدوارات 
اتساًعا  أكثر  لتكون 

وأمانًا.

 ah.alsulaiti@yahoo.com

عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

- اشــتــكــى أحــــد الــمــواطــنــيــن 
التي  السكري  عيادة  رفض  من 
يُراجع بها بمستشفى حمد العام 
السكري  لقياس  جهازاً  ووالــدتــه  منحه 
مــن الــنــوع الــحــديــث والــــذي يــوّفــر على 
اليومية  اإلبــر  استخدام  عناء  المرضى 
لـــألجـــهـــزة الـــعـــاديـــة، حــيــث يــتــم رصــد 
وأكد  يومياً.  مــرات   ٤ السكري  مستوى 
أن المسؤولين عن العيادة أخبروه بأنه 
لجميع  الحديثة  األجهزة  إعطاء  يتم  ال 

الحاالت، على الرغم من حاجة والدته 
لمثل هذا الجهاز، ألنها تعاني من عدة 
مستوى  قياس  تتطلب  ُمزمنة  أمــراض 

السكري عدة مرات في اليوم. 

- اشــتــكــت إحــــدى قــارئــات 
تشغيل  مـــن  الــمــديــنــة  عـــيـــون 
الــــــمــــــحــــــالت الـــــــواقـــــــعـــــــة فـــي 
الـــمـــجـــّمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة لــلــمــوســيــقــى 
األجنبية بأصوات صاخبة دون ُمراعاة 

ـــائـــن الــــذيــــن يــعــتــبــرونــهــا  ـــزب لـــرغـــبـــة ال
إزعاجاً.. 

 مــشــيــرة إلـــى أن تــلــك الــمــحــالت ال 
تـــوقـــف الــمــوســيــقــى حــتــى عــنــد ســمــاع 
وأكـــدت  الـــصـــالة.  أوقــــات  وفـــي  األذان 
أنها طلبت من مسؤولي محل تجاري 
شــهــيــر خــفــض صـــوت الــمــوســيــقــى، إال 
أنـــهـــم رفـــضـــوا طــلــبــهــا وأخـــبـــروهـــا أن 
ُمسّجلة  عــالمــة  الــصــاخــبــة  الموسيقى 

للمحل.  للتواصل : ٤٤٤٦٦٥١٥ - ٦٦١٢٩٩٣٤

 اكتشاف ٥٦ نوعاً جديداً 
من الكائنات البحرية 

 إسطنبول - قنا: اكتشف باحثون في جامعة «إيجة» التركية، 
المناطق  مختلف  في  البحرية،  الكائنات  من  جديداً  نوعاً   ٥٦
األسماك،  من  جديداً  نوعاً  الباحثون  وسّجل  بالبالد،  البحرية 
إضافة إلى حشرات مائية، والرخويات، و٦ أنواع من المرجان، 
و٢٠ من المفصليات و٢٧ من الديدان الحلقية المائية. وأطلق 
الباحثون اسم (بريونوسوبيو أناتوليكا) على ديدان حلقية مائية، 
تعيش في الطين على عمق ١٠ أمتار بخليج مرسين، ليس لها 
عيون ويبلغ طولها ١ ميليميتر على األكثر، وقال الباحث إرتان 
التي  البحرية  «المخلوقات  الكلية:  في  التدريس  عضو  داغلي، 

تم اكتشافها سيتم عرضها في متحف الكلية» .

 اكتشف علماء جامعة أرسطو اليونانية، 
كان  المقدوني  اإلسكندر  وفاة  سبب  أن 
المالريا  وليس  البنكرياس،  نخر  مرض 
كان  كما  الرئوي  االلتهاب  أو  والتيفوئيد 
 ،Greek Reporter وتفيد  سابقاً،  يُشاع 
 ،١٩٩٥ بـــأن هـــذه الـــدراســـة بــــدأت عـــام 
الفترة  هــذه  خــالل  الباحثون  حلل  حيث 
الطويلة أعراض المرض واأليام األخيرة 
من حياة القيصر المقدوني التي وصفها 

القدماء. اليونانيون  المؤّرخون 
تـــــــومـــــــاس  ــــــاحــــــث  ــــــب ــــــل ل ووفــــــــــــقــــــــــــاً   
غــيــراســيــمــيــديــس األســـتـــاذ الــفــخــري في 
الــــطــــب، كــــــان ســـبـــب وفـــــــاة اإلســـكـــنـــدر 
الــمــقــدونــي، الــتــســّمــم الــحــاد الــنــاجــم عن 
مرض «pancreaticnecrosis»، «نخر 
بسبب  المرض  هذا  وتطّور  البنكرياس»، 
على  وإدمانه  الصفراء  كيس  في  الحصى 
نتائج  وتــفــيــد  الــدهــنــيــة،  األغــذيــة  تــنــاول 
الدراسة، بأن «بداية األعراض كانت على 

تناول  بعد  البطن  فــي  حـــادة  آالم  شكل 
الـــطـــعـــام، تــرافــقــهــا حــمــى وقــشــعــريــرة، 
كـــانـــت تـــســـوء يـــومـــاً بــعــد آخــــر خــــالل ١٤ 
النتائج،  هــذه  إلــى  الــتــوصــل  بــعــد  يــومــاً». 
الفرضيات  جميع  غيراسيميديس  دحض 
الـــســـابـــقـــة عــــن ســـبـــب وفــــــاة اإلســـكـــنـــدر 

وااللتهاب  الــمــالريــا  فيها  بما  المقدوني 
النيل.  وحمى  والتيفوئيد  الرئوي 

 - الــمــقــدونــي  اإلســـكـــنـــدر  أن  ويـــذكـــر   
وهو  أرغــيــد  ساللة  مــن  مقدونيا  قيصر 
قــائــد عــســكــري عــريــق تــمــّكــن مــن إنــشــاء 

إمبراطورية كبيرة انهارت بعد وفاته.

 بــكــيــن - قــنــا: ذكـــر مــعــهــد «فــيــزيــاء 
الصينية  بــاألكــاديــمــيــة  الــعــالــيــة  الــطــاقــة 
ــعــلــوم»، أن عــلــمــاء صــيــنــيــيــن قــامــوا  ــل ل
الكونية  األشــعــة  لمراقبة  محطة  ببناء 
ـــعـــادل ٢٠٠  ـــهـــا فـــي مــنــطــقــة ت ودراســـت
البرية  الــمــنــاطــق  فــي  قـــدم  كـــرة  ملعب 
غربي  جــنــوب  «ســيــتــشــوان»  بمقاطعة 
الــصــيــن عــلــى ارتـــفـــاع ٤٤٠٠ مــتــر فــوق 
تشن  تساو  وقال  البحر،  سطح  مستوى 
«إنه  المعهد:  في  العلماء  فريق  رئيس 
العصر  من  ضخمة  صخور  تفجير  تم 
الــجــلــيــدي، ويــجــري تــركــيــب كــاشــفــات 
ُمختلفة لتشكيل شبكة ضخمة اللتقاط 
الجسيمات المتوّلدة عن األشعة الكونية 
العلماء  لمساعدة  الــجــوي،  الــغــالف  فــي 
الجزئي  العالمين  من  كل  دراســة  على 

والكلي في الكون».  
ثالثة  ستضم  المحطة  إن  وأضــاف:   
أي  األرض،  تــحــت  ضــخــمــة  أحــــــواض 

أكثر من ثالثة أضعاف حجم «المركز 
الــوطــنــي الــمــائــي فـــي بــكــيــن»، وسيتم 
عالية  الفوتونات  لجمع  كاشفات  إقامة 
السماوية  األجــرام  توّلدها  التي  الطاقة 
تلسكوباً   ١٢ تركيب  وسيتم  بــعــد،  عــن 

عالي  قياس  إلجــراء  األحـــواض،  بجانب 
الدقة لألشعة الكونية بأعلى طاقة».

ـــتـــهـــاء مــــن بــنــاء   ومـــــن الـــمـــقـــرر االن
النصف األول من محطة المراقبة في 

نهاية هذا العام. 

 كشف سبب وفاة اإلسكندر المقدوني 

 الصين تبني محطة لمراقبة األشعة الكونية
أفــــــــادت  قـــــنـــــا:   - لـــــنـــــدن   
دراســـــــة بـــريـــطـــانـــيـــة حــديــثــة 
أجـــراهـــا عــلــمــاء مـــن جــامــعــة 
الممكن  من  بأنه  «بليموث» 
أجل  من  الروبوتات،  برمجة 
للتالميذ  اإلرشــــــادات  تــقــديــم 
داخــــــــل قـــــاعـــــات الــــــدراســــــة، 
نشرت  التي  الــدراســة  وأكــدت 
«ساينس  دوريــة  في  نتائجها 
من  أنه  العلمية  روبوتيكس» 
الــمــمــكــن تـــزويـــد الــروبــوتــات 
بــــــمــــــهــــــارات فــــنــــيــــة خــــاصــــة 
بـــالـــتـــدريـــس، بــحــيــث يــمــكــن 
المدّرسين  لمساعدة  توظيفها 
فـــــي الــــبــــيــــئــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 
هــذه  أن  الــبــاحــثــون  وأوضـــــح 
الــفــكــرة تــنــطــوي عــلــى فــائــدة 
كـــبـــيـــرة لـــلـــمـــدّرســـيـــن الـــذيـــن 
ـــعـــانـــون مــــن كـــثـــرة الــمــهــام  يُ
الـــــتـــــي تـــــوكـــــل إلــــيــــهــــم خــــالل 
الـــحـــصـــص الـــمـــدرســـيـــة، كــمــا 

تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى الــطــالب 
دراســــــــات  أثــــبــــتــــت  أن  بــــعــــد 
الــروبــوتــات  وجـــود  أن  سابقة 
إلــى جــانــب الــمــدّرســيــن داخــل 
الــفــصــل الـــدراســـي يُــســاعــد في 
التعليمية.  الــعــمــلــيــة  تحسين 
وفــــي إطــــار الــتــجــربــة، يــقــوم 
ـــــــمـــــــدرس بــــالــــتــــحــــكــــم فـــي  ال

الـــــروبـــــوت وتــعــلــيــمــه كــيــفــيــة 
ـــالمـــيـــذ داخـــــل  ـــت مــــســــاعــــدة ال
الــروبــوت  ويستطيع  الــفــصــل، 
مساعدة  الحــقــة  مرحلة  فــي 
بــعــض  أداء  عـــلـــى  الـــتـــالمـــيـــذ 
األنـــشـــطـــة الــتــعــلــيــمــيــة بــشــكــل 
مــن  ــــدخــــل  ت دون  مـــســـتـــقـــل 

المدرس.

ــــــداه الــمــوســيــقــي  بــيــع جـــاكـــت (ســـتـــرة) ارت
األمــــريــــكــــي كـــيـــرت كـــوبـــيـــن، عـــضـــو فــرقــة 
ـــــروك، خـــالل أداء  «نــيــرفــانــا» لــمــوســيــقــى ال
عـــرض «إم تـــي فـــي أنــبــلــجــد» الــشــهــيــر عــام 
١٩٩٣، في مزاد علني بمبلغ قياسي بلغ ٣٣٤ 
الصوفي  كوبين  جاكت  وأصبح  دوالر،  ألــف 
الزيتوني  األخــضــر  الــلــون  ذو  «كــارديــجــان» 
المغطى ببقع أصلية وحروق سجائر، األغلى 
الذي يجري بيعه عبر مزاد، واحتلت السترة 
موقع  والموهير  األكريليك  مــن  المصنوعة 
الصدارة في مزاد تذكارات موسيقى الروك، 
في  روك  هــارد  بمقهى  يومين  استمر  الــذي 
جوليان،  مــــزادات  دار  ووصــفــت  نــيــويــورك، 
التي كانت مسؤولة عن الحدث، الجاكت بأنه 

«األكثر شهرة في تاريخ الموسيقى». 
فــي  تــــي  الـــعـــاطـــفـــي «إم  الــــعــــرض  ســـجـــل 
أنبلجد» في نيويورك مباشرة أمام الجمهور 
قــبــل ٥ أشــهــر مــن وفــــاة كــوبــيــن فــي أبــريــل 
١٩٩٤، وأصدر العرض، الذي اعتبره العديد 

من المعجبين أنه أفضل ما قدمته الفرقة، 
كألبوم في وقت الحق من ذلك العام.

مصمم  مــوســتــانــج»  جيتار «فــيــنــدر  وبــيــع 
أثــنــاء  عليه  عـــزف  الـــذي  لــكــوبــيــن،  خصيصا 
جولة «إن يوتيرو» لفرقة نيرفانا عام ،١٩٩٣ 

في المزاد نفسه بمبلغ ٣٤٠ ألف دوالر.

 روبوتات لمساعدة  المعلمين

بيع سترة ارتداها موسيقي بـ ٣٣٤ ألف دوالر

االكتتاب اإللكتروني 
في أسهم شركة 
«بلدنا» يجذب 

آالف المستثمرين .
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