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ع 

ء:

عدم استقرار أسعار الغاز في مستويات مثالية ينذر بأزمة

فرنسا تشيد بدور قطر الحاسم 
في استمرار عملية اإلجالء من كابول 

ــا جـــــــان إيــــف  أشــــــــاد وزيــــــــر خــــارجــــيــــة فــــرنــــســ

ــر فــــي تــســهــيــل  ــهـــود دولــــــة قـــطـ لـــــودريـــــان بـــجـ

عــمــلــيــات اإلجــــالء مـــن أفــغــانــســتــان، وقــــال في 

تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه الـــرســـمـــي فـــي تــويــتــر: 

كــابــول  بــني  إجـــالء جــديــدة  تنظيم عملية  "تــم 

فرنسا تشكر قطر بشدة  والــدوحــة. وأضــاف: 

الحاسمة، وبني  على جهودها ومساعدتها 

ــان أن الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة ســتــقــوم  لــــودريــ

بنقل هؤالء املواطنني إلى فرنسا.

ء تنشر شروط منح السلف للموظفني

ــيـــاســـات  ــل االســــــتــــــرشــــــادي لـــسـ ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ كــــشــــف الـ

ات املـــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة بـــالـــجـــهـــات  وإجــــــــــــــــراء

الــتــنــمــيــة  ــدرتــــه وزارة  الـــــذي أصــ الـــحـــكـــومـــيـــة، 

اإلداريـــــة والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة عن 

ــري، الـــــذي قــضــى  ــطـ ــقـ أحـــقـــيـــة مـــنـــح املــــوظــــف الـ

الراتب  فترة االخــتــبــار بنجاح سلفة بضمان 

ــاد املــــالــــي،  ــمــ ــتــ ـــر االعــ ــالــــي بــــشــــرط تــــوافـ ــمــ اإلجــ

وذلــــك فـــي عــــدة حـــــاالت، مــنــهــا ســلــفــة الـــــزواج، 

ــراء ســيــارة خــاصــة، وســــداد نفقات  وســلــفــة شـ

الراتب  الحياة قيمتها خمسة أضعاف  أعباء 

األســـاســـي، وتــســدد قــيــمــة الــســلــفــة خــصــمــًا من 

الراتب على أقساط شهرية خالل مدة ال تزيد 

على خمس سنوات أو نهاية الخدمة.

أنس فودة لـ ء: إطـالق 
خدمات جديدة على الجزيرة نت

دعـــا خــبــراء اقــتــصــاديــون إلـــى ضـــرورة 

تـــبـــنـــي «أســـــعـــــار عـــــادلـــــة» لــلــمــنــتــجــني 

واملــســتــهــلــكــني بــصــنــاعــة الـــغـــاز، وذلـــك 

لــتــجــنــب املـــخـــاطـــر املـــتـــوقـــعـــة فــــي حـــال 

ــاع األســـــعـــــار، وتـــوقـــع  ــ ــفـ ــ ــمــــرار ارتـ ــتــ اســ

الـــــخـــــبـــــراء حـــــصـــــول ارتـــــــــــــــــدادات عــلــى 

األســواق قد تتسبب في أزمــة مشابهة 

ــان الرتـــفـــاع  الـــتـــي كــ ــام 2009،  ــة عــ ــ ألزمـ

إلى مستويات قياسية  الطاقة  أسعار 

إلـــــى أن  الــــخــــبــــراء  فـــيـــهـــا، وأشـــــــار  دور 

ــات الــســلــبــيــة املـــتـــوقـــعـــة عــلــى  ــيـ ــداعـ ــتـ الـ

االقــتــصــاد الــعــاملــي ســتــكــون فـــي شكل 

ــيــــاســــات نـــقـــديـــة تــــرفــــع مــــن أســـعـــار  ســ

ــرفـــع تــكــلــفــة رأس  ــــؤدي لـ ــ ــدة، وتـ ــائــ ــفــ الــ

النمو االقتصادي  املــال مما سيعرض 

ــات فـــي  ــبــ ــلــ ــقــ ــتــ ــد تـــــــــــؤدي لــ ــ ــ ــر قـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ملـ

االقــــتــــصــــادات تـــرفـــع درجــــــة املـــخـــاطـــر، 

ــات األســــــــــواق لــفــوضــى  ــ ــيـ ــ ــــرض آلـ ــعـ ــ وتـ

تعرقل مسار نمو االقتصاد العاملي. 

2009
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معرض فني في بريطانيا يكشف وحشية العدوان اإلسرائيلي على غزة

نجحت مجموعة "FORENSIC ARCHITECTURE" البحثية 

الفنية واملؤيدة لفلسطني في مدينة "مانشستر" البريطانية 

في عرض املزيد من األعمال الفنية املعبرة عن مدى القصف 

الــوحــشــي لقطاع غــزة قبل أشــهــر، وتــأكــيــد تأييدها للرؤية 

الفلسطينية، وذلـــك فــي املــعــرض الفني للحرب الكيماوية 

املــقــام فــي جــامــعــة «مــانــشــســتــر» الــبــريــطــانــيــة، والــــذي يحمل 

اســم "Whitworth"، وســوف يستمر مفتوحًا أمــام الجمهور 

حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الــــجــــاري، ورغـــــم الـــضـــغـــوط الــضــخــمــة 

التي مارستها مجموعة "محامون من أجــل إسرائيل" ضد 

منظمي املعرض وإدارة الجامعة، لوقف هذه األعمال الفنية 

عــــــن املـــــشـــــاركـــــة فــــــي املــــعــــرض 

وتقويض حجم التأييد 

الـــهـــائـــل لــفــلــســطــني، 

فــقــد ســاهــمــت هــذه 

الضغوط في تبني 

مزيد من املجموعات 

الــحــقــوقــيــة واملـــدنـــيـــة في 

«مانشستر» لقضية فلسطني 

وتـــأيـــيـــدهـــم لـــلـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ولــم يوافق مدير املعرض بجامعة «مانشستر» 

أليستر هادسون على الرضوخ لوجهة النظر املؤيدة 

إلسرائيل.
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175 مزرعة مشاركة في موسم 
ساحات املنتج الزراعي 

66 جهة تشارك في إعداد 
السياسة الوطنية للشباب

ء:

املجتمع بحاجة ملتخصصني 
في متابعة ذوي التوحد 

7

ء تتابع عودة طالب جامعات 
املدينة التعليمية للدراسة حضوريًا 

6

انطالق بروفات مهرجان 
األغنية القطرية 

ء

9

الــعـنــابــي  
يواجه املنتخب 
البرتغالي الليلة 

17
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الرئيس الصربي يستقبل 
سفير قطر

د. أحمد الحمادي يجتمع مع وزيرة 
الخارجية في جنوب أفريقيا

شفاء 67 مصابا بكورونا
 خالل 24 ساعة 

املفوضية األوروبية تتسلم نسخة من 
أوراق اعتماد سفيرنا لدى االتحاد األوروبي

تسلمت سعادة السيدة بيرميال سجولني مديرة املراسم باإلنابة 

في املفوضية األوروبــيــة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد 

عبدالعزيز بن أحمد املالكي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر 

لدى االتحاد األوروبي.

استقبل فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئــيــس جمهورية 

صربيا، في القصر الرئاسي، أمس، سعادة السيد فارس بن رومي 

النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية صربيا.

 جـــرى خـــالل املــقــابــلــة، اســتــعــراض عــالقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بني 

البلدين.

اجــتــمــع ســعــادة الــدكــتــور أحــمــد بــن حــســن الــحــمــادي األمـــني الــعــام 

لوزارة الخارجية، امس، مع سعادة السيدة ناليدي باندور وزيرة 

الخارجية في جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك خالل زيارة سعادته 

لبريتوريا.

 جــرى خــالل االجتماع استعراض عــالقــات التعاون الثنائي بني 

البلدين.

بلغراد - قنا

بريتوريا - قنا

بروكسل - قنا

¶ د. أحمد الحمادي في لقطة مع وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا

تستضيف املؤسسة العامة للحي الثقافي 

ــة، مــؤتــمــر  ــيـ ــكـ ــلـ ــفـ ــا الـ ــريــ ــثــ كـــــتـــــارا فـــــي قـــبـــة الــ

الــخــامــســة  فــــي نــســخــتــه  ــتــــروكــــون 2021  اســ

الفلك في  والـــذي تقدمه بالتعاون مــع نــادي 

جــامــعــة قـــطـــر، ويـــتـــواصـــل املـــؤتـــمـــر الـــيـــوم 9 

أكتوبر 2021. 

ــال الـــســـيـــد ســـيـــف ســعــد  ــ وبــــهــــذه املـــنـــاســـبـــة قـ

سعيد الدوسري مدير إدارة املوارد البشرية 

فــي املــؤســســة الــعــامــة للحي الــثــقــافــي كــتــارا: 

ــذا املـــؤتـــمـــر فــــي قــبــة  ــ ـــســـعـــدنـــا أن يــعــقــد هـ
ُ
«ي

الثريا درة مرافق كتارا العلمية التي نفخر 

ــخ فــي تعزيز 
ّ

بــهــا والــتــي بـــات دورهــــا يــتــرس

الــــوعــــي والــتــثــقــيــف الــفــلــكــي ونـــشـــر املــعــرفــة 

بــعــجــائــب الــفــضــاء والـــكـــون بــطــريــقــة حديثة 

ومبتكرة وفعالة، حيث أصبحت قبة الثريا 

أحــد أهــم العناصر الثقافية والسياحية في 

دولــة قطر التي تقوم بربط االنــســان بعلوم 

الفلك والفضاء». وأكد أن أهمية هذا املؤتمر 

تتجسد في استقطابه لكوكبة من املختصني 

والباحثني والهواة في علم الفلك تحت مظلة 

واحدة، باإلضافة إلى ما يعقده من جلسات 

ــرات وبـــحـــوث عــلــمــيــة رصــيــنــة في  ــاضـ ــحـ ومـ

الفلكية والفضائية  الفلك والفيزياء  ميادين 

وموضوعات الكون ومكوناته ومجراته، إلى 

جانب مناقشته الخر ما توصل اليه العلماء 

في علوم الفلك وتطوراته الحاصلة في ضوء 

الــتــطــور فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 

وهو ما يكسبه قيمة مضافة.

ــاب  ــ ــــمــــن الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد ديـ
َّ
ــن جـــانـــبـــه ث ــ مـ

مــســاعــد نــائــب رئــيــس جــامــعــة قــطــر لــشــؤون 

الــطــالب، جــهــود الــقــائــمــني عــلــى املــؤتــمــر رغــم 

ــتـــهـــم، وأضـــــاف  ــتـــحـــديـــات الـــتـــي واجـــهـ ــل الـ كــ

إلــى نشر ثقافة  الفلك  :» يهدف مؤتمر 
ً
قــائــال

عــلــوم الفلك والــتــوعــيــة بأهميته التاريخية 

والحاضرة واملستقبلية في حياتنا اليومية، 

كــمــا تــأتــي هـــذه الــتــجــربــة املــتــمــيــزة لطلبتنا 

كـــإضـــافـــة لــخــبــراتــهــم وتــحــصــيــلــهــم املــعــرفــي 

ــــى أن الـــجـــامـــعـــة تــوفــر  والـــتـــقـــنـــي، مـــشـــيـــرا إلـ

ــة ســـبـــل الــــدعــــم واملــــســــانــــدة والــتــشــجــيــع  ــافـ كـ

للطالب ملواجهة التحديات وتحويلها إلى 

مــشــاريــع وانــــجــــازات وإبـــــــداع. وقــــد تــنــاولــت 

أعمال املؤتمر في يومه األول 6 ورش علمية 

ــاء، قــدمــهــا  ــفـــضـ عـــن دراســــــات عــلــم الــفــلــك والـ

ــا، املـــغـــرب،  ــوريــ ــيـــون مـــن ســ ــمـ ــاديـ عــلــمــاء وأكـ

أملــانــيــا، مــصــر والــســعــوديــة، حيث  فلسطني 

ــا بحثية استعرضت  ــ املــتــحــدثــون أوراقـ قـــدم 

موضوعات متنوعة عن الفلك منها، أســرار 

الــذرة إلى املجرة، البحث  الكون وألغازه من 

ــــارج األرض، عــلــم الــكــونــيــات  عـــن الــحــيــاة خـ

وحـــدود املــعــرفــة. اســتــخــدام الــفــضــاء الجديد 

في فهم كوكبنا، خيال النجوم والفضاء في 

الــفــضــاء  الــعــلــمــي مستقبل هــنــدســة  الــخــيــال 

الجوي. 

كما نظم املؤتمر معرضا تفاعليا ملجموعة 

مـــن الــلــوحــات الــفــنــيــة يــصــل عـــددهـــا إلـــى 22 

لـــوحـــة تـــتـــنـــاول الـــفـــلـــك. إلــــى جـــانـــب مــســاحــة 

خاصة لألطفال للرسم والتلوين.

وعـــلـــى هـــامـــش املـــعـــرض نــظــمــت قــبــة الــثــريــا 

الــفــلــكــيــة ورشـــــا خـــاصـــة لـــألطـــفـــال تــتــواصــل 

حتى يــوم الغد ويمكن التسجيل فيها عند 

الــحــضــور ملــوقــع الــقــبــة لــألطــفــال الحاصلني 

على لقاح كوفيد 19، مــن عمر 12 سنة وما 

فوق.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن قــبــة الـــثـــريـــا الــفــلــكــيــة في 

كـــتـــارا اســتــضــافــت مــؤتــمــر اســـتـــروكـــون، في 

نسخته الرابعة في العام 2019 وهي الشريك 

االستراتيجي، وتأتي مشاركة القبة في هذا 

الفلكي والــــذي يعقد فــي دولـــة قطر  الــحــدث 

كــونــهــا مـــركـــز عــلــمــي حـــديـــث يــعــنــى بــالــفــلــك 

والفضاء والعلوم خاصة حيث يجتمع في 

هـــذا الـــحـــدث املــخــتــصــني والــبــاحــثــني وهـــواة 

علم الفلك تحت مظلة واحدة ليحصلوا على 

مبتغاهم ومــشــاركــة املختصني والباحثني 

في هذا املجال بحوثهم وآرائهم وتطلعاتهم.

يشار إلى أن أعمال املؤتمر تتواصل اليوم 9 

أكتوبر، وتبدأ الورش من 4 عصرا وحتى 8 

مساء في قبة الثريا الفلكية مبنى 41.

٤٥ حالة جديدة  أمس، تسجيل  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 

املجتمع، و٢٧  /   كــوفــيــد-١٩/    ضمن  كــورونــا  بــفــيــروس  مــؤكــدة 

حـــالـــة ضــمــن املـــســـافـــريـــن. كــمــا أعــلــنــت الــــــوزارة عـــن شـــفـــاء ٦٧ 

ــة، لــيــصــل إجـــمـــالـــي حـــاالت  ــيـ ـــ٢٤ ســـاعـــة املـــاضـ ــ ــ مـــصـــابـــا فـــي ال

.٢٣٥٦٦٣ إلى  الشفاء في دولة قطر 

بـــيـــانـــا حــــول مــســتــجــدات  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  وأصـــــــدرت وزارة 

البرنامج  بيانات  دولة قطر تضمن  في  /   كوفيد-١٩/     فيروس 

 ٤٧٥٤٨٨٤ إعطاء  تم  كوفيد-١٩، حيث  للتطعيم ضد  الوطني 

ــيـــد-١٩   ألفـــــراد املــجــتــمــع مــنــذ بــدايــة  جـــرعـــة مـــن لـــقـــاحـــات   كـــوفـ

بــرنــامــج الــتــطــعــيــم. كــمــا تــم إعــطــاء ٦١٣١ جــرعــة مــن لــقــاحــات 

/   كــوفــيــد-١٩/    خــالل الــــ٢٤ ســاعــة املــاضــيــة، وتــلــقــى ٨٢٫٦٪ من 

اللقاح. بجرعتي  بالكامل  تطعيمهم  السكان  إجمالي 

املوقف الحالي لجائحة /   كوفيد-١٩/   :
- لــقــد أدت الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة لــلــقــيــود املــفــروضــة الــخــاصــة 

ــد وتــــيــــرة الــتــطــعــيــم  ــزايــ ـــد-١٩/    وتــ ــيـ ــوفــ ــا /   كــ ــورونــ بــجــائــحــة كــ

الـــذي يقدمه  الــنــظــيــر  بــالــدعــم منقطع  مــقــرونــا  الــفــيــروس  ضــد 

مــــعــــدالت اإلصــــابــــات  ــفـــض  إلـــــى خـ الـــجـــمـــهـــور، أدت جـــمـــيـــعـــا 

اليومية.

يتعني  اليومية  اإلصابات  انخفاض معدالت  من  الرغم  على   -

عــلــيــنــا اتــــخــــاذ أقـــصـــى درجــــــات الــــحــــذر بـــاعـــتـــبـــار أن املـــوجـــة 

الــثــانــيــة مــن الــجــائــحــة مــا زالـــت قــائــمــة خــصــوصــا مــع تفشي 

الدولة  اثنتني من السالالت املتحورة من فيروس كورونا   في 

انتشارا. وأسرع  أشد ضراوة  تعتبران  واللتني 

ــة الــــرابــــعــــة مــــن الــــرفــــع الــــتــــدريــــجــــي لــلــقــيــود  ــلــ - بـــــــدأت املــــرحــ

وذلــــك   ،٢٠٢١ ــر  ــوبـ ــتـ أكـ  ٠٣ املــــوافــــق  ــد  ــ األحــ ــــوم  يـ االحــــتــــرازيــــة 

ــع مـــراحـــل لــلــرفــع الــتــدريــجــي لــلــقــيــود  ــار خــطــة مـــن أربــ فـــي إطــ

فيروس  بسبب جائحة  قطر  دولــة  فــي  املــفــروضــة  االحــتــرازيــة 

/   كوفيد-١٩/   . كورونا 

الدوحة  -  قنا

جامعة حمد تطلق مسابقة املبتكر الصغير

أعــلــن مــعــهــد قــطــر لــبــحــوث الــبــيــئــة والــطــاقــة 

ــد بـــــن خـــلـــيـــفـــة، عـــــن إطـــــالق  ــمــ بـــجـــامـــعـــة حــ

الــفــتــرة من  مسابقة «املبتكر الصغير» فــي 

املــقــبــل، وهـــي مسابقة  إلـــى 25 نــوفــمــبــر   22

املـــــدارس فــي قطر،  مــفــتــوحــة لجميع طـــالب 

تــركــز على أنشطة مــحــددة ملختلف الفئات 

ــطــلــب مـــن طـــالب املــــدارس 
ُ
الــعــمــريــة، حــيــث ي

تقديم األعمال الفنية، واملقاالت، وامللصقات 

البحثية، والــعــروض التقديمية، كــل حسب 

فئته.

ويـــرى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة 

أن تــعــزيــز الــشــغــف بــالــعــلــوم والــبــحــوث بني 

الشباب عنصر أساسي ضمن مهمة املعهد، 

لــلــشــبــاب دورا حــاســمــا  املــعــهــد أن  ويـــؤمـــن 

في إحــداث تغيير إيجابي كبير ومستدام. 

وفـــي إطــــار مــســاهــمــتــه فــي تــطــويــر «طــاقــات 

بــشــريــة واعـــيـــة ومــلــتــزمــة يــمــكــنــهــم تغيير 

الــعــالــم،» يلتزم معهد قطر لبحوث البيئة 

والطاقة بمنح الشباب تجربة ثرية مليئة 

الــحــدود  بــالــتــحــديــات وتجعلهم يــتــخــطــون 

املـــألـــوفـــة.  ويــرتــبــط مـــوضـــوع مــســابــقــة هــذا 

الـــعـــام بــاملــؤتــمــر الـــعـــاملـــي لــعــالقــة الــتــرابــط 

املستدامة بني الطاقة واملياه والبيئة 2021، 

حــيــث يــســتــطــيــع كـــل املــشــاركــني اســتــكــشــاف 

املوضوعات التي تشمل، على سبيل املثال 

املــائــي، وإعـــادة استخدام  ال الحصر، األمـــن 

مـــــــوارد املــــيــــاه، والــتــقــنــيــات  املــــيــــاه، وإدارة 

املستدامة، وتخفيف أثر التلوث، ومعالجة 

املــيــاه؛ والطاقة: الطاقة الشمسية، والطاقة 

ــود  ــ ــوقـ ــ ــددة، والــــــوقــــــود الــــبــــديــــل، والـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ املـ

الـــحـــيـــوي، وتــقــيــيــم املـــخـــاطـــر، وأثـــرهـــا على 

صحة اإلنــســان، والــتــواصــل بــشــأن املخاطر 

املــنــاطــق الحضرية،  البيئية، والــتــلــوث فــي 

وتقليل النفايات، وما إلى ذلك. 

ويمكن للطالب من جميع املدارس املوجودة 

املــعــتــرف بــهــا مـــن وزارة التعليم  فـــي قــطــر 

والــتــعــلــيــم الــعــالــي املـــشـــاركـــة فـــي املــســابــقــة، 

ــر مـــوعـــد لــلــتــســجــيــل 20  ــ حـــيـــث ســـيـــكـــون آخـ

اكــتــوبــر الـــجـــاري. ويــجــب أن يــكــون الــطــالــب 

 لــبــطــاقــة شــخــصــيــة قــطــريــة ســاريــة 
ً
حـــامـــال

املــفــعــول. كــمــا يــجــب أن يــكــون لــكــل مشترك 

مــوجــه ومــشــرف مــن هيئة الــتــدريــس يكون 

بمثابة نقطة اتصال مع معهد قطر لبحوث 

البيئة والطاقة، ويمكن لكل مدرسة ترشيح 

عدد (2) مشارك بحد أقصى لكل فئة.

ويــصــنــف الـــطـــالب حــســب أعـــمـــارهـــم إلــــى 3 

مـــســـتـــويـــات: املـــســـتـــوى املـــبـــتـــدئ مــــن 6 إلـــى 

9 ســنــوات «الـــرســـم والــتــلــويــن»، واملــســتــوى 

املــتــوســط مـــن 10 إلــــى 13 ســنــة «مــلــصــقــات 

بــحــثــيــة وعـــــــروض تـــقـــديـــمـــيـــة»، واملـــســـتـــوى 

إلــى 17 سنة «أوراق بحثية  املتقدم مــن 14 

ــقـــديـــم  وعــــــــــــروض تــــقــــديــــمــــيــــة». وســــيــــتــــم تـ

املــشــاركــات (الفئتني املتوسطة واملتقدمة)

في 31 أكتوبر الجاري، فيما سيتم اإلعالن 

عــــن املـــتـــأهـــلـــني لــلــتــصــفــيــات الـــنـــهـــائـــيـــة 11 

نــوفــمــبــر املــقــبــل. وتــجــرى الــجــولــة النهائية 

الــعــروض التقديمية ويــتــم اإلعــــالن عن  مــن 

الفائزين عبر املنصة اإللكترونية الخاصة 

باملؤتمر العاملي لعالقة الترابط املستدامة 

بني الطاقة واملياه والبيئة يوم 23 نوفمبر 

املــقــبــل. وســـوف تنشر روابـــط الــوصــول إلى 

الــتــواصــل االجتماعية  املنصة عبر وســائــل 

ملعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وجامعة 

ــا لنقاط 
ً

حمد بــن خليفة، وسنتيحها أيــض

االتصال والتنسيق مع املجموعات املقدمة 

لـــلـــســـمـــاح لـــجـــمـــيـــع املــــشــــاركــــني وزمـــالئـــهـــم 

باملدرسة وأصدقائهم بحضور الفعالية.

الدوحة - الشرق

¶ كأس املنافسة 

انطالق مؤتمر «استروكون21» لعلوم الفلك في كتارا

¶ د. محمد دياب  ¶ سيف الدوسري 

¶ جانب من الحضور 

الدوحة - الشرق
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ات  أكـــد الــدلــيــل االســتــرشــادي لــســيــاســات وإجــــراء

املـــــــوارد الـــبـــشـــريـــة بـــالـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، الــــذي 

والـــعـــمـــل  اإلداريـــــــــــــة  ــيـــة  الـــتـــنـــمـ وزارة  أصــــــدرتــــــه 

املوظف  منح  أحقية  على  االجتماعية  والــشــؤون 

بنجاح سلفة  االختبار  فترة  الذي قضى  القطري 

االعتماد  توافر  بشرط  اإلجمالي  الراتب  بضمان 

ـــدة حـــــــــاالت، مـــنـــهـــا ســلــفــة  املــــــالــــــي، وذلــــــــك فـــــي عــــ

 100 بقيمة  طالبها سلفة  الــزواج، حيث يستحق 

ألـــف ريــــال وأيـــضـــا يــســتــحــق ســلــفــة شــــراء ســيــارة 

األساسي  الراتب  أضعاف  قيمتها خمسة  خاصة 

للموظف وبما ال يقل عن 25000 ألف ريال قطري، 

ويــســتــحــق أيـــضـــا املـــوظـــف الـــقـــطـــري ســلــفــة ســـداد 

ــراتـــب  نـــفـــقـــات أعــــبــــاء الـــحـــيـــاة خــمــســة أضــــعــــاف الـ

ألــف   25000 يــقــل عــن  األســاســي للموظف وبــمــا ال 

قطري.  ريال 

السلف،  وتجديد  منح  الدليل ضــوابــط  حــدد  وقــد 

حيث يجوز تجديد طلب السلفة في حال سدادها 

أي جزء منها، وذلك بعد تسوية رصيد  أو سداد 

تسدد  وأيضا  الجديدة..  السلفة  قيمة  من  السلفة 

ــراتــــب عـــلـــى أقـــســـاط  قــيــمــة الــســلــفــة خــصــمــا مـــن الــ

أو  تزيد على خمس سنوات  شهرية خالل مدة ال 

ــرب.. ويــبــدأ الــخــصــم من  نــهــايــة الــخــدمــة أيــهــمــا اقــ

الــراتــب اعــتــبــارا مــن الــشــهــر الــتــالــي لــتــاريــخ تسلم 

السلفة. 

تقديم طلب السلفة 
الــنــمــوذج املعد  إلــى اإلدارة على  يــقــدم طلب السلفة 

الــغــرض، موضحا فيه قيمة السلفة املطلوبة  لــهــذا 

وسببها والسلف السابقة وقيمة كل منها وتواريخ 

منحها وعدد وقيمة األقساط الباقية، وعلى اإلدارة 

تــقــديــم بــيــان مــن مــلــف طــالــب الــســلــفــة الــتــي يتبعها 

ــيــــان الــــراتــــب وقــــت تــقــديــم طــلــب الــســلــفــة ومـــدة  ووبــ

الــخــدمــة والــســن والــجــنــســيــة، ويــقــدم طــالــب السلفة 

ــرارًا على الــنــمــوذج املــعــد لــهــذا الــغــرض بموافقته  إقــ

ــبـــه عــلــى أقــســاط  عــلــى خــصــم قــيــمــة الــســلــفــة مـــن راتـ

شهرية. 

اإلعفاء من سداد السلفة 
ــداد قــيــمــة الــســلــفــة  ــ يــعــفــى املـــوظـــف أو ورثـــتـــه مـــن سـ

املــســتــحــقــة عــلــيــه أو الـــبـــاقـــي مــنــهــا فـــي حـــالـــة وفـــاة 

املوظف أو إصابته بعجز كلي أو جزئي والكوارث 

العامة ويجوز في الحاالت األخرى بقرار من رئيس 

مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهة إعفاء 

املــوظــف مــن ســـداد قيمة السلفة املستحقة عليه أو 

الباقي منها. 

إجراءات منح السلف 
ــلــــف، ســلــفــة  ات مـــنـــح الــــســ ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلجــــــــــراء ــ أمــ

الــقــطــري فــيــتــوجــب عــلــيــه تــقــديــم  لــلــمــوظــف  زواج 

مــــــوارد  بــــرنــــامــــج  خــــــالل  مـــــن  زواج  ســـلـــفـــة  ــلــــب  طــ

الــخــدمــة الــذاتــيــة ويــجــب أن يــكــون املــوظــف قطري 

الــجــنــســيــة ويـــجـــب إرفــــــاق عـــقـــد الـــــــزواج وإثـــبـــات 

متزوجا  زال  مــا  املــوظــف  أن  مــن  للتحقيق  الـــزواج 

ويـــتـــوجـــب تــســديــد األقـــســـاط الــشــهــريــة بــحــيــث ال 

تــتــجــاوز خــمــس ســنــوات أو نــهــايــة الــخــدمــة أيهما 

الــتــالــي لتسليم  الــشــهــر  الــخــصــم مــن  اقـــرب ويــبــدأ 

الــســلــفــة، وفـــي حـــال عـــدم اســتــيــفــاء الـــشـــروط يــتــم 

رفـــض الــطــلــب مــن مــوظــف الـــرواتـــب ورفــعــه ملــديــر 

اإلدارة. 

النهائي  والرفض  باالطالع  اإلدارة  مدير  ويقوم   

ـــى  ــار إلـ ــ ــعــ ــ ــلــــمــــا أنـــــــه ســــيــــصــــل إشــ عــ

صـــاحـــب الــطــلــب بــالــرفــض مــن 

البرنامج.  خالل 

ــاء  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــــي حـــــــــــال اسـ

الـــشـــروط يــتــم الــتــدقــيــق 

ــرة  ــمـ ــلـ عــــلــــى الــــطــــلــــب لـ

ــتــــمــــاده  األخـــــيـــــرة واعــ

مـــن مــوظــف الـــرواتـــب 

ــم رفـــعـــه ملــديــر  ومــــن ثـ

مــديــر  ويـــقـــوم  اإلدارة 

بـــــــاالطـــــــالع  اإلدارة 

ــكــــل  واعــــــــــتــــــــــمــــــــــاده بــــشــ

أنه سيصل  علما  نهائي 

الطلب  إلى صاحب  إشعار 

البرنامج  خــالل  مــن  باملوافقة 

ــكـــاس  ــعـ ــن انـ ــ ــد مـ ــأكــ ــتــ ــتــــوجــــب الــ ويــ

املوظف.  في حساب  السلفة 

سلفة شراء سيارة 
وقــد بــني الــدلــيــل إجــــراءات منح سلفة شـــراء سيارة 

للموظف القطري يتوجب عليه تقديم طلب السلفة 

من خالل برنامج موارد والتحقق من قضاء املوظف 

لفترة االختبار بنجاح إذا كانت السلفة جديدة. 

ــة ســـابـــقـــة  ــفـ لــــديــــه رصــــيــــد ســـلـ املـــــوظـــــف  كـــــــان  وإذا 

ــن رصـــيـــد الـــســـلـــفـــة الــســابــقــة  يـــجـــب ســــــداد 50 % مــ

وأن تـــكـــون قــيــمــة الــســلــفــة املــطــلــوبــة 

ــعــــاف  تــــتــــجــــاوز خـــمـــســـة أضــ ال 

ــراتـــب األســـاســـي للموظف  الـ

ــتـــأكـــد مــن  وعـــلـــيـــه يـــجـــب الـ

أن فــتــرة ســـداد األقــســاط 

تـــتـــجـــاوز  الـــشـــهـــريـــة ال 

خــمــس ســنــوات و يتم 

ــم مـــــن الـــشـــهـــر  الــــخــــصــ

ــيــــم  ــلــ ــتــــســ الـــــــــتـــــــــالـــــــــي لــ

السلفة وفي حالة عدم 

اســتــيــفــاء الــشــروط يتم 

رفض الطلب من موظف 

ــه ملـــديـــر  ــ ــعــ ــ الـــــــرواتـــــــب ورفــ

اإلدارة، ويقوم مدير اإلدارة 

ــرفـــــض الــنــهــائــي  ــ ــــالع والـ ــــاالطـ بـ

علما أنه سيصل إشعار إلى صاحب 

الطلب بالرفض من خالل البرنامج. 

وفي حال استيفاء الشروط يتم التدقيق على الطلب 

ــرواتـــب ومــن  ــرة األخـــيـــرة واعــتــمــاده مــن مــوظــف الـ ملـ

ثم رفعه ملدير اإلدارة ويقوم مدير اإلدارة باالطالع 

واعتماده بشكل نهائي علما أنه سيصل إشعار إلى 

صاحب الطلب باملوافقة مــن خــالل البرنامج ويتم 

التأكد من انعكاس السلفة من حساب املوظف. 

إجراءات منح السلفة 
ات مـــنـــح ســلــفــة ســـداد  ــراء ــ ــإجـ ــ أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـ

فيتوجب  القطري  للموظف  الحياة  أعباء  نفقات 

السلفة من خالل برنامج موارد  عليه تقديم طلب 

بنجاح  االختبار  فترة  من قضاء  التحقق  ثم  ومن 

إذا كــانــت الــســلــفــة جــديــدة وفـــي حــالــة مــا إذا كــان 

 30 املوظف رصيد سلفة سابقة يجب سداد  لدى 

% مـــن رصــيــد الــســلــفــة الــســابــقــة وأن تــكــون قــيــمــة 

ــجـــاوز خـــمـــســـة أضـــعـــاف  ــتـ الـــســـلـــفـــة املـــطـــلـــوبـــة ال تـ

ــد مـــن فــتــرة  ــأكـ ــتـ ــاســــي لــلــمــوظــف والـ ــراتــــب األســ الــ

ال تجاوز خمس سنوات  الشهرية  األقساط  سداد 

السلفة  لتسليم  التالي  الشهر  من  الخصم  ويبدأ 

ـــشــــروط يـــتـــم رفـــض  ــدم اســـتـــيـــفـــاء الـ ــ ــالـــة عـ ــــي حـ وفـ

الــطــلــب مــن مــوظــف الــرواتــب ورفــعــه ملــديــر اإلدارة 

النهائي  والــرفــض  بــاالطــالع  اإلدارة  مــديــر  ويــقــوم 

ــــى صـــاحـــب الــطــلــب  ــــه ســيــصــل إشــــعــــار الـ عــلــمــا أنـ

استيفاء  وفي حالة  البرنامج  من خالل  بالرفض 

األخيرة  للمرة  الطلب  على  التدقيق  يتم  الشروط 

واعتماده من موظف الرواتب ومن ثم رفعه ملدير 

بــاالطــالع واعــتــمــاده  اإلدارة  مــديــر  اإلدارة ويــقــوم 

إشــعــار لصاحب  أنــه سيصل  علما  نهائي  بشكل 

من  والتأكد  البرنامج  خــالل  من  باملوافقة  الطلب 

انــعــكــاس الــســلــفــة فــي حــســاب املــوظــف.. وقــد شــدد 

ــة الــتــي  ــلـ الــدلــيــل عــلــى أهــمــيــة مــنــح املــوظــفــة األرمـ

متزوج. بفئة  االجتماعية  العالوة  أوالدها  تعول 

ويــشــتــرط الســتــحــقــاق املـــوظـــف مـــن ذوي اإلعــاقــة 

يكون  أن   % 25 بنسبة  املقرر  العمل  لبدل طبيعة 

املختصة  الطبية  الجهة  اإلعاقة صادرا عن  تقرير 

العامة.  الصحة  بوزارة 

ضوابط سلف الزواج
تـــصـــرف ســلــفــة الــــــزواج وفـــقـــا لـــعـــدد مـــن الــضــوابــط، 

أهــمــهــا أن يــكــون املــوظــف قــد قــضــى فــتــرة االخــتــبــار 

بنجاح ويمنح املوظفون القطريون سلفة بضمان 

الراتب عن واقعة الزواج إذا كانت بعد العمل بتاريخ 

املــوارد البشرية املدنية على أن يقدم  أحكام قانون 

طلب السلفة خالل مدة سنة من تاريخ عقد الزواج.. 

وال يـــجـــوز الــجــمــع بـــني اكـــثـــر مـــن ســلــفــة زواج ولــو 

تعددت وقائع الزواج ويكون للموظف فقط في هذه 

الحالة تسوية السلفة القديمة وطلب سلفة أخرى 

ــراء املــقــاصــة بني  ــ ــزواج الــجــديــدة وإجــ ــ عـــن واقـــعـــة الــ

السلفتني وصــرف الــفــرق لــه وتــصــرف سلفة الــزواج 

بسبب اإلعالة وفق عدد من الضوابط، حيث يجوز 

للموظف طلب سلفة زواج عن واقعة زواج األبناء من 

الذكور أو اإلنــاث و في كل األحــوال ال يجوز للعائل 

الجمع بني سلفتي زواج عن نفسه وزواج من يعول. 

كما تجب مراعاة أحكام املادة 126 من قانون املوارد 

البشرية املدنية بشأن حدود االستقطاع من املبالغ 

الــواجــبــة األداء مــن الجهة الحكومية للموظف في 

ــــاالت ســلــف الــــــزواج وأنــــــواع الــســلــف األخــــرى  كـــل حـ

املنصوص عليها في املادة 44 من الالئحة. 

تجديد السلفة 
وتكون هناك إمكانية تجديد سلفة شــراء السيارة 

للموظف القطري حيث يجوز تجديد سلفة شــراء 

ســـيـــارة خــاصــة بــشــرط أن يــكــون املـــوظـــف قـــد ســدد 

50 % من قيمة السلفة أو مــرور سنتني على تاريخ 

الــحــصــول على السلفة، كــذلــك يــجــوز تجديد سلفة 

أعــبــاء الحياة بشرط أن يكون املــوظــف قــد ســدد 30 

% من قيمة السلفة، وفي جميع األحــوال يتم إجراء 

ــن الــســلــفــة الـــجـــديـــدة املــــقــــررة لــلــمــوظــفــني  مــقــاصــة مـ

واملتبقي من السلفة القديمة.

r تنشر شروط منح الّسلف ملوظفي الحكومة

¶ أحد منافذ خدمات املواطنني  ¶ موظفات يشاركن في دورة تدريبية بإحدى دوائر الخدمة 

غنوة العلواني
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وقعت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة واملعهد 

العالي للنمو األخضر أمس الجمعة الثامن من أكتوبر 

ف 
ّ
الجاري مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكي

مــع تغير املــنــاخ والــنــمــو األخــضــر، وذلـــك بمقر املعهد 

العاملي بمدينة سيول بكوريا الجنوبية.

ــتــــور عـــبـــدالـــلـــه بــن  ــعــــادة الــــدكــ وقـــــد شـــهـــد الـــتـــوقـــيـــع ســ

عبدالعزيز بــن تركي السبيعي وزيــر البلدية والبيئة 

الـــوزراء،  الــدولــة لشؤون مجلس  والقائم بأعمال وزيــر 

وســـعـــادة الــســيــد بـــان كــي مـــون رئــيــس املــعــهــد الــعــاملــي 

للنمو األخضر.

ـــزيـــــــارة ســلــســلــة  ــد ســـــعـــــادة الــــــوزيــــــر خـــــــالل الــــ ــ ــقـ ــ وعـ

ــدأت بــاجــتــمــاعــه مـــع ســـعـــادة الــســيــد  ــ اجـــتـــمـــاعـــات، بـ

األخضر،  للنمو  العاملي  املعهد  رئيس  مون  كي  بان 

وذلـــك فــي إطـــار تــعــزيــز جــهــود دولـــة قــطــر اإلقــلــيــمــيــة 

ــنـــاخـــي والــتــنــمــيــة  ــة فــــي مـــجـــال الـــتـــغـــيـــر املـ ــيــ ــدولــ والــ

املستدامة.

كما اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن 

تركي السبيعي على هامش الزيارة مع كل من: سعادة 

السيدة هان جيون اي وزيرة البيئة، وسعادة السيدة 

هــيــون جــيــنــي كــيــم - نــائــبــة وزيــــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 

تغير املناخ. وتم بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بني 

دولة قطر وكوريا في مجاالت البيئة والتغير املناخي 

والتنمية املستدامة البيئية.

وحضر االجتماعات سعادة السيد خالد بن إبراهيم 

الـــحـــمـــر - ســفــيــر دولــــــة قـــطـــر لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا 

الــعــاملــي للنمو  بــالــذكــر أن املعهد  الجنوبية. والــجــديــر 

األخـــضـــر (GGGI) هـــو مــنــظــمــة دولـــيـــة مــقــرهــا مــديــنــة 

إلـــى دعــم  ســيــول بجمهورية كــوريــا الجنوبية تــهــدف 

وتــعــزيــز النمو األخــضــر، لتحقيق التنمية املستدامة 

والتوازن بني النمو االقتصادي واالستدامة البيئية.

تفاهم بني قطر ومعهد النمو األخضر بكوريا الجنوبية

الدوحة - الشرق

¶ د. عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي مع وزيرة البيئة الكورية الجنوبية ¶ وزير البلدية والبيئة ورئيس املعهد العاملي للنمو األخضر بان كي مون

ــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
ُ
ــع عـــبـــدالـــرحـــمـــن الــســلــيــطــي، امل ــوقـ تـ

البلدية  بــــوزارة  الــقــطــري  الــزراعــي  ســاحــات بيع املنتج 

ــــزارع فــي املــوســم الجديد  والــبــيــئــة، أن تــرتــفــع نسبة املـ

لساحات املنتج الزراعي بنحو 10 %، مقارنة باملوسم 

املـــزارع مــن 159 مزرعة  املــاضــي، حيث ينتظر أن تقفز 

إلـــى نــحــو 175 مــزرعــة أي 15 مــزرعــة جـــديـــدة، تضاف 

إلى القائمة املشاركة، ومتأتية باألساس من تلك التي 

تقدمت بطلبات للمشاركة في ساحة املزروعة.

وقال السليطي في تصريح لـ ء: إن أعمال الصيانة 

واالستعدادات للموسم الجديد في مختلف الساحات 

الخمس بلغت نسبة 50 %، مؤكدا أن مختلف عمليات 

الصيانة جارية على قدم وساق، وأنها ستكون جاهزة 

قبل انطالق املوسم املنتظر بداية شهر نوفمبر القادم.

مضيفا: «لــقــد تــم تجهيز الساحة بمختلف الخدمات 

الــضــروريــة للعمل مــن مــواقــف ومــظــالت ودورات مياه 

الــتــي تــخــدم املستهلك واملنتج  الــخــدمــات  وغــيــرهــا مــن 

على حد السواء».

يتوقع االنطالق في نوفمبر 
وينتظر أن تعطى بداية من شهر نوفمبر القادم ضربة 

البداية للموسم العاشر لساحات املنتج الزراعي، الذي 

 لساحة املــزروعــة إلــى ســوق أم صالل 
ً
سيعرف انــتــقــاال

املركزي، والتي (أي الساحة) ستشهد ارتفاعًا في عدد 

املزارعني املتواجدين فيها. 

كما انطلقت عمليات الصيانة بكل من ساحتي الوكرة 

املــنــتــجــني واملستهلكني  والـــخـــور اســتــعــدادًا الســتــقــبــال 

للموسم الجديد، متوقعًا زيادة في عدد املزارع املشاركة 

الــتــي ستحدد نسبتها مــع بداية  الــجــديــد،  فــي املــوســم 

الــتــســجــيــل لــــدى الــجــهــات املــعــنــيــة فـــي الــفــتــرة الــقــلــيــلــة 

القادمة.

انــطــلــق عــمــل ســاحــات املــنــتــج الـــزراعـــي املــحــلــي فــي عــام 

2012، وكانت البداية بـ 16 مزرعة وثالث ساحات وهي 

الــوكــرة والــخــور والشمال، حيث توجد هــذه الساحات 

بجوار املزارع، والتي تجعل الفترة الزمنية بني القطفة 

والبيع خمس ســاعــات فــقــط، بحيث ال يــوجــد هــدر في 

الزراعية القطرية، والساحات توفر الخضار  املنتجات 

باألسعار املعتمدة من وزارة التجارة والصناعة ليصل 

عدد الساحات نحو 5 ساحات استقبلت منتجات 159 

مزرعة في املوسم املاضي. 

 دعم اإلنتاج 

وتـــعـــد ســـاحـــات املــنــتــج املــحــلــي واحــــــدة مـــن املــنــصــات 

والنوافذ التسويقية الرئيسية للمنتج املحلي، حيث 

تعمل الجهات املعنية على تقديم كافة أشــكــال الدعم 

للمزارعني في قطر على غرار البيوت املحمية وتوزيع 

بـــذور مدعومة وخــدمــات لوجستية، ثــم نستكمل ذلك 

بوجود ساحات للبيع، كما يمكن للمزارع بيع املنتج 

في املواقع التجارية وغيرها من كافة أشكال الدعم.

وســاهــمــت تــجــربــة الـــســـاحـــات مــنــذ انــطــالقــهــا فـــي دفــع 

اإلنتاج الزراعي في الدولة، ورفعت من نسب االكتفاء 

الــذاتــي، حيث تستهلك الساحات الخمس أكثر من 50 

% من اإلنتاج املحلي، بينما يتم بيع الباقي في السوق 

املركزي واملجمعات التجارية.

منصة تسويق مباشر 
وتـــوفـــر ســـاحـــات املـــنـــتـــج املـــحـــلـــي مــنــصــة تــســويــق 

املستهلك  مــع  لــيــتــعــامــل  الــقــطــري  لــلــمــزارع  مــبــاشــر 

بانخفاض  الــســاحــات  ز 
ّ
تتمي حــيــث  وســيــط،  بــدون 

ــنــتــجــات املــعــروضــة عـــن أســـعـــار الــنــشــرة 
ُ
أســـعـــار امل

 % 30 إلــى   25 تــتــراوح بــني  ــة بنسبة تــصــل 
ّ
الــيــومــي

نتجني.
ُ

للم م خدماتها مجانا 
ّ

قد
ُ
وت

اتـــبـــعـــت قـــطـــر ســـيـــاســـة طـــمـــوحـــة لــلــنــهــوض بـــاإلنـــتـــاج 

الـــــزراعـــــي املـــحـــلـــي وحــــــــددت األهـــــــــداف مــــن خـــــالل دعـــم 

ــي عــبــر  ــ ــزراعـ ــ ــاع الـ ــطـ ــقـ ــــني واملـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي الـ ــزارعـ ــ املـ

ــزراعــــي، ومــنــح الــقــروض  ــاد الــ ــ ــ تــقــديــم املـــشـــورة واإلرشـ

والـــدعـــم لــلــمــدخــالت الــزراعــيــة واإلنــتــاجــيــة مــن الــبــذور 

املـــزارع املتجهة للزراعة العضوية  واملــبــيــدات، وتــزويــد 

بمستلزماتها، وتقديم خاليا النحل مجانا ألصحاب 

ــزارع الــنــحــل، عـــالوة عــلــى ذلـــك فــقــد تــم دعـــم أصــحــاب  مــ

املزارع الخاصة من خالل إيجاد حلول للتحديات التي 

تواجههم واملتمثلة في الحر والرطوبة العالية وشح 

وضعف جودة املياه، حيث شجعت الوزارة على تحول 

ظم الري الحديثة، 
ُ
ظم الري التقليدية إلى ن

ُ
املزارع من ن

ــرام اتــفــاقــيــة مـــع بــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة، ملنح  ــ مـــن خـــالل إبـ

ظم الري الحديثة بها، 
ُ
املزارع قروضًا ميسرة لتركيب ن

بفائدة تتراوح بني 1.0 - 1.5 باملائة فقط، يتم سدادها 

على مدة 8 سنوات.

تحسني تسويق املنتج املحلي 
الــزراعــي بشكل كبير  الــجــهــات املعنية بالقطاع  ركـــزت 

عــلــى تـــوطـــني تــكــنــولــوجــيــا الــبــيــوت املــحــمــيــة بـــاملـــزارع 

لــزيــادة اإلنتاج  الة 
ّ

القطرية، باعتبارها الوسيلة الفع

الــخــضــراوات بــاملــزارع القطرية مــن ناحية، وتقليل  مــن 

ة الوحدة منها من ناحية 
ّ
استهالك املياه ورفع إنتاجي

أخــرى، في حني شهدت السنوات األخيرة زيــادة كبيرة 

املــزروعــة بالبيوت املحمية، حيث كانت  في املساحات 

520 هكتارا فــي عــام 2019 وأصبحت 645 هكتارا، أي 

بــزيــادة 125 هكتارا التي تقدر بنسبة 24 باملائة. كما 

عملت على تحسني التسويق املحلي للمزارع القطرية 

من خالل طرح املبادرات التي تهدف إلى وصول إمدادات 

الــخــضــراوات بكافة أنواعها بشكل  املـــزارع املحلية مــن 

أكبر لألسواق واملجمعات التجارية، وتمكني أصحاب 

املـــــزارع مــن الــحــصــول عــلــى أســعــار عــادلــة ملنتجاتهم، 

فعمدت إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من املزارع القطرية 

بــاملــشــاركــة فــي ســاحــات املــنــتــج الـــزراعـــي الــقــطــري، وتــم 

الــخــضــراوات القطرية املميزة  إطـــالق برنامج تسويق 

ومـــبـــادرة مــــزارع قــطــر بــالــتــعــاون مــع حــمــايــة املستهلك 

بــوزارة التجارة والصناعة، والــذي يهدف إلى تسويق 

املــجــمــعــات االستهالكية  الــقــطــريــة داخـــل  الــخــضــراوات 

بشكل مميز يضمن زيــادة الطلب على هــذه املنتجات، 

وبما يخلق طلبًا متزايدًا على املنتجات القطرية يكون 

حــافــزًا لها ولــزيــادة إنتاجها مــن الــخــضــراوات، كما تم 

إنشاء مركز التسويق الزراعي والخدمات (محاصيل) 

بغرض تسويق منتجات املزارع القطرية.

ء: 50
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وأعربت عن فخرها لكونها معلمة وهي توجه 

ــزاز لــلــمــعــلــمــني بــمــنــاســبــة  ــ ــتــ ــ ــل الـــتـــقـــديـــر واالعــ كــ

 
ّ
ــيــــوم املـــعـــلـــم الــــعــــاملــــي، مــضــيــفــة أن ــفــــال بــ ــتــ االحــ

لــدراســة مجال  مؤسسة قطر هــي التي حفزتها 

الـــتـــربـــيـــة الـــخـــاصـــة وعـــلـــم الـــتـــعـــامـــل مــــع أطـــفـــال 

 تعامل طفل من ذوي التوحد 
ّ
التوحد.. وقالت إن

ــة تـــصـــويـــر ومــحــاولــتــه  ــ مـــعـــي عـــنـــدمـــا حــمــلــت آلـ

الســتــكــشــاف الــعــالــم مــن حــولــنــا دفــعــنــي لــدراســة 

علم التربية الخاصة، كما أنني درســت وكبرت 

فــي مــــدارس مــؤســســة قــطــر وعـــدت إلــيــهــا معلمة 

الــتــوحــد بأكاديمية ريــنــاد.. وفيما يلي  ألطــفــال 

تفاصيل الحوار:

 مكانة املؤسسة 
◄ بدأت طالبة بمؤسسة قطر وعــدِت إليها معلمة بعد 

تخرجك.. ما هي مكانة املؤسسة في حياتك؟ 
 املدينة 

ٌ
► كـــان عــمــري 6 ســنــوات عــنــدمــا دخــلــت

التعليمية ألول مرة، وعلى مدار سنوات دراستي 

ــان،  ــكـ ــذا املـ ــ ــل هـ ـ
ّ
ــك ــة، شـ ــويـ ــانـ ــثـ ــلـــة الـ ــتـــى املـــرحـ وحـ

 هنا، 
ُ

 وكبرت
ُ

شخصيتي ومستقبلي، لقد تعلمت

إلــى مؤسسة   
ُ

وبعد تخرجي مــن الجامعة عــدت

قطر، كمعلمة في أكاديمية ريناد.

ــات جــمــيــلــة، طـــوال   ذكـــريـ
ُ

ــان، بــنــيــت ــكـ فـــي هــــذا املـ

الــجــامــعــي، وأجملها تلك  فــتــرة التعليم مــا قبل 

الـــذكـــريـــات الـــتـــي تــتــعــلــق بــقــيــم الــعــطــاء وخــدمــة 

املــجــتــمــع، لــقــد عــــززت مــؤســســة قــطــر فــي داخــلــي 

هــذه القيم، مــن خــالل أنشطة التبرع واملشاركة 

املجتمعية.

 كــمــا أن الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي لــلــطــالب واملــعــلــمــني، 

 لــثــقــافــات اآلخـــريـــن وأكــثــر 
ً

جــعــلــنــي أكـــثـــر تــقــبــال

ا بــعــاداتــنــا وتقاليدنا كقطريني، والقيم 
ً
تمسك

االسالمية، حتى أنني ما زلت أذكر تلك األغنية 

ــا 
ً

ـــا وهــــي (مـــتـــحـــدون مــع
ً

الـــتـــي كــنــا نــغــنــيــهــا مـــع

ا، كعائلة من األمم)، والتي تدعو 
ً

متحدون جميع

إلى الوحدة بني كافة الشعوب.

 تعليم ذوي التوحد 
◄  ما الذي حفّزك على التركيز على تعليم طالب ذوي 

التوحد؟ 
► كنت في الصف العاشر في أكاديمية– قطر، 

حني اخترت أن أخصص ساعات خدمة املجتمع 

ــة، لــلــطــالب مـــن ذوي  ــيـ ــمـ الـــتـــي تــنــظــمــهــا األكـــاديـ

الــتــوحــد، وكـــانـــت تــلــك املــــرة األولـــــى الــتــي أقــابــل 

فيها طالبا من ذوي التوحد، والصورة النمطية 

ا عن هؤالء األطفال أنهم ليسوا اجتماعيني 
ً
عاملي

وال يحبون التواصل مع اآلخرين.

 فــي املــــرة األولـــــى، شــعــرت بــصــعــوبــة فــي دخــول 

عامله، لم أتمكن من أن أشد انتباهه إلّي، ولكنني 

حــني أخــرجــت آلــة التصوير، كــي أوثـــق املــشــروع 

املدرسي، نظر إلي وحصل بيننا تواصل، عندها 

أدركت أن مسؤوليتنا هي أن نستكشف األشياء 

التي تثير اهتمام هؤالء األطفال، مما سيمكننا 

من مساعدتهم.

 دراســتــي الثانوية فــي مؤسسة 
ُ

وعندما أنهيت

 أن أستكشف املزيد حول عالم األطفال 
ُ

قطر، أردت

الــتــوحــد، فتابعت دراســتــي الجامعية  مــن ذوي 

واملاجستير في التربية الخاصة وتربية الدمج، 

حيث نلت شهادة املاجستير من معهد التربية 

في كلية لندن الجامعية باململكة املتحدة، كما 

نلت درجــة البكالوريوس فــي التربية الخاصة 

مع التخصص في اضطراب طيف التوحد.

 تجربة اليوم األول 
أكــاديــمــيــة  فــي  الــيــوم األول كمعلمة  ◄  كــيــف تــصــفــني 

ريناد؟ 
 

ُ
► بعد ســنــوات مــن الــدراســة األكاديمية وجــدت

نفسي فــي أكــاديــمــيــة ريــنــاد، أدّرس األطــفــال من 

ذوي التوحد بشكل مباشر، لقد كــان علينا أن 

نتعلم كيف نــتــواصــل معهم، وكــيــف نساعدهم 

ــي تـــواجـــهـــهـــم،  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــديــ ــحــ ـــتــ ــاوز الـ ــ ــجــ ــ ــى تــ ــلــ عــ

ـــا فــــي الـــلـــغـــة الـــتـــعـــبـــيـــريـــة، وإيـــصـــال 
ً

وخـــصـــوص

الــفــهــم والتعلم  لــهــم، وتنمية مــهــارات  املــعــلــومــة 

واملــرونــة بالتفكير ومــهــارة االنتظار والتعبير، 

وهنا يكمن التحد ي أمامنا 

كمعلمني.

ــن تــســتــمــديــن قــوتــك  ــ ◄  مــــن أيـ
ــال  ــفـ ــــس أطـ ــدريـ ــ ــــي تـ ــتــــك فـ ــاقــ وطــ

التوحد؟
► قبل أيام، تمكن طفل لدينا 

مــــن الـــتـــعـــرف عـــلـــى األحـــــرف 

األبـــجـــديـــة، كــمــا تــمــكــن طفل 

آخر بواسطة جهاز تواصل 

ــاء، هـــذا اإلنــجــاز  مــن طــلــب مــ

ــا 
ً
ــا، يــحــدث أثـــــًرا إيــجــابــي

ً
الــــذي قـــد يــبــدو بــســيــط

كبيًرا في حياة الطفل، أن يعبر عن احتياجاته 

لآلخرين، وهو ما يمدنا بالدافع كي نستمر.

بالتوحد  وعي املجتمع 
يمتلك  املــجــتــمــع  أن  الــيــوم  تــشــعــريــن  أي حــد  ◄  إلـــى 

التوحد؟ الوعي حول 
► ما زال الكثيرون ينظرون 

بينما  التوحد كمرض،  إلــى 

هـــو اضـــطـــراب وطـــيـــف، وكــل 

طــــفــــل يـــخـــتـــلـــف عــــــن اآلخــــــر 

مــن نــاحــيــة الــتــحــديــات التي 

ــو مـــا يــفــرض  يــواجــهــهــا، وهـ

ـــا مـــحـــددة لـــدعـــم هـــؤالء 
ً
طـــرق

ا 
ً

دائم األطفال. نحن نوصي 

انطباعه  فــرد  يــكــون أي  بــأال 

عــن هـــؤالء األطــفــال مــن خــالل مــصــدر واحـــد أو 

ــد، فــلــكــل طفل  بــعــد الــتــعــرف عــلــى شــخــص واحــ

 الــتــعــمــيــم. وفــيــمــا 
ّ
وضـــع خـــاص بـــه، وال يــصــح

يــتــعــلــق بـــدمـــج األطـــفـــال مـــن ذوي الــتــوحــد فــي 

املـــدارس، فــأنــا أرى أنــه ال بــد مــن مــراعــاة حالة 

كــل طــفــل عــلــى حــــدة، حــيــث ال يــمــكــنــك أن تضم 

 لديه صعوبات في صف دراسي يحتوي 
ً

طفال

الى خطة  الطالب يحتاج  فهذا  ا، 
ً
30 طالب على 

ــفــــال الـــذيـــن لــديــهــم  ــا فـــي حـــالـــة األطــ فــــرديــــة، أمــ

أقــرانــهــم، فهؤالء  مــع  تتطابق  تعليمية  قـــدرات 

تعلمهم  مــراعــاة طــرق  يحبذ دمجهم ولكن مع 

الفردية.

الخاصة  التربية  الشباب على   تحفيز 
تحفزين  الخاصة.. كيف  التربية  في  ◄  تخصصت 

املجال؟ بهذا  االلتحاق  الشباب على 
ــتــــرت الـــتـــربـــيـــة الـــخـــاصـــة، لــقــيــت  ► عـــنـــدمـــا اخــ

املجتمع  يتقبل  لــم  ولــكــن  أهــلــي،  مــن  ــا 
ً

تــشــجــيــع

مـــن حــولــي خـــيـــاري، بــســبــب عـــدم انــتــشــار هــذا 

الـــتـــخـــصـــص بـــــني الــــقــــطــــريــــني، رغـــــــم الـــحـــاجـــة 

لــقــدرتــنــا عــلــى الـــتـــواصـــل األفـــضـــل مـــع الــطــالب 

لديهم  االجتماعية  املهارات  واألهالي وتنمية 

ـــا، كــمــا أن مــجــال الــتــربــيــة 
ً

والــتــعــلــم مــنــهــم أيـــض

ــارات الـــقـــيـــادة، والــتــفــكــيــر  ــهــ الـــخـــاصـــة يـــعـــزز مــ

التي  العطاء  قيم  ناهيك عن  الحلول،  وابتكار 

ا 
ً
أكثر إنسانية. وإيمان تسهم في بناء مجتمع 

املجتمع  أفــراد  يــشــارك جميع  أن  بأهمية  مني 

بشكل أكبر في العملية التعليمية، ملا لذلك من 

إلى  القادمة، أسعى  األجيال  إيجابي على  أثر 

الــقــطــري على  الــشــبــاب  مــبــادرة لتحفيز  إنــشــاء 

والعمل  التربية  التخصص بمختلف مجاالت 

األدلة. القائمة على  باملمارسات 

أثرت املهنة في حياتي  هكذا 
◄  كمعلمة تربية خاصة، هل تركت مهنتك أثًرا على 

حياتك؟ 
الــدوام  انتهاء  بعد  البيت  إلــى  أعــود  ► عندما 

ــفـــردي، بـــل تـــرافـــقـــنـــي أخـــبـــار  ــمـ فـــأنـــا ال أعـــــود بـ

ــال، وإنــجــازاتــهــم الــصــغــيــرة..  ــفـ وحــكــايــات األطـ

استرجعها  ابتساماتهم وتفاعالتهم، وعندما 

البهجة على حياتي.  فهذا يضفي 

 وقــد تدخل عــبــارة امتنان مــن ولــي أمــر الفرح 

إلـــــى قـــلـــبـــي، فــــالــــقــــدرة عـــلـــى الـــعـــطـــاء وإحــــــداث 

تـــغـــيـــيـــر، يـــصـــنـــعـــان ســــعــــادة ال تــضــاهــيــهــا أي 

لكوني معلمة  أنــا ممتنة  لهذا  أخــرى،  ســعــادة 

في أكاديمية ريناد، وممتنة لكل األطفال الذي 

الدائم. أعلمهم ألنهم سبب تطوري 

 يوم املعلم 
توجهينها  التي  الكلمة  ما  العاملي،  املعلم  يوم  ◄  في 

والطالب؟ املعلمني  إلى 
► ال يــمــكــن أن يــفــي أي كــالم حــق املــعــلــم، الــذي 

يــتــفــانــى فـــي الـــعـــطـــاء مـــن أجــــل تـــطـــويـــر ثــقــافــة 

ــم لــلــمــســتــقــبــل،  ــ ــدادهــ ــ ــــالب، وإعــ ــــطـ ومـــــهـــــارات الـ

ــه شــغــف،  الــتــعــلــيــم فـــي الـــواقـــع لــيــس مــهــنــة، إنــ

يرافقه  بل  الــدوام،  بعد  ينتهي عمله  فاملعلم ال 

البيت.  إلى 

ريــنــاد، أشكرهم على  أكاديمية  للمعلمات في 

كــل الــجــهــود، والـــوقـــت، واملــحــبــة الــتــي تــزودهــم 

تذمر،  الــطــالب دون  دعــم  مــن  ليتمكنوا  بالقوة 

اليومية،  التحديات  ومساعدتهم في مواجهة 

الدراسية  الغرف  في  اإليجابية  الطاقة  مع بث 

فهم سعادتنا، ووجودهم  واملدرسة، وللطالب 

يــبــث الــحــيــاة فـــي أكــاديــمــيــة ريـــنـــاد، ويــحــفــزنــا 

أهدافنا. الرحلة حتى تحقيق  ملواصلة 

ء:

املجتمع بحاجة ملتخصصني في التربية الخاصة 

¶ لولوة الدرويش في الصف املدرسي 

ــولــوة الـــدرويـــش، معلمة  أكــــدت الــســيــدة ل
ــة  ــاصـ ــخـ ــة الـ ــيــ ــربــ ــتــ ــ مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي ال
ــاد، عــضــو الــتــعــلــيــم  ــنــ ــ فـــي أكـــاديـــمـــيـــة ري
مـــا قــبــل الــجــامــعــي فـــي مــؤســســة قــطــر، 
الــتــوحــد،  لـــألطـــفـــال ذوي  واملــخــصــصــة 
أكـــدت حــاجــة املجتمع ملتخصصني في 
ــة الــتــربــيــة الــخــاصــة وفــــي كيفية  ــ دراســ
 أّن 

ً
الــتــعــامــل مــع أطــفــال الــتــوحــد، مــنــوهــة

التوحد بحاجة ألشخاص لديهم  أطفال 
التغيير فــي حياة  الـــقـــدرة عــلــى إحــــداث 
الــصــغــار ولــديــهــم الــكــفــاءة فــي التواصل 
ــارات،  ــهـ ــر وتــنــمــيــة املـ ــ مـــع الـــطـــالب واألسـ
الــتــربــيــة الــخــاصــة يعزز  كــمــا أّن مــجــال 
مــــهــــارات الـــقـــيـــادة والــتــفــكــيــر وابـــتـــكـــار 
أنــهــا تستعد لصياغة  الــحــلــول. ونــوهــت 
الــقــطــري على  الــشــبــاب  مــبــادرة لتحفيز 
التربية  الــتــخــصــص بمختلف مــجــاالت 

والعمل باملمارسات القائمة على األدلة.

وفاء زايد

¶  لولوة الدرويش خالل تعليم أطفال التوحد 

¶  أطفال مصابون بطيف التوحد
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ـــن الـــجـــامـــعـــات  بــــاشــــر بــــاحــــثــــو وطـــــــالب عــــــدد مــ

الــشــريــكــة بــاملــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة بــشــكــل مــبــاشــر 

 2022 ـ   2021 الــــدراســــي  الـــفـــصـــل  فــــي  الــــدراســــة 

الـــدراســـيـــة  الـــحـــيـــاة  ــــودة  بــعــد عـ  % 100 بــنــســبــة 

الـــجـــامـــعـــيـــة  اإلدارات  حـــــرص  مــــع  لـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، 

ــى درجـــــــات  ــ ــــصـ ــة عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق أقـ واإلشــــــرافــــــيــــ

الــحــمــايــة لــلــطــالب واملــوظــفــني واملــشــرفــني داخــل 

ــي، مـــــن خــــــالل إبـــــــــراز الـــحـــالـــة  ــعــ ــامــ ــجــ الـــــحـــــرم الــ

ــــي،  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ـــراز اإللـ ــ ــتــ ــ ــ الـــــخـــــضـــــراء لـــتـــطـــبـــيـــق احـ

وتشديد  آمنة،  اجتماعية  على مسافة  والحفاظ 

ــــالل غـــســـل الـــيـــديـــن  ــة مــــن خـ ــيـ ــائـ الـــضـــوابـــط الـــوقـ

الكمامة. وارتداء  املعقمات  واستخدام 

ــلــــق الـــجـــســـر األكـــاديـــمـــي  ــاء أطــ ــ ــنـ ــ وفـــــي هـــــذه األثـ

بــمــؤســســة قــطــر دورة تــحــضــيــريــة لــلــطــالب حــول 

وذلك  بالجامعة،  االلتحاق  بطلب  التقدم  كيفية 

 24 18 أكتوبر الجاري وحتى  الفترة ما بني  في 

املقبل. نوفمبر 

تــوضــيــحــيــة تتعلق  الــــدورة مــوضــوعــات  وتــقــدم 

بــالــتــقــديــم والــبــحــث وعــمــلــيــة اخــتــيــار الــجــامــعــة 

ــبـــة بـــمـــا يـــمـــكـــن الــــطــــالب مــــن اســـتـــيـــعـــاب  ــنـــاسـ املـ

منهم. املطلوب 

اآليــلــتــس  تــحــضــيــريــة الخــتــبــار  وقـــدمـــت دورات 

في  تبدأ  والرياضيات وجميعها  األحياء  وعلم 

24 نوفمبر  الــجــاري وتــســتــمــر حــتــى  أكــتــوبــر   18

األكاديمي. الجسر  بمقر  املقبل 

كــمــا ســيــقــدم الــجــســر األكــاديــمــي فــي 18 أكــتــوبــر 

بايثون وهي مخصصة  لغة  مع  البرمجة  دورة 

ــم الــــبــــرمــــجــــة ومـــــــهـــــــارات حـــل  ــيــ ــاهــ ــفــ لـــتـــعـــلـــيـــم مــ

أّي خــبــرة برمجية  افــتــراض  عـــدم  مــع  املــشــكــالت 

واألدوات  الفهم  أمثلة سهلة  مسبقة، ومن خالل 

برامج  كيفية تصميم  الطالب  التقنية سيتعلم 

بــاســتــخــدام لــغــة بــايــثــون، وهـــي فــرصــة يــقــدمــهــا 

ــمــــي لـــلـــبـــرمـــجـــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة أو  ــاديــ الـــجـــســـر األكــ

والتصميم. البرمجة  منطق 

التعليمية  املدينة  جامعات  برامج 
ميلون  كــارنــيــجــي  جــامــعــة  تــقــدم  ناحيتها  ومــن   

16 أكـــتـــوبـــر بــعــنــوان  بـــرنـــامـــجـــًا افـــتـــراضـــيـــًا فـــي 

تقدم  كــمــا  مــيــلــون،  كــارنــيــجــي  جــامــعــة  استكشف 

باريس  األعمال  إلدارة  العليا  الدراسات  جامعة 

لــلــتــعــريــف  ــة  ــعـ ــامـ ــالـــجـ بـ تـــعـــريـــفـــيـــة  دورة   HEC

بــطــريــقــة الــقــبــول والــتــســجــيــل والـــفـــرص املــتــاحــة 

املزيد  على  والتعرف  األكاديمية  الحياة  إلثــراء 

عن برنامجّي ماجستير إدارة األعمال التنفيذي 

ــانـــي املــاجــســتــيــر املــتــخــصــص فــي  ــثـ الــــدولــــي والـ

االستراتيجية. األعمال  إدارة وحدة 

ــــات الــعــلــيــا  ــــدراسـ وقــــد بـــاشـــر عــــدد مـــن طــــالب الـ

الـــعـــلـــيـــا ســـــواء بـــالـــحـــضـــور أو عــبــر  ــاتــــهــــم  دراســ

املنصة الرقمية وفق ما يحدده أساتذة املقررات 

والعملية. والعلمية  النظرية  األكاديمية 

املهني للتطوير  قطر  مركز 
ــقــــدم مـــركـــز قـــطـــر لــلــتــطــويــر املـــهـــنـــي فــي  ــذا ويــ ــ هـ

املقبل  يناير   31 أكتوبر وحتى   4 بني  ما  الفترة 

بــرنــامــجــًا بــعــنــوان تــيــســيــر الــتــطــويــر الــوظــيــفــي 

للجمعية  التابع  نوعه  من  األول  وهــو  التدريب 

املـــعـــروفـــة   NCDA املـــهـــنـــي  لــلــتــطــويــر  الـــوطـــنـــيـــة 

عامليًا.

ــر، ســـيـــتـــولـــى تــقــديــم  ــهــ ــة أشــ ــعــ ـــدار أربــ ــ  وعـــلـــى مـ

هـــذا الــبــرنــامــج الـــخـــاص مـــدربـــون مــؤهــلــون مــن 

قــبــل الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــطــويــر املــهــنــي، مــع 

مناسبة  وتفاعلية  عملية  تدريس  تطبيق طرق 

ملــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن بــيــئــات الــعــمــل، وبــاتــبــاع 

وفاعل. متنوع  تعليمي  نهج 

د الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي لــتــيــســيــر الــتــطــويــر 
ّ

ــزو ويــ

ــة مــعــمــقــة فــي  ــ الــوظــيــفــي املــشــاركــني بــفــهــم ودرايـ

12 مــن مــهــارات الــتــطــويــر الــوظــيــفــي الــرئــيــســيــة، 

ويـــحـــدد مــســتــويــني مـــن املـــمـــارســـة املــهــنــيــة، إلــى 

ــر مــــواصــــفــــات الـــتـــدريـــب  ــيـ جــــانــــب وضــــــع مـــعـــايـ

واعـــتـــمـــاد مــيــســر الـــتـــطـــويـــر الـــوظـــيـــفـــي الــعــاملــي 

الوظائف. ملقدمي 

الجهود  على  إضــافــيــا  دلــيــال  الــبــرنــامــج  ويعتبر 

املـــســـتـــمـــرة الـــتـــي يــبــذلــهــا مـــركـــز قـــطـــر لــلــتــطــويــر 

املــهــنــي فـــي ســبــيــل تــعــزيــز الــتــوجــيــه املــهــنــي فــي 

قطر، بما يتماشى مع رؤية مؤسسة قطر لبناء 

الدولة. في  البشرية  القدرات  وتطوير 

 

والتصميم  الفنون  بكليات  تفاعلي  حضور 
ــات الـــفـــنـــون  ــيـ ــلـ ــات كـ ــبــ ــالــ وقـــــد بــــاشــــر طـــــالب وطــ

والـــتـــصـــمـــيـــم واألزيـــــــــــاء والـــتـــصـــمـــيـــم الـــداخـــلـــي 

بــجــامــعــة فــرجــيــنــيــا كــومــنــولــث حــضــور املــقــررات 

التعليمية،  بــاملــديــنــة  الــجــامــعــة  بمقر  الجامعية 

ــتــــي تــتــطــلــب  ــة الــ ــعـ ــامـ ــجـ ــامـــل الـ ــعـ إضــــافــــة إلـــــى مـ

مــحــاضــرات  الــطــالب خــالل  مــن  تفاعليًا  حــضــورًا 

والتصميم. الفنون 

ــا تـــــواصـــــل مـــكـــتـــبـــات الــــفــــنــــون والـــتـــصـــمـــيـــم  ــمــ كــ

بــالــجــامــعــة تــقــديــم خــدمــاتــهــا الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 

لــلــطــالب املــنــتــســبــني لــلــجــامــعــة، بــهــدف تــزويــدهــم 

الضرورية. باملعارف 

واســتــقــبــلــت جــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة بــاحــثــيــهــا 

وطــالبــهــا عــبــر املــنــصــة الــرقــمــيــة أو بــالــحــضــور 

الجامعية  املــقــررات  متطلبات  حــســب  التفاعلي 

تعمل  كانت  التي  البحثية  مراكزها  إلــى جانب 

الفائدة  تقديم  تواصل  تزال  وال  الجائحة  خالل 

والباحثني. الطالب  من  العلم  لرواد  واملعرفة 

الجامعية  املكتبات  على  إقبال 
ــم  ــقـــديـ ــة تـ ــيــ ــعــ ــامــ ــــت املــــكــــتــــبــــات الــــجــ ــلــ ــ كــــمــــا واصــ

ــيــــة واملــــعــــرفــــيــــة لـــلـــبـــاحـــثـــني  ــقــــافــ ــثــ ــا الــ ــهــ ــاتــ ــدمــ خــ

والــطــالب ومــنــتــســبــي املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، ســواء 

للطالب،  املخصصة  الرقمية  املنصات  عن طريق 

املـــكـــتـــبـــات،  لــــقــــاعــــات  املــــبــــاشــــر  ــالــــحــــضــــور  بــ أو 

حــيــث كــانــت املــكــتــبــات الــجــامــعــيــة تــعــمــل وتــقــدم 

خــدمــاتــهــا املــعــرفــيــة خـــالل الــجــائــحــة بــاســتــقــبــال 

عـــدد مــحــدود مــن الــطــالب لــالســتــعــارة والــتــزود 

الجامعية. والتقارير  األبحاث  بالكتب إلنجاز 

ــلـــنـــت مــكــتــبــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة عــــن اســتــقــبــال  وأعـ

أكتوبر   3 األحــد   من 
ً
ابــتــداء كامل  زوارهــا بشكل 

 
ً
مــن الــســاعــة 8 صــبــاحــًا وحــتــى الــســاعــة 8 مــســاء

ويــــــوم الـــجـــمـــعـــة مــــن الـــســـاعـــة 4 عــــصــــرًا وحـــتـــى 

 مــن الــجــمــعــة 8 أكــتــوبــر، 
ً
 ابــتــداء

ً
الــســاعــة 8 مــســاء

بأنها ستستمر  الرقمية  عبر منصتها  منوهة 

ات االحـــتـــرازيـــة واملــحــافــظــة  فــي تــطــبــيــق اإلجـــــراء

في جميع  الكمامة  وارتــداء  اآلمنة  املسافة  على 

12 عامًا ومن  الـــ  األوقــات ألّي شخص فــوق ســن 

ــالـــة الـــخـــضـــراء لــتــطــبــيــق  ــــروري إبــــــراز الـــحـ ــــضـ الـ

املكتبة. عند دخول  الصحي  احتراز 

لألسر  املــبــاشــرة  الفعاليات  مــن  الــعــديــد  وقــدمــت 

ة واالطـــــالع،  واألطـــفـــال لــتــحــفــيــزهــم عــلــى الـــقـــراء

ــمـــت ورشــــــة عـــمـــلـــيـــة لــلــمــعــلــمــني ومــنــســقــي  ونـــظـ

ـــدارس االبـــتـــدائـــيـــة فــي  ــ مــكــتــبــات األطـــفـــال فـــي املـ

6 أكـــتـــوبـــر حــــول مـــوضـــوعـــات رئــيــســيــة تــتــنــاول 

الــتــي سيتم  املــعــلــومــاتــيــة ومــقــتــرحــات لــألنــشــطــة 

لألطفال. التعليمي  املنهج  في  إدراجها 

في  الــوطــنــيــة  باملكتبة  األطــفــال  مكتبة  وســتــقــدم 

14 أكـــتـــوبـــر الـــجـــاري جــلــســة تــعــريــفــيــة بــعــنــوان 

(بريتانيكا سكول) وهي أحد  تعرف على موقع 

في  التي ستسهم  اإللكترونية،  املعرفة  مصادر 

لهم  والتعلم وتقدم  للدراسة  األطفال  إذكاء حب 

كما  وجــذابــة،  بطريقة مشوقة  التعليمية  املــواد 

ســتــشــجــعــهــم عــلــى الــفــضــول وحـــب االســتــكــشــاف 

ــلـــمـــي واملــــعــــرفــــي لـــدى  وزيـــــــــادة الـــتـــحـــصـــيـــل الـــعـ

األطفال.

بكامل  قطر  مؤسسة  أكاديميات   
جاهزيتها 

أمـــا أكــاديــمــيــات املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة فــقــد بـــدأت 

الـــعـــام الــــدراســــي بـــكـــامـــل جــاهــزيــتــهــا الــخــدمــيــة 

ات مــــشــــددة ودقـــيـــقـــة  ـــــراء واملـــعـــرفـــيـــة وســـــط إجــــ

للطالب. العامة  الصحة  على  حفاظًا 

ــل ومــــخــــتــــبــــرات املـــديـــنـــة  ــامــ ــعــ ــًا مــ ــ ــــضـ وبــــــــــدأت أيـ

واملعرفي  البحثي  نشاطها  ممارسة  التعليمية 

األبحاث  ومراكز  الجامعات  في جميع  كاملعتاد 

الجائحة  تعمل خالل  كانت  والتي  لها،  التابعة 

ــعــد 
ُ
ــى جـــانـــب الـــعـــمـــل عـــن ب بـــفـــتـــرات مــتــقــطــعــة إلــ

إلكترونية. عبر منصات  البحث  وأيضًا 

 مــكــتــبــات جـــامـــعـــات املــديــنــة 
ّ
والـــجـــديـــر ذكــــره أن

اإللــكــتــرونــي  التصفح  خــدمــات  تــوفــر  التعليمية 

ــارة املــكــتــبــة عــبــر مــنــصــة رقــمــيــة افــتــراضــيــة  ــ وزيـ

ـــن  ــ ــدويـ ــ واالســـــــتـــــــعـــــــارة وتـــــوثـــــيـــــق املــــــــراجــــــــع وتــ

ــــرد عــلــيــهــا  ــلـ ــ ــال األســــئــــلــــة لـ ــات وإرســـــــــ ــ ــظـ ــ ــــالحـ املـ

إنجاز  على  والباحثني  الطالب  بهدف مساعدة 

وقت وجيز. في  ومعارفهم  أبحاثهم 

� تتابع عودة طالب جامعات املدينة التعليمية بنسبة 100 % 

وفاء زايد

¶  باحثون في املعامل

¶ البحث في املكتبة 
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تكّون رؤية مشتركة تحدد االحتياجات واألولويات الشبابية.. أحمد األنصاري لـ �:

66 جهة تشارك في إعداد السياسة الوطنية للشباب

حــرصــت إدارة الــشــئــون الــشــبــابــيــة بـــــوزارة الــثــقــافــة 
والـــريـــاضـــة عــلــى اشـــــراك كـــل الــجــهــات واملــؤســســات 
التي لها عالقة بالشباب للمشاركة في إعداد وثيقة 
السياسة الوطنية للشباب، والتي تؤكد التزام دولة 
قطر بقضايا الشباب، وتعد إعالنا عن رؤية وطنية 
ــاتـــه  مــشــتــركــة تـــحـــدد احـــتـــيـــاجـــات الـــشـــبـــاب وأولـــويـ
وتــوفــر أســاســا لتوزيع املـــوارد الــالزمــة لتلبية هذه 
االحــتــيــاجــات تــوزيــعــا عــــادال، وفـــق مــقــاربــة واقــعــيــة 
لها داللتها املتمثلة في إشراك الشباب في عمليات 
صنع القرار في بالدهم من خالل مشاركتهم النشطة 
في وضــع هــذه السياسة وتنفيذها. حيث بلغ عدد 
ــاركـــوا كـــل مـــراحـــل اعـــداد  الــشــركــاء )66( شــريــكــا، شـ
فــيــهــا، وتــعــتــبــر الوثيقة  الــســيــاســة ولــهــم دور كبير 
قـــدر اهتمام  ــذا يعكس دولــيــا  دســتــورا للشباب وهـ
الدولة بالشباب، وهو يساعد في أن تساهم الدولة 

في صياغة السياسة الشبابية في العالم.

السياسة الشبابية مشروع وطني 

ــاق قـــــال أحـــمـــد االنـــــصـــــاري بــاحــث  ــيـ وفـــــي هـــــذا الـــسـ
الــشــؤون الشبابية  التراخيص الشبابية فــي إدارة 
إن اعداد السياسة الوطنية للشباب بمثابة مشروع 
الــدولــة، حيث إن  وطني استراتيجي على مستوى 
وزارة الثقافة والــريــاضــة الجهة التنسيقية بينها 

وبني كافة وزارات وجهات الدولة املعنية باملشاركة 
بـــإعـــداد هـــذه الــســيــاســة، مــوضــحــا أن عـــدد الــجــهــات 
املــتــعــاونــة والــشــريــكــة فـــي هـــذا املـــشـــروع بــلــغ قــرابــة 
ــاف االنــــصــــاري: تـــردنـــا في  ــ 66 جــهــة مــخــتــلــفــة. وأضـ
الوزارة الكثير من الطلبات من مختلف الجهات في 
الدولة التي تبدي رغبتها لتكون شريكة ضمن هذا 
املــشــروع. وفيما يتعلق بطرق التنسيق ومخاطبة 
الــجــهــات وجــذبــهــا لــتــكــون شــريــكــة ضــمــن السياسة 
الوطنية للشباب اوضــح االنــصــاري، تمت مخاطبة 
ــوزارات فــي الــدولــة الــتــي قــامــت بترشيح ممثلني  ــ الــ

ــوزارة للقيام بــهــذا املــشــروع،  الــ عنها متعاونني مــع 
الــشــؤون الشبابية تقوم حاليا  إلــى ان ادارة  مشيرا 
ــــى الـــجـــهـــات بـــالـــدولـــة بــهــدف  ــارات مـــيـــدانـــيـــة إلـ ــ ــزيـ ــ بـ

تعريفها بأهمية السياسة الوطنية للشباب.
ــن تــفــاعــل الـــشـــبـــاب بــــإعــــداد الــســيــاســة الــوطــنــيــة  وعــ

ــدا مـــن قبل  لــلــشــبــاب، لــفــت إلـــى أن الــتــفــاعــل كــبــيــر جـ
الــجــمــيــع فـــي املـــشـــروع، مــوضــحــا أنــهــم شـــاركـــوا في 
الــفــعــالــيــات الـــتـــي أقــيــمــت بـــالـــدولـــة بـــهـــدف تــعــريــف 
الشباب بالسياسة واستقطابهم واتــاحــة الفرصة 

إلبداء آرائهم ومقترحاتهم.

¶ احمد األنصاري

¶ جانب من تدريب الشباب في النادي العلمي 

محمد العقيدي

تفاعل كبير من قبل الجميع في المشاركة بالسياسة الوطنية للشباب

وصــــرح الــســيــد بــــدر جــاســم الـــحـــاي، مــديــر إدارة 
أكــاديــمــيــة اسباير،  الــطــالب فــي  التعليم وشـــؤون 
ــافـــة والـــريـــاضـــة  ــقـ ــثـ الـ بــــني وزارة  ــة  ــراكــ ــشــ الــ ــأن  ــ بــ
وأكاديمية اسباير في إعــداد أول سياسة وطنية 
الــجــاد واملستمر  الــعــمــل  ــار  للشباب يــأتــي فــي إطـ
من قبل الوزارات واملؤسسات الحكومية لتحقيق 
رؤية دولة قطر 2030 ويستند هذا املشروع على 
ــي: التنمية  ــع لــلــرؤيــة أال وهــ ــ ــى الــركــائــز األربـ أولــ
الــبــشــريــة: والــتــي تسعى لتطوير وتنمية سكان 

دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر.
وأضـــــاف إن املـــشـــروع يــســاهــم فـــي بـــلـــوغ أهــــداف 
الرؤية والتغلب على أحد أهم تحدياتها الخمسة 
أال وهـــــو )تـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــيـــل الـــحـــالـــي 
واحتياجات األجيال القادمة(. واعتمادا على هذه 
املرجعيات فإن السياسة الوطنية للشباب تعبير 
جــلــّي عــن الـــتـــزام الـــدولـــة بــقــضــايــا الــشــبــاب. وأهــم 
ها تعول على مشاركة 

ّ
أن ما يميز هــذه السياسة 

الشباب في جميع مراحل الرؤية االستراتيجية. 
وتنبثق مــن منطلق حقوقي يرتكز على مبادئ 
حــقــوق اإلنـــســـان، حــيــث يعتبر الــشــبــاب أصــحــاب 
 الــحــكــومــة تــمــثــل الــجــهــة الــتــي عليها 

ّ
حــقــوق وان

واجبات ومسؤوليات تجاه الشباب.
 السياسة الوطنية للشباب تكتسب 

ّ
ونوه إلى أن

إلــى تمكني الشباب  أهمية كبيرة لكونها تسعى 
املــســارات  لــيــكــونــوا مــشــاركــني فعليني فــي جميع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ــاي:  ــم الـــحـ ــاسـ ــدر جـ ــ ــال الـــســـيـــد بـ والـــوطـــنـــيـــة.  وقــــ
نحن فــي أكاديمية اسباير وانطالقًا مــن رؤيتنا 
إلــى إعــداد جيل يتمتع بــأداء  ورسالتنا الساعية 
املــرجــع املقتدى بــه عامليًا  ريــاضــي متميز ليكون 
الــشــراكــة مــع وزارة الثقافة والرياضة   

ّ
بـــأن نــؤكــد 

وكافة املؤسسات العاملة مع الشباب في الوطن 
ــر.  وتـــابـــع تعتبر  ــمـ ــثـ ــتـــعـــاون املـ تـــعـــزز وتــحــفــز الـ
سياسة قطر الوطنية للشباب رؤية وطنية تعمل 
عــلــى دعــــم الــشــبــاب وتــنــمــيــة قـــدراتـــهـــم للنهوض 
بمجتمعاتهم من خالل التطرق لحاجات الشباب 
والــشــابــات وطموحاتهم بمشاركتهم فــي عملية 

صنع القرارات في جميع النواحي الحياتية.
وأعرب عن أمله في أن يوفقنا الله في بلوغ أهداف 
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة الــتــي تــــؤدي لــتــحــقــيــق رؤيـــة 

دولتنا الحبيبة في هذا املجال.

بدر جاسم:
السياسة الوطنية للشباب 

تضمن مشاركني فعليني في 
جميع املجاالت 

ــكــــواري مـــديـــر إدارة  ــوزة الــ ــ  قـــالـــت الــســيــدة مـ
ــات املـــجـــتـــمـــعـــيـــة بــــمــــركــــز االنـــــمـــــاء  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
ــــرق: انـــنـــا ســـعـــداء  ــــشـ ـــ الـ ــ ــاعـــي نـــمـــاء ل ــمـ ــتـ االجـ
الــحــيــاتــيــة والــتــربــيــة  املـــهـــارات  بتنفيذ ورش 
على املــواطــنــة ملمثلي دول مجلس التعاون 
بــالــتــعــاون مــع وزارة  الــشــبــاب  الخليجي مــن 
الــثــقــافــة والــريــاضــة، وان هـــذا الــتــعــاون ليس 
األول من نوعه مع الوزارة حيث يأتي نتيجة 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم املـــبـــرمـــة بـــني مـــركـــز اإلنـــمـــاء 
االجتماعي )نماء( ووزارة الثقافة والرياضة 
والــتــي تهدف الــى تــبــادل الخبرات فــي مجال 

تمكني الشباب. 
وأضـــافـــت الــســيــدة مــــوزة الـــكـــواري أن أهمية 

الــــورش تكمن فــي ربـــط احــتــيــاجــات الشباب 
ــيــــاة بـــاحـــتـــيـــاجـــات املــجــتــمــع  ومـــــواقـــــف الــــحــ
بـــاإلضـــافـــة الــــى إعـــطـــاء الــفــرصــة لــلــشــاب كي 
ــل، واكــــســــابــــه خـــبـــرات  ــ ــــضـ يـــعـــيـــش بـــشـــكـــل أفـ
ــتـــعـــامـــل املـــبـــاشـــر مــع  ــــالل الـ مـــبـــاشـــرة مــــن خــ
األشـــخـــاص والـــظـــواهـــر الــحــيــاتــيــة وتـــزويـــده 
بأساليب حديثة للحصول على املعلومات 
واملـــعـــارف ذاتــيــا مــن املــصــادر املــعــتــمــدة، كما 
ُيمكن البرنامج املشاركني من فهم مشكالت 
املــجــتــمــع والـــرغـــبـــة فـــي حــلــهــا والـــتـــعـــاون مع 

البيئة املحيطة.
وأضـــافـــت: فــي هـــذا الــصــدد يعكف املــركــز في 
الــوقــت الــحــالــي عــلــى تــوزيــع أكــثــر مــن )100( 

ــز، تشمل  ــركــ اســتــبــانــة الــكــتــرونــيــة داخـــــل املــ
املــوظــفــني وعــمــالء املــركــز مــن الفئة الشبابية 
املــركــز بنشر االستبانة  املستهدفة. كما قــام 
االلكترونية »الشباب والقضايا االجتماعية« 
عــــبــــر حــــســــابــــاتــــه عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
االجـــتـــمـــاعـــي، وذلـــــك بـــهـــدف الــــوصــــول ألكــبــر 

شريحة ممكنة من الشباب املستهدف.
وســــــوف يـــتـــم بـــعـــد ذلـــــك جـــمـــع مـــخـــرجـــات هـــذه 
االستبانات وتوجيهها للجنة املختصة بوزارة 
الثقافة والــريــاضــة، ومــن ثــم سيتم بناء الخطة 
التنفيذية للسياسة الوطنية للشباب في ضوء 
نــتــائــج ومــــؤشــــرات االســـتـــبـــانـــات االلــكــتــرونــيــة 

ملختلف املجاالت واملوضوعات املطروحة.

موزة الكواري: 100 استبانة إلكترونية ملعرفة توجهات الشباب

¶ شباب خالل دورة تدريبية 

وقد قطعت إدارة الشئون الشبابية بوزارة الثقافة 
والرياضة شوطا كبيرا في إعداد وثيقة السياسة 
إلــى إرشــاد املسؤولني  الوطنية للشباب وتهدف 
ــد  ــديـ ــاب، وتـــحـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــة إلـــــــى تــــوجــــهــــات الـ ــ ــدولـ ــ ــالـ ــ بـ
األولـــويـــات الــتــي تنظر لــهــا الـــدولـــة فــي القضايا 
انــدمــاج الشباب في  إلــى جانب تأكيد  الشبابية، 

تحقيق التنمية. 
الــوثــيــقــة  أن  الــشــبــابــيــة  الــــشــــؤون  إدارة  وأكــــــدت 
تــعــد تــأكــيــدا عــلــى اهــتــمــام دولــــة قــطــر بــالــشــبــاب 
الوطنية بالشباب  حيث اهتمت االستراتيجية 
ولـــكـــن لـــم تــكــن هـــنـــاك وثــيــقــة لــتــركــيــز االهــتــمــام 
بموضوعات معينة تخص الشباب، وعلى الرغم 
من صدور تقرير التنمية البشرية في عام 2012 
ــن بــعــده تــقــريــر 2015 لــلــتــأكــيــد عــلــى اهــتــمــام  ومـ
الدولة بالشباب فإن الوثيقة املرتقبة تحدد بدقة 

طريقة تحقيق استراتيجيات الدولة في القطاع 
الشبابي. 

وقــــد بــــدأت إدارة الــشــئــون الــشــبــابــيــة مــنــذ شهر 
ابريل املاضي بالفعل في إعداد الخطة التنفيذية 
الــشــامــلــة وتــشــكــيــل فـــريـــق الـــعـــمـــل، وتــــم اخــتــيــار 
اعـــداد السياسة واالتــفــاق  الخبراء املشاركني فــي 
ــة تـــحـــديـــد أهـــم  ــلـ مـــعـــهـــم، كـــمـــا شــمــلــت تـــلـــك املـــرحـ
الــســيــاســة من  الــتــي يــجــب ان تتناولها  الــقــضــايــا 
خــــالل اســـتـــطـــالع آراء الـــشـــبـــاب أنــفــســهــم ملــعــرفــة 
اولــويــاتــهــم، وتـــال ذلـــك مــرحــلــة تجميع البيانات 
وتحليل الوضع وقد تم االنتهاء بالفعل من جزء 
كبير من تلك املرحلة، حيث تم تجميع عدد كبير 
مـــن االحــصــائــيــات الــرســمــيــة املــتــعــلــقــة بــالــشــبــاب 
ســواء عن طريق جهاز التخطيط و اإلحصاء أو 
عن طريق الجهات واملؤسسات بشكل مباشر، و 

ما زالــت هناك بعض البيانات ينتظر الحصول 
عليها خــالل الفترة القليلة املقبلة، كما تم طرح 
اراء الشباب حول  عدد )7( استمارات الستطالع 
الــتــي تهمهم وقـــد وصـــل عــدد  الــقــضــايــا  مختلف 
الــشــبــاب باستيفائها ما  قـــام  الــتــي  االســتــمــارات 
يــقــارب 2600 اســتــمــارة حتى االن بــاإلضــافــة الى 
ذلـــك تــم عــقــد عـــدد كــبــيــر مــن الــحــلــقــات النقاشية 
ومجموعات التركيز شملت كافة فئات الشباب 
القطري من شباب وفتيات وفئات عمرية مختلفة 

ومن مناطق جغرافية متعددة 
وخــــالل فــتــرة وجـــيـــزة ســيــتــم االنــتــهــاء مـــن اعـــداد 
تــقــريــر تــحــلــيــل الــــوضــــع، وبـــعـــدهـــا ســيــتــم اعــــداد 
املـــســـودة االولـــيـــة لــطــرحــهــا لــلــمــنــاقــشــة، ومــــن ثم 
الخروج بالوثيقة النهائية للسياسة من املتوقع 

االنتهاء من تلك املراحل مع بداية العام املقبل.

قطع شوط في إعداد الوثيقة
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صاحب الخلق األصيل ُيْعَرف عند ضيق الحال
ــور مـــحـــمـــد حـــســـن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــيــــخ الـ ــشــ ــة الــ ــلـ ــيـ ــد فـــضـ ــ ــ أكـ

العبد،  ميزان  في  أثقل شيء  األخالق  أن  املريخي 

الدنيا  في  املقامات  ورفيع  الدرجات  بها  ويدرك 

أصـــلـــيـــة  وزيــــنــــة  حـــلـــيـــة  األخـــــــالق  واآلخـــــــــرة، وأن 

تـــعـــادلـــهـــا  وال  بــــاألثــــمــــان  تـــشـــتـــرى  ال  ــقـــيـــة،  ــيـ ــقـ حـ

الرحيم.  من  وتفضل  هبة  األخالق  األوزان، 

فــــي خــطــبــة  املــــريــــخــــي  الـــشـــيـــخ د. مـــحـــمـــد   وقــــــال 

ــام مــحــمــد بــن  الــجــمــعــة الــتــي ألــقــاهــا بــجــامــع اإلمــ

ترى مثل رسول  ولن  الدنيا  رأت  ما  عبدالوهاب: 

الــلــه صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم أرفـــع الــنــاس نــســبــا 

عــجــب بــه عـــدوه قــبــل صــديــقــه، 
ُ
وحــســبــا وخــلــقــا، أ

وفــــرح بـــه الــبــعــيــد قــبــل الــقــريــب، وأحـــبـــه األعــــراب 

ــه بـــحـــســـن خـــلـــقـــه وكـــمـــال  واألغـــــــــراب، وشــــهــــدوا لــ

ربــه عليه  ثناء  مــن هــذا كله وأكــمــل  أدبــه وأحــســن 

ــك لـــعـــلـــى خــلــق  ــ ــ ــه بـــالـــخـــلـــق الـــعـــظـــيـــم «وإنـ ــفــ ووصــ

ــــه عـــز وجــــل الـــعـــبـــاد لــتــخــلــقــوا 
ّ

عـــظـــيـــم»، حــتــى وج

بــخــلــقــه ويــقــتــدوا بـــه، أســـوة حــســنــة لــهــم ملــن كــان 

الله  رسول  في  لكم  كان  «لقد  ه،  ولقاء الله  يرجو 

أســـوة حــســنــة ملــن كـــان يــرجــو الــلــه والــيــوم اآلخــر 

كثيرا». الله  وذكر 

 وبـــني الــشــيــخ د. مــحــمــد املــريــخــي أنـــه مــا تــعــامــل 

ــامــــره  وســ جـــالـــســـه  وال  بـــخـــلـــقـــه  أعــــجــــب  إال  مـــعـــه 

ــة  ــامـ وســـافـــر مـــعـــه فـــي الـــحـــضـــر والـــســـفـــر فـــي اإلقـ

والــهــجــر، تــقــول عــائــشــة رضـــي الــلــه عــنــهــا: «كـــان 

وسلم  عليه  الله  صلى  تأدب  وقد  القرآن»،  خلقه 

ليس  والشر  وقال:  إليه،  الشر  ينسب  فلم  ربه  مع 

إلــيــك، بــلــغ بـــإذن الــلــه ســـدرة املــنــتــهــى فــي الــســمــاء 

العجوز  مع  جلس  تواضعا،  أكثر  فعاد  السابعة، 

والـــصـــبـــي واألرمــــلــــة، لــطــمــت عـــائـــشـــة رضــــي الــلــه 

فلم   ،
ً
غيرة بحضرته  الخادم  يد  في  الطبق  عنها 

أمكم. غارت  وقال:  يخطئ  ولم  يعنف 

التوجيه الرشيد 
اإلذن  يــطــلــب  الـــشـــاب  أو  الــفــتــى  ه  ــاء وجــ وأردف:   

الجرح  كلمات  من  أسمعه  وال  طــرده  فما  بالزنا، 

أترضاه  ووجــهــه،  وعلمه  عالجه  إنما  والتقريع، 

ــرج عــنــه  ــ ــم خـ ــك، ثــ ــكـ ــتـ ــك لـــعـــمـــتـــك لـــخـــالـــتـــك ألخـ ــ ألمـ

ــبـــل بــعــد  قـ لـــلـــزنـــا مــــن ذي  أبــــغــــض  الــــشــــاب وهـــــو 

األعرابي  وبال  له،  وسلم  عليه  الله  صلى  دعوته 

عليه،  االعتداء  من  الصحابة  فمنع  مسجده،  في 

ــكــــره، فـــمـــا تــمــالــك  ونـــــــاداه وعـــلـــمـــه وصـــحـــح لــــه فــ

ولنفسه:  الله  لرسول  يدعو  فقام  نفسه  األعرابي 

الــلــهــم ارحــمــنــي ومــحــمــدا وال تــرحــم مــعــنــا أحـــدا، 

أبي سلول وقال:  ابن  إليه  ويرفض قتل من أساء 

ويحشر  أصحابه،  يقتل  محمد  الناس  يقول  إذًا 

ه عـــام الــفــتــح مــســتــســلــمــني خــائــفــني  ــداء الــلــه لــه أعــ

فــيــقــابــلــهــم بــعــفــوه وحــســن خــلــقــه: مــا تــظــنــون أنــي 

بــكــم.. اذهــبــوا فــأنــتــم الــطــلــقــاء، ويــســيء إلــيــه أهــل 

ــوا قــدمــيــه،  ــ الـــطـــائـــف بـــالـــقـــول والـــفـــعـــل حـــتـــى أدمــ

ــره لــيــســحــقــهــم  ــأمـ فــيــنــزل مــلــك الـــجـــبـــال لــيــأتــمــر بـ

وينسبهم  فيأبى  الجبلني،  عليهم  ويطبق  سحقا 

يعلمون،  ال  فإنهم  قــومــي  اهــد  اللهم  يــقــول:  إلــيــه، 

يــكــون فــي خــدمــة أهــلــه وأصــحــابــه ويـــقـــول: ســيــد 

خادمهم. القوم 

األخالق منحة من الخالق 
ــلـــى الــتــخــلــق  ــريـــخـــي عـ ــيـــخ مـــحـــمـــد املـ ــث الـــشـ ــ  وحـ

ــول الـــلـــه صــلــى الـــلـــه عــلــيــه  والـــتـــأدب بـــأخـــالق رســ

ــى الـــدنـــيـــا  ــ ــنــــاس إلـ ــان انــــصــــرف الــ ــ وســـلـــم فــــي زمــ

ــع حـــطـــامـــهـــا  ــ ــمــ ــ ــا وجــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ وزخــــــارفــــــهــــــا ومـ

وشــهــواتــهــا ومــلــذاتــهــا، ويــكــفــي فــخــرا ورفــعــة أن 

بها  ويدرك  العبد،  ميزان  في  أثقل شيء  األخالق 

الـــدرجـــات ورفــيــع املــقــامــات فــي الــدنــيــا واآلخـــرة، 

ــيـــدرك بــحــســن خــلــقــه درجــــة الــصــائــم  إن الــعــبــد لـ

الــقــائــم، ولــقــد رفــع الــلــه أقــوامــا بــخــلــقــهــم وأدبــهــم 

واعــــوجــــاج  ــهـــم  ــاتـ ــرفـ تـــصـ بـــفـــســـاد  آخــــريــــن  وأذل 

سلوكياتهم.

ــنـــة  أن األخـــــــالق حـــلـــيـــة وزيـ الـــخـــطـــيـــب   وأوضـــــــح 

بـــــاألثـــــمـــــان وال  تــــشــــتــــرى  ال  حــــقــــيــــقــــيــــة،  أصــــلــــيــــة 

مــن  ــفـــضـــل  وتـ ــبـــة  هـ األخـــــــالق  األوزان،  ــا  ــهـ ــادلـ ــعـ تـ

ومن  تصنعا،  وال  زعما  ليست  الــرحــمــن،  الرحيم 

 فــضــحــتــه عــنــد 
ً
ــــالق وادعــــاهــــا ادعـــــاء تــصــنــع األخـ

الشيخ محمد  أول مواجهة وأقرب موقف.  ولفت 

املــريــخــي إلـــى أن صــاحــب الــخــلــق األصــيــل يــعــرف 

ــال، عــنــدئــذ  عــنــدمــا تــشــتــد الـــجـــبـــال ويــضــيــق الـــحـ

الــــرجــــال،  ــال مــــن  ــرجــ الــ ــم  ـ
ّ
ــي ــقـ يــمــكــنــك أن تـــثـــمـــن وتـ

فــتــقــدم وتـــؤخـــر وتـــرفـــع وتــضــع بــمــيــزان صــحــيــح 

قلبك. ويعيه  عينك  أمام  املاثل 

¶  الدكتور محمد حسن املريخي

الدوحة - الشرق

ق عالمة على كمال اإليمان
ُ
ل

ُ
حسن الخ

قال فضيلة الشيخ عبدالله النعمة إن اإلســالم اهتم 

الــنــظــيــر، وحــث  بــاألخــالق واآلداب اهــتــمــامــا منقطع 

عليها وأمــر بلزومها فــي توجيهاته وأوامــــره، وقد 

وعـــد الــنــبــي صــلــى الــلــه عليه وســلــم صــاحــب الخلق 

الــحــســن بــاألجــر الــعــظــيــم، والـــثـــواب الــجــزيــل مــن الله 

تــعــالــى.   وقــــال الــشــيــخ عــبــدالــلــه الــنــعــمــة فــي خطبة 

الــجــمــعــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا بــجــامــع الـــشـــيـــوخ إن حسن 

الخلق وانتشار األخالق الفاضلة بني الناس أساس 

بـــنـــاء األفـــــــراد واملــجــتــمــعــات ومـــعـــيـــار صــــالح األمـــم 

إنــه عالمة على كمال اإليــمــان وحسن  واملجتمعات، 

اإلســـالم وســبــب عظيم لرفعة الــدرجــات والــنــيــل من 

محبة الله تعالى ومحبة خلقه. 

اهتمام منقطع النظير باألخالق
 وأضــــــاف الــخــطــيــب: لــقــد اهـــتـــم اإلســــــالم بـــاألخـــالق 

الــنــظــيــر، وحــــث عليها  واآلداب اهــتــمــامــا مــنــقــطــع 

وأمــر بلزومها في توجيهاته وأوامــره، فما أمر الله 

ورسوله صلى الله عليه وسلم إال ببر ومعروف، وال 

نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إال عن منكر 

وقــبــيــح، ويــكــفــي لــبــيــان مــكــانــة األخــــالق واآلداب في 

اإلسالم أن يحصر النبي صلى الله عليه وسلم مهمة 

بعثته وهدف رسالته في إصالح األخالق وتهذيبها 

بــقــولــه فــي الــحــديــث الـــذي رواه الــبــخــاري فــي األدب 

املفرد: «إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق».

 وأردف: وقد بني النبي صلى الله عليه وسلم مكانة 

ــــالق فـــي اإليـــمـــان فــقــد روى الـــتـــرمـــذي عـــن أبــي  األخــ

هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «أكمل املؤمنني إيمانا أحسنهم خلقا».

الخلق الحسن أجره عظيم 
الــلــه عليه   وأوضـــح الشيخ النعمة أن النبي صلى 

وسلم قد وعد صاحب الخلق الحسن باألجر العظيم، 

الله تعالى ففي الحديث الذي  والــثــواب الجزيل من 

الــلــه عليه  قـــال صــلــى  الــتــرمــذي بسند صحيح  رواه 

وسلم: «إن من أحبكم إلّي وأقربكم مني مجلسا يوم 

القيامة أحسانكم أخالقًا»، وعن أبي داود والحاكم 

الــلــه عليه وســلــم قـــال: «إن  بسند صحيح أنــه صلى 

القائم»،  لــيــدرك بحسن خلقه درجــة الصائم  املــؤمــن 

وحني سئل عليه الصالة والسالم عن أكثر ما يدخل 

الناس الجنة قال: «تقوى الله وحسن الخلق».

هذه هي األخالق املحبوبة 
 ولفت الخطيب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قــد بــني طــرفــا مــن أخـــالق اإلســــالم الــتــي يحبها الله 

ورســــولــــه، كــمــا جــــاء فـــي صــحــيــح مــســلــم أنــــه صلى 

الله عليه وسلم قال ألشج بن عبد القيس: «إن فيك 

ــاة»،  ــ الــحــلــم واألنـ الــلــه ورســـولـــه:  خصلتني يحبهما 

وقــولــه: «أال أخــبــركــم بــمــن يــحــرم عــلــى الــنــار أو بمن 

ــل قـــريـــب هـــني ســـهـــل» أخــرجــه  تـــحـــرم عــلــيــه الــــنــــار، كـ

الله عليه  أنــه صلى  الترمذي وحسنه، وعند مسلم 

وســلــم قـــال: «إن الــلــه أوحـــى إلـــّي أن تــواضــعــوا حتى 

ال يفخر أحــد على أحـــد، وال يبغي أحــد على أحــد»، 

وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي 

النبي صلى الله عليه وسلم: «ال تحقرن من املعروف 

شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»، وعند الحاكم 

الله عنه  بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر رضــي 

قــال: قــال لــي رســول الله صلى الله عليه وســلــم: «يا 

عقبة..أال أخبرك بأفضل أخالق أهل الدنيا واآلخرة؟ 

تــصــل مــن قــطــعــك وتــعــطــي مــن حــرمــك، وتــعــفــو عمن 

ظلمك».

الكذب أسوأ خلق
 وتـــنـــاول الــخــطــيــب أفـــعـــال الــنــبــي صــلــى الـــلـــه عليه 

وســلــم فــلــقــد ضـــرب أروع األمــثــلــة فــي حــســن الخلق 

واألدب وجــمــيــل الــتــعــامــل مـــع الـــنـــاس جــمــيــعــا، وال 

ريـــب، فــقــد بعثه الــلــه تــعــالــى رحــمــة لــلــعــاملــني، ليتمم 

ــان بـــرا رحــيــمــا يــكــســب املــعــدوم  مـــكـــارم األخـــــالق، وكــ

 ويــقــري الضيف ويعني 
ّ

الــكــل الــرحــم ويحمل  ويصل 

على نوائب الحق ويغيث ذا الحاجة امللهوف، وما 

ضـــرب صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم شــيــئــا قـــط بـــيـــده، إال 

الله عليه  الله، ولــم يكن صلى  أن يجاهد في سبيل 

وسلم فاحشا وال متفحشا وال لعانا وال سبابا، وال 

صخابا فــي األســــواق وال يــجــزي بالسيئة السيئة، 

لق إليه الكذب، 
ُ

ولكن يعفو ويصفح، وكان أبغض الخ

وكان من أحسن الناس وجها، وأطيبهم خلقا، وكان 

صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم أشـــد حــيــاء مــن الـــعـــذراء في 

رف في وجهه، ولم 
ُ
خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه ع

نتهك شيئ من محارم الله، 
ُ
يكن ينتقم لنفسه، إال أن ي

فينتقم لله سبحانه.

النعمة: واستكماال ألخالق  الشيخ عبدالله   وذكر 

فقد  الله عليه وسلم وهديه وسمته،  النبي صلى 

كان يبدأ من لقيه بالسالم، ويجيب دعوة من دعاه 

 املؤونة لني كريم الطبع 
ّ

ولو إلى شيء يسير، هني

الوجه بساما متواضعا من  املعاشرة طلق  جميل 

القلب رحيما  ذلة جــوادا من غير سرف رقيق  غير 

بـــكـــل مـــســـلـــم، خـــافـــضـــا جـــنـــاحـــه لــلــمــؤمــنــني، يــعــود 

مــريــضــهــم ويــشــهــد جــنــازتــهــم، وكـــان جــمــيــل الطبع 

الشاة  مع أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب 

ألهــلــه، ويــكــون فــي مهنة وخــدمــة أهــل بــيــتــه، يأكل 

األرملة  املساكني ويمشي مع  الخادم ويجالس  مع 

واليتيم في حاجتيهما.

¶ جامع الشيوخ بالدوحة ¶ عبد الله النعمة 

الدوحة - الشرق
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انــطــلــقــت أمـــس أولـــى الــبــروفــات الــتــحــضــريــة ملهرجان 

الثالثة، والـــذي تنظمه  فــي نسخته  القطرية  األغنية 

وزارة الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، مــمــثــلــة فـــي مــركــز شـــؤون 

املوسيقى، ويقام أواخر األسبوع الجاري، وملدة ثالثة 

أيام، وذلك ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في 

البروفات  ا من 
ً
العالم اإلسالمي 2021، وحضر جانب

ســعــادة السيد صــالح بــن غــانــم الــعــلــي، وزيــر الثقافة 

ا عــلــى رســالــة 
ً

ــيـــد ــا لــلــفــنــانــني، وتـــأكـ ـ
ً

ــم والـــريـــاضـــة، دعـ

الــــوزارة لتحقيق أهـــداف املــهــرجــان، الـــذي يــقــام تحت 

شــعــار»ولــني الــحــني يـــاســـدرة.. عــروقــج عــايــشــة فينا»، 

الدكتور مــرزوق  أغنية للشاعر  واملستمد من كلمات 

القطرية، وهــو ما يتماشى  البيئة  بشير، وتعبر عن 

في ذلك مع شعار اليوم الوطني للدولة 2021»مرابع 

األجداد..أمانة».

انطلقت الــبــروفــات فــي أحــد الــفــنــادق الــكــبــرى، على أن 

ا مــن يــوم االثــنــني املقبل إلــى خشبة مسرح  تنتقل بــدء

قطر الــوطــنــي، حيث يقام املــهــرجــان، وتــتــواصــل هناك 

على مدى ثالثة أيام.

ومـــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف الـــســـيـــد خـــالـــد الــــســــالــــم، مــديــر 

الــعــام للمهرجان،  مــركــز شـــؤون املــوســيــقــى واملــنــســق 

إن املــهــرجــان يــســيــر فـــي االتـــجـــاه الــصــحــيــح وهـــو ما 

ملــســنــاه فـــي تــفــاعــل الــفــنــانــني خــــالل الــــبــــروفــــات، وأن 

القطريني ممن  «املــهــرجــان منصة سنوية للمبدعني 

القطرية وكذلك منصة  لهم بصمة في تاريخ األغنية 

للشباب الجدد في مجال األغنية وهو ما نسعى إليه 

أن  إلــى  الــجــمــهــور». ولــفــت  وندعمهم ليتعرف عليهم 

املــهــرجــان يــحــمــل رســالــة ثــقــافــيــة ولــيــســت فــنــيــة فقط، 

«ولذلك نبني بما يليق بالثقافة والعادات والتقاليد 

في قطر، من حيث الشعر والعزف واللحن إلى جانب 

الغناء».

ومـــن بــني الــفــنــانــني املــشــاركــني فــي املــهــرجــان، الفنانة 

أنــــوار، والــتــي أعــربــت فــي تصريحات خــاصــة لـــ � 

عــن مـــدى ســعــادتــهــا بــاملــشــاركــة فــي املــهــرجــان. وقــالــت 

البلية ما  إنــهــا ستغني اغنية جــديــدة، بــعــنــوان «شــر 

يضحك»، «وسأقدمها للجمهور ألول مــرة، «وسأقوم 

بغنائها مباشرة علي خشبة املسرح، بصحبة الفرقة 

املوسيقية، وهى من ألحان األستاذ محمد املري».

أغنية أخــرى «سنجل»  أنها ستؤدي أيضًا  وأضافت 

بعنوان «يا فرحة ما تمت»، وهى من كلمات الشاعر 

إلى  الـــذوادي، باإلضافة  العوض وألحان بدر  ريــاض 

أخــرى بعنوان»يا خــال»، ستقوم بغنائها  أغنية  أداء 

للفنان علي عبدالستار، «والذي سيتم تكريمه خالل 

له  الفنية، كما سيغني  ا ملسيرته 
ً

املــهــرجــان، تتويج

التكريم،  ليلة  فــي نفس  الفنانني  مــن  آخــر  أيضًا عــدد 

وذلك في الليلة األخيرة من الحفل». ووصفت األغنية 

لها، ومــا يعكس ذلك  فــي أفضل حــال  القطرية بأنها 

بــــروز الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــني الـــشـــبـــاب، والـــتـــي تتمتع 

الشباب  أن جيل  يــؤكــد  الــذي  األمــر  بــأصــوات جميلة، 

يصعد بقوة في عالم الغناء القطري. معربة عن أملها 

فــي الــتــعــاون مــع الــشــعــراء واملــلــحــنــني الــقــطــريــني، بما 

للفن  التطوير  إلــى مزيد من  املطاف  يــؤدي في نهاية 

ــــرازه فــي أفضل  الــقــطــري، وصــقــل الــطــرب املــحــلــي، وإبـ

صورة.

وعـــلـــى نـــحـــو آخــــــر، قـــالـــت الـــفـــنـــانـــة أنـــــــوار إن مــــن بــني 

الــقــادمــة، أغنية وطنية، ستقوم  مشاريعها الغنائية 

ا، وهى من ألحانها، وكلمات الشاعرة 
ً
بتسجيلها الحق

الغنائية سعاد الكواري.

:r

«شر البلية ما يضحك» جديدي في مهرجان األغنية

¶ الفنانة أنوار¶ من حضور وزير الثقافة ألولى بروفات مهرجان األغنية القطرية 

طه عبدالرحمن

ورشة في «الفن اإلسالمي»

ا ورشة جديدة حول الرسم، 
ً

يقيم متحف الفن اإلسالمي غد

يتوجه بها إلــى األطــفــال مــن عمر 8 ســنــوات إلــى 11 سنة، 

ــة اكــتــشــاف  وذلــــك بــصــحــبــة عــائــالتــهــم. وتــســتــهــدف الـــورشـ

الــرســم، وسيتعلم  الــصــغــار، وميولهم الفنية تــجــاه  إبـــداع 

خاللها املشاركون على الرسم والتصميم. كما سيتعرف 

املـــهـــارات الفنية وتطوير  املــشــاركــون عــلــى كيفية تحسني 

األساليب اإلبداعية والتصويرية لدى املشاركني من خالل 

استخدام األلوان ودمج مكونات الرسم. كما سيقم املتحف 

ورشـــة أخـــرى بــعــد غــد بــعــنــوان «حــركــات فــنــيــة: التعبيرية 

الــتــجــريــديــة»، ويــتــعــرف خــاللــهــا املـــشـــاركـــون عــلــى الــحــركــة 

الــرســام األرميني أرشيلي  التعبيرية التجريدية، وأعــمــال 

غـــوركـــي أثـــنـــاء إنـــشـــاء لــوحــاتــهــم الــخــاصــة املــســتــوحــاة من 

مجموعة متحف الفن اإلسالمي أو الحياة اليومية.

الدوحة - الشرق

«دقيقة لصحتك»
على صوت الخليج

تـــبـــدأ إذاعــــــة صــــوت الــخــلــيــج األســـبـــوع 

ــادم بــــث مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــنــصــائــح  الـــــقـــ

الطبية والتوعوية في «دقيقة لصحتك» 

في إطار سعيها الدائم لإلحاطة بكل ما 

يــهــم املــســتــمــع فـــي ظـــل تــصــاعــد الــوعــي 

الصحي العام في العالم.

الــضــوء على  «دقــيــقــة لصحتك» يسلط 

ــــراض،  كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع بــعــض األمــ

الــطــارئــة، وتقديم  ــراض الصحية  واألعــ

ــات  ــارســ ــمــ مـــعـــلـــومـــات مـــهـــمـــة حــــــول املــ

الــصــحــيــة فــي الــحــيــاة الــعــامــة، وقــواعــد 

الـــتـــغـــذيـــة الــســلــيــمــة، وكــيــفــيــة الــعــنــايــة 

بالصحة والجمال وغيرها.

ــى نشر   يـــهـــدف «دقـــيـــقـــة لــصــحــتــك « إلــ

الوعي الصحي، وإطالع أفراد املجتمع 

عــلــى أحــــدث مــا كــشــفــت عــنــه الـــدراســـات 

الطبية، حسب ما تنشره أشهر املجالت 

ــمــة فـــي الـــطـــب والــعــلــوم 
ّ
الــعــاملــيــة املــحــك

الدوائية، و املعتمدة من منظمة الصحة 

الــعــاملــيــة، حــرصــا عــلــى صــحــة وســالمــة 

املستمع الكريم.

ــداد نــانــســي  ــ «دقــيــقــة لــصــحــتــك» مـــن إعــ

زهـــرة، وتــقــديــم رجـــاء سلمان ونانسي 

زهرة، وإشراف سالم املنصوري.

الدوحة - الشرق

معرض جديد للفنانة حمدة املناعي 

¶ بوستر ورشة الرسم

ــة الـــعـــامـــة  ــــي املــــؤســــســ ــام فـ ــقــ يــ

ــارا) يــوم  ــتــ لــلــحــي الــثــقــافــي (كــ

ــعـــرض فــنــي  الـــســـبـــت املـــقـــبـــل مـ

بـــعـــنـــوان «عــــشــــرون قــصــيــدة» 

للفنانة حمدة املناعي، وذلك 

فــي إطـــار دعــم كــتــارا للفنانني 

 ملشهد الفن 
ً
القطريني، وإثـــراء

التشكيلي.

ــايـــة  ــكـ وتــــمــــثــــل كــــــل لـــــوحـــــة حـ

ذكـــــــــــرى وعــــــاطــــــفــــــة، ووجـــــــــوه 

إلــى كثير  ومــالمــح، باإلضافة 

مــــــن الـــــحـــــنـــــني. وكـــــمـــــا يــكــتــب 

ــده بـــحـــروف،  ــائـ ــاعـــر قـــصـ ــشـ الـ

ــإن الـــفـــنـــانـــة حـــمـــدة املــنــاعــي  ــ فـ

تـــكـــتـــب قـــصـــائـــدهـــا بــخــطــوط 

وضـــربـــات ريـــشـــة،، مــا جعلها 

تنتج قصائدها، والتي تصل 

إلــى عشرين قصيدة، تمثلها 

عــــشــــريــــن لــــــوحــــــة، بـــعـــشـــريـــن 

ــــو آخـــــــر،  ــــحـ ــــى نـ ــلـ ــ شــــــــعــــــــورا. عـ

دعــــــــت اســـــتـــــديـــــوهـــــات كــــتــــارا 

لــلــفــن الـــراغـــبـــني فـــي املــشــاركــة 

ــن واملـــــنـــــاورات»،  ــفـ ــة «الـ بـــورشـ

إلــــــــــى الــــتــــســــجــــيــــل والــــحــــجــــز 

ــد االلــــكــــتــــرونــــي  ــريـــ ــبـــ وفــــــــق الـــ

ــذي حـــددتـــه. ومـــن املـــقـــرر أن  الــ

تنطلق ورشــة فعاليات «الفن 

واملــنــاورات» يــوم 14 الــجــاري، 

ــة أيـــــــام، وتـــتـــنـــاول  ــدة ثـــالثـ ــ وملــ

ورشــــــــة «أوريـــــجـــــامـــــي ثـــالثـــي 

ــة الــطــبــاعــة،  ــ األبــــعــــاد»، وورشــ

وتـــقـــدمـــهـــمـــا عـــائـــشـــة مــحــمــد، 

ــة «الـــــــــــورق املـــعـــجـــن»،  وورشـــــــ

ــــة  تـــقـــديـــم «أووه»، وورشـ مــــن 

ــا شـــيـــخـــة  ــ ــهـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــــني، وتـ ــ ــطـ ــ ــ الـ

الـــخـــلـــيـــفـــي، وورشـــــــــة األلـــــــوان 

املائية، وتقدمها مريم السادة.

الدوحة - الشرق

¶ أحد أعمال الفنانة حمدة املناعي 

 إطالق «منسي» على الجزيرة نت.. قريبًا 

كــشــف الــســيــد أنــــس فـــــودة، مـــديـــر مـــوقـــع الــجــزيــرة 

نــت عــن أن االســتــعــدادات جــاريــة إلطــالق شخصية 

ــرة نــت  ــزيــ ــهـــور الــــجــ ــمـ ــيـــة جــــديــــدة تـــمـــثـــل جـ ــرتـــونـ كـ

ــتـــاج خــــاص ســيــظــهــر عــلــى املــوقــع  ســيــكــون لــهــا إنـ

وكــــــذلــــــك عــــلــــى مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي. 

ــــ (�)  ــات خــــاصــــة لـ ــحـ ــريـ ـــي تـــصـ ــودة فـ ــ ــ ــال فـ ــ ــ وقـ

إن الــشــخــصــيــة الــكــرتــونــيــة «مــنــســي» لــهــا طــبــيــعــة 

في  املــوقــع  خــاصــة ومنتج خــاص، وتمثل جمهور 

املــشــروع سيكون  أن هــذا  إلــى  املرحلة. مشيرا  هــذه 

فــي شــكــل ســلــســلــة مــن املــواقــف والــصــعــوبــات الــتــي 

العربية  املنطقة  الشباب في  لها جمهور  يتعرض 

الــفــتــرة. وقـــال إن إطـــالق هـــذه الشخصية  فــي هـــذه 

ســيــكــون مــتــزامــنــا مــع احــتــفــال الــجــزيــرة بــالــذكــرى 

والعشرين النطالقتها.  الخامسة 

وأضـــــاف قـــائـــال: بــــدأ املـــوقـــع مــنــذ عــــدة أشـــهـــر الــبــث 

التجريبي لبوابة علم النفس، وهي بوابة تخصص 

مــحــتــوى يــســاعــد الــجــمــهــور عــلــى فــهــم الــصــعــوبــات 

ــيـــالت نــفــســيــة  ــلـ الــــتــــي يـــمـــر بــــهــــا، حـــيـــث تــــقــــدم تـــحـ

التي  تساعده في فهم املواقف أو الحاالت املختلفة 

قـــد يــمــر بــهــا، وفـــي مــرحــلــة الحــقــة ســتــقــدم الــبــوابــة 

خــدمــة اســـتـــشـــارات نــفــســيــة لــلــجــمــهــور. مــشــيــرا إلــى 

ــقــــروء.   ــقـــدم بـــشـــكـــل نـــصـــي مــ ــتـ ــذه الــــخــــدمــــة سـ ــ أن هــ

بــصــدد إطــالق  قــال: نحن  الفيديو  وحــول منتديات 

سلسلة جــديــدة اسمها «قــصــتــي»، وهــي عــبــارة عن 

أو  محتوى بصري يقدم صــورا من تجارب مميزة 

الــعــربــي، وهــذا  الــعــالــم  فــي  الجمهور  ملهمة لعموم 

املــنــتــج بــصــدد االنـــطـــالق بــعــد ســلــســلــة الشخصية 

املتعلقة بالبث  الخدمة  الكرتونية «منسي».  وعن 

الــحــي لــلــجــزيــرة مــبــاشــر والــجــزيــرة الــوثــائــقــيــة، قــال 

الحالي خدمة تتيح  العام  أتحنا خالل  فــودة:  أنس 

لجمهور الجزيرة نت مشاهدة مختارات من أفضل 

إنــتــاجــات مــوقــعــي الــجــزيــرة الــوثــائــقــيــة والــجــزيــرة 

مباشر، كما أتحنا لجمهورنا مشاهدة البث الحي 

الــجــزيــرة مباشر وهو  الوثائقية، وكــذلــك  للجزيرة 

ما لم يكن متاحا قبل ذلك، ومع بداية العام القادم 

ســيــكــون هـــنـــاك تـــعـــاون أكـــبـــر مـــع هـــذيـــن املــوقــعــني.  

جدير بالذكر أن موقع الجزيرة نت أطلق في فبراير 

ــادة» بــالــتــعــاون مـــع نــيــويــورك  ــ ــ املـــاضـــي خـــدمـــة «ريـ

الــعــرب  تــايــمــز، وهــي خــدمــة تستهدف املستثمرين 

فــي االستثمار، ويتكون  األعــمــال والــراغــبــني  ورواد 

املحتوى الذي تقدمه هذه الخدمة من شقني: الشق 

األول هـــو مــحــتــوى أصـــلـــي يـــعـــده فـــريـــق املــراســلــني 

الفريق يتكون  نــت، وهــذا  الجزيرة  الخاص بموقع 

ــانـــب،  مـــن مــحــرريــن مــتــخــصــصــني مـــن الـــعـــرب واألجـ

والــقــســم اآلخــــر مــن املــحــتــوى يــتــمــثــل فــي مــخــتــارات 

منتقاة من نيويورك تايمز، وهي عبارة عن نسخة 

حصرية متاحة باللغة العربية. 

السنوات األخيرة  الجزيرة نت خــالل  ونجح موقع 

الــى فئات عمرية متنوعة، ناهيك عن  الوصول  في 

فــئــة الــجــيــل الــرقــمــي، الــتــي أخــــذت حــيــزا كــبــيــرا من 

اهتمام املوقع، بدخوله عالم الفيديو، والكاريكتور، 

ــــراث» الـــرائـــد فــي الــوطــن  بــاإلضــافــة الـــى مــشــروع «تـ

الـــعـــربـــي، وغــيــرهــا مـــن املـــشـــاريـــع والـــخـــدمـــات الــتــي 

العربية  املنطقة  فــي  املــوقــع اإلخــبــاري األول  تجعل 

ــيـــر مــن  ــثـ ــم تـــحـــكـــمـــه الـــكـ ــالــ ــــي عــ ــاهــــدة فـ ــر مــــشــ ــ ــثـ ــ األكـ

املتغيرات والتحديات.

¶ شخصية «منسي» ¶ أنس فودة

هاجر بوغانمي
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فرنسا.. صراع الهويات وأوهام النقاء

املعلم.. في يومه العاملي (2021)

ــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون  أظـــهـــرت تــصــريــحــات ال
الــروح االستعمارية  االستعالئية في حق الجزائر وشعبها أن 
للمسؤولني الفرنسيني لم تزل متمكنة ولم تتزحزح قيد أنملة 
مما كانت عليه في الفترة االستعمارية 1830–1962، فقد اّدعى 
مــاكــرون فــي بــوح جهير، عــدم وجـــود أمــة جــزائــريــة قبل حقبة 
استعمار بــالده للجزائر. وفــي تناقض مدهش في ذات الوقت 
قال ماكرون إنه «كان هناك استعمار قبل االستعمار الفرنسي» 
للجزائر، في إشــارة إلــى الوجود العثماني -1514 1830، فهل 
«استعمر» العثمانيون األتراك قوم يأجوج ومأجوج ثم جاء من 
بعد ذلك املستعمر الفرنسي وأنشأ األمــة الجزائرية؟. الجزائر 
إزاء ذلــك الزعم الغريب لم تتردد في وقــف استخدام الطائرات 
العسكرية الفرنسية ملجالها الجوي العاملة في إطــار «عملية 
بــرخــان» فــي الــســاحــل األفــريــقــي. فــضــال عــن اســتــداع السفير 

ومراجعة العالقات االقتصادية والتجارية. 
لقد تسبب ماكرون في أزمة دبلوماسية بني بالده والجزائر، مع 
اقتراب نهاية واليته األولى التي بدأت في 2017. ورغم أن ماكرون 
كان قد اعترف قبيل انتخابه رئيسا لفرنسا بأن استعمار بالده 
للجزائر كــان جريمة ضد اإلنسانية، لكنه عندما زار الجزائر 
عقب انتخابه مباشرة لم يقدم اعترافا وال اعتذارا رسميا عن 
الــجــزائــريــون. بيد أن الجزائريني  جــرائــم االستعمار كما طالب 
ظلوا يطرحون على باريس بإلحاح 4 ملفات وهــي: األرشيف 
وجــمــاجــم املــقــاومــني واملــفــقــوديــن وتــعــويــض ضحايا التجارب 
البلدين. وربما  النووية، باعتبارها مفتاح عالقات طبيعية بني 
هذا الذي عزز حالة اضطرابية من القلق املفرط، ظلت مسيطرة 
على تعاطي ماكرون مع ملف عالقات بالده مع الجزائر. والعقل 
السياسي الفرنسي في عمومه متنازع بني نزعة استعمارية 
لــيــبــرالــيــة مــصــنــوعــة تــريــد فــرنــســا أن تظهر  شوفينية ونــزعــة 

باعتبارها دولة قيم حضارية. 
ــام 1600 إمـــبـــراطـــوريـــة  ــعـ ــقــد أضـــحـــت فــرنــســا مــنــذ مــطــلــع الـ ل
إستعمارية ضمت مجموعة من املناطق التي خضعت للحكم 
الفرنسي خارج أوروبا حتى أواخر العام 1980. وكانت فرنسا، 
في القرنني التاسع عشر والعشرين، ثاني أكبر سلطة في العالم 
بعد اإلمبراطورية البريطانية. وتمددت سلطتها على نحو 9% 

من مساحة الكرة األرضية، أي ما يعادل 13 مليون كيلو متر 
مربع.

الــيــوم التي تنافس تركيا وتتصادم معها فــي مواقع  وفرنسا 
كثيرة من العالم، تشعر بقلق من تنامي دور أنقرة في أفريقيا 
ال سيما ليبيا والجزائر. ووفقا لوزير الخارجية الجزائري فإن 
تركيا العــب دولــي مهم جــدا، وأن بــالده ترتبط معها بـعالقات 
تاريخية عميقة، وتسعيان إلى تعزيز عالقاتهما املشتركة. وقال 
املسؤول الجزائري أن تركيا أسهمت بدور مهم في عملية التنمية 
بالجزائر في السنوات األخيرة، وأن بالده تتطلع إلى مزيد من 

عالقات الشراكة واالستثمارات التركية في األيام القادمة.
ولــهــذا حــــاول مـــاكـــرون وصـــف الـــوجـــود العثماني الــســابــق في 
الــجــزائــر عــلــى أنـــه «اســتــعــمــار مــنــســي»، فكأنما يــحــاول تبرير 
استعمار بالده للجزائر. مما جعل بعض النخب الجزائرية تعتبر 
ذلك جهل بالتاريخ ومحاولة لإليقاع بني تركيا والجزائر. وبلهجة 
تحريضية ضد تركيا، تساءل ماكرون كيف نسي الجزائريون 
الــدور الــذي لعبته تركيا في بالدهم، ومــا أسماه بالهيمنة التي 
مارستها تركيا. لكن الجزائريني الذين استشهد منهم مليون 
فرد في سبيل طرد االستعمار الفرنسي، يقولون أن العثمانيني 
األتــراك لم يقتلوا الجزائريني ولم يلقوا بهم أحياء من الجو ولم 
يرتكبوا جرائم ضد اإلنسانية. بينما مكثت فرنسا 130 عاًما 
في الجزائر وسرقت ثرواتها وجعلت من األراضــي الجزائرية 

حقل تجارب لألسلحة النووية.
ــتــــذار لــلــجــزائــر مثلما  ويـــقـــول قــائــل ملــــاذا تــرفــض فــرنــســا االعــ
اعتذرت لليهود حني شاركت حكومة فرنسا الفيشية والشرطة 
الفرنسية في جمع اليهود وترحيلهم من فرنسا إلى معسكرات 
االعتقال في أملانيا النازية وبولندا املحتلة من قبل النازيني. إن 
أقل ما يطلبه الجزائريون من فرنسا لفتح صفحة جديدة في 
عالقات البلدين تقوم على أسس نزيهة، هو أن تعترف فرنسا 

بجرائمها في الجزائر. 
وظل الدور الفرنسي في الجزائر سلبيا حتى ما بعد االستعمار، 
فقد غضب الشارع الجزائري إثر إعالن فرنسا في مارس 2019 
دعمها لخريطة طريق أعلنها الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 
الــعــام 2019، ظــلــت تصريحات  ــوال  ــ لــتــمــديــد فــتــرة حــكــمــه. وطـ

مسؤولني وسياسيني جزائريني، بينهم قائد األركـــان تتزاحم 
متهمة باريس بالتدخل للتأثير في املرحلة االنتقالية بالجزائر 
حتى ما بعد بوتفليقة. وفي العام املاضي استدعت الخارجية 
الــجــزائــريــة سفير بــاريــس لديها لتبلغه احتجاجا على نشر 
الجيش الفرنسي صـــورة على حسابه بتويتر تضمنت اسم 
الجزائر وعلمها، وأضيف إليها العلم األمازيغي واســم منطقة 
القبائل، وكأن األمر يتعلق بكيانني مختلفني أو مستقلني، وليس 

دولة واحدة هي الجزائر.
إن فرنسا ال سيما نخبها السياسية تعيش أزمة في التعاطي 
ــر، فــرغــم احــتــاللــهــا لــشــعــوب مختلفة في  ــ والــتــواصــل مــع اآلخـ
ثقافتها وأصولها العرقية لكنها اليوم ترفض التنوع في املجتمع 
الفرنسي واندماج اآلخر فيه. بل ينتشر فيها التطرف ومعاداة 
اآلخــر من منطلقات عنصرية انتشار النار في الهشيم؛ حيث 
بـــ»االســتــبــدال الكبير»، أو إحــالل  يــحــذر مثقفوها مما أســمــوه 
األجــانــب مــن أصـــول أفريقية ومسلمة محل الفرنسيني. فقد 
الــعــام 2013  أطلق الكاتب الفرنسي املتطرف رينو كامو منذ 
دعوة تحت شعار «ال لتغيير الشعب والحضارة». ومن دعوات 
الــذي استهدف  كامو العنصرية انطلق منفذ الهجوم اإلرهابي 
مسجدين بكرايست تشرش نيوزيلندا مسفرا عــن وفــاة 51 
مسلما في مــارس 2019. في كتابه قــال كامو «لقد تحول كل 
فرنسي، حسب قوله، إلــى رجــل قابل لالستبدال ُجــّرد من كل 
الخصوصية القومية واإلثنية والثقافية». ووصــف هــذه الحالة 
الــعــام» زاعما بــأن ذلــك سمح بـ»استعمار استيطاني»  بـ»التبلد 
حقيقي لفرنسا بسبب الهجرة املغاربية واإلفريقية. وخلص 
كامو متحسرا: «إن نسبة السكان األصليني في فرنسا ال تزال 
الــســن، لكنها تنخفض بشكل كبير  مرتفعة للغاية بــني كبار 
مع انخفاض املستوى العمري. إن املنحى السائد يشير الى أن 
الرضع هم من العرب أو السود، وهم ويا للسعادة! مسلمون، 
أطــفــال مــســلــمــون؟». فــإلــى أي حــد تــشــربــت الــنــخــب السياسية 
الفرنسية ونهلت مــن معني كــامــو ومــا شــابــه كــامــو، فانداحت 

أفكارهم تؤطر السياسة داخليا وخارجيا؟. 

 تخصيص يوم عاملي للمعلم فيه الكثير من املعاني واملغازي 
والتوجهات الُخُلقية نحو املعلم، واحــتــرام مهنته، واعترافا 
بجهوده مــع تــالمــيــذه. هـــذا، وقــد ُحـــدد الــســادس مــن أكتوبر 
من كل عام يوما لالحتفال بتكريم املعلم املعني بنشر العلم 
واملعرفة، لعالقته الوطيدة بهما، حيث يرتبط ذكر كٍل منها 
باآلخر؛ فحيثما ُيذكر العلم ُيذكر املعلم، وكلما ارتقت مكانة 
العلم فــي مجتمع مـــا، ارتــفــعــت معها مكانة املعلم فــي ذلك 
املجتمع، وبقدر تكريم العلم، ُيكرم املعلم. والعلُم ُمقدر من الله 
سبحانه وتعالى بداللة ذكــره في كتابه تعالى حيث تكررت 
كلمة (العلم) بشكل مباشر وغير مباشر في القرآن الكريم 

أكثر من 770 مرة حسب بعض املصادر.
وهذا العدد يفوق عدد صفحات القرآن الكريم التي ال تتعدى الـــ 
(604) صفحات، مما يعني أنه ال تكاد تخلو صفحة من ذكر 
الكلمة (العلم)، وإن خلت، فتتكرر في صفحات أخرى أكثر من 
مرة واحــدة. وقد ظهر هذا التقدير في ذكر العلم في مواضع 
كثيرة وآيــات قرآنية عديدة كقوله تعالى في ســورة اإلســراء 
«نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم» وقوله في 
ِلُك اْلَحقُّ � َوَال َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمن َقْبِل  ُه اْملَ آية أخرى «َفَتَعاَلى اللَّ

بِّ ِزْدِني ِعْلًما». ن ُيْقَضٰى ِإَلْيَك َوْحُيُه � َوُقل رَّ
َ
أ

وبناء عليه، وترجمة لهذه األهمية والتقدير للعلم ومكانته 
عــنــد الــخــالــق، فــقــد شــجــع رســولــنــا الــكــريــم صــلــى الــلــه عليه 
وسلم املؤمنني على طلب العلم، وحث عليه فقال: (من سَلَك 
ِة... إلخ  ُه لُه ِبِه طريًقا إلى الجنَّ طريًقا يبتغي فيِه علًما َسّهَل اللَّ
الحديٍث). وقال صّلى الله عليه وسلم: (سُلوا اللَه علًما نافًعا، 
 على 

ٌ
ُذوا باللِه مْن علٍم ال ينفُع). وقال: طلُب العلِم فريضة وَتَعوَّ

كلِّ مسلٍم. واألحاديث كثيرة ال مجال لذكرها في هذا املقام.

الــلــه عليه  وتشريفا للمعلم ورســالــتــه الــســامــيــة، قـــال صلى 
وسلم.. «إنما بعثت معلما» وقال في موقف آخر «إنما بعثت 
ألتمم مكارم األخـــالق» وهــل تتم مكارم األخـــالق، إال بالعلم 
والتعلم الناجم عن التعليم وما يقوم به املعلم من دور ومهام. 
فقد كان معلم البشرية... محمد صلى الله عليه وسلم معلما 
مثاليا، حيث كان قدوة في سلوكه وقوله وفعله وتعامله في 
جميع مجاالت حياته مع أهله وصحبه وكــل من يلجأ إليه 
في الــســؤال والــجــواب، وفــي الــذهــاب واإليـــاب. فهو معلم األمة 
اإلسالمية خاصة، والبشرية كافة. وهذا شرف للمعلم أينما 
كان ويكون، وشرٌف له أن يمتهن مهنة الُرسل واألنبياء وعلى 
رأســهــم محمد صلى الله عليه وســلــم. وبـــذا، يكاد املعلم أن 
يكون رســوال، كما صدح بذلك أمير الشعراء/ أحمد شوقي 
حني قال: «قم للمعلم وفه التبجيال كاد املعلم أن يكون رسوال» 
فاملعلم بهذا املقام ُمَشَرف ُمَكرم ُمَبجل بهذه املهنة وبرسالتها 

السامية العالية.
وها نحن هنا اليوم السادس من أكتوبر 2021 في كلية التربية 
– جامعة قطر، وفي اليوم العاملي للمعلم، نحتفل بتكريم املعلم، 
باعتباره رمز العلم واملعرفة، والدراية والخبرة من جهة. ومن 
جهة أخــرى، ومن الناحية التربوية تحديدا، هو األب الحنون، 
واُملـــربـــي الــفــاضــل، وهـــو اُملـــهـــِذب واُملــــــؤِدب، واُملـــــزِود باملعرفة، 
واُملبسط لها، واُملهيء للبيئة التعليمية، وهو اُملرِسخ للمبادئ 
والقيم األخالقية في نفوس الناشئة، وهو اُملشعل لنور العلم، 
واُملبدد لظالم الجهل، وُمنتشل املجتمع من مستنقع الظالم 
والــضــالل إلــى بــر الــهــدايــة واألمــــان، وذلـــك اقــتــداء بمعلم األمــة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم األمة، ونّورها، 
وأخرجها من ظالم الجاهلية إلى نور اإلسالم، وقاد بها العالم 

من شرقه إلى غربه، حامال رسالة العلم واملعرفة، وموجها 
ومــرشــدا األمــة إلــى صوابها. ولـــذا، وبعد كــل هــذا الــســرد في 
وصف املعلم الجاد في عمله، نخلص إلى أنه يستحق التكريم 

والتقدير والتبجيل، وما يكرم ويبجل إال كريٌم ُمبجل.
وباإلشارة إلى االستحقاق، نود اإلشــادة واالستحسان إلى 
لفتة كلية التربية بجامعة قطر في احتفالها باليوم العاملي 
الــعــام، والــتــي بــــادرت فيها الكلية بمسؤوليها  للمعلم لــهــذا 
املعنيني بالعملية التعليمية والقائمني عليها بتكريم أساتذتها 
الذين حققوا تقدما في عملهم وتدريسهم وأبحاثهم وخدمة 
مجتمعهم، ونــالــوا ترقياتهم األكــاديــمــيــة، وحصلوا درجــات 
علمية أعلى، وذلك تقديرا لهم، وتشجيعهم وتحفيزهم على 
اإلخالص في العمل، ودفع العملية التعليمية إلى األمــام. إنها 
حقا سابقة، ولفتة رائــعــة، أن ُيــَكــرم األســاتــذة في يــوم املعلم 
بــاعــتــبــاره يــومــهــم الــعــاملــي، وأن ُيــقــَدر كــل مــن يــحــرص على 
االرتقاء بالعملية التعليمية في قطر، وعساها أن تكون سنة 
حسنة يتبعها اآلخرون في البالد العربية قاطبة. فالشكر كل 
الشكر للمسؤولني في كلية التربية بجامعة قطر والقائمني 
عليها على جهودهم في تنظيم االحتفال باليوم العاملي للمعلم، 
وتكريم من استحق التكريم من أساتذة الكلية ومنتسبيها. 
ــذا، فننتهز الفرصة لنبارك للكلية احتفالها، ونهنئ كل  ولـ
اٌملحتفى بهم من أساتذة وموظفني، ومنتسبي الكلية، واملعنيني 
بالعملية التعليمية في الجامعة، ومبروك، وألف مبروك على 

الترقية والتكريم، والسالم ختام.

 كلية التربية – جامعة قطر
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رؤية وطنية لقضايا الشباب
لــه طموحات ولديه  الحاضر وكــل املستقبل  الشباب نصف 
احتياجات ضرورية.. هذه املعاني كان البد من تجسيدها في 
وثيقة تسمى السياسة الوطنية للشباب تحدد عمل القطاعات 
الجديدة، وهــو بالفعل ما  الشبابية وتلبي طموحات األجيال 
تقوم به إدارة الشباب بوزارة الثقافة والرياضة التي حرصت 
على إشراك كل الجهات واملؤسسات التي لها عالقة بالشباب 
الوثيقة.. وثيقة السياسة الوطنية  بالدولة من أجل إعــداد هذه 

للشباب.
هذه الوثيقة التي ينتظرها شبابنا اليوم قبل الغد تؤكد على 
الوثيقة- إعالنا  الشباب، وتعد -أي  التزام دولــة قطر بقضايا 
عن رؤية وطنية مشتركة تحدد احتياجات الشباب وأولوياته، 
وتوفر أساسا لتوزيع املوارد الالزمة لتلبية هذه االحتياجات 
تــوزيــعــا عـــادال وفـــق مــقــاربــة واقــعــيــة لــهــا داللــتــهــا املتمثلة في 
القرار في قطر من خالل  الشباب في عمليات صنع  إشــراك 

املشاركات النشطة في وضع هذه السياسة وتنفيذها.
ــذه الــوثــيــقــة مـــن األهــمــيــة بــمــكــان، فــقــد بــلــغ عــدد  ــا كــانــت هـ وملـ
الذين ساهموا ويساهمون في صياغتها وتوضيح  الشركاء 
بنودها نحو 66 شريكا من جهات مختلفة ذات عالقة قريبة 
الجهات شاركت وتشارك  الشباب.. هــذه  من هموم وقضايا 
الوطنية ولهم دور  الشبابية  السياسة  إعــداد  في كل مراحل 
كبير فيها، إذ ينتظرها وينظر إليها قطاع الشباب على أنها 
الحال، فإن إعداد  وثيقة وطنية ودستور للشباب.. وبطبيعة 
هذه الوثيقة وما يترتب عليها من تداعيات يعكس قدر اهتمام 
الوثيقة  الشباب لهذه  الكبير بالشباب.. وينظر قطاع  الــدولــة 
أنــهــا وثيقة مهمة  يــرى  بــل  فــقــط،  ليس على املستوى املحلي 
يمكن أن تساهم بها دولة قطر في صياغة السياسة الشبابية 

في العالم.
ويمكن أن نمضي إلى أبعد من ذلك، لنقول إن إعداد السياسة 
الوطنية للشباب تعد بمثابة مشروع وطني إستراتيجي على 
مستوى الدولة، تمثل فيه وزارة الثقافة والرياضة رأس الرمح، 
إذ أنها هي الجهة التنسيقية بينها وبني كافة وزارات وجهات 

الدولة املعنية باملشاركة بإعداد هذه السياسة. 
وال يخفى أن هذا املشروع - مشروع وثيقة السياسة الوطنية 
لــلــشــبــاب - ســـوف تــســاهــم بــفــعــالــيــة فــي بــلــوغ أهــــداف الــرؤيــة 
أال وهــو توفير احتياجات  أهــم تحدياتها،  أحــد  والتغلب على 
الجيل الحالي واحتياجات األجيال القادمة.. وأهم ما يميز هذه 
السياسة أّنها تعول على مشاركة الشباب في جميع مراحل 
الرؤية اإلستراتيجية، وتنبثق من منطلق حقوقي يرتكز على 
مبادئ حقوق اإلنسان، حيث يعتبر الشباب أصحاب حقوق، 
التي عليها واجــبــات ومسؤوليات  الجهة  الحكومة تمثل  وأّن 

تجاه الشباب.



SATURDAY 9 OCTOBER 2021 Issue No 12168السبت ٣ ربيع األول  ١٤٤٣ هـ ٩ أكتوبر ٢٠٢١ م  العدد ١٢١٦٨

استدعاء مرسيدس سي كالس 2020

بــالــتــعــاون مــع شــركــة ناصر  الــتــجــارة والــصــنــاعــة  أعلنت وزارة 

بــن خــالــد لــلــســيــارات وكــيــل مــركــبــات مــرســيــدس عــن اســتــدعــاء 

 ،2020 الصنع  كــالس سنة  طــراز ســي  –بنز  مركبات مرسيدس 

وذلــــك الحـــتـــمـــال حــــدوث تـــصـــدع لـــبـــاب الـــســـائـــق جــهــة الــيــســار. 

املستمرة من  واملتابعة  التنسيق  إطــار  في  االجــراء  هــذا  ويأتي 

التزام وتقيد وكالء  للتأكد من مدى  التجارة والصناعة  وزارة 

الـــســـيـــارات بــمــتــابــعــة عــيــوب الـــســـيـــارات وتــصــحــيــحــهــا لــحــمــايــة 

املستهلكني. حقوق 

220 مليون دوالر حجم التبادل بني قطر واألردن

الدوحة - الشرق

أكــد فيه نمو  تــقــريــرا   » salaamgateway » نشر مــوقــع

التبادل التجاري بني قطر واألردن خالل السنة  حجم 

الحالية مقارنة بما كانت عليه األوضـــاع في املرحلة 

املاضية، كاشفا عن وصول حجم التجارة بني الدوحة 

وعمان إلى 802 مليون ريال قطري أي ما يقدر بـ 220 

مليون دوالر، وذلــك في الفترة ما بني يناير من العام 

الجاري وشهر سبتمبر املنصرم، الفتا إلى أن الزيادة 

فــي القيمة الــتــبــادلــيــة مــا بــني هــذيــن الــبــلــديــن فــي هــذه 

املرحلة بلغت تجاوزت 140 مليون ريال، باملقارنة مع 

ما كانت عليه األوضاع في السنة املنتهية والتي أعلن 

الــتــجــاري لكل مــن قطر واألردن يقدر  فيها أن الحجم 

بـ660 مليون ريال. 

الــتــدريــجــي وبــدايــة تجاوز  التقرير أن االنــفــتــاح  وبــني 

األزمــة التي خلقها انتشار فيروس كورونا املستجد، 

تــقــف بــشــكــل مــبــاشــر وراء الــتــطــور الــجــلــي لــلــعــالقــات 

الــعــام الحالي،  التجارية بــني قطر واألردن منذ بــدايــة 

من خالل عــودة رحــالت الشحن من الدوحة إلى عمان 

عــبــر الـــنـــاقـــالت الــتــابــعــة ملــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة 

القطرية، دون نسيان التركيز الكبير من طرف الجهات 

البلدين سواء من الناحية الحكومية أو  املسؤولة في 

الخاصة على تقوية العالقات االقتصادية في املرحلة 

املقبلة، وتعزيز العمل الثنائي املشترك في العديد من 

القفزة بعد أن  املــجــاالت، مــا مكنهما مــن تحقيق هــذه 

يــنــايــر وسبتمبر  الــتــجــاريــة مــا بــني  عــادلــت العمليات 

األرقـــام الــتــي كــانــت عليها طيلة اثــنــي عشر شــهــرا من 

سنة 2019. 

وتوقع التقرير تمكن البلدين من توسعة دائرة التبادل 

الــتــجــاري بينهما فــي املرحلة املقبلة، خــاصــة وأن كل 

اإلمــكــانــيــات لــذلــك مــتــوفــرة بــدايــة مــن الــرغــبــة املتبادلة 

لجميع األطـــراف الناشطة في القطاع التجاري داخل 

الـــدوحـــة أو عـــمـــان، زد إلــيــهــا وجــــود مــجــمــوعــة كبيرة 

ــة املــطــلــوبــة بــكــثــرة في  ــيـ مــن الــســلــع الــقــطــريــة أو األردنـ

أســواق البلدين، ناهيك عن احتمالية ظهور مجموعة 

الثنائية املشكلة من الشركات القطرية  من التحالفات 

واألردنية في املستقبل القريب، بهدف تقوية الروابط 

االستثمارية بــني رجــال األعــمــال القطريني ونظرائهم 

األردنيني، مع العمل على التأسيس ملصانع وشركات 

الــوصــول بالسلع  الــدوحــة أو عمان املبتغى منها  فــي 

املــنــتــجــة داخــلــهــا لـــألســـواق فـــي الــبــلــديــن وتــرويــجــهــا 

لخدمة املستهلكني داخلها.

حسين عرقاب

البورصة ترتفع لألسبوع الخامس على التوالي

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء 

الــتــوالــي، مدعومة  لألسبوع الخامس على 

ــادة القيمة  ــ بــنــمــو جــمــاعــي لــلــقــطــاعــات، وزيـ

السوقية بنسبة ٠٫٧٣٪، وزاد املؤشر العام 

بنسبة ٠٫٤٤٪ ليغلق تــعــامــالت األســبــوع 

املاضي عند النقطة ١١٥٣٥٫٢١، رابحًا ٤٩٫٩٨ 

نقطة، وذلك عن مستواها بنهاية األسبوع 

فـــي ٣٠ ســبــتــمــبــر ٢٠٢١،  املــنــتــهــي  الـــســـابـــق 

وسجلت القيمة السوقية لألسهم بنهاية 

التعامالت ٦٦٦٫٠٨ مليار ريال، بنمو ٠٫٧٣٪ 

ــام األســــبــــوع املـــاضـــي  ــتـ عــــن قــيــمــتــهــا فــــي خـ

البالغة ٦٦١٫٢٦ مليار ريال، وشهد األسبوع 

املــاضــي ارتــفــاعــا جــمــاعــيــا لــلــقــطــاعــات على 

النقل  رأسها التأمني بنسبة ٢٫٤٥٪، ويليه 

بنحو ١٫٥٩٪، والــبــنــوك والــخــدمــات املالية 

بـــــــ٠٫٨٧٪، وارتـــفـــع قــطــاع الــصــنــاعــة بنسبة 

الــبــضــائــع ٠٫١٢٪، كــمــا نما  ٠٫٢٤٪، وزاد 

قطاعا العقارات واالتصاالت بنسبة ٠٫١٢٪ 

ــلـــى مــســتــوى  لـــلـــثـــانـــي، وعـ ــــألول و٠٫٠٢٪  لــ

األســهــم، فــقــد ارتــفــع ٢٩ سهمًا عــلــى رأســهــا 

تــراجــع ١٨ سهمًا  بـــــــ٦٫٣٩٪، بينما  الــطــبــيــة 

تقدمها البنك األهــلــي بنحو ١٫٤٩٪، فيما 

اســـتـــقـــر ســـهـــم زاد الـــقـــابـــضـــة وحــــيــــدا عــنــد 

مــســتــواه األســـبـــوع الــســابــق الــبــالــغ ١٥٫٨٠ 

ريــــال. وبــلــغــت قــيــم الـــتـــداول خـــالل األســبــوع 

الحالي ٢٫٤٤ مليار ريال، وزعت على ٩٤٩٫٢٨ 

مليون سهم، بتنفيذ ٤٩٫٠٢ ألف صفقة.

¶ مستثمرون في مقصورة التداول

الدوحة - الشرق

القطرية تطلق باقات العطالت املدرسية

تدعو  املــدرســيــة،  العطالت  اقــتــراب  بمناسبة 

الــقــطــريــة لــلــعــطــالت املــواطــنــني واملــقــيــمــني في 

ــوا الــلــقــاح بــالــكــامــل إلــى 
ّ
دول قــطــر مــمــن تــلــق

األخير  القيود  رفــع  مــن  القصوى  االســتــفــادة 

على السفر في البالد، من خالل حجز باقات 

تـــنـــســـى.  بـــــإجـــــازة ال  ــاع  ــتـ ــمـ ــتـ لـــالسـ حـــصـــريـــة 

لـــوزارة الصحة  الــجــديــدة  الــلــوائــح  وبــمــوجــب 

املواطنني  إعفاء  دولة قطر، سيتم  العامة في 

ــوا الــلــقــاح بــالــكــامــل، بما 
ّ
واملــقــيــمــني مــمــن تــلــق

فـــي ذلــــك األطـــفـــال املـــرافـــقـــني لــهــم الـــذيـــن تــقــل 

11 عامًا؛ من الخضوع الختبار  أعمارهم عن 

بـــاإلضـــافـــة  الــــدوحــــة،  إلــــى  الـــســـفـــر  قـــبـــل   PCR

إلـــى اإلعـــفـــاء مــن مــتــطــلــبــات الــحــجــر الــصــحــي 

بــعــد وصــولــهــم، األمـــر الـــذي يــجــعــل مــن فــتــرة 

للعائالت  املثالي  الــوقــت  املــدرســيــة  العطالت 

انتظارها.  طال  التي  ملواصلة خطط سفرهم 

ــرات مــــن بــــاقــــات الــســفــر  ــشــ ــعــ ومـــــع إتــــاحــــة الــ

ــمــة لــفــتــرة الــعــطــالت املـــدرســـيـــة، ســتــتــيــح 
ّ
الــقــي

ــتـــاع  ــتـــمـ ــلـــعـــطـــالت إمـــكـــانـــيـــة االسـ الـــقـــطـــريـــة لـ

القائمة  إلى وجهات  مريحة وسلسة  بعطلة 

ــك إيـــطـــالـــيـــا  ــ ــراء لـــــلـــــدول، بـــمـــا فــــي ذلــ ــخــــضــ الــ

مان وجورجيا 
ُ
وع وتركيا  املتحدة  واململكة 

لــكــم اآلن طــيــفــًا واســعــًا  واملـــالـــديـــف. ونــتــيــح 

لالستفادة  الــســفــر  بينها  مــن  الــخــيــارات،  مــن 

ق لـــفـــصـــل الــــخــــريــــف فــي 
ّ

ــو ــســ ــتــ ــم الــ مــــن مــــوســ

لـــنـــدن، أو االســتــمــتــاع بـــأجـــواء مــديــنــة رومـــا 

مـــذهـــلـــة  ــــة  ــــولـ فـــــي جـ اإلبــــــحــــــار  أو  الـــــرائـــــعـــــة، 

ــت الــــغــــروب فــي  ــ ــفـــور وقـ ــبـــوسـ فــــي مـــضـــيـــق الـ

مــديــنــة اســطــنــبــول، أو الــحــصــول عــلــى أجــمــل 

الـــذكـــريـــات لـــدى مــشــاهــدة هـــجـــرة الــســالحــف 

بــأجــواء  االستمتاع  أو  فــي مسقط،  الشهيرة 

أو رؤية  تبليسي،  املذهلة في  القديمة  البلدة 

الــحــوتــي وأســمــاك مــانــتــا ري املذهلة  الــقــرش 

فـــي املـــالـــديـــف. بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، يــمــكــنــكــم 

االطـــمـــئـــنـــان إلــــى أن الـــقـــطـــريـــة لــلــعــطــالت قــد 

من خالل  املدرسية  العطالت  باقات  مت 
ّ

صم

والتي  طلبًا،  العاملية  الوجهات  أكثر  تحديد 

ــثـــر ســهــولــة  تــتــســم بــمــتــطــلــبــات الـــدخـــول األكـ

ــن تـــلـــقـــوا الـــلـــقـــاح  ــذيــ ــــســــرًا لـــلـــمـــســـافـــريـــن الــ
ُ
وي

بالكامل.

الدوحة - الشرق

ارتفاع التداوالت ببورصة الكويت

توقعات جديدة لنمو االقتصاد التركي

أسعار املعدن األصفر تستقر

ــكـــويـــت تــعــامــالت  ــة الـ ــبـــورصـ ــرات الــرئــيــســيــة لـ ــ ــــؤشـ اخــتــتــمــت املـ

الخميس على ارتفاع؛ بدعم صعود ٦ قطاعات، وصعد املؤشر 

ــع رئــيــســي ٥٠ بنحو  ــفـ بــنــســبــة ٠٫٧١٪، وارتـ الــرئــيــســي  الـــســـوق 

٠٫٥٩٪، كما زاد العام ٠٫١٨٪، ونما األول بـ٠٫٣٥ نقطة فقط، وذلك 

عن مستويات األربعاء، وارتفعت التداوالت، إذ وصلت الكميات 

إلــى ٣٦٥٫١٣ مليون سهم، مقابل ٣٢٨٫٣٧ مليون سهم باألمس، 

وبلغت قيم التداول ٤٤٫٩٩ مليون دينار، مقارنة بـ ٤٤٫٠٤ مليون 

دينار في الجلسة السابقة، وشهدت الجلسة ارتفاع ٦ قطاعات 

بــــ٧٫٥٢٪، بينما تراجعت ٧ قطاعات  على رأسها التكنولوجيا 

بـــواقـــع ٠٫٩٦٪، وتـــصـــدر سهم  الــســلــع االســتــهــالكــيــة  تــقــدمــهــا 

فنادق القائمة الخضراء بنحو ٣١٫٧٦٪، بينما تقدم السورية 

التراجعات بنسبة ٧٫٨٨٪.

الــدولــي رفــع توقعاته بشأن نمو االقتصاد التركي  أعلن البنك 

خالل 2021 بمعدل 3.5 نقاط، ليحددها عند 8.5 في املائة، جاء 

لـ»تقرير التحديث االقتصادي»، ويتعلق  ذلك في العدد األخير 

بمنطقة أوروبـــا وآسيا الوسطى، وبحسب التقرير، رفــع البنك 

الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد املنطقة خالل العام الجاري 

املــائــة، وخفضها بمعدل 0.5  بمعدل 1.6 نقطة لتصبح 5.5 فــي 

في املائة بشأن 2022، لتصبح 3.4 في املائة، وأشــار إلى ارتفاع 

توقعات البنك لنمو االقتصاد التركي خالل العام الجاري إلى 

8.5 فــي املــائــة بعد أن كــانــت عند 5 فــي املــائــة وفــق تقرير نشره 

ل البنك توقعاته بشأن 
ّ

البنك الدولي في يونيو املاضي، كما عد

 من 
ً

نمو االقتصاد التركي خالل 2022، لتصبح 3 في املائة بدال

4.5 في املائة.

استقر الذهب اليوم الجمعة قبيل صدور بيانات الوظائف غير 

الــزراعــيــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، حــيــث يــتــوقــع بــعــض املحللني 

بيانات قوية تعزز الرهانات على تقليص التحفيز االقتصادي 

وتــدفــع املــعــدن األصــفــر ملــزيــد مــن الــتــراجــع، وصــعــد الــذهــب في 

املعامالت الفورية 0.1 باملائة إلى 1757.30 دوالر لألوقية، بينما 

لــم تشهد عــقــود الــذهــب األمــريــكــيــة اآلجــلــة تغيرا يــذكــر لتسجل 

لـــألوقـــيـــة. وقـــــال جــيــفــري هـــالـــي كــبــيــر محللي  1758.20 دوالر 

السوق ملنطقة آسيا واملحيط الهادي لدى أواندا «مصير الذهب 

سيتحدد من خالل بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر 

الليلة»، مضيفا أن بعض املستثمرين في آسيا يشترون الذهب 

للتحوط من مخاطر نتيجة مفاجئة للتقرير.

الكويت - الشرق

ا7ناضول

رويترز



Tiggo 8 Pro عــلــى الــجــائــزة األولـــى وهــي  حــصــلــت 

ــرًا لــجــودتــهــا  ــقـــديـ «جــــائــــزة االبـــتـــكـــار الـــســـنـــوي» تـ

املــتــمــيــزة وتــقــنــيــاتــهــا املــبــتــكــرة وذلـــك خـــالل «حــفــل 

الـــذي   ،«2020 لــلــســيــارات  تـــوزيـــع جـــوائـــز «الـــصـــني 

استضافته China Media Group (CMG) في بكني 

الوطنية،  هــذا وقــد سعت « CMG « وكالة اإلعــالم 

ــراز جـــهـــود صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي الــصــني  ــ إلـــى إبـ

لــتــحــســني   Covid-19 ــفـــشـــي  تـ عـــلـــى  ــلـــب  ــغـ ــتـ الـ ــــي  فـ

املنتج، وكسر عنق  ترقية  املنتج، وتسريع  جــودة 

الــزجــاجــة فــي الــبــحــث والــتــطــويــر وتــحــقــيــق تــحــول 

املنتج.  التكنولوجيا، واالبتكار وتطوير  من خالل 

وبـــهـــذه املــنــاســبــة قــــال املــهــنــدس أحـــمـــد الــســبــاعــي 

واليت  النخبة موتورز  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

نتابع  قطر:  في  لسيارات شيري  الحصري  الوكيل 

ــتـــي تــشــهــدهــا  عــــن كـــثـــب الــــتــــطــــورات املـــتـــســـارعـــة الـ

ــام والـــســـبـــاق الــــذي  ــ ــيــــارات بــشــكــل عـ صـــنـــاعـــة الــــســ

ــيـــري تــفــوقــهــا فـــي مـــجـــال تــطــويــر  تـــواصـــل فـــيـــه شـ

تــكــنــولــوجــيــا صــنــاعــة الـــســـيـــارات وقــيــادتــهــا نــحــو 

املــســتــقــبــل الــقــريــب والــبــعــيــد بــمــا يــتــجــاوز الــتــطــور 

ــيــــري فــــي مـــقـــدمـــة شـــركـــات  ــلـــيـــدي ويــــضــــع شــ ــقـ ــتـ الـ

العاملية.  السيارات  صناعة 

ــبــــاعــــي: وفــــــي هــــــذا إلطـــــــار تــابــعــنــا  ويـــضـــيـــف الــــســ

تــقــيــيــمــات جــوائــز ســيــارات الــعــام فــي الــصــني التي 

التي يشرف  الدولية  الجوائز  أهم  من  واحدة  تعد 

بــارزون فضال  عليها خبراء ومهتمون ومهنيون 

عــن الــتــصــويــت الــــذي تــجــاوز عـــدد املــشــاركــني فيه 

ــارات فــي  ــبـ ــتـ مــلــيــون مـــشـــارك، فــمــنــذ أن بــــدأت االخـ

ما  بــني  مــن   Tiggo 8 Pro تــمــيــزت   ،2020 ســبــتــمــبــر 

100 طراز، وحصلت على لقب «السيارة  يقرب من 

الوطنية لعام 2020» بأكثر من مليون صوت. بعد 

اإلنــتــرنــت وحيث  عبر  تــم عقدها  اخــتــيــار  جلسات 

كانت من أهم املعايير التي تم بناء عليها التقييم 

ــبـــراء، وقــــد تــم  هـــي االخـــتـــبـــار املــهــنــي وتــقــيــيــم الـــخـ

العام وفازت  Tiggo 8 Pro لجوائز سيارة  ترشيح 

السنوية.  االبتكار  بجائزة  النهاية  في 

 2020 للسيارات  الصني  جوائز 

ــور  ــطــ ــتــ ــالــ ـــري الـــــــنـــــــاس بــ ــا مـــــــا تــــــذكــــــر شــــــيـــ ــ ــ
ً
ــب ــ ــ ــال ــ غــ

ــــي مــــجــــال صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات،  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي فـ

ــة ربـــطـــهـــا املــســتــهــلــكــون بـــشـــيـــرى عــلــى  وهــــي عـــالقـ

مـــر الــســنــني، فــاالبــتــكــار الــتــكــنــولــوجــي هـــو أســـاس 

االبتكار  فمن خالل  تاريخها،  عبر  صناعة شيري 

ـــى احـــتـــضـــان  ــ ــــري إلــ ــيـ ــ ــــدف شـ ــهـ ــ ــولــــوجــــي، تـ ــنــ ــكــ ــتــ الــ

املستقبل من خالل زيادة تحسني تقنيات مركبات 

الــوقــود، وتــســريــع الــكــهــربــاء، والــشــبــكــات، والــذكــاء 

في  تقنيات متطورة  املنتجات، وتطوير  ومشاركة 

مــجــاالت مثل الــطــاقــة الــجــديــدة، واالتــصــال الــذكــي، 

والــقــيــادة الــذاتــيــة، وجــعــل صــنــاعــة الــســيــارات في 

الـــصـــني يــنــمــو بـــقـــوة ويــســتــفــيــد املــســتــهــلــكــون مــن 

التكنولوجي.  االبتكار 

واليت  للنخبة موتورز  التنفيذي  الرئيس  ويؤكد 

على أنه على مر السنني، التزمت شيري باالبتكار 

الــتــكــنــولــوجــي، واســتــثــمــرت مــن 5 ٪ إلـــى 7 ٪ من 

والتطوير  البحث  في  السنوية  مبيعاتها  عائدات 

الرئيسية. وحتى  التقنيات  في  اختراقات  وحققت 

 20794 للحصول على  تقدمت شيري بطلب  اآلن، 

ة اخـــتـــراع،  ـــراء بــ ــازت بــــ 13153  ة اخـــتـــراع وفـــ بـــــراء

لــتــحــتــل املــرتــبــة األولـــى فــي صــنــاعــة الــســيــارات في 

الصني.

فندق دبليو يحصد جائزة اختيار قراء كوندي ناست ترافيلر

حــصــد فـــنـــدق وشـــقـــق دبــلــيــو الــــدوحــــة أصــــوات 

الـــقـــراء كــأفــضــل فــنــدق فـــي الـــشـــرق األوســـــط في 

الـــــدورة الــرابــعــة والــثــالثــني مـــن جـــوائـــز اخــتــيــار 

الـــقـــراء الــســنــويــة ملــجــلــة الــســفــر «كـــونـــدي ناست 

تــرافــيــلــر»، مــن احــــدى أهـــم الــجــوائــز فــي منطقة 

 الــتــصــويــت لــهــا من 
ّ
الـــشـــرق األوســـــط الــتــي يــتــم

قبل القراء املهتمني بمجاالت السفر والسياحة. 

ــــوات  وتــمــكــن الــفــنــدق الــشــهــيــر مـــن حــصــد األصـ

كــواحــد مــن أفــضــل عــشــرة فــنــادق عــلــى مستوى 

العالم. ومع بدء تعافي قطاعي الضيافة والسفر 

وزيادة اإلقبال على رحالت السفر بغرض العمل 

والترفيه، شارك أكثر من 800 ألف قارئ من قراء 

املجلة العريقة في جميع أنحاء العالم أصواتهم 

لــلــفــنــادق وتـــجـــارب الــســفــر املــفــضــلــة لــديــهــم من 

جميع أنحاء العالم.

بــهــذه املــنــاســبــة، قـــال وســيــم دعـــجـــة، مــديــر عــام 

فندق وشقق دبليو الدوحة: «إن الحصول على 

أصــوات قراء كوندي ناست ترافيلر وتفضيلنا 

ــذه الــــظــــروف الــراهــنــة  مـــن قــبــل ضــيــوفــنــا فـــي هــ

هــو دلــيــل حقيقي عــلــى الــتــزامــنــا الــراســخ تجاه 

ضــيــوفــنــا ومــوظــفــيــنــا وتـــجـــاه قـــطـــاع الــضــيــافــة 

والــفــنــدقــة»، وأضــــاف: «لــيــس هــنــاك شــك أن هــذا 

الـــعـــام قـــد شــهــد تـــحـــديـــاٍت كــبــيــرة عــلــى الــعــديــد 

مــن الــقــطــاعــات وخــاصــة قــطــاع الــضــيــافــة، لكننا 

ــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــنـــا عـ ــقـــدرتـ ــدًا بـ ــ ــورون جــ ــ ــخـ ــ فـ

مــكــانــتــنــا كـــأفـــضـــل فــــنــــدق فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

األوسط وأحد أهم الفنادق على مستوى العالم. 

نعمل دومًا على إيجاد الحلول املبتكرة للتغلب 

على تحديات جائحة كورونا حيث عملنا على 

اطـــــالق خـــدمـــات جـــديـــدة مــثــل W2GO وخــدمــة 

WFIT2GO والتي نهدف من خاللها إلى االلتزام 

بــدعــم املــجــتــمــع وتــوفــيــر مـــا يــحــتــاجــه عــمــالؤنــا 

فــي أي وقــت وفــي أي مــكــان. نــود أن نغتنم هذه 

الفرصة لنشكر ضيوفنا على ثقتهم ووالئهم 

ــل تـــقـــديـــم خـــدمـــات  ــنــــواصــ ــم بـــأنـــنـــا ســ ــدهــ ــعــ ونــ

وتجارب استثنائية تراعي على الدوام إجراءات 

الصحة والــســالمــة، بفضل منهجنا فــي العمل 

ومرافقنا الحائزة على جوائز عاملية».

 هذه السنة الرابعة التي ينال فيها فندق 
ُ

وتعد

الــجــائــزة العاملية املرموقة  الــدوحــة هــذه  دبليو 

كأحد أفضل الفنادق في منطقة الشرق األوسط 

الــعــالــم. وبــالــرغــم مــن التحديات  وعلى مستوى 

الـــتـــي شــكــلــتــهــا جــائــحــة كــــورونــــا، تــمــكــن فــنــدق 

ــقـــديـــم خــــدمــــات جـــديـــدة  ــيـــو الـــــدوحـــــة مــــن تـ ــلـ دبـ

وتدشني مطاعم ومرافق عاملية املستوى. حيث 

أعــلــن فــنــدق دبــلــيــو الـــدوحـــة عــن افــتــتــاح مطعم 

«كــويــا» الــبــيــروفــي الــحــائــز على جــوائــز، والــذي 

يوفر تجربة فريدة ال تقتصر فقط على تناول 

الــطــعــام، إذ يستمتع الضيوف بتجربة حسية 

الــطــعــام والــشــراب واملوسيقى  كاملة مــن مــزيــج 

ــذا الــعــام أيــضــًا افــتــتــاح  ـــصـــادف هـ
ُ
والـــفـــن. كــمــا ي

فندق دبليو الدوحة أول فرع من سبا «سيسلي 

باريس دبليو الدوحة» في دول مجلس التعاون 

الخليجي، والـــذي يعد الــفــرع األكــبــر فــي العالم. 

وتــأتــي إضــافــة العالمة التجارية ملستحضرات 

الــفــنــدق جــزء  إلـــى  الــفــاخــرة  التجميل الفرنسية 

ال يــتــجــزأ مــن الــتــزامــه الــراســخ بتقديم خــدمــات 

نسى.
ُ
استثنائية وتجارب ال ت
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مازيراتي تعني لوكا دلفينو الدوحة - الشرق
رئيسًا جديدًا للشركة

أعــلــنــت مــازيــراتــي عــن تــعــيــني الــســيــد لــوكــا دلــفــيــنــو رئــيــســًا جــديــدًا 

ــا والــشــرق األوســـط وأفريقيا. وسيتولى السيد  للشركة فــي أوروبـ

دلـــفـــيـــنـــو رئـــــاســـــة عــمــلــيــات 

مـــازيـــراتـــي فـــي املــنــطــقــة إلــى 

جــانــب مسؤولياته الحالية 

 ،Fuoriserie ــج ــامــ ــرنــ ــي بــ ــ فـ

 تــحــت 
ً
وســـيـــعـــمـــل مــــبــــاشــــرة

إشـــــــــــــراف بــــــيــــــرنــــــارد لـــــــــوار، 

املــديــر التنفيذي للعمليات 

التجارية في مازيراتي.

وتعليقًا على املوضوع، قال 

بـــيـــرنـــارد لـــــــوار: «يــســعــدنــي 

تــعــيــني الـــســـيـــد دلــفــيــنــو فــي 

ــي  ــلــ ــ
ُ
ــه الـــــجـــــديـــــد، وك ــبـ ــنـــصـ مـ

ــه ســيــضــمــن نــجــاح  ــأنـ ثـــقـــة بـ

ــا والـــشـــرق األوســــط وأفــريــقــيــا بفضل خبرته  ــ مــازيــراتــي فــي أوروبـ

العاملية الواسعة».

الفترة  م خالل هذه 
ّ
وانضم دلفينو إلى مازيراتي عام 2007، وتسل

عددًا من املناصب داخل الشركة، كان آخرها املدير العام في منطقة 

إلــى جانب توليه مسؤوليات إضافية في  الــهــادئ،  آسيا واملحيط 

مجال املبيعات وخدمات ما بعد البيع على الصعيد العاملي.وتسلم 

الـــذي تولى  لــجــويــدو جيوفانيلي،  الــجــديــد خلفًا  دلفينو املنصب 

مسؤوليات أخرى في املقر الرئيسي للشركة.

الدوحة - الشرق

2022

اقتراب إغالق املشاركة في «جائزة لكزس للتصميم»

دعـــت شــركــة لــكــزس املــصــمــمــني الــراغــبــني 

باملشاركة في «جائزة لكزس للتصميم» 

إلــى ســرعــة التسجيل فيها،  للعام 2022 

وذلك لتبقي بضعة أياٍم فقط على املوعد 

النهائي لتقديم األفكار وهــو 10 أكتوبر 

2021. وتقام الجائزة هذا العام بنسختها 

العاشرة تحت شعار «التصميم من أجل 

غــٍد أفــضــل»، وهــي منصة دولية مرموقة 

قـــدرات جيل  إلــى اكتشاف وصقل  تهدف 

جــديــد مــن املــواهــب الــواعــدة مــن املبدعني 

واملــصــمــمــني مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم، 

وتزويدهم بفرصٍة فريدٍة واستثنائية. 

ــد كـــشـــفـــت عــن  ــ ــــت شــــركــــة لــــكــــزس قـ ــانـ ــ وكـ

أســمــاء لجنة التحكيم وفــريــق املوجهني 

الــخــاصــني بـــ «جــائــزة لــكــزس للتصميم» 

املــقــرر أن تعلن لجنة  لــلــعــام 2022، ومـــن 

التحكيم عن املتسابقني النهائيني الستة 

مــن بــني آالف املــشــاركــات فــي أوائـــل العام 

ــرار اللجنة عــلــى مــدى  قـ 2022. سيعتمد 

دمــج املتسابقني ألفكارهم اإلبــداعــيــة مع 

املبادئ الجوهرية الثالثة لعالمة لكزس 

الـــفـــاخـــرة، وهــــي «الـــتـــوقـــع» و»االبـــتـــكـــار» 

و»الـــتـــأثـــيـــر»، مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــفــكــرة 

ــد تــصــمــيــمــًا مـــن أجــــل غــٍد 
ِّ

ــجــس
ُ
الـــتـــي ســت

أفـــضـــل. وتـــضـــم لــجــنــة تــحــكــيــم الــجــائــزة 

 مــن املــهــنــدســة املــعــمــاريــة 
ً
لــهــذا الــعــام كـــال

أنـــوبـــامـــا كـــونـــدو واملــصــمــم بــــروس مـــاو، 

 
ْ

ني
َ

ْي التحكيم املساهم
َ

إلــى جانب عــضــو

بـــاوال أنتونيللي، كبير  ، وهــمــا 
ْ

ــني
َ
الــثــابــت

أمــنــاء الــهــنــدســة والــتــصــمــيــم فــي متحف 

الــفــن الــحــديــث فــي نــيــويــورك، وســايــمــون 

الــعــاملــي لــدى  هــمــفــريــز، رئــيــس التصميم 

شركة لكزس.

سيشارك املتسابقون النهائيون الستة 

في ورشــة عمل مع متخصصني عامليني 

في التصميم الذين سيعملون كمشرفني، 

 بتجربٍة فريدٍة، إذ 
ٍ
وسيحظى كل متسابق

سيمنحهم املشرفون إرشــــاداٍت مباشرٍة 

وتفاعليٍة مــن أجــل تطوير نــمــاذج أوليٍة 

تجسد أفكارهم اإلبداعية.

وبــهــذه املناسبة، قــال كــي فوجيتا املمثل 

الــــرئــــيــــس لـــلـــمـــكـــتـــب الـــتـــمـــثـــيـــلـــي لـــشـــركـــة 

تويوتا في منطقة الشرق األوســط وآسيا 

الوسطى: «تجسد جائزة لكزس للتصميم 

إيماننا بــقــوة االبــتــكــار ودوره األســاســي 

في فتح املجاالت ملستقبٍل أفضل للجميع. 

ونحتفل اليوم بمرور عشر ســنــواٍت على 

إطـــالق هــذه الــجــائــزة الــفــريــدة التي تسهم 

فـــي تــمــكــني املـــواهـــب الــــواعــــدة عــبــر تقديم 

إرشــــــــادات مــتــخــصــصــة وإتــــاحــــة الــفــرصــة 

ــد دعــــم الــجــيــل  ـ
َ

ــع ـ
ُ
لــهــم لــتــجــســيــد رؤاهـــــــم. ي

 
ً
ــقــــادم مـــن املــصــمــمــني واملـــبـــدعـــني عــامــال الــ

أســـاســـيـــًا فـــي ســعــيــنــا إلــــى خــلــق تــجــارب 

مذهلة، وتوسيع حدود ما يمكن تحقيقه 

 على 
ً
من خــالل التصاميم الجريئة. وبناء

ذلك، أتطلع قدمًا للتعرف على األفكار التي 

سيقدمها املتأهلون للتصفيات النهائية 

لهذا العام، وأود أن أشكر جميع املشاركني 

في هذا الجائزة امللهمة، بمن فيهم جميع 

املتسابقني حول العالم على مساهماتهم 

املتميزة».

الدوحة - الشرق
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ء:

عدم استقرار أسعار الطاقة في املستويات املثالية ينذر بأزمة 

¶ ناقالت غاز قطرية

دعــا خــبــراء اقــتــصــاديــون إلــى ضــرورة 

تـــبـــنـــي «أســـــعـــــار عـــــادلـــــة» لــلــمــنــتــجــني 

واملــســتــهــلــكــني بــصــنــاعــة الـــغـــاز، وذلـــك 

لــتــجــنــب املـــخـــاطـــر املـــتـــوقـــعـــة فــــي حـــال 

ــاع األســـــعـــــار. وتـــوقـــع  ــ ــفـ ــ ــمــــرار ارتـ ــتــ اســ

الـــــخـــــبـــــراء حـــــصـــــول ارتــــــــــــــــدادات عــلــى 

األســواق قد تتسبب في أزمة مشابهة 

الـــتـــي كــــان الرتـــفـــاع  ألزمـــــة عــــام 2009 

إلى مستويات قياسية  الطاقة  أسعار 

إلـــــى أن  الــــخــــبــــراء  فـــيـــهـــا. وأشـــــــار  دور 

ــيـــات الــســلــبــيــة املـــتـــوقـــعـــة عــلــى  ــداعـ ــتـ الـ

االقــتــصــاد الــعــاملــي ســتــكــون فـــي شكل 

ــار  ــعـ ــة تــــرفــــع مــــن أسـ ــديـ ــقـ ــيــــاســــات نـ ســ

ــائــــدة، وتـــــــؤدي لـــرفـــع تــكــلــفــة رأس  ــفــ الــ

النمو االقتصادي  املال مما سيعرض 

ــات فـــي  ــبــ ــلــ ــقــ ــتــ ــد تـــــــــــؤدي لــ ــ ــ ــر قـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ملـ

ــادات تــــرفــــع درجـــــــة املـــخـــاطـــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

ــــات األســــــــــواق لــفــوضــى  ــيـ ــ ــعـــــرض آلـ ــ وتـ

تعرقل مسار نمو االقتصاد العاملي. 

البدائل تشجيع 
وفــــي حـــديـــث لــــ ء حــــول تــداعــيــات 

ــيـــا عــلــى  ــالـ ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــطـــاقـــة حـ

املنتجني واملستهلكني، أكد د.خالد بن 

راشد الخاطر، متخصص في السياسة 

السياسي،  االقــتــصــادي  النقدية وعلم 

بــاحــث زمــيــل بــمــركــز االقــتــصــاد الكلي 

االقــتــصــادي املستجد،  الــفــكــر  و معهد 

بــجــامــعــة كــامــبــردج،  أن هـــذا االرتــفــاع 

ــع تــعــافــي  ــار الـــطـــاقـــة يـــأتـــي مـ ــعـ فـــي أسـ

االقتصادي العاملي من تبعات جائحة 

كـــورونـــا و ارتـــفـــاع الــطــلــب، بــاإلضــافــة 

إلى إنخفاض الطاقات التخزينية لدى 

بعض املستهلكني الرئيسني (أوروبا)، 

ــفـــــعـــــة فـــي  وأســــــــعــــــــار الــــــكــــــربــــــون املـــــرتـــ

منطقة االتــحــاد األوربـــي، وقــصــور في 

اإلمدادات إلوروبا بسبب املزاحمة من 

شرق آسيا  نظرا للطلب القوي هناك، 

الــــذي يــقــوده انــتــعــاش قــــوي، صناعي 

ــه الـــخـــصـــوص،  ــ ــلـــى وجــ فــــي الــــصــــني عـ

ــى نـــقـــص االمـــــــــدادت مــن  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ

روسيا إلى أوروبا.

ويــضــيــف الــدكــتــور الــخــاطــر أن أســعــار 

ــة لـــهـــا أضـــــــــرار عــلــى  ــة املـــرتـــفـــعـ ــاقــ ــطــ الــ

ــتـــجـــني.  ــنـ الــــجــــانــــني، املـــســـتـــهـــلـــكـــني واملـ

بالنسبة للمستهلك، تؤدي إلى ارتفاع 

ــعــــدالت الـــتـــضـــخـــم (وســــيــــكــــون لــذلــك  مــ

النقدية)،  السياسات  تبعات بتشديد 

ــلــــفــــة عــــلــــى املـــســـتـــهـــلـــك  الــــتــــكــ ــع  و تـــــرفـــ

وتـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى الــطــلــب والــنــشــاط 

االقتصادي، وبالتالي تضر بالتعافي 

الهش من تبعات جائحة  االقتصادي 

ــد ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــغــاز  ــا. وقــ كــــورونــ

الطبيعي في أوروبا هذا العام بنسبة 

%280، و بنسبة %100، في أمريكا. 

فــإن االرتفاع  أمــا بالنسبة للمنتجني، 

الـــقـــوي واملــســتــمــر فـــي أســـعـــار الــطــاقــة، 

ــرار  ــ ــازا أو نـــفـــطـــا، لــــه أضـ ــ ــان غــ ــ ــوا كـ ــ سـ

املــدى عليهم، وذلـــك  مــن خالل  طويلة 

ــيـــز اإلســـــتـــــثـــــمـــــارات، فـــــي زيـــــــادة  ــفـ تـــحـ

الــتــكــنــولــوجــيــا للبحث  اإلنـــتـــاج، وفـــي 

عن مصادر بديلة للطاقة، ألن األسعار 

ــفـــعـــة تــــبــــرر الـــتـــكـــلـــفـــة. وبـــالـــتـــالـــي  املـــرتـ

ــارات الــــوقــــود الــصــخــري  ــفــ ســتــعــود حــ

التي  الــحــقــول  إلــى عملها، و ســتــعــاود 

ــا، و ســيــســتــثــمــر فــي  ــهـ ــتـــاجـ أغـــلـــقـــت إنـ

ــــدة، فــــي حـــالـــة إســـتـــمـــرار  ــــديـ حـــقـــول جـ

ارتفاع األسعار لفترة كافيه، وبالتالي 

سيؤي كل ذلك إلى إنخفاض األسعار 

مـــرة أخــــرى عــلــى املــــدى املــتــوســط إلــى 

ــذا الـــنـــمـــط، أصـــبـــح واضـــح  الـــطـــويـــل. هــ

الـــنـــفـــط  ثـــــــــروة  مـــــع  رأيـــــنـــــا  ــا  ــمــ كــ اآلن، 

العقد مــاضــي بسبب  الــصــخــري خــالل 

املرتفعة، وقبلها كذلك  الطاقة  أسعار 

الــعــقــود  عـــدة دورات نفطية خـــالل  فــي 

املــاضــيــة، كما حــدث مــع صــدمــة النفط 

األولــــــــى فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 

ــي، و إنــــتــــاج بـــحـــر الـــشـــمـــال فــي  ــاضــ املــ

الــــثــــمــــانــــيــــات، وإرتــــــفــــــاع الـــطـــلـــب عــلــى 

الــطــاقــة مـــع صــعــود الــصــني مـــع بــدايــة 

العقد املاضي، وصوال إلى ثورة النفط 

أواســط  إنهيار اإلســعــار  ثــم  الصخري 

الــعــقــد املـــاضـــي، وقــبــل تــفــشــي جــائــحــة 

كورونا .

عـــلـــيـــه اآلن،  أوكـــــــد  أن  أود  ــا  ــ مـ ــن  ــكــ ولــ

ــتــــور الــــخــــاطــــر،  هــــو أن  ــدكــ يـــضـــيـــف الــ

هـــذا الــتــحــلــيــل مـــشـــروط، بــإســتــمــراريــة 

ارتــفــاع األســعــار، أي هــل هــذا االرتــفــاع 

فـــــي األســــــعــــــار ألســـــبـــــاب هـــيـــكـــلـــيـــة أو 

ألســـبـــاب عـــابـــرة، أي مــؤقــتــه وســيــزول 

ــذا غـــيـــر مــــعــــروف حــتــى  ــ بــــزوالــــهــــا؟ وهــ

للمنتجني  املناسبة  إن األســعــار  اآلن.  

و املــســتــهــلــكــني، ولــإلقــتــصــاد الــعــاملــي، 

هي األسعار املعتدلة، ال املرتفعة التي 

النمو االقتصادي  تضر باملستهلك و 

الـــتـــي تضر  املــنــخــفــضــة  الـــعـــاملـــي، و ال 

باملستهلك.

مخاطر عاملية 
الشرق،  وفــي معرض رده على أسئلة 

يـــقـــول الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي واملــتــابــع 

ــــواق الــطــاقــة، د. عــبــدالــلــه  لــتــقــلــبــات أسـ

ــرة  ــ ــيـ ــ الـــــخـــــاطـــــر، إنـــــــه فـــــي اآلونــــــــــة األخـ

تــــــصــــــاعــــــدت املــــــــخــــــــاوف مـــــــن تـــــجـــــاوز 

ــعــــدالت الـــتـــضـــخـــم املـــتـــوقـــعـــه بــســبــب  مــ

ارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع املــــواد األولــيــة، 

وتــــصــــدرت أســـعـــار الـــطـــاقـــة الــضــغــوط 

ــيـــث بـــلـــغـــت األســــعــــار  الـــتـــضـــخـــمـــيـــة، حـ

مـــســـتـــويـــات تــــجــــاوزت كــــل الــتــوقــعــات 

وبــلــغــت مــســتــويــات لـــم تــبــلــغــهــا حتى 

مـــا قــبــل جــائــحــة كــــورونــــا، لـــذلـــك مــثــل 

السريعة وفــي خضم  االرتفاعات  هــذه 

ــعــــودة إلطـــالق  االخـــتـــنـــاقـــات بــســبــب الــ

االقتصاديات حول العالم سوف يكون 

لــهــا تــداعــيــات ســلــبــيــة عــلــى االقــتــصــاد 

الـــعـــاملـــي فــــي شـــكـــل ســـيـــاســـات نــقــديــة 

لرفع  الفائدة وتــؤدي  ترفع من اسعار 

النمو  املــال مما سيعرض  تكلفة رأس 

االقتصادي ملخاطر قد تؤدي لتقلبات 

فــي االقــتــصــادات تــرفــع درجــة املخاطر 

ــــات األســــــــــواق لــفــوضــى  ــيـ ــ ــعـــــرض آلـ ــ وتـ

تعرقل مسار نمو االقتصاد العاملي. 

عوامل مهمة
ــبــــه يــــقــــول املــــهــــنــــدس عــلــي  ــن جــــانــ ــ ــ ومـ

عبدالله بهزاد، في حديثه لـ الشرق، إن 

ارتــفــاع أســعــار الــغــاز غير املــبــرر يعود 

إلــى عــوامــل مهمة هــي تــذبــذب أســعــار 

النفط والــذهــب والعمالت  مــن  املــعــادن 

الــفــتــرة املــاضــيــة بــســبــب دخـــول بعض 

الــــــــــــدول فــــــي مــــرحــــلــــة مــــــا بــــعــــد وبــــــاء 

القوى  كورونا واستعدادها لتنشيط 

الطلب على  االقتصادية لديها بزيادة 

الـــطـــاقـــة. والـــســـبـــب الـــثـــانـــي ألن الـــغـــاز 

يــعــد بـــديـــال نــظــيــفــا ملــحــطــات احـــتـــراق 

الــدول تخفيف  الكثير من  الفحم ونية 

االعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط والــفــحــم ببدائل 

أخرى آمنة منها الغاز،

ــي رأيـــــــــي أن  ــــب الــــرئــــيــــســــي فــــ ــبـ ــ ــسـ ــ والـ

إلى كميات  األوروبية تحتاج  املنطقة 

قــرب دخــول  الــطــاقــة بسبب  مــن  كبيرة 

الذي يحتاج إلى تزويد  فصل الشتاء 

والتصنيع  واملنازل  التدفئة  محطات 

ــلــــب عــلــى  ــطــ وفـــــــي كـــــل عـــــــام يــــــــــزداد الــ

األساسية  االحتياجات  لتلبية  الــغــاز 

ــتـــاج  لــلــســكــان وأيـــضـــا لـــقـــطـــاعـــات اإلنـ

أيضا  ويــعــود  والتصنيع.  والتخزين 

االرتـــــــفـــــــاع إلـــــــى بــــعــــض الـــتـــغـــيـــيـــرات 

املـــنـــاخـــيـــة مــــن فـــيـــضـــانـــات وعـــواصـــف 

الــطــاقــة.  عــلــى  الــطــلــب  وســـيـــول زادت 

ــزاد أن ضــبــط  ــ ــهـ ــ بـ ــنــــدس  ــهــ املــ ــوه  ــ ــنـ ــ ويـ

ــى جـــهـــود دولــيــة  األســــعــــار يــحــتــاج إلــ

عــاجــلــه لــلــحــد مـــن تـــأثـــيـــرات االرتـــفـــاع 

ــاج يــتــأثــر  ــتـ الــــذي ســيــجــعــل ســــوق اإلنـ

االستهالك. وكذلك سيتأثر 

 األزمة العاملية 
وفـــي تــعــلــيــقــه لـــ الــشــرق يــقــول الخبير 

الــشــريــك بمركز  االقـــتـــصـــادي، واملـــديـــر 

الـــــبـــــيـــــرق لــــــلــــــدراســــــات االقــــتــــصــــاديــــة 

ــة، بـــشـــيـــر يـــوســـف الـــكـــحـــلـــوت،  ــيــ ــالــ واملــ

ارتــفــعــت أســعــار  إذا  الطبيعي  مــن  إنـــه 

الــطــاقــة بــشــكــل مــفــاجــئ وســـريـــع وفــي 

إلـــــى  هـــــــــذا  يـــــــــــؤدي  أن  قــــصــــيــــر  وقـــــــــت 

انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى اإلمـــــدادات، ألن 

الــســعــر، والســيــمــا ســعــر بــرمــيــل النفط 

إذا بلغ 40 أو 45 أو 50 دوالرا للبرميل، 

فهذا يشجع الطلب ألنه سيساعد على 

أقــل. وكذلك  أكثر بتكلفة  إنتاج سلعة 

الــحــال بــالــنــســبــة لــلــغــاز، ولــكــن عندما 

تقفز أسعار الغاز املسال كما حدث في 

اآلونــــة األخـــيـــرة وتــتــضــاعــف وتــقــتــرب 

ــنـــوات،  ــلـــى مــســتــويــاتــهــا فــــي سـ مــــن أعـ

فـــإن ذلـــك يــفــاجــئ املــنــتــجــني فــي الــعــالــم 

التقليل  يــحــاولــوا  كــلــه ويــدفــعــهــم ألن 

السلعة، وهــو ما  الطلب على هــذه  من 

يـــــؤدي بــاملــحــصــلــة إلــــى حـــــدوث ركـــود 

نظرا النخفاض الطلب وتقليل اإلنتاج 

االقــتــصــادي.  الــركــود  فعندها يحصل 

ــنـــوات ســابــقــة  ــك فـــي سـ ــد حــصــل ذلــ وقــ

مــثــال عــنــدمــا ارتــفــعــت أســـعـــار الــطــاقــة 

عام 2008 وتجاوز سعر برميل النفط 

فــي بعض  للبرميل  120 و130 دوالرا 

الــــفــــتــــرات، ووصـــــــل حـــتـــى فــــي أقـــصـــى 

لــلــبــرمــيــل، وقــد  مــســتــوى 148 دوالرا 

كان هذا من العوامل التي ساهمت في 

سرعىة حــدوث ركــود اقتصادي كبير 

سنة 2009 والزال العالم يعاني من أثر 

السلبي حتى اآلن  العاملي  الركود  هذا 

الـــدوالر  الــفــائــدة على  مــعــدل  أن  بدليل 

ــريــــب مــــن الــصــفــر  ــــك الــــوقــــت قــ ــنـــذ ذلــ مـ

وقــــد يـــزيـــد عــلــيــه بــقــلــيــل فـــي مــحــاولــة 

الــذي  لتنشيط االقــتــصــاد، وهـــو األمـــر 

لم يحصل حتى اآلن. ويضيف الخبير 

االقـــتـــصـــادي بــشــيــر الــكــحــلــوت أنـــه إذا 

ــيــــة مـــــن ارتــــفــــاع  ــانــ حـــصـــلـــت مــــوجــــة ثــ

أسعار الغاز والنفط، فإن ذلك سيعمق 

مــــن الـــضـــغـــوط ومـــــن األزمـــــــة الــعــاملــيــة 

املـــنـــتـــظـــرة، حـــيـــث إن هـــنـــاك تـــوقـــعـــات 

ــة بــــحــــصــــول أزمــــــــة عـــاملـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ

ــقــــادمــــة ولــهــا  ــي الـــشـــهـــور الــ جــــديــــدة فــ

أسباب كثيرة من بينها ارتفاع أسعار 

الـــطـــاقـــة الـــعـــاملـــيـــة، وارتـــــفـــــاع الــــديــــون 

التي أصبحت مستوياتها  األمريكية 

ــة، وأزمــــــــة الـــــديـــــون الـــعـــقـــاريـــة  ــيـ ــيـــاسـ قـ

املــتــعــثــرة فــي الــصــني، ونــحــن نــأمــل أن 

يتم تالفي هــذه األزمــة قبل حصولها، 

وذلــــــك بـــمـــا يــقــلــل مــــن آثــــارهــــا أو بــمــا 

العالم مخاطرها وسيكون من  يجنب 

ــك الــتــحــكــم فـــي أســعــار  ــد أســـبـــاب ذلـ أحـ

تــكــون أســعــارا صحية  الــطــاقــة، بحيث 

املنتجني والتضر باملستهلكني  تخدم 

ــع لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــدفــ ــتــــي تــ ــة الــ ــلــــدرجــ لــ

توازنات السوق. 

تحذيرات االقتصاديني 
ــتـــوقـــع الـــخـــبـــراء االقــــتــــصــــاديــــون أن  ويـ

تبقى أسعار الغاز عامليا مرتفعة خالل 

هـــذا الــعــقــد مــقــارنــة مــع الــعــقــد املــاضــي. 

وحــــذرت خــبــراء فــرنــســيــون مــن الــعــودة 

مــــجــــددا إلـــــى مـــصـــانـــع الـــفـــحـــم إلنـــتـــاج 

املــنــخــفــضــة، مما  الــطــاقــة نــظــرا لكلفته 

إلــى حــد كبير بالجهود التي  سيطيح 

ــذلـــت ســـابـــقـــا لــلــحــد مــــن االنـــبـــعـــاثـــات  بـ

امللوثة. وبالفعل، بدأت بريطانيا إعادة 

تشغيل معامل الفحم الحجري لديها، 

إذ يعتمد قطاع إنتاج الكهرباء لديها 

ــا شكل  بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الــــغــــاز، مـ

خــطــرا فــعــلــيــا عــلــى اســـتـــمـــرار اإلنـــتـــاج. 

يــذكــر أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة كانت 

تــســعــى إليـــقـــاف مــعــامــل الــفــحــم بشكل 

كــامــل فــي الــعــام 2024، لــكــن الــتــطــورات 

الــحــالــيــة قـــد ال تــســاعــدهــا فـــي اإليـــفـــاء 

بــالــتــزامــاتــهــا. وعــلــى الصعيد العاملي، 

ــبــــه اقــــتــــصــــاديــــون إلـــــــى ضــــــــــرورة أن  نــ

يــتــنــبــه الـــعـــالـــم ملـــا يـــحـــدث فـــي أوروبـــــا 

الــقــارات.  ألن تــداعــيــاتــه ستطال جميع 

فأسعار الغاز ارتفعت في آسيا بنسبة 

ــد لــفــتــت املــجــلــة إلــى  175 فــي املـــائـــة، وقـ

ــي الـــصـــني  ــ ـــوقــــف مـــعـــامـــل فـ ــورة تـ ــ ــطـ ــ خـ

أو اضـــطـــرارهـــا إلـــى رفـــع أســعــارهــا ما 

ســيــؤثــر عــلــى أســعــار املــنــتــجــات عامليا. 

كما أن دوال أخرى أكثر فقرا لن تحتمل 

ارتفاعا كبيرا في أسعار الغاز.

سيد محمد

 2009
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الــدولــيــة بجهود دولـــة قطر  ــادة  تستمر اإلشــ

في التخفيف من األزمة االفغانية واملساهمة 

في عمليات االجالء املستمرة من أفغانستان. 

وفــي هــذا الــصــدد، قــال وزيــر خارجية فرنسا 

جــان إيــف لــودريــان فــي تغريدة على حسابه 

ـــس تنظيم  ــوم أمـ الـــرســـمـــي فـــي تـــويـــتـــر:»تـــم يــ

عملية إجــــالء جــديــدة بــني كــابــول والـــدوحـــة. 

وأضـــــــــاف:» فـــرنـــســـا تــشــكــر قـــطـــر بـــشـــدة عــلــى 

جـــهـــودهـــا ومـــســـاعـــدتـــهـــا الـــحـــاســـمـــة. و بــني 

لودريان أن الخارجية الفرنسية ستقوم بنقل 

هؤالء املواطنيني إلى فرنسا.

ومن جهة أخرى، أشاد السيناتور الديمقراطي 

في الكونغرس األمريكي ريتشارد بلومنتال 

بــالــجــهــود الــقــطــريــة وعــبــر عــن فــخــره بالعمل 

ــود االجـــــــــالء مــن  ــهــ ــــي جــ ــع قـــطـــر كـــشـــريـــك فـ ــ مـ

الــســيــنــاتــور الديمقراطي  أفــغــانــســتــان. وغـــرد 

في صفحته الرسمية على تويتر: «يسعدني 

ــأمــــان إلـــى  ــائـــرتـــني بــ أن أعـــلـــن عــــن وصــــــول طـ

قــاعــدة الــعــديــد الــجــويــة فــي قــطــر قــادمــني من 

مـــــازر الـــشـــريـــف بــأفــغــانــســتــان وعـــلـــى متنها 

مــئــات مـــن األمــريــكــيــني الــشــجــعــان والــحــلــفــاء 

األفــغــان. وأضــاف:»أنــا ممنت للغاية لشبكتنا 

الــذيــن جعلوا ذلك  املــدافــعــني واملتطوعني  مــن 

ا من خالل عدد ال يحصى من املكاملات 
ً
ممكن

ــل الــــرســــائــــل الـــنـــصـــيـــة،  ــ ــــالسـ الـــهـــاتـــفـــيـــة، وسـ

والليالي دون نوم..وسط التأخير واإلحباط 

والخوف، كان تفانيهم الراسخ مصدر إلهام.» 

 وعبر ريتشارد بلومنتال عن شكره ملوظفي 

وزارة الخارجية في الدوحة على مناصرتهم 

التزام  الدؤوبة لعميات االخــالء. وقال:»لدينا 

أخـــالقـــي وإنـــســـانـــي لــحــمــايــة وإجــــــالء هـــؤالء 

األصـــدقـــاء والــحــلــفــاء. و تـــابـــع: «إلــــى أن تفي 

الحكومة األمريكية بوعدها بإجالء الشركاء 

األفغان، فإن عملنا سيستمر». 

ــة قـــطـــر عـــلـــى أهـــمـــيـــة االلـــــتـــــزام بــجــمــيــع  أكـــــــدت دولـــــ

االتــفــاقــيــات واملــعــاهــدات ذات الــصــلــة بــنــزع الــســالح 

 لــلــهــدف 
ً
الـــنـــووي وأســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل وصــــوال

ــددات الــبــشــريــة،  ــهــ املــتــمــثــل فــــي خـــلـــو الـــعـــالـــم مــــن مــ

لتلك  الدول  انضمام جميع  إلى  تطلعها  عن   
ً
معربة

على  والــحــفــاظ  واألمـــن  للسلم  تحقيقًا  االتــفــاقــيــات، 

انتشار  البيئية من خطر  القادمة واألنظمة  األجيال 

األسلحة.  تلك 

أدلــت به سعادة  الــذي  جاء ذلك في بيان دولــة قطر 

الــســفــيــرة الــشــيــخــة عــلــيــاء أحــمــد بــن ســيــف آل ثــانــي، 

أمام  املتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم  املندوب 

الــلــجــنــة األولـــــى لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــألمـــم املــتــحــدة 

،لــجــنــة نــزع الــســالح واألمـــن الــدولــي،  فــي دورتــهــا الـــ 

 76  الــتــي بــــدأت مــنــاقــشــتــهــا الــعــامــة «لــجــمــيــع بــنــود 

ــنــــزع الــــســــالح واألمـــــن  ــال املـــتـــعـــلـــقـــة بــ ــ ــمـ ــ جــــــدول االعـ

الدولي».

ــر، بـــــأن تـــخـــفـــيـــض انـــتـــشـــار  ــطــ ــة قــ ــ ــ ــان دولـ ــيــ ــاد بــ ــ ــ وأفــ

املــوارد  توجيه  فــي  مباشر  بشكل  يساهم  األســلــحــة 

ــيـــروس  كــــورونــــا وجــهــود  نــحــو مــكــافــحــة انـــتـــشـــار فـ

املحلية.  املجتمعات  في  املستدامة  والتنمية  اإلغاثة 

وجـــــدد الـــبـــيـــان دعـــــوة دولـــــة قـــطـــر إلــــى االســتــجــابــة 

بــشــكــل عـــاجـــل لـــنـــداء األمـــــني الـــعـــام لـــألمـــم املــتــحــدة 

العالم، وإتاحة  أنحاء  النار في جميع  لوقف إطالق 

كوفيد19- . ملحاربة جائحة  الفرصة 

األوسط  الشرق  إخالء منطقة  أن عدم  البيان  وتابع 

ــار الــشــامــل  ــة وأســـلـــحـــة الــــدمــ مـــن األســـلـــحـــة الـــنـــوويـ

 لــجــمــيــع دول املــنــطــقــة، 
ً
األخــــــرى يـــظـــل أمـــــرًا شـــاغـــال

وأعـــرب عــن قــلــق دولـــة قــطــر حــيــال عــدم إحـــراز تقدم 

في هذا الشأن، باإلضافة إلى عدم تنفيذ االلتزامات 

املــتــرتــبــة عــن نــتــائــج مــؤتــمــر مــراجــعــة مــعــاهــدة حظر 

الــصــادرة  والــخــطــوات   1995 لعام  الــنــووي  االنتشار 

عــن مــؤتــمــر مــراجــعــة عــام 2000 وخــطــة عــمــل 2010، 

ــام 2015  ــعـ لـ ــي  ــعـــراضـ ــتـ وكــــذلــــك فـــشـــل املـــؤتـــمـــر االسـ

النووية. األسلحة  انتشار  عدم  ملعاهدة 

البيان دعم دولة قطر لعقد  السياق، جدد  وفي هذا 

الـــدورة الــثــانــيــة ملــؤتــمــر األمــم املــتــحــدة بــشــأن إنــشــاء 

مــنــطــقــة خــالــيــة مــن األســلــحــة الــنــوويــة وغــيــرهــا من 

ــار الـــشـــامـــل فــــي الــــشــــرق األوســــــط فــي  ــدمــ أســـلـــحـــة الــ

دولة  تطلع  عن  معربًا  الــعــام،  هــذا  من  األخير  الربع 

املــنــطــقــة لتحقيق هــذا  تــعــاون جــمــيــع دول  إلــى  قــطــر 

واألمــن  السلم  يعزز  وبما  لشعوبها،   
ً
خــدمــة الــهــدف 

الدوليني.

وفي إطار جهود دولة قطر ومساهمتها في تحقيق 

ــن الـــدولـــيـــني، لــفــت الــبــيــان إلـــى حــرص  ــ الــســلــم واألمـ

واملــعــاهــدات  لالتفاقيات  االنــضــمــام  على  قطر  دولــة 

بفعالية  واملشاركة  السالح،  نزع  في مجال  الدولية 

العاملة  األممية  املنظمات  واجتماعات  أنشطة  في 

ــان فــي  ــيـ ــبـ ــار الـ ــ ــزع الــــســــالح، حـــيـــث أشــ ــ فــــي مـــجـــال نـ

ــة قـــطـــر بــــإيــــداع وثــيــقــة  ــ ــــى قـــيـــام دولــ ــذا اإلطــــــار إلـ ــ هـ

الوكالة  لدى  النووي  األمان  اتفاقية  إلى  انضمامها 

14 ديسمبر  الذرية وذلك في تاريخ  الدولية للطاقة 

األمــان  بمعايير  قطر  دولــة  الــتــزام  يؤكد  مما   ،2020

النووية. والسالمة 

وفـــي الــخــتــام، جـــدد الــبــيــان تــأكــيــد دولــــة قــطــر عــلــى 

الــتــزامــهــا الـــتـــام بــالــوفــاء بــتــعــهــداتــهــا كــونــهــا طــرف 

الــســالح وعــدم  الــدولــيــة فــي مجال نــزع  فــي الصكوك 

االنــتــشــار الـــنـــووي مــن أجـــل تــحــقــيــق الــســلــم واألمـــن 

والدولي. اإلقليمي  املستويني  على 

فرنسا تشكر قطر على مساعدتها في إجالء مواطنيها

قطر تؤكد على أهمية االلتزام باتفاقيات نزع السالح النووي

¶ تغريدة السيناتور األمريكي

سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني 

¶ تغريدة وزير الخارجية الفرنسي

نيويورك -قنا:

استئناف  واشنطن ترغب في 
إيران املفاوضات مع 

كــشــفــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــيـــة عـــن رغــبــتــهــا فـــي اســتــئــنــاف 

املــفــاوضــات بشأن امللف الــنــووي اإليــرانــي «قــريــبــا»، وذلــك ردا على 

فيينا.  إلى محادثات  بالعودة  املتعلقة  االيرانية  التصريحات 

برايس، في مؤتمر  نيد  األمريكية  الخارجية  باسم  املتحدث   وقال 

اإليرانية وعلى عدة  الحكومة  «لقد سمعنا من مسؤولي  صحفي، 

نتوقع  إننا  تقول  املاضية  األسابيع  مــواقــف خــالل  عــدة  مستويات 

املحادثات  استئناف  نرغب في  قريبًا، ونحن  املفاوضات  استئناف 

في فيينا في أقرب وقت ممكن ونقول ذلك منذ شهور. ونرى أنه من 

ملتابعة  فيينا  االجتماع في  إلــى  األطــراف  أن تعود  بمكان  األهمية 

املحادثات من حيث توقفنا». واشار إلى أن املسار الدبلوماسي ما 

فيينا ضرورية  إلــى  الفورية  العودة  أن  «نعتقد  قائال  زال مفتوحا 

نهاية».وكان وزير  ما ال  إلى  أن تستمر  العملية  لهذه  ألنه ال يمكن 

مــن موسكو  قــال  قــد  أمير عبداللهيان،  اإليــرانــي، حسني  الخارجية 

إنـــه يــتــوقــع اســتــئــنــاف املــفــاوضــات بــشــأن اتــفــاق بـــالده الــنــووي في 

فــيــيــنــا «قــريــبــا».  وكــانــت مــحــادثــات فــيــيــنــا قــد تــوقــفــت مــنــذ يونيو 

املاضي.

روسيا تدعو طالبان لحضور 
اجتماع «صيغة موسكو» 

أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة أنــهــا أرســلــت دعـــوة إلـــى حــركــة 

ــة لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاع «صـــيـــغـــة مـــوســـكـــو» حـــول  ــيـ ــانـ ــغـ طـــالـــبـــان األفـ

أفغانستان املقرر له في الـ20 من أكتوبر الجاري.

ــال  ســيــرغــي الفـــروف وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي خــالل لــقــائــه مع  وقـ

الــشــركــات األوروبـــيـــة فــي روســيــا: «ســنــعــقــد اآلن في  ممثلي رابــطــة 

موسكو ما يسمى بـ «صيغة موسكو» بني كل دول آسيا الوسطى، 

الهند، الواليات املتحدة، روسيا واألفغان  إيران، الصني، باكستان، 

اإلعــالن  الــذي تم  الــدولــي،  املؤتمر  إعــداد  أنفسهم. هــذه خطوة نحو 

في  اإلعــمــار  إعــادة  فــي قضية  ينظر  أن  ينبغي  والــذي  بالفعل،  عنه 

أفغانستان». 

2017 على  فبراير  أفغانستان في  وبــدأت «صيغة موسكو» بشأن 

أساس آلية التشاور ملبعوثي «6 + 1»، لكل من روسيا وأفغانستان 

والــصــني وبــاكــســتــان وإيـــران والــهــنــد، فــي حــني شــاركــت خــمــس دول 

مـــن آســيــا الــوســطــى كــازاخــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان وطــاجــيــكــســتــان 

املشاركة  املتحدة  الــواليــات  وأوزبــكــســتــان، ورفــضــت  وتركمانستان 

ــد أكـــــــد، خــــــالل مـــؤتـــمـــر  ــ ــــي االجــــتــــمــــاع األخـــــيـــــر. وكـــــــان الفـــــــــروف قـ فـ

الجهود  مــن  الــهــدف  أن  املــاضــي،  أغسطس  نهاية شهر  فــي  صحفي 

الــتــي تــبــذلــهــا بــــالده تــهــدف إلـــى «تــعــزيــز الــتــســويــة الــســيــاســيــة في 

اعتبرها  والــتــي  إجــمــاع وطــنــي»،  والــتــي ستعتمد على  أفغانستان 

أولويات موسكو. من 

الدوحة - الشرق

بغداد -قنا:

واشنطن -قنا:

موسكو -قنا:

طوكيو -قنا:

الدوحة - وكاالت:

بدء التصويت الخاص في 
االنتخابات العراقية

توافدت أمس القوات األمنية العراقية بمختلف صنوفها 

عــلــى مــراكــز االقـــتـــراع لــلــمــشــاركــة فــي الــتــصــويــت الــخــاص 

ــراع فـــي الــعــراق  ــتـ بــالــقــوات األمـــنـــيـــة.  وفــتــحــت مـــراكـــز االقـ

أبوابها امام منتسبي االجهزة األمنية والنازحني ونزالء 

النيابية  الــخــاص فــي االنــتــخــابــات  الــســجــون للتصويت 

ــد.  املــبــكــرة املــقــرر اجــــراء الــتــصــويــت الــعــام لــهــا يــــوم  االحـ

وتشير بيانات احصاء رسمية ملفوضية االنتخابات إلى 

ان مليونا و75 الف عنصر من االجهزة االمنية والقوات 

املسلحة العراقية بينهم 13 الف امرأة يحق لهم التصويت 

في 595 مركزا انتخابيا في مختلف محافظات البالد، كما 

يشمل التصويت الخاص 120 ألف نازح مسجل بينهم 61 

ألف امرأة يدلون بأصواتهم في 86 مركزا انتخابيا فضال 

عن 671 نزيال في السجون العراقية يدلون بأصواتهم في 

ستة مراكز انتخابية.

وفد رفيع املستوى من الحكومة األفغانية يزور الدوحة

الحكومة  من  املستوى  رفيع  وفــد  ه 
ّ

توج

األفـــغـــانـــيـــة بــــرئــــاســــة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

بــالــوكــالــة أمــيــر خــان مــتــقــي إلــى الــدوحــة 

ـــات مـــــــع املـــــســـــؤولـــــني  إلجـــــــــــــراء مـــــبـــــاحـــــثــ

خـــارجـــيـــة  زيـــــــــارة  أول  فـــــي  ــريــــني،  ــطــ ــقــ الــ

لــــوزراء حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال الــتــي 

شــكــلــتــهــا حــركــة طــالــبــان بــعــد انــســحــاب 

ــيـــل وزارة  األجـــنـــبـــيـــة. وقـــــال وكـ ــوات  ــقــ الــ

ــلـــه مــجــاهــد  ــالم األفـــغـــانـــيـــة ذبـــيـــح الـ ــ اإلعــ

القطرية  الــعــاصــمــة  إلــى  تــوجــه  الــوفــد  إن 

صـــبـــاح أمــــس الــجــمــعــة لــعــقــد مــبــاحــثــات 

القطريني. املسؤولني  مع  املستوى  عالية 

وأفـــاد مــراســل الــجــزيــرة فــي أفــغــانــســتــان 

بـــأن الــوفــد الـــذي غـــادر عــلــى مــنت طــائــرة 

ــة الـــقـــطـــريـــة،  ــجــــويــ تــــابــــعــــة لـــلـــخـــطـــوط الــ

يــضــم وزيـــر اإلعــــالم والــثــقــافــة بــالــوكــالــة 

خــيــر الــلــه خــيــر خـــوا، ومــديــر املــخــابــرات 

عــبــد الــحــق وثـــيـــق، ومـــولـــوي نـــور جــالل 

ــر الـــداخـــلـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــ نـــائـــب وزيـ

ــذ تــشــكــيــلــهــا،  ــنــ مــــســــؤولــــني آخـــــريـــــن. ومــ

ــغــــــانــــــيــــــة عـــن  أعــــــــربــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة األفــــ

تــطــلــعــهــا إلقــامــة عــالقــات مــع شــتــى دول 

الــعــالــم عــلــى أســـاس االحـــتـــرام املــتــبــادل، 

وحــثــت املــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى مــواصــلــة 

األفغاني.  للشعب  اإلنسانية  املساعدات 

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، عــقــد املــمــثــل الـــدائـــم 

لــلــحــكــومــة األفــغــانــيــة املــؤقــتــة لـــدى األمــم 

املــتــحــدة مــحــمــد شــاهــني لــقــاء بــالــدوحــة 

مــن  ــة،  ــيــ ــربــ ــة وغــ ــيـ عـــربـ مــــع ســــفــــراء دول 

بــيــنــهــا الــواليــات املــتــحــدة. وقـــال شــاهــني 

عــــزل  أن  ثــــبــــت  قــــــد  إنــــــــه  ــلـــــقـــــاء  الـــ خــــــــالل 

أفـــغـــانـــســـتـــان فـــي املـــاضـــي كــــان ســيــاســة 

ودعــا الستئناف  أحــدا،  تخدم  لم  فاشلة 

جـــمـــيـــع مــــشــــاريــــع إعــــــــادة اإلعـــــمـــــار غــيــر 

املـــكـــتـــمـــلـــة فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. وأضـــــــاف 

ــداد لــلــتــعــامــل مــع  ــعـ ــتـ ـــالده عـــلـــى اسـ أن بــ

املــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى أســــس املــصــالــح 

املحادثات  عبر  القضايا  املتبادلة، وحل 

على حد  اإليجابي،  والتفاعل  والتفاهم 

تعبيره.

اليابانية  الـــكـــوارث  أعــلــنــت وكــالــة إدارة 

أمس أن 32 شخصا جرحوا في الزلزال 

الذي ضرب منطقة طوكيو أمس وقدرت 

قوته بـــ6,1 درجــات على مقياس ريختر 

أمــعــظــمــهــم إصــابــاتــهــم طــفــيــفــة، مــشــيــرة 

إلى أنه تم االبــالغ عن حرائق في مبنى 

ــم احـــــتـــــواؤهـــــا. وتـــم  ــ ــكـــن تـ ومـــصـــفـــتـــني لـ

الــقــطــارات املحلية وكذلك  تعليق حركة 

الـــقـــطـــارات عــالــيــة الـــســـرعـــة عــلــى الــفــور 

كـــإجـــراء احــــتــــرازي.  وأفــــــادت الــســلــطــات 

الــيــابــانــيــة بـــأن الـــزلـــزال الــــذي يــقــع على 

عمق 80 كيلومترا فــي مقاطعة تشيبا 

(شـــرق طــوكــيــو) لــم يتسبب فــي حــدوث 

مــــوجــــات مــــد عـــاتـــيـــة تـــســـونـــامـــي. ودعــــا 

رئيس الــوزراء الياباني فوميو كيشيدا 

املنتخب مؤخرا اليابانيني في تغريدة 

على تويتر إلى اتخاذ إجراءات الحماية 

ومتابعة آخر املعلومات» بشأن الزلزال.

  وتــقــع الــيــابــان عــنــد نقطة الــتــقــاء أربــع 

صفائح تكتونية، مما يجعلها عرضة 

بــشــكــل خــــاص لــلــنــشــاط الـــزلـــزالـــي، كما 

تعتبر أيضا موطنا لـ 100 بركان نشط.

إصابة 32 شخصا جراء
 زلزال في اليابان
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أحد األعمال الفنية املعبرة عن قصف غزة في معرض الفنون بجامعة مانشستر

املجموعات املؤيدة لفلسطني تتظاهر أمام مقر املعرض وقفة اعتراضية ملؤيدي فلسطني ضد وقف عرض االعمال الفنية 

فضح القصف الوحشي على غزة من خالل معرض فني 

حية للقصف االسرائيلي على غزة في قاعة الفنون بجامعة مانشستر
مئات من الصور ال

 FORENSIC » ــحــــت مــــجــــمــــوعــــة نــــجــ

ARCHITECTURE «الــبــحــثــيــة الفنية 

واملؤيدة لفلسطني في مدينة «مانشستر 

ــــرض املــــزيــــد مــن  « الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي عــ

األعمال الفنية املعبرة عن مدى القصف 

الوحشي لقطاع غزة قبل أشهر، وتأكيد 

تأييدها للرؤية الفلسطينية، وذلك في 

املعرض الفني للحرب الكيماوية املقام 

فــي جــامــعــة « مانشستر» البريطانية، 

والذي يحمل اسم « Whitworth، وسوف 

ــام الــجــمــهــور حتى  يــســتــمــر مــفــتــوحــا أمــ

الــجــاري، ورغـــم الضغوط  نهاية الشهر 

ــا مــجــمــوعــة  ــهـ ــتـ ــتــــي مـــارسـ الـــضـــخـــمـــة الــ

ــيـــل « ضد  ــرائـ « مـــحـــامـــون مـــن أجــــل إسـ

منظمي املعرض وإدارة الجامعة، لوقف 

هــــذه األعـــمـــال الــفــنــيــة مـــن املـــشـــاركـــة في 

ــد  ــيـ ــأيـ ــتـ ــم الـ ــجــ ــــويـــــض حــ ــقـ ــ املــــــعــــــرض وتـ

الـــهـــائـــل لــفــلــســطــني، فــقــد ســاهــمــت هــذه 

الضغوط في تبني مزيد من املجموعات 

الــحــقــوقــيــة واملـــدنـــيـــة فـــي « مــانــشــســتــر» 

لــقــضــيــة فــلــســطــني وتــأيــيــدهــم لــلــحــقــوق 

الفلسطينية. ولــم يوافق مدير املعرض 

ــتـــر  ألـــيـــسـ مــــانــــشــــســــتــــر»»  ــة «  ــعــ ــامــ ــجــ بــ

هادسون» على الرضوخ لوجهة النظر 

املــؤيــدة إلســرائــيــل، بــل أصـــدر بيانا أكد 

الــفــنــي   «Whitworth » فــيــه أن مـــعـــرض

هــو مــكــان يمكننا الــنــقــاش واالخــتــالف 

بشكل جيد وفــي بيئة آمــنــة، ويــجــب ان 

يــظــل مــفــتــوحــا أمـــــام الــجــمــهــور بــكــامــل 

أعماله الفنية، كما أجمع عدد من الرموز 

الفلسطينية في بريطانيا والتي التقت 

بهم الشرق على أن هــذا النجاح يعتبر 

الــرأي العام  مكسبا ألرضية جديدة في 

البريطاني وخاصة املجتمع الفني.

تحركات واسعة من املؤيدين 
لفلسطني 

وشــــهــــدت أروقـــــــة جـــامـــعـــة مــانــشــســتــر « 

البريطانية تحركات من قبل مجموعات 

حقوقية لدعم القضية الفلسطينية عبر 

 FORENSIC » إلــى مجموعة االنضمام 

ARCHITECTURE «، وبدأت الجماعات 

املــؤيــدة لفلسطني فــي كــل مــن جــامــعــة « 

مانشستر « ومــديــنــة « مانشستر» في 

حشد املزيد من الجهد ملواجهة حمالت 

الـــضـــغـــط الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا مــجــمــوعــة « 

مــحــامــون مــن أجـــل إســرائــيــل «، لإلبقاء 

ــمــــال  ــتـــح املــــعــــرض وعـــــــرض األعــ ــلـــى فـ عـ

الــفــنــيــة املــعــبــرة عـــن الــقــصــف الــوحــشــي 

املــؤيــدون  لــغــزة، حيث تظاهر النشطاء 

ــام مــعــرض « وايـــتـــوورث «  لفلسطني أمـ

ــام إدارة جــامــعــة مانشستر،  الــفــنــي وأمــ

مــطــالــبــني بــمــنــع غــلــق املـــعـــرض، وأرســـل 

املؤيدون لفلسطني 13 ألف برقية تأييد 

لــفــلــســطــني مــوجــهــة إلــــى مــديــر املــعــرض 

وإدارة الجامعة ملنع وقف األعمال الفنية 

املعبرة عن وحشية القصف اإلسرائيلي 

لــغــزة، فــي الــوقــت الــــذي أكـــد فــيــه رئيس 

 «Forensic Architecture » مـــؤســـســـة

املهندس « إيــال وايزمان» على ضرورة 

ــدة  ــ ــؤيــ ــ ــة الــــــحــــــركــــــات املــ ــ ــافــ ــ مـــــواجـــــهـــــة كــ

إلسرائيل واستمرار العمل لدعم قضية 

فــلــســطــني داخـــــــل املـــجـــتـــمـــع األكـــاديـــمـــي 

الــبــريــطــانــي، وفـــي تصريحاته  والــفــنــي 

للصحفيني ذكر أن وضع املؤسسة اآلن 

أقوى نسبيا من املؤسسات الفنية التي 

تم استهدافها من قبل جماعات الضغط 

املــؤيــدة إلســرائــيــل فــي اململكة املــتــحــدة، 

مؤكدا أنها سوف تقاتل لدعمها حقوق 

فلسطني.

نجاح جديد في الفضاء العام البريطاني 
الـــــــشـــــــرق الســـــتـــــطـــــالع ردود  وســــــعــــــت 

الفلسطينية والنشطاء  الــرمــوز  أفــعــال 

فــي بريطانيا حــول هذا  الفلسطينيني 

الــنــجــاح، وفــي تصريحاته للشرق قال 

ــتـــور « حـــافـــظ الـــكـــرمـــي « الــنــاطــق  الـــدكـ

اإلعــــالمــــي لــهــيــئــة عــلــمــاء فــلــســطــني فــي 

اململكة املتحدة « مازال املؤيدون للحق 

ــــوم يــحــقــق نــجــاحــا  الــفــلــســطــيــنــي كــــل يـ

ــام الـــبـــريـــطـــانـــي، مــمــا  ــعــ ــاء الــ ــفـــضـ فــــي الـ

يـــدل عــلــى مــزيــد مــن التغيير فــي الـــرأي 

ــالـــح الــقــضــيــة  ــانـــي لـــصـ ــريـــطـ ــبـ الــــعــــام الـ

الــحــقــوق  مــع  الفلسطينية والــتــضــامــن 

ــــور «  ــتـ ــ ــــدكـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وأضـــــــــاف الـ

ــــي» قــــائــــال « نــــجــــاح مــجــمــوعــة  ــرمـ ــ ــكـ ــ الـ

الــضــغــط املـــؤيـــدة لــفــلــســطــني مـــن إقــامــة 

الفنية  األعــمــال  الفني وعــرض  املعرض 

التي وقعت  البشاعة  التي تكشف مدى 

بسبب القصف اإلسرائيلي لقطاع غزة، 

ــال والــنــســاء  ــفــ وأثــــــره املـــدمـــر عــلــى األطــ

واملـــدنـــيـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي غــــزة في 

ـــــــم املـــــحـــــاوالت  الـــــحـــــرب األخــــــيــــــرة، ورغـ

الــحــثــيــثــة ملــنــعــه مـــن قـــبـــل مـــا يــســمــى « 

يــدل على   » اجــل اسرائيل  محامون من 

الفلسطينية  التأييد للقضية  توسيع 

البريطاني بفئاته  الشعب  فــي أوســاط 

املختلفة، وكما يؤسس ملراحل جديدة 

ــــد دولـــــــة االبـــرتـــهـــايـــد  ــنــــضــــال ضـ ــــن الــ مـ

الصهيونية «.

وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة قــال 

للشرق الدكتور « طــارق حــمــود» املدير 

ــعــــودة الــفــلــســطــيــنــي فــي  الــــعــــام ملـــركـــز الــ

لــنــدن « هــــذا الــنــشــاط الــفــنــي واحــــد من 

الــفــنــيــة البريطانية  الــنــخــبــة  انــحــيــازات 

الــعــام البريطاني املؤيد  الـــرأي  لصالح 

ــذا املــعــرض  لــفــلــســطــني، وتـــحـــول مــثــل هــ

ــة الــلــوبــي  ملــــوضــــوع نـــقـــاش عـــلـــى طــــاولــ

الداعم لالحتالل مثل منظمة « محامون 

ألجل إسرائيل» هو واحــد من مؤشرات 

التأثير التي يصنعها مثل هذا الحدث 

الــتــضــامــنــي، وأضــــاف الــدكــتــور « طــارق 

حـــمـــود» « فـــي تــعــلــيــقــه» املـــعـــرض يــقــدم 

حقائق دون تحليالت ودون دعاية، وهو 

مــا يميز مــثــل هـــذا الــنــوع مــن األنــشــطــة، 

كــمــا أن نــجــاح املــنــظــمــني فــي استقطاب 

مــســاحــات أكــاديــمــيــة مــن أجـــل عــقــد هــذا 

النشاط يعتبر إضــافــة أخــرى تــدل على 

مــــدى الـــتـــحـــوالت الـــتـــي يــشــهــدهــا الــــرأي 

العام البريطاني والغربي بشكل عام في 

فهمه للرواية الفلسطينية للصراع الذي 

ــزال يــمــثــل االنـــحـــيـــاز الـــصـــارخ ضد  ــ ال يـ

الحقيقة في الرواق السياسي في اململكة 

املتحدة والدول األوروبية.

لندن - هويدا باز:

¶ مجسم فني يعرض القصف الوحشي لغزة
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إلــى  بعثت دولـــة فلسطني ثـــالث رســائــل متطابقة 

كل من األمني العام لألمم املتحدة، ورئيس مجلس 

األمن الدولي لهذا الشهر كينيا، ورئيس الجمعية 

العامة لألمم املتحدة، بشأن خطورة األوضــاع في 

األراضــي الفلسطينية املحتلة جــراء الجرائم التي 

تواصل القوة القائمة باالحتالل ارتكابها.

ــالــــة األنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة أن الــســيــد  وذكـــــــرت وكــ

ــــاض مــنــصــور املـــنـــدوب الـــدائـــم لــفــلــســطــني لــدى  ريـ

ــل الـــتـــي بعثها  ــائـ األمـــــم املـــتـــحـــدة أشـــــار فـــي الـــرسـ

ــى انـــتـــهـــاك االحـــتـــالل  ــى املـــســـؤولـــني األمـــمـــيـــني إلــ إلــ

اإلسرائيلي الصارخ للوضع التاريخي والقانوني 

القائم في القدس املحتلة، من خــالل منح محكمة 

بـــ"الــحــق"  الــيــهــود مــا يسمى  االحــتــالل للمتطرفني 

في دخول املسجد األقصى والحرم الشريف تحت 

حراسة قوات االحتالل وممارسة الصالة الصامتة 

هناك، ودعــا مجلس األمــن إلى تحمل مسؤولياته 

إزاء هذا االنتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس 

األمــــن ذات الــصــلــة، بــمــا فــي ذلـــك الـــقـــرارات /476/ 

و/478/ و/2334/.

إلــى مواصلة االحــتــالل حملته  الــرســائــل  وتطرقت 

االســتــيــطــانــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

ــبـــوع  ــراره األسـ ــ ــ ــى قـ ــ فــلــســطــني املـــحـــتـــلـــة، مـــنـــوهـــا إلـ

املـــاضـــي بــاســتــئــنــاف خــطــط بــنــاء 10 آالف وحـــدة 

سكنية للمستوطنني في منطقة /قلنديا/ شمال 

إلــى جانب التدمير املستمر  الــقــدس املحتلة، هــذا 

شـــبـــه الـــيـــومـــي ملــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــني والــتــشــريــد 

لــلــعــائــالت الفلسطينية، حــيــث تتعرض  الــقــســري 

مئات العائالت الفلسطينية لخطر الطرد في حملة 

تطهير عرقي صارخة في القدس الشرقية املحتلة، 

حيث دعا املجتمع الدولي، وال سيما مجلس األمن، 

إلى التحرك الفوري لوضع حد لقتل االحتالل بدم 

بارد للمدنيني الفلسطينيني وسياسة العنف التي 

ينتهجها منذ عقود، واحتجاز جثث الشهداء التي 

تنتهك كرامة املوتى، وتعتبر عقابا جماعيا، حيث 

يحظر على العائالت دفن أحبائهم وفقا للطقوس 

الثقافية والدينية.

ــة أخــــــــــرى، أدانــــــــــت الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة  ــهــ مـــــن جــ

األمــريــكــيــة، عــنــف مستوطنني إســرائــيــلــيــني ضد 

الفلسطينيني. وأكــد نيد بــرايــس املتحدث باسم 

الخارجية األمريكية، في مؤتمر صحفي "موقف 

الواليات املتحدة واضح حيال بناء املستوطنات 

اإلســرائــيــلــيــة، والـــواليـــات املــتــحــدة تــديــن العنف 

الـــــذي اســتــخــدمــه املــســتــوطــنــون اإلســرائــيــلــيــون 

ضــد الفلسطينيني". ودعــا بــرايــس، األطـــراف إلى 

عـــدم اتـــخـــاذ خـــطـــوات تــقــوض حـــل الــدولــتــني بني 

الفلسطينيني وإســرائــيــل. يأتي تعليق املسؤول 

األمريكي بعد تقارير من وسائل إعالم إسرائيلية 

عــن رصـــد الــجــيــش اإلســرائــيــلــي ملستوطن يطلق 

بـــأي شــيء  الــقــيــام  الـــنـــار عــلــى فلسطينيني دون 

حيال ذلك.

تنديد أمريكي بعنف مستوطنني ضد الفلسطينيني
نيويورك - قنا

ء:

اعتداءات وحشية لتهجير 2200 فلسطيني يصرون على الصمود 

¶ اعتدءات و محاوالت تهجير مستمرة ¶ مستوطنون ينكلون بفلسطيني مسافر يّطا

 في حياة 
ً

بات الشعور باألمان واالستقرار أمًرا مستحيال

أهــالــي الضفة الغربية، فهم يتوقعون مــن املستوطنني 

الصهاينة االعتداء عليهم في أي 

اتــهــم  لــحــظــٍة، خــاصــة وأن اعــتــداء

إجـــرامـــيـــة وحــشــيــة يــســتــخــدمــون 

فيها السكاكني والحجارة، وذلك 

بحماية جيش االحــتــالل املدجج 

بــاألســلــحــة الـــرشـــاشـــة والــــــذي لم 

ــال املـــواطـــنـــني  ــقــ ــتــ ــن اعــ ــ  عـ
َ
ــوان ــ ــتــ ــ يــ

وإطــــالق قــنــابــل الــغــاز لــتــفــرقــة كل 

ــقــــاومــــة والــــــــرد أو  مــــن يــــحــــاول املــ

الدفاع عن نفسه وأهله وبيته.

ــفــــي عـــــــدة تـــجـــمـــعـــات ســـكـــانـــيـــة  فــ

ــتــــوانــــي، والصـــيـــفـــر،  ــلــ ــقــــرة، والــ ــفــ ــي املــ ــزت فــ ــركــ وِخـــــــــَرب تــ

ــنـــوب الــخــلــيــل اعـــتـــدى  وأم الـــطـــوبـــا فــــي مـــســـافـــر يـــطـــا جـ

املستوطنون على األهالي الفلسطينيني، ما أدى إلصابة 

عشرات املواطنني واالختناق ومنهم الطفل محمد بكر 

حمامدة ذي األربــع سنوات من خربة املفقرة والــذي كان 

ــا ســاعــة أن اقــتــحــم املــســتــوطــنــون املــنــطــقــة وضــربــه 
ً

نــائــم

أحدهم بحجٍر في رأسه ما أدى لكسر في جمجمته.

ـــ ء: "حـــاصـــرنـــا  ـــــرف حـــمـــامـــدة لــ ــــو أشـ ــــده أبـ ــقـــول جـ يـ

املستوطنون وجيش االحتالل نحن الرجال، وذهبوا إلى 

البيوت يفسدون في كل شــيء، وحــني تمكنا من العودة 

كانت النساء تصرخ وكل ظنها أن محمد مات".

ويــضــيــف: "بــفــضــل الــلــه أنـــه لــم يــمــت لكنه أصــيــب بكسر 

في الجمجمة ونقطتني من الــدم على املــخ، وحني اقترب 

اإلسعاف لنقله حاول املستوطنون منع إسعافه".

يعلق أبو أشــرف: "إنهم مجرمون عنصريون ال يملكون 

ــــد  ـ
ّ
ذرة رحــــمــــة، يــعــيــشــون عـــلـــى الـــقـــتـــل والـــتـــهـــجـــيـــر". وأك

الــقــروي ملنطقة التوانة محمد ربعي أن  رئيس املجلس 

ي "خافات ماعون" و"أفيغاي" 
َ
املستوطنني في مستوطنت

ني على أراضي الخليل جنوبي الضفة الغربية هم 
َ
املقامت

صة ومتدربة على العربدة. 
ّ

خص
ُ

عصابات م

ا بالسكني، 
ً
وكذلك أصيب الشاب صهيب الحمامدة طعن

وحطم املستوطنون عــددا من مركبات األهالي وألواحا 

ــي املــــغــــذي الـــوحـــيـــد لــلــمــنــطــقــة  ــ لـــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة وهــ

بالكهرباء، واقتلعوا عشرات األشجار وأتلفوا املزروعات. 

وقــال فــؤاد العمور منسق لجنة "الحماية والصمود في 

جبال جنوب الخليل ومسافر يطا" لـ ء: "بعد انتهاء 

ا في 
ً
املستوطنني من أعيادهم تجمع قرابة 80 مستوطن

املفقرة وهاجموا منازل املواطنني في الظهيرة، في الوقت 

الذي يكون فيه غالبية الرجال في أعمالهم خارج مسافر 

يطا، عدا عن عدد قليل يصل إلى 8 من رعاة األغنام".

ويـــــضـــــيـــــف:" قـــــــام املـــســـتـــوطـــنـــون 

باستدراجهم بتخطيط منظم من 

خــــالل الـــتـــحـــرش بــهــم وقـــتـــل عــدد 

مــن األغـــنـــام وهـــي مــصــدر رزقــهــم، 

ثـــم ذهـــبـــوا إلــــى الــبــيــوت فــكــســروا 

الــنــوافــذ وأتــلــفــوا فــيــهــا مــا أتــلــفــوا 

ودمــــــــــروا املــــركــــبــــات والــــــجــــــرارات 

الــزراعــيــة واملــزروعــات وعــاثــوا في 

ا كبيًرا حتى أصيب 
ً

املنطقة فساد

الطفل محمد في رأســه وهــم نائم 

في بيته". وأوضح العمور أنه من 

خطر على املستوطنني دخول املنطقة 
ُ
ناحية سياسية ي

ولــكــنــهــم اعـــتـــادوا عــلــى الــعــربــدة خــاصــة فــي ظــل حماية 

رى الكهوف وتقع 
ُ
جيش االحتالل، واملقفرة هي إحدى ق

عــلــى أطــــراف مــديــنــة يــطــا جــنــوب مــديــنــة الــخــلــيــل، كانت 

"إسرائيل" تسعى منذ عقود لتهجير وتدمير سكانها، 

 عاليني ويبقون.
ً

ا وتحمال
ً

ظهر سكانها صمود
ُ
بينما ي

باقون رغم االعتداءات
ــادرة مــنــازلــهــم رغــــم الـــظـــروف  ــغــ ويـــرفـــض املـــواطـــنـــون مــ

املعيشية القاسية التي فرضها عليهم االحتالل، فيمنع 

الــربــط بالبنية التحتية للمياه، 

بــالــبــنــيــة التحتية  الـــربـــط  ويــمــنــع 

الــبــنــاء بما في  للكهرباء، ويمنع 

ــــدارس وملعب  ذلـــك الــعــيــادات واملـ

لـــألطـــفـــال، كـــمـــا يــمــنــع تــعــبــيــد أو 

ــــول بــيــنــهــا،  ــــوصـ تـــجـــديـــد طـــــرق الـ

ولذلك يضطر السكان للعيش في 

املغارات والكهوف حتى ال يتركوا 

أرضهم.

ــة املــــفــــقــــرة بــــني ثـــالث  ــربــ ــقــــع خــ وتــ

ــات، األقـــــــــــــرب إلـــيـــهـــا  ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ

ــز بمبانيها العصرية 
ّ
تــتــمــي الــتــي  "أفــيــغــال"  مــســتــوطــنــة 

والــحــديــثــة والــتــي تمتد وتــتــوســع عــلــى حــســاب أراضـــي 

 سلطات االحتالل تطمع بالخربة 
ّ
املواطنني بالتالي، فإن

ــرد أهــالــيــهــا والــســيــطــرة عــلــى أراضــيــهــم  وتــســعــى إلـــى طـ

وسرقتها لصالح تلك املستوطنات. ومسافر يطا هي 

عــبــارة عــن 19 تجمعا فلسطينيا فــي محافظة الخليل 

جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، وخــصــصــت ســلــطــات االحــتــالل 

منذ الثمانينات معظم أراضــيــهــا وضمنها 14 تجمعا 

كمناطق عسكرية مغلقة ألغراض التدريب العسكري أو 

سمى مناطق إطالق النار.
ُ
ما ي

ــــت  ــــحـ ــبـ ــ ــذلــــــــك أصـ لــــــ ـــــجــــــة   ونــــــتــــــيـ

الـــتـــجـــمـــعـــات الــــتــــي تـــعـــيـــش فــيــهــا 

الــســيــاســات  عــرضــة لسلسلة مـــن 

واملــــمــــارســــات الـــتـــي قـــوضـــت أمــن 

تــردي ظــروف  السكان وزادت مــن 

معيشتهم وارتــفــعــت مــســتــويــات 

الفقر واالعــتــمــاد على املساعدات 

اإلنسانية. وباتت هذه التجمعات 

عرضة لخطر التهجير القسري، 

حيث طرد االحتالل في عام 1999 

معظم السكان من املنطقة ودمر أو صادر معظم منازلهم 

وممتلكاتهم. 

ويــحــاول االحــتــالل ومــســتــوطــنــوه تهجير 16 خــربــة في 

مسافر يطا، تقع في نهاية سلسلة جبال الخليل باتجاه 

هضبة النقب، ويقطنها نحو "2200" فلسطيني يصرون 

على الصمود والبقاء على أراضيهم.

الخليل- حنان مطير

¶ مستوطن يحميه جندي في جيش االحتالل¶ الطفل محمد حمامدة
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¶ الصحة النفسية للطفل وأساليب التربية

3 كواكب تلتقي القمر في سماء قطر

الجالية السورية تنظم حملة تبرع بالدم

أعلنت دار التقويم القطري أن ثالثة من كواكب 

مجموعتنا الشمسية (الزهرة، واملشترى، وزحل) 

ســـوف تلتقي الــقــمــر فــي ســمــاء دولـــة قــطــر خــالل 

شهر أكتوبر الجاري، إضافة إلى أنه خالل الفترة 

ــة قــطــر رصـــد ورؤيـــة  الــحــالــيــة يــمــكــن لــســكــان دولــ

الــكــواكــب الــثــالثــة فـــي ســمــاء املـــســـاء بــعــد غـــروب 

الشمس. 

ــدار  وذكـــــر د. بــشــيــر مــــــرزوق -الــخــبــيــر الــفــلــكــي بـ

الــتــقــويــم الــقــطــري- أنـــه فــي مــســاء الــيــوم سيكون 

كوكب الزهرة بجوار الهالل املتزايد لشهر ربيع 

ــة الــزهــرة  ــة قــطــر رؤيــ األول، ويــمــكــن لــســكــان دولــ

املــجــردة أعلى األفــق الغربي  والقمر معا بالعني 

من بعد غــروب شمس السبت وحتى قبل موعد 

الــغــروب. أمــا فــي مــســاء يــوم 14 أكــتــوبــر سيصل 

كوكب زحل إلى أقرب نقطة من القمر، وسيتمكن 

ســكــان دولـــة قطر مــن رصــد ورؤيـــة القمر وزحــل 

ــق الــجــنــوبــي  ــ مــعــا بــالــعــني املـــجـــردة بــاتــجــاه األفـ

ــه فـــي مـــســـاء يــــوم الــجــمــعــة  الـــشـــرقـــي. وأضـــــاف إنــ

املــشــتــرى مـــع قمر  أكــتــوبــر سيلتقي  املـــوافـــق 15 

شهر ربيع األول، وسيكون املشترى شمال مركز 

القمر، ويمكن لسكان دولة قطر رصد ورؤيــة كل 

من املشترى والقمر معا بالعني املجردة في سماء 

املــســاء بــاتــجــاه األفـــق الــجــنــوبــي الــشــرقــي لسماء 

دولــــة قــطــر مــن بــعــد غــــروب الــشــمــس وحــتــى قبل 

موعد غروب املشترى.

نظمت الجالية السورية في قطر حملة للتبرع 

بــــالــــدم تـــعـــبـــيـــرًا عــــن شـــكـــرهـــا لــــدولــــة قـــطـــر عــلــى 

ــة لـــســـوريـــا فـــي كـــافـــة املــحــافــل  ــمـ ــدائـ جـــهـــودهـــا الـ

ــيـــدا عــلــى أهــمــيــة الـــتـــبـــرع بــالــدم  الـــدولـــيـــة، وتـــأكـ

باعتباره مبادرة إنسانية سامية يحتاج إليها 

الكثيرون. 

وفـــي هـــذا اإلطـــــار، عــبــر املــهــنــدس مــحــمــد ياسني 

نـــجـــار رئـــيـــس مــجــلــس الـــجـــالـــيـــة الــــســــوريــــة فــي 

قطر عــن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ 

الــبــالد املــفــدى على  تميم بــن حمد آل ثاني أمير 

الـــدورة ٧٦  دعمه القضية السورية وآخــرهــا فــي 

أكــد على  للجمعية العامة لألمم املتحدة والــذي 

ضرورة عدم إهمال القضية السورية وأن معاناة 

السوريني طال أمدها والتي استمرت منذ عشرة 

أعوام. وقال إن حملة التبرع بالدم تأتي للتعبير 

عـــن حـــب الــجــالــيــة الــعــمــيــق لـــدولـــة قــطــر املــعــطــاء 

وشعبها العظيم الذي دأب على إطالق مبادرات 

الخير وبذل الكثير في شتى دروب العطاء.

كارنيجي ميلون تنظم جولة 
الستكشاف برامجها

تنظم جامعة كارنيجي ميلون 

ــاري،  ــ ــجــ ــ الــ ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ يـــــــوم 16 

جــــولــــة افـــتـــراضـــيـــة لــلــراغــبــني 

فـــي االنــضــمــام إلـــى الــجــامــعــة، 

ــا  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــرامــ ــ الســـــــتـــــــكـــــــشـــــــاف بــ

وتخصصاتها.

وتــدعــم مــؤســســة قــطــر الــدولــة 

فـــــــــي ســـــعـــــيـــــهـــــا نــــــحــــــو بـــــنـــــاء 

ــتـــدام،  ــاد مـــتـــنـــوع ومـــسـ ــتـــصـ اقـ

مــن خــالل توفير بــرامــج راقية 

ــار بيئة  ــ ومــتــخــصــصــة فـــي إطـ

الــتــي تركز  عملها االبــتــكــاريــة 

ــم، والــــبــــحــــوث  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ عــــلــــى الــ

والــتــطــويــر، وتنمية املجتمع. 

وفـــــــــــي عـــــــــــام 2004، عــــقــــدت 

املؤسسة شراكة مع كارنيجي 

ميلون مــن أجــل توفير برامج 

مختارة تساهم في تطور دولة 

قطر على املدى البعيد. وتقدم 

ــن الـــبـــرامـــج  الـــجـــامـــعـــة بـــاقـــة مــ

املــتــمــيــزة فــي مــجــاالت الــعــلــوم 

البيولوجية، وإدارة األعــمــال، 

ــاء الـــحـــاســـوبـــي،  ــ ــيـ ــ وعـــلـــم األحـ

وعـــلـــوم الـــحـــاســـوب، وأنــظــمــة 

املعلومات.

وقــد تمكن خريجو كارنيجي 

ــداث  مـــيـــلـــون فــــي قـــطـــر مــــن إحـــ

تأثير ملموس فــي دولـــة قطر 

والــعــالــم، حيث يتابع العديد 

منهم مسيرات مهنية متميزة 

في أهم الشركات واملؤسسات، 

كــمــا أكــمــل بــعــضــهــم دراســـاتـــه 

ــأ الــبــعــض  الـــعـــلـــيـــا، فــيــمــا أنـــشـ

 ناجحة.
ً
اآلخر أعماال

الصحة النفسية لألطفال 
بمكتبة قطر

إطالق برنامج اكتشاف 
املوهوبني غدًا

«نادي الفجر» بجامع املدينة 
التعليمية 17 أكتوبر

تفاعلية  جــلــســة  األحــد،  غــدًا  الــوطــنــيــة  قــطــر  مكتبة  تــنــظــم 

لألطفال»،  النفسية  والصحة  املجتمعات  «تقدم  بعنوان 

ــفــــال،  لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــعـــوامـــل املــــؤثــــرة فــــي ســـلـــوك األطــ

عند  سلوكية  أو  نفسية  اضطرابات  وجود  تميز  وكيف 

الوالدين  ودور  العالج  أمام  الحواجز  هي  وما  األطفال، 

ومساعدتهم. أبنائهم  فهم  في 

ــفــــال  لــــألطــ ــة  ــيــ ــفــــســ ــنــ والــ ــة  ــيــ ــفــ ــاطــ ــعــ الــ الــــعــــافــــيــــة  تــــقــــل  وال 

الــبــدنــيــة. يــســاعــد تمتع  واملــراهــقــني أهــمــيــة عــن صــحــتــهــم 

ــفـــال واملـــراهـــقـــني بــصــحــة نــفــســيــة جــيــدة فـــي تــطــويــر  األطـ

الحياة  مستجدات  مع  والتكيف  التعامل  على  قدراتهم 

األســر  جميع  وتمر   .
ً
ومتكامال صحيًا  نموًا  لهم  ويتيح 

بــــأوقــــات يـــكـــون عــلــيــهــم فــيــهــا الـــتـــعـــامـــل مـــع الــكــثــيــر مــن 

أبناؤهم  أو  وأطفالهم  اآلباء  يحتاج  قد  والقلق.  التوتر 

ــقــــون، خــــالل أوقــــــات كــــهــــذه، إلــــى مـــســـاعـــدة ودعــــم  ــراهــ املــ

وآخرين. واألصدقاء  األسرة  أفراد  من  إضافيني 
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تــطــلــق مــؤســســة قــطــر غـــدًا األحــــد، نــســخــتــهــا الــثــالــثــة مــن 

الــتــي تــهــدف إلــى تحديد  مــبــادرة «الــطــالب املــوهــوبــون»، 

ـــني فــي  ـــوبـ ـــوهـ ــاب املـ ــبــ ــشــ ــــالب الــ ــطـ ــ ــيــــاجــــات الـ ــتــ ـــم احــ ــ ودعــ

قــطــر، وســيــوفــر هــذا الــبــرنــامــج فــرصــا تــعــلــيــمــيــة لــلــطــالب 

على  سابقا  يقتصر  كان  شيء  وهو  قطر،  في  املوهوبني 

الدولة. البرامج خارج  أو  املحلية  املدارس  قليل من  عدد 

قطر  مؤسسة  فــي  املــوهــوبــني  إثــراء  بــرنــامــج  سيقدم  كما 

تــطــويــرهــا  تـــم  اإلنـــتـــرنـــت،  عـــبـــر  تــفــاعــلــيــة  إثــــــراء  دورات 

املتعلمني  لتحديد  وخــبــراء،  مدربني  قبل  من  وتقديمها 

املـــوهـــوبـــني. وســـيـــكـــون خـــبـــراء الــتــعــلــيــم املـــوهـــوبـــون فــي 

مــؤســســة قــطــر عــلــى اســـتـــعـــداد لـــدعـــم الـــطـــالب مـــن خــالل 

الـــســـالمـــة  ات  بـــــــإجـــــــراء ــزم  ــتــ ــلــ تــ شــــخــــصــــيــــة،  ــمــــل  عــ ورش 

.19  - كوفيد  بفيروس  الخاصة 

يــعــقــد مـــركـــز ذو املـــنـــارتـــني بــجــامــع املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، 

 17 فـــعـــالـــيـــة «نـــــــادي صـــــالة الـــفـــجـــر» خـــــالل الـــفـــتـــرة مــــن 

ــعــنــى بــالــشــبــاب مــا بني 
ُ
25 نــوفــمــبــر، الـــذي ي أكــتــوبــر إلــى 

الــبــرنــامــج الــعــديــد من  10 ســنــوات و16 ســنــة، ويــتــضــمــن 

اإلسالمية. التربوية  والدروس  الرياضية  األنشطة 

ويـــروم نـــادي صــالة الــفــجــر االلــتــقــاء بــأبــنــائــنــا الــيــافــعــني 

ــــالة الـــفـــجـــر وإشــــراكــــهــــم فــــي بـــعـــض األنـــشـــطـــة  ــــت صــ وقــ

الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى تــعــلــيــم وتــرســيــخ جــمــلــة مـــن املــفــاهــيــم 

الــتــي قــد يــحــتــاجــون لــهــا لــيــكــونــوا عــلــى درايــة بــهــا خــالل 

هــذه الــفــتــرة املــهــمــة مــن حــيــاتــهــم. مــن بــني هــذه املــفــاهــيــم: 

ــر، وتـــلـــقـــيـــنـــهـــم مــخــتــصــر  ــفــــجــ املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى صــــــالة الــ

الــســيــرة الــنــبــويــة، عــــالوة عــلــى تــقــديــم بـــرامـــج ريــاضــيــة 

قرآنية. وتأمالت  صباحية 
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