
محكمة  تــنــظــر   :]  - الـــدوحـــة 
بإحدى  موظفاً   ١٦ اتــهــام  قضية  الجنح 
من  ريـــال  مــاليــيــن   ٣ بتبديد  الــشــركــات 

أموال الشركة. 
تهمة  لــلــمــتــهــمــيــن  الــنــيــابــة  ووجـــهـــت 

التسبب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم 
ريــال  ماليين   ٣ قيمته  الشركة  بــأمــوال 
وظائفهم  تــأديــة  فــي  إلهــمــالــهــم  وذلـــك 

وإخاللهم بواجباتهم.
ص ٢٢

صحيفة  كــشــفــت   :The Times  - لـــنـــدن 
The Times  البريطانية عن خسارة مصلحة 
 «HMRC» البريطانية  والجمارك  اإليـــرادات 
ببريطانيا  االســتــئــنــاف  محكمة  أمــــام  دعــــوى 
 Chelsea» إلجبار شركة قطرية اشترت موقع

Barracks»  في لندن على دفع ما يصل إلى ٥٠ 
مليون جنيه استرليني كرسوم دمغة ضريبية. 
المصلحة  بـــأن  قــضــت  المحكمة  أن  وأكـــــدت 
المعنية بجمع الضرائب تعقبت الطرف الخطأ.
ص ٦

عـــدد  اشـــتـــكـــى   :]  - ـــــدوحـــــة  ال
مــــن طـــــالب الـــصـــف الـــثـــانـــي عـــشـــر مــن 
صــعــوبــة ٥ أســئــلــة اتــســمــت بــالــغــمــوض 
مــادة  اخــتــبــار  مــن  المقالي  الــجــانــب  فــي 
أيام  ثاني  في  وذلك  االجتماعية،  العلوم 

وأكد  العامة.  الثانوية  الشهادة  اختبارات 
صياغة  طــريــقــة  أن  ـــ [  ل الــطــالب 
األسئلة أصابتهم بالحيرة لعدم قدرتهم 

على معرفة المطلوب من السؤال.
ص ٢٠

األرصـــاد  إدارة  توقعت   :]  - الــدوحــة 
شمالية  برياح  مجدداً  البالد  تتأثر  أن  الجوية 
الفترة  خالل  السرعة  قوية  إلى  نشطة  غربية 
ما بين يوم غد االثنين وحتى الخميس القادم.

وأكدت أن التوقعات تشير إلى ارتفاع درجات 

الحرارة العظمى إلى منتصف األربعينيات اليوم 
وغداً ثم تنخفض يومي الثالثاء واألربعاء نتيجة 
الثالثينيات  أواخــر  إلى  الشمالية  الرياح  هبوب 

على معظم مناطق البالد.
ص ٤١

محاكمة ١٦ موظفاً أهدروا ٣ ماليين ريال

الضرائب البريطانية تخسر دعوى ضد شركة قطرية

٨ يشهرون إسالمهم عقب محاضرة في كتارا

٥ أسئلة غامضة في اختبار العلوم االجتماعية

ً ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا

٧٦
صفحة
رياالن
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تويتر.. منصة للشائعات وتأجيج الرأي العامتويتر.. منصة للشائعات وتأجيج الرأي العام
مستخدمون يملكون حسابات وهمية ويشترون المتابعين بالدوالر لبث سمومهم

ــي وللتعاطف فقط ــع الخيل يــا شــقــرا» بـــدون وع بعض المغردين «م

الدوحة - [: أكد مصدر بالرقابة 
الصحية بــوزارة البلدية والبيئة لـ [ 
في  الموجودة  األلبان  منتجات  جميع  أن 
التهاب  بمرض  تتأثر  ولــم  آمنة  األســـواق 
الجلد العقدي المنتشر في مزارع األبقار 

بمنطقة األحساء بالسعودية.
وأشــــار إلـــى أن الـــــوزارة اتــخــذت عــّدة 
انتقال  عــدم  من  للتأكد  احترازية  تدابير 
والــلــحــوم  ــبــان  األل منتجات  إلـــى  الــمــرض 

بكافة أصنافها وأنواعها من خالل فحص 
عينات من منتجات األلبان الموجودة في 
التي  اإلرســالــيــات  كافة  وفحص  األســـواق 
عــبــر كــافــة المنافذ  تــصــل لــلــدولــة يــومــيــاً 
العينات  كل  وجــاءت  سالمتها  من  للتأكد 
سلبّية ولم تظهر أي إصابة أو تأثر بهذا 

المرض.
الـــثـــروة  إدارة  فـــي  مـــصـــادر  وأكــــــدت 
البيطرية  الــعــيــادات  كــافــة  أن  الــحــيــوانــيــة 

المنتشرة في كافة المناطق تقوم بفحص 
عــشــوائــي لــحــظــائــر الــحــيــوانــات وحــظــائــر 
اإلصابة  من  سالمتها  من  للتأكد  األبقار 
عن  فضالً  العقدي  الجلد  التهاب  بمرض 
التي  الـــالزمـــة  بــالــطــعــوم  األبـــقـــار  تطعيم 

تحصنها ضد اإلصابة بأي عدوى.
وأشـــــارت إلـــى أن الــمــرض غــيــر ُمــعــٍد 
الحيوان  مــن  ينتقل  وال  واإلبـــل  لــألغــنــام 
الفيروسية  اإلصــابــة  تظهر  وال  لإلنسان 

وبالتالي  األلبان  منتجات  أو  اللحوم  في 
فــإنــه ال تــوجــد خــطــورة مــنــه عــلــى صحة 
اتخاذ  يتم  وقائي  كإجراء  أنه  إال  اإلنسان 
ومصانع  الــمــزارع  داخــل  بعينها  إجـــراءات 

اإلنتاج.
أفضل  يعتبر  التحصين  أن  إلى  وأشــار 
على  تــّم  لو  المرض  انتشار  لمنع  الوسائل 

نحو صحيح.
ص ١٩

منتجات األلبان آمنة من فيروس أبقار األحساء
طوارئ في الثروة الحيوانية والمنافذ.. مصدر لـ [:

ـــان ـــس ـــإلن ل ـــقـــل  ـــت ـــن ي وال  ــــــــــل  واإلب ــــام  ــــن ــــألغ ل ـــــٍد  ـــــع ُم غــــيــــر  ـــــرض  ـــــم ال

االقتصاد: ٤٠٠ سلعة 
بأسعار مخفضة

وزارة  أعــلــنــت   :]  - الـــدوحـــة 
االقتصاد والتجارة عن المبادرة الثانية 
خـــالل شــهــر رمــضــان الــمــبــارك ٢٠١٦ 
بــتــعــيــيــن الــحــد األقـــصـــى ألســـعـــار أكــثــر 
من  اعتباراً  استهالكية  سلعة   ٤٠٠ من 
صباح اليوم وحتى نهاية شهر رمضان 

المبارك.
تضّم  الــقــائــمــة  أن  الــــــوزارة  وأكــــدت 
الطحين  مثل:   األساسية  السلع  جميع 
الهريس   - المكرونة   - األرز   - السكر   -
السلع  من  وغيرها  الحليب،   - الزيت   -

والمواد الغذائية وغير الغذائية.

تفاصيل بـ[ االقتصادية

أشـــهـــر   :]  - ـــــدوحـــــة  ال
عقب  إســـالمـــهـــم،  أشـــخـــاص   ٨
مــحــاضــرة بــعــنــوان «هــــل اإللـــه 
مــــوجــــود؟» لــلــداعــيــة والــمــنــاظــر 
ذاكر  الدكتور  المعروف  الهندي 
واستقطبت  بــكــتــارا  عبدالكريم 
من  غفيراً  جمهوراً  المحاضرة 
مــخــتــلــف األطـــــيـــــاف واألعــــمــــار 
واألديــــــــان قــــدر بــأكــثــر مـــن ١٣ 
ألف شخص توزعوا بين المسرح 
البحرية  والــواجــهــة  الــمــكــشــوف 
تم  حيث  كــتــارا،  الثقافي  للحي 
نصب شاشات عمالقة للجمهور 

لمتابعتها.
ص٢٩

ــشــهــرة يــســعــون لــنــشــر الفتنة ــن ال ــون ع ــاحــث العالم السري للحسابات الوهمية وشراء آالف المتابعين من سماسرة تويتر مــرضــى نــفــســيــون وب

ص ٢٣ و٢٤ و٢٥و٢٦
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السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا:   - الــدوحــة 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
الرئيس  فــخــامــة  إلـــى  تهنئة  ببرقية  الــمــفــدى، 

مـــوالتـــو تــيــشــومــي رئـــيـــس جــمــهــوريــة إثــيــوبــيــا 
اليوم  ذكــرى  بمناسبة  الديمقراطية،  الفدرالية 

الوطني لبالده.

الـــدوحـــة - قـــنـــا: بــعــث حـــضـــرة صــاحــب 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
فخامة  إلى  تهنئة  ببرقية  المفدى،  البالد 

الــرئــيــس إلـــهـــام عــلــيــيــف رئــيــس جــمــهــوريــة 
الوطني  اليوم  ذكــرى  بمناسبة  أذربيجان، 

لبالده.

األمير يهنئ رئيس أذربيجاناألمير يهنئ رئيس إثيوبيا
بذكرى اليوم الوطني لبالدهبمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده بذكرى يوم الجمهورية لبالدها

األمير يهنئ رئيسة نيبال

نائب األمير يهنئ رئيس إثيوبيا

نائب األمير يهنئ رئيس أذربيجان

نائب األمير يهنئ رئيسة نيبال

التعليم تتلقى طلبات بدل تذاكر السفر

الدوحة - قنا: بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
الرئيسة  فخامة  إلى  تهنئة  ببرقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل 
بيديا ديفي بنداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية 

بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبالدها.

الدوحة - قنا: بعث سمو الشيخ عبد اهللا بن حمد آل ثاني نائب 
رئيس  تيشومي  موالتو  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  ببرقية  األمير 
اليوم  ذكــرى  بمناسبة  الديمقراطية،  الفدرالية  إثيوبيا  جمهورية 

الوطني لبالده.

الدوحة - قنا: بعث سمو الشيخ عبد اهللا بن حمد آل ثاني نائب 
رئيس  علييف  إلــهــام  الــرئــيــس  فخامة  إلــى  تهنئة  ببرقية  األمــيــر 

جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

الدوحة - قنا: بعث سمو الشيخ عبد اهللا بن حمد آل ثاني نائب 
بــنــداري  ديــفــي  بيديا  الرئيسة  فخامة  إلــى  تهنئة  ببرقية  األمــيــر 
ذكرى  بمناسبة  الفدرالية،  الديمقراطية  نيبال  جمهورية  رئيسة 

يوم الجمهورية لبالدها.

التعليم  بــوزارة  البشرية  الموارد  إدارة  دعت   :]  - الدوحة 
والتعليم العالي أصحاب تراخيص المدارس المستقلة إلى مراعاة 
لصرف بدل تذاكر السفر لموظفي  عدة اشتراطات وذلك تنظيماً 
حصلت  لها  تعميم  خــالل  اإلدارة  وشـــّددت  المستقلة.   الــمــدارس 
الموظفين  بيانات  تسجيل  ضــرورة  على  منه  نسخة  على   ]
بالشكل الصحيح مع ضرورة مطابقة المستندات المحفوظة بملف 
عن  صــور  إرفــاق  إلــى  الفتة  بالنظام،  مسجل  هو  ما  مع  الموظف 
تلك المستندات لالطالع عليها من خالل «برنامج السفريات» لكل 
موظف مستحق لصرف بدل تذاكر السفر مع البيان السنوي للعام 

٢٠١٥ /٢٠١٦م.  وطالبت بإرفاق عدة مستندات.
أقــصــى لــتــلــقــي الــبــيــانــات   وحـــــّددت اإلدارة الـــيـــوم األحــــد حــــداً 
المسؤولية  المدرسية  اإلدارة  محّملة  إليها،  المشار  والمستندات 

الكاملة حال مخالفة التعليمات.
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رئيس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية إثيوبيا

رئيس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان

رئيس الوزراء يهنئ رئيسة نيبال

قطر تشارك في احتفال 
جورجيا بعيدها الوطني

تعاون بحثي بين الجامعة
 و٨ جامعات خليجية

الدوحة - قنا: بعث معالي الشيخ عبد اهللا بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى فخامة 

الــرئــيــس مـــوالتـــو تــيــشــومــي رئــيــس جــمــهــوريــة 
إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، بمناسبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده.

اهللا  عبد  الشيخ  معالي  بعث  قنا:   - الدوحة 
بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 

فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية 
أذربـــيـــجـــان، بــمــنــاســبــة ذكــــرى الــيــوم الــوطــنــي 

لبالده.

الدوحة - قنا: بعث معالي الشيخ عبد اهللا بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى فخامة 

جمهورية  رئيسة  بنداري  ديفي  بيديا  الرئيسة 
ذكرى  بمناسبة  الفدرالية  الديمقراطية  نيبال 

يوم الجمهورية لبالدها.

لــدكــتــور  ا ســعــادة  شــارك   : قــنــا  - تبليسي 
لــدولــة  ا وزيـــر  لــعــطــيــة  ا مــحــمــد  بـــن  لــد  خــا
قــطــر،  دولــة  عــن  مــمــثــالً  لــدفــاع،  ا لــشــؤون 

جــــورجــــيــــا  جــــمــــهــــوريــــة  احـــــتـــــفـــــاالت  فـــــي 
لــــخــــامــــس  ا لـــــوطـــــنـــــي  ا ــــعــــيــــد  ل ا بــــمــــنــــاســــبــــة 

ين. لعشر ا و

قطر  جــامــعــة  أعــلــنــت   :]  - الـــدوحـــة 
بــالــتــعــاون مــع ٨ جــامــعــات أخــــرى مــن دول 
ــيــجــي عــــن بــرنــامــج  مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــل
يهدف  المجلس  دول  فــي  للجامعات  واســـع 
التعليم  مــؤســســات  بــيــن  الــتــعــاون  تــعــزيــز  إلــى 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي  العالي 
وتوفير  والــطــالب  الباحثين  تــبــادل  وتسهيل 
لطالب  بسهولة  إليها  الــوصــول  يمكن  منّصة 

الــــدراســــات الــعــلــيــا والــحــائــزيــن عــلــى شــهــادة 
الدكتوراه من أجل التدريب على البحوث. 

 واســـتـــضـــافـــت جـــامـــعـــة قـــطـــر االجـــتـــمـــاع 
االفتتاحي لهذه المبادرة، حيث قامت خالله 
ثــــالث جـــامـــعـــات، وهــــي جــامــعــة نـــــزوى في 
عــمــان، والــجــامــعــة األمــريــكــيــة فــي الــشــارقــة، 
بالتوقيع  عمان  في  قابوس  السلطان  وجامعة 

عليها. فوراً 

 :The Times  - لـــــنـــــدن 
 The Times صحيفة  كشفت 
البريطانية عن خسارة مصلحة 
اإليرادات والجمارك البريطانية 
محكمة  أمــام  دعــوى   HMRC
إلجــبــار  ببريطانيا  االســتــئــنــاف 
شــركــة قــطــريــة اشــتــرت موقع 
Chelsea Barracks في لندن 
على دفع ما يصل إلى ٥٠ مليون 
دمغة  كرسوم  أسترليني  جنيه 
أن  الصحيفة  وأكــدت  ضريبية. 
االستئناف  بمحكمة  قــضــاة   ٣
المعنية  المصلحة  بـــأن  قــضــوا 
بجمع الضرائب تعقبت الطرف 
الــخــطــأ.. حــيــث الحــقــت شركة 
Project Blue المملوكة لجهاز 
اشترت  والتي  لالستثمار  قطر 
مــلــيــون   ٩٥٩ مـــقـــابـــل  الـــمـــوقـــع 
 ،٢٠٠٧ عـــام  أســتــرلــيــنــي  جــنــيــه 
لفقه اإلجارة لصالح أحد  طبقاً 
البنك القطرية الذي يُعد المالك 
ــــألصــــول، وبـــذلـــك  الــحــقــيــقــي ل
تكون قد تعقبت الطرف الخطأ 
تحصيل  ضمان  محاولتها  فــي 
لــألرض  ضريبية  دمغة  رســوم 

مع بيع ذلك الموقع. 
 وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن 
اشترت   Project Blue شركة 
مــن   Chelsea فــــي  الــــمــــوقــــع 
في  البريطانية  الــدفــاع  وزارة 
أرض  لشراء  األغلى  تعد  صفقة 
المتحدة،  المملكة  تــاريــخ  فــي 
في  التأخر  من  سنوات  وعقب 
الــتــي  األرض  فــــإن  الــتــخــطــيــط 
دخلت  فداناً   ١٣ مساحتها  تبلغ 
تحت اإلنشاء والتطوير في إطار 
المخطط السكني الفاخر، ومنذ 
المصلحة  تــالحــق  البيع  عملية 
القطرية  الــشــركــة  الــبــريــطــانــيــة 

الضريبية  الدمغة  رســوم  لدفع 
لــكــنــهــا دخـــلـــت فــــي مــشــكــالت 
فقد  البيع  عملية  هيكل  بسبب 
بشراء  القطرية  الشركة  قامت 

الموقع طبقاً لفقه اإلجارة.
قضاة   ٤ أن  التقرير  وأكـــد   
قــضــوا خـــالل الــمــرحــلــة األولـــى 
مـــن الــــدعــــوى بــــأن الــمــصــلــحــة 
لدفع  الصحيحة  الجهة  حققت 
الشركة  بمالحقتها  الضريبية 
الــــقــــطــــريــــة.  ولــــكــــن مــحــكــمــة 
الــرأي  فــي  اختلفت  االستئناف 
اللورد  وكتب  التقييم،  هذا  مع 
فــي   Justice Lewinson
المالية  الــمــعــامــالت  أن  حكمه 
وفــــق اإلجــــــارة يــعــنــي أن أحــد 
الــبــنــوك فــي قــطــر قـــّدم تمويل 
الحقيقي  الــمــالــك  وأنـــه  إجـــارة 
ـــعـــمـــيـــل  ـــــــألصـــــــول ولــــــيــــــس ال ل
فــإن  ولــذلــك   ،Project Blue
الــمــصــلــحــة الــبــريــطــانــيــة كـــان 
البنك  مــالحــقــة  عــلــيــهــا  يــتــعــيــن 
رســوم  لدفع  الشركة  مــن  بــدالً 

الضريبية. الدمغة 
قد  القطرية  الشركة  وكانت 
أكــــدت فـــي بــيــان لــهــا الــتــزامــهــا 
المملكة  فــي  الــضــرائــب  بــكــافــة 
الــمــتــحــدة. واعــتــبــر الــتــقــريــر أن 
عندما  كــبــيــراً  ــاً  قــطــر تــعــد العــب
في  باالستثمارات  األمــر  يتعلق 
في  لندن حيث إنها تعد شريكاً 
 ٪٢٠ وتمتلك  شارد  برج  ملكية 
من حصة أسهم الشركة المالكة 
لـــمـــطـــار هـــيـــثـــرو الـــبـــريـــطـــانـــي 
بنك  في  معتبرة  حصة  ولديها 
ســاعــدت  أن  بــعــد   Barclays
الـــبـــنـــك فــــي تــــالفــــي الـــحـــصـــول 
الحكومة  مــن  مالي  إنــقــاذ  على 

البريطانية عام ٢٠٠٨.

الضرائب البريطانية تخسر دعوى ضد شركة قطرية 
قيمتها ٥٠ مليون جنيه استرليني

ــخــطــأ لـــســـداد الــرســوم ــة: الــضــرائــب الحــقــت الـــطـــرف ال ــي ــطــان ــري ــب ــاف ال ــن ــئ ــت االس
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نــظــمــت   :] ـ  ــــــدوحــــــة  ال
األولية   الصحية  الرعاية  مؤسسة 
ــثــقــيــفــيــة مــتــمــيــزة  مــــحــــاضــــرة ت
حـــضـــرهـــا مـــــدرســـــون وأمــــهــــات 
السمعية»  الــتــربــيــة  «مــجــّمــع  فـــي 

بـــالـــدحـــيـــل حـــــول أهـــمـــيـــة إجـــــراء 
فــحــوصــات الــكــشــف الــمــبــكــر عن 
وأقيمت  واألمعاء.  الثدي  سرطان 
من  سلسلة  إطـــار  فــي  المحاضرة 
ورش العمل التي تنظمها المؤسسة 

فوائد  حول  المدارس  في  للتوعية 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

واألمعاء.
السمعية،  التربية  مجّمع  يلبي 
في الدوحة االحتياجات التعليمية 

في  بضعف  الــمــصــابــيــن  لــألطــفــال 
حــاســة الــســمــع. وتــتــجــلــى أهــــداف 
ورشــــة الــعــمــل فـــي اإلضــــــاءة على 
الكشف  فــحــوصــات  إجــــراء  أهمية 
الـــمـــبـــكـــر عـــــن ســـــرطـــــان الـــثـــدي 
واألمــهــات،  للمدرسين  واألمـــعـــاء 
وتــوضــيــح الــمــخــاطــر واألعـــــراض 
التي  الوقائية  التدابير  عــن  فضالً 
يمكن اتخاذها. وأبدى المشاركون 
اهتماماً كبيراً ظهر واضحاً في كم 
انتهاء  بعد  طــرحــت  الــتــي  األســئــلــة 

العرض التقديمي.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة شــيــخــة أبــو 
السرطان  برنامج  مــديــر  شيخة، 
فـــي مــؤســســة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
التزاماتنا  مــع  «انسجاماً  األولــيــة: 
الصحية  الرعاية  مستوى  بتعزيز 
فــــي الــمــجــتــمــع، نــســعــى إليـــصـــال 
رسائلنا إلى أوسع شريحة ممكنة 
المدرسون  ويشكل  الجمهور.  من 
واألمــــهــــات شــريــحــة كــبــيــرة من 
واضحاً  جمهورنا؛ ولمسنا تشجيعاً 
منهم، وندعوهم للتعّمق في فهم 
أهمية إجراء الفحوصات المبكرة 
لتعزيز فرص نجاح العالج. وتتجه 
عــمــل  ورش  نـــشـــر  نـــحـــو  خــطــتــنــا 

مماثلة في مدارس أخرى».
الدليل،  حصة  الــســيــدة  وقــالــت 
السمعية:  الــتــربــيــة  مــجــّمــع  مــديــر 
«أود اإلعراب عن امتناننا لمؤسسة 
ما  على  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 
بذلوه من جهد وتفان فيما يخص 
ونحن  السرطان.  بمرض  التوعية 
تفضل  الـــذي  لفريقهم  شــاكــرون 
بزيارتنا ونّظم ورشة العمل القّيمة 
هــذه. وستلعب ورشــة العمل هذه 
المعلمين  توعية  فــي  مهماً  دوراً 
واألمــــهــــات حــــول أهــمــيــة إجــــراء 
فــحــوصــات الــكــشــف الــمــبــكــر عن 
وعالجه.  منه  والوقاية  السرطان، 
وتــتــســم إنــــجــــازات الــمــؤســســة في 
للمجتمع  الصحية  الرعاية  مجال 
بالتمّيز، وتسهم في تعزيز مستوى 

الصحة العامة للبالد».

الرعاية تنظم ورشة عمل تثقيفية في مجّمع التربية السمعية
حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي واألمعاء
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أنــــقــــرة - قـــنـــا: مـــنـــح مــركــز 
االقتصادية  السياسات  دراســـات 
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة« تــــــاســــــام» 
الركن  الــلــواء  تركيا،  بجمهورية 
مركز  قــائــد  النعيمي  علي  سند 
التابع  االستراتيجية  الـــدراســـات 
الرؤية  جائزة  المسلحة،  للقوات 
كأول   ،٢٠١٦ لعام  االستراتيجية 
مــجــلــس  دول  مـــــن  شـــخـــصـــيـــة 

العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
يــتــم تــرشــيــحــهــا ومــنــحــهــا هــذه 

الجائزة.
وتــــعــــتــــبــــر جــــــائــــــزة الـــــرؤيـــــة 
تقديرية  جائزة  االستراتيجية، 
/ مركز  جانب  من  تُمنح  سنوية 
شخصيات  أو  لمؤسسات  تاسام/ 
مــخــتــلــفــة يــتــم اخـــتـــيـــارهـــم من 
جـــانـــب لــجــنــة تــحــكــيــم وتــقــيــيــم 

مـــعـــروفـــة، بــــنــــاًء عـــلـــى مــعــايــيــر 
مــوضــوعــة مـــن جـــانـــب الــمــركــز 
تستغرق  طــويــلــة  عملية  وهـــي   ،

ترشيح  من  تبدأ  عــام،  من  أكثر 
ثــم   ، ـــجـــائـــزة  ـــل ل الـــشـــخـــصـــيـــات 
إخضاعهم لمعايير الجائزة ، ثم 

االختيار النهائي بين المرشحين 
وإخطارهم بذلك.

ــــزة  ــــجــــائ ــــحــــظــــى هــــــــذه ال وت

بــاهــتــمــام كــبــيــر داخـــــل تــركــيــا ، 
األكاديمية  األوســاط  في  خاصة 
حيث   ، واإلعــالمــيــة  والسياسية 

يــحــرص رئــيــس الــجــمــهــوريــة أو 
رئـــيـــس الــــــــوزراء عــلــى الــحــضــور 
سبق  وقــــد   ، الـــجـــوائـــز  وتــســلــيــم 

مـــنـــحـــهـــا لـــشـــخـــصـــيـــات تـــركـــيـــة 
التركي  الــرئــيــس  مــثــل  مــرمــوقــة 

السابق عبداهللا جول.

جائزة الرؤية االستراتيجية لقائد مركز الدراسات بالقوات المسلحةجائزة الرؤية االستراتيجية لقائد مركز الدراسات بالقوات المسلحة
من مركز تاسام التركي

الصحة تعقد مؤتمراً صحفياً 
حول استراتيجية السرطان

الدوحة- [ : تعقد وزارة الصحة العامة غداً االثنين بفندق 
الوطنية  االستراتيجية  منتدى  حــول  صحفياً  مــؤتــمــراً  شــيــراتــون 
 ٢٠١١ للصحة  الوطنية  االستراتيجية  اقتراب  مع  وذلك  للسرطان 

– ٢٠١٦ من االنتهاء بحلول نهاية العام الجاري.
اللجنة  رئيس  دارزى  اللورد  البروفسيور  المنتدى  في  ويتحدث 
الوطنية للسرطان، والدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة 
قسم  رئيس  الخاطر  الحارث  والدكتور  األولية،  الصحية  الرعاية 

أمراض الدم واألورام بمؤسسة حمد الطبية.





محلياتمحليات١٣١٣
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠) 

بــرعــايــة   :]  - الــــدوحــــة 
ـــواء الــركــن  ـــل وحـــضـــور ســـعـــادة ال
مساعد  الخيارين  سعيد  مبارك 
احتفلت  للتعليم،  األركــان  رئيس 
مدرسة المشاة، بتخريج الدورة 
رقم  للضباط  مــشــاة  المتقدمة 
باختتام  احتفلت  وكذلك   ،(٢٣)
الموسم التدريبي ٢٠١٥ / ٢٠١٦.

وقــــال الــعــمــيــد الـــركـــن نــاجــي 
علي العجي قائد مدرسة المشاة 
التدريبي  الــمــوســم  إّن  بــالــوكــالــة 
٢٠١٥ / ٢٠١٦ كان حافالً كالعادة 
تخريج  إلـــى  مــشــيــراً  بــالــنــشــاط، 
الــعــديــد مـــن الــــــدورات فـــي هــذا 
ـــــــزال فـــي الــمــدرســة  الـــعـــام والت

دورة أخرى منعقدة. 
رغم  إنه  العجي  العميد  وقال 
تــجــاوز الــعــدد مــا هــو مــقــرر في 
الــخــطــة الــتــدريــبــيــة الــمــعــتــمــدة 
ثم  اهللا  مـــن  وبــتــوفــيــق  أنـــنـــا  إال 
وجهود  المسؤولين  بتوجيهات 
العاملين في المدرسة تمكنا من 

عقد كل الدورات.
وكشف عن أن عدد الــدورات 
المدرسة  من  تخريجها  تم  التي 
بلغ (١٧) دورة، تخرج منها (٧٩) 
أخـــرى»،  رتـــب  و»٢٢١  ضــابــطــاً 
رتب  و(٦)  ضــابــطــاً   (١٩) منهم 
أخـــــــــرى مــــــن دولـــــــــة الـــكـــويـــت 

الشقيقة.
وحول الدورة المتقدمة مشاة 
أنها  أوضــح   ،(٢٣) رقم  للضباط 
انعقدت في الفترة من ٢٨ يناير 
حــتــى ٢٦ مــايــو الـــجـــاري ولــمــدة 
تــأهــيــل  بـــهـــدف  أســـبـــوعـــاً،   (١٧)

الضباط لقيادة سرية المشاة في 
الميدان وللترفيع للرتبة األعلى.

وأشــار إلــى أن منهاج الــدورة 
مثل  أساسية  مـــواد  على  اشتمل 
مواد التعبئة، وواجبات األركان، 
وأسلحة اإلسناد، واالستخبارات 
واألمـــــــــن، والـــــشـــــؤون اإلداريـــــــة 
نظرياً  تنفيذها  وتــم  وغــيــرهــا، 
ـــيـــاً مــــن خــــــالل تـــمـــاريـــن  وعـــمـــل
واألهــداف،  المستويات  متعددة 
نشاطها  الــــــدورة  اخــتــتــمــت  كــمــا 
هاتفية  معركة  تمرين  بتنفيذ 

في مستوى كتيبة المشاة اآللية.
المشاة  مدرسة  قائد  وأضاف 
بــشــرف  حــظــيــت  الـــمـــدرســـة  أن 
اســتــضــافــة ثــمــانــيــة ضـــبـــاط من 
اشتركوا  الشقيقة  الكويت  دولــة 
خير  وكــانــوا  المتقدمة  بــالــدورة 
ســـفـــراء لــقــواتــهــم الــمــســلــحــة في 
والسلوك  واالنــضــبــاط  االجــتــهــاد 

الشكر  عـــن  مــعــربــاً  الــعــســكــري، 
لــهــم عــلــى مـــا أبـــــدوه مـــن تميز 
وانـــضـــبـــاط واجـــتـــهـــاد ومــنــافــســة 

شريفة.
وأوصى الخريجين بعد تقوى 
والبحث  الــدراســة  بمواصلة  اهللا 
من  عليه  حصلوا  مما  واإلفــــادة 
الــمــعــرفــة والـــخـــبـــرة، قـــائـــًال إن 
قــواتــكــم الــمــســلــحــة ووحــداتــكــم 
واجتهادكم،  لجهودكم  بحاجة 
وســــوف تــكــون مــدرســة الــمــشــاة 
مــســتــعــدة لــلــمــســاعــدة واإلرشـــــاد 
كما  ذلـــك،  منها  طــلــب  مــا  مــتــى 
شكرهم على السلوك واالنضباط 
النتائج  على  وهنأهم  واالجتهاد 

المشرفة التي حصلوا عليها.
وفـــي نــهــايــة كــلــمــتــه، تــوّجــه 
بــــالــــشــــكــــر لــــــســــــعــــــادة رئــــيــــس 
للتعليم،  ومــســاعــده  األركــــان، 
وقــائــد مــعــهــد تــدريــب الــقــوات 

الـــمـــســـلـــحـــة عـــلـــى الـــتـــوجـــيـــهـــات 
الــســديــدة والــدعــم الــالمــحــدود 
قواتنا  في  بالتدريب  للنهوض 
الـــمـــســـلـــحـــة، وكــــذلــــك لــجــمــيــع 
الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن فــــــي هـــيـــئـــات 
ومـــديـــريـــات الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
والوحدات  واألسلحة  والقوات 
والمدارس وقيادة المعهد على 
مــســاهــمــتــهــم مــعــنــا فـــي إنــجــاز 
والتعليمية،  التدريبية  مهامنا 
ولــكــل الــعــامــلــيــن فـــي مــدرســة 
ـــــى جـــــهـــــودهـــــم  الــــــمــــــشــــــاة عـــــل
وعـــمـــلـــهـــم ومـــســـاهـــمـــتـــهـــم فــي 
الــتــعــلــيــم والــتــدريــب واألبــحــاث 
يحفظ  أن  داعــيــاً  والــدراســات، 
الــمــســلــحــة  وقــواتــنــا  بــالدنــا  اهللا 
تــــحــــت الــــــقــــــيــــــادة الـــحـــكـــيـــمـــة 
الشيخ  السمو،  صاحب  لحضرة 
أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 

المفدى. البالد 

مدرسة المشاة تحتفل بتخريج الدورة المتقدمة للضباط
برعاية وحضور مساعد رئيس األركان للتعليم

المشاركون في الدورة في صورة تذكارية مع مساعد رئيس األركان

استضاف   :] ـ  الـــدوحـــة 
لالبتكار  العالمي  القّمة  مؤتمر 
في التعليم «وايز»، مناقشة على 
العالمي  ســكــول  منتدى  هــامــش 
بالمملكة  أكــســفــورد  جامعة  فــي 
المتحدة، وشارك فيها أربعة من 
الفائزين بجائزة «وايز» للتعليم. 
وتــركــز النقاش، الــذي شــارك 
فــيــه كـــل مـــن الـــدكـــتـــورة سكينة 
س المعهد األفغاني  يعقوبي، مؤسِّ
لــلــتــعــلــيــم ومـــــديـــــره الــتــنــفــيــذي 
ــس  مــؤسِّ كــــوتــــون،  آن  والـــســـيـــدة 
ـــة «كـــامـــفـــيـــد»  ورئــــــيــــــس حـــمـــل
فيكي  والـــســـيـــدة   ،(Camfed)
ـــــس ومـــديـــر  كـــولـــبـــيـــرت، مـــــؤسِّ
مــؤســســة الـــمـــدرســـة الـــجـــديـــدة، 
والــــدكــــتــــور مــــادهــــاف شـــافـــان، 
ـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــنــظــمــة  ـــرئ ال
براثام للتعليم، على قضية تعليم 
على  المتحدثون  وشّدد  الفتيات. 

تعليم  لقضية  القصوى  األهمية 
ومبادراتهم  عملهم  في  الفتيات 
الــمــســتــقــبــلــيــة، وذلـــــك فـــي إطـــار 
الــمــنــاقــشــات الــبــنــاءة الــتــي دارت 
مـــع الــمــشــاركــيــن اآلخــــريــــن في 
الجلسة، بمن فيهم السيدة سالي 
أوســـبـــيـــرغ، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمنظمة سكول، والسيدة سافينا 
تعليم  منظمة  ــس  مــؤسِّ حسين، 
البنات ومديرها التنفيذي، اللتان 
قدمتا، برفقة آخرين، تعليقات 
متنوعة  نــظــر  ووجـــهـــات  مهمة 

أثرت موضوع النقاش.
وكــــانــــت مـــؤســـســـة قـــطـــر قــد 
أطلقت جائزَة وايز للتعليم عام 
الــجــائــزة  تحتفى  حــيــث   ،٢٠١١
باإلسهامات المتميزة والمستمرة 
الصغيرة  والمجموعات  لألفراد 
في أي حقل من حقول التعليم، 
وترمي إلى تعزيز مكانة التعليم 

األجـــنـــدة  فـــي  الـــحـــاســـم  ودوره 
الوعي  مستوى  ورفـــع  العالمية، 
بـــالـــدور الــرئــيــســي الـــــذي يــؤديــه 
المجتمعات  تمكين  فــي  التعليم 

واألمم وبناء أمنها االقتصادي. 
ويدعم منتدى سكول العالمي 
االجتماعية  األعمال  ريــادة  حول 
الـــمـــنـــاهـــج والــــحــــلــــول الــمــتــصــلــة 

األكثر  للمشاكل  األعــمــال  بــريــادة 
إلحاًحا في العالم، عبر استقطاب 
األعمال  ريــادة  مشاريع  أصحاب 
االجــتــمــاعــيــة وشـــركـــائـــهـــم، في 
آفــاق  تعزيز  إلـــى  يــهــدف  مسعى 
الــــتــــعــــاون فــــي تــحــســيــن قــطــاع 
التعليم، وإحداث تغيير اجتماعي 

واسع النطاق.

فائزون بجائزة وايز يشددون على أهمية تعليم الفتيات
خالل مشاركتهم في منتدى سكول العالمي

Osama  Ali

رئيــــس التحــريــر
وأسرة تحرير [

يتقدمون بخالص العزاء وعظيم المواساة

إلـــى الـزمـــيل

حســـين عـــلي أنــــواري
رئيس قسم التصوير 
في وفاة المغفور له بإذن اهللا

عمـــــــــه
تغمد اهللا الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح 

جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان



محلياتمحليات١٤١٤
 األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠) 

حصة العوضي

مابين السطور

لــألحــزان مخالب وأضـــراس وأنــيــاب.. ال يراها إال من 
علق بشراكها .. وال يشعر بها إال من عانى من ضراوتها.. 
من  لتحولها   .. اإلنسان  حياة  تقلب  التي  األحــزان  تلك 
وكلما   .. وقــنــوط  ودمـــوع  يــأس  إلــى   .. وابتسامات  أفـــراح 
استسلم المرء لتلك األضراس وتلك المخالب .. كلما سمح 
ستزيد  فإنها   .. الحادة  بسيوفها  رأسه  فوق  تقف  بأن  لها 
عليه  وسيطرتها  شوكتها  مــن  وستقوي   .. وحشتها  مــن 

وعلى أعماقه وكل ما يتعلق به وبمصيره .. 
اللحظات  وأحلى   .. العمر  سنوات  أجمل  تسلبنا  أحزاننا 
التي يجب أن تعاش بكل ما فيها من مرح وبهجة وحياة 

 ..
يعرفون  ال  الذين  والصغار   .. تستمر  أن  يجب  الحياة 
الذي  السلبي  الجانب  يعرفون  ال   .. الحياة  هذه  عن  شيئاً 
فعيونهم   .. عيوننا  خــالل  مــن  إال  رؤيــتــه  يستطيعون  ال 
النابضة  وقلوبهم  المبهجة..  األلــوان  إال  ترى  ال  الصغيرة 
بــالــحــيــاة ال تــعــرف إال تــلــك الــنــبــضــات الــخــافــقــة بــاألمــل 

والسعادة والحب.. 
لــــذا .. فــنــحــن حــيــن نــنــقــلــهــم مـــن عــالــمــهــم الــصــاخــب 
البريء.. إلى عالمنا المليء بالشجن واألحزان .. فإننا نلقي 
بهم وبأفراحهم من قمة جبل شاهقة.. ونلقي بأفراحهم 

وبهجتهم إلى واد سحيق العمق والحزن والبؤس.. 
حين يتملكنا الحزن.. وتغلفنا سحائب الدموع والكآبة.. 
ال نعرف كيف نتعامل مع هؤالء الصغار.. ال نعرف كيف 
ألننا   .. الشفاه  فــوق  المطفأة  االبتسامة  تلك  إليهم  نعيد 
نسحبهم معنا إلى قيعان األسى والحزن .. ونحطم فيهم 
تلك البراءة الجميلة .. وذلك األمل الذي يجب أن يضيء 
قلوبهم وعالمهم الصغير .. ورغم أننا ال نتعمد أن نلحق 
يمتصون   .. أحزاننا  منا  يمتصون  أنهم  إال   .. األذى  بهم 
يأسنا بجرعات كبيرة .. كافية ألن تقضي على كل مالمح 

الفرح والبهجة والحياة في عالمهم وطفولتهم.. 
ولنقل   .. األيـــام  أو  الــســاعــات  بتلك  مـــروا  منا  كثيرون 
كثيرون  حاله..  في  أحداً  تترك  ال  التي  الحزينة  الفترات 
لم  لكننا  والــفــقــد..  والترمل  واليتم  الــحــزن  مـــرارة  ذاقـــوا 
كيف  ..؟؟  التجربة  هــذه  بمثل  الصغار  مــر  كيف  نــعــرف 

عرفوا بها .. وكيف استوعبتها أذهانهم الصافية .. ؟؟ 
لــحــظــات مـــن الـــحـــزن الــكــئــيــب تــخــيــم عــلــى نفوسهم 
لتلقي   .. األخضر  العمر  بقاع  من  فتحملهم   .. الصغيرة 
بهم فــي أتــون الــفــراق والــحــســرة .. دون أن نعي ذلــك .. 
وتدميرهم  صغارنا  بتحطيم  نقوم  كيف  نعلم  أن  ودون 
في  واألحــــالم  األمـــل  بقتل  نــقــوم  كيف   .. نشعر  أن  دون 
نفوسهم البريئة دون أن ندري .. ودون أن نعي بأننا نقتل 
وأضراسه  مخالبه  بكل  الحزن  ونترك   .. بأيدينا  صغارنا 

يلتهم عمرهم الصغير بأفراحه وبهجته .. 
حتى هذه اللحظة .. لسنا نحصي كم من سنوات الفرح 

والبراءة قتلناها بأيدينا دون أن نشعر ..؟؟ 
كم من ثمار اليأس واألسى زرعنا في قلوبهم ودروبهم 

حتى قبل أن يبدأوا بوضع أقدامهم على الطريق ..؟؟ 
أن  دون  تمضي  وتركناها   .. أغفلناها  األعياد  من  كم 
نترك لها الفرصة لتمنحنا بعض الفرح والعزاء والسلوى 
..؟؟ ولــتــشــرع لــهــم أبــوابــهــا ونــوافــذهــا عــلــى كــل الــجــهــات 

المشرقة باألمل ..؟؟ 
ونمتلئ  ــنــخــاع..  ال حــتــى  بــالــحــزن  نمتلئ  الــذيــن  نــحــن 
كل  موتانا  مع  ندفن   .. رمق  آخر  حتى  واليأس  بالقنوط 
 .. والسرر  الفرح  لحظات  كل  ونــواري  السعادة..  لحظات 
نندب  األســى  جــدران  خلف  قابعين  نظل  كثيرة  وأحيانا 
عمرنا اآلتي.. ونحاول أن نمنع الشمس من الشروق لأليام 

القادمة.. 
وعــن  عــنــا  رغــمــاً  تـــدور  تــظــل  األرض  أن  نــعــي  ال  لكننا 
كل  في  وتعطي  تأخذ   .. هي  كما  تظل  والحياة  أحزاننا.. 
لحظة وكل حين .. الحياة ال تتوقف.. والشمس ال تتوقف 
من  وحــدنــا   .. والــغــروب  بــالــشــروق  اليومية  مهمتها  عــن 
ذلك  يغطي  حتى   .. داخــلــنــا  فــي  األمـــل  شــمــوس  نطمس 
الظالم على قلوب من حولنا .. ومن نهتم ألمرهم.. ومن 

نحاول رعايتهم .. 
تـــرى حــتــى مــتــى نسمح لــجــيــوش الــحــزن بــالــبــقــاء في 
أعماقنا ..؟؟ ونسمح لمخالب الكآبة بالنيل منا ومن أيامنا 
حيث  ؟؟   .. بلحظتها  اللحظة  نعيش  ال  لــمــاذا  المقبلة..؟؟ 
وإطاللة  الشمس  بشروق  وننعم  الصغار..  بضحكات  ننعم 
القمر في كل يوم .. وننعم بتغير الفصول الخارجية من 

حولنا..؟؟ 
علينا أن نحاول قدر طاقتنا محاربة ذلك الغول الذي 
ينعم بالراحة والرخاء في أعماقنا.. لنحاول القضاء عليه.. 
بكل أفراحنا وابتساماتنا وحبنا للغد والمستقبل القادم مع 

ضحكات الصغار وخطواتهم .. 
واهللا معكم...... 

hissaalawadi@yahoo.com

أنياب األحزان..
كتب - سميح الكايد:

أعــــرب ســـعـــادة الــســيــد زاهـــي 
الـــــصـــــمـــــادي ســـفـــيـــر الــمــمــلــكــة 
األردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة بــالــدوحــة 
المتميز  للمستوى  تــقــديــره  عــن 
في  القطرية  األردنية  للعالقات 

كافة المستويات
وأكــــــد فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
بمناسبة عيد االستقالل األردني 
أن العالقات األخوية الوثيقة بين 
التاريخ  عبر  تمتد  واألردن  قطر 
، الفتا الى أنها تشهد المزيد من 
الــتــطــور والــنــمــاء واالزدهـــــار في 
شتى المجاالت لما فيه مصلحة 
الشقيقين  والشعبين  الــدولــتــيــن 
برعاية وتوجيه قيادتي البلدين.

وأوضح أن العالقات األردنية 
- الــقــطــريــة تــرتــكــز عــلــى األخـــوة 
واالحـــتـــرام الــمــتــبــادل والــحــرص 
المشترك على تنميتها واالرتقاء 
بين  الـــعـــالقـــات  شـــهـــدت  إذ  بــهــا 
انطالق  منذ  الشقيقين  البلدين 
ـــعـــالقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــلــى  ال
 ١٩٧٢ عـــــام  الـــســـفـــراء  مـــســـتـــوى 
تـــــطـــــوراً ونـــــمـــــواً مـــلـــحـــوظـــا فــي 
كــافــة الــمــجــاالت، بفضل الــرؤى 

الحكيمة للقيادتين.
الــبــلــديــن  عــــالقــــات  وقـــــــال : 
الــشــقــيــقــيــن تــتــســم بــخــصــوصــيــة 
وعمق العالقة األخوية التي تستند 
بين  عــمــيــق  تــاريــخــي  إرث  إلــــى 
الشقيقين،  والشعبين  القيادتين 
فــجــاءت عــالقــات الــتــعــاون بين 

الــــبــــلــــديــــن فــي 
ــــــــف  مــــــــخــــــــتــــــــل
الــــــقــــــطــــــاعــــــات 
واقعية  ترجمة 
الحكيمة  للرؤيا 
ـــتـــوجـــيـــهـــات  وال
ــــــــة  ــــــــســــــــامــــــــي ال
لــــلــــقــــيــــادتــــيــــن، 
وشــــــــــــــهــــــــــــــدت 
وعمان  الدوحة 
عــــــــــــلــــــــــــى مــــــر 
الــســنــيــن زخــمــا 
فــــي الـــــزيـــــارات 
ـــــــة  ـــــــرســـــــمـــــــي ال
الــــــمــــــتــــــبــــــادلــــــة 
لــــلــــوزراء وكــبــار 
نتج  المسؤولين 
عنها توقيع عدد 

الثنائية  االتــفــاقــيــات  مـــن  كــبــيــر 
تؤطر  الــتــي  التفاهم  ومــذكــرات 
البلدين  بين  الراسخة  العالقات 
السياسية  األصــعــدة  كــافــة  وعــلــى 

واالقتصادية والثقافية .
وردا على سؤال حول انضمام 
األردن إلى دول مجلس التعاون 
ينظر  األردن   : قـــال   الخليجي 
دومــــــا إلـــــى مــنــظــومــة الـــتـــعـــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، وكـــأنـــنـــا عـــضـــو بــهــا  
أنفسنا  نعتبر  األردن  في  ونحن 
البعد االستراتيجي لدول الخليج، 
أن  تعرف  الخليج   دول  أن  كما 
االستراتيجي  العمق  هــو  األردن 

لها. 
وأضــــــــاف: فـــالـــعـــالقـــات بــيــن 
هي  الخليج،  دول  وكافة  األردن 

ــاريــخــيــة، نــعــتــز بــهــا،  عـــالقـــات ت
وأصـــبـــح هـــنـــاك عــمــل مــؤســســي 
سنوات   ٥ منذ  الخليج  دول  مــع 
شكلت  لـــجـــان  ضـــمـــن  تـــقـــريـــبـــا، 
متوقع  كبلد  األردن  إعـــالن  عند 
مجلس  منظومة  إلــى  انضمامه 
نحن  ولذلك،  الخليجي؛  التعاون 
في األردن ننظر إلى دول الخليج 

بأنها درعنا، ونحن درعها».

منظومة دول التعاون
دول  مـــنـــظـــومـــة  أن  وأكــــــــد 
هي  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
عربية  تــعــاون  مــنــظــومــة  أنــجــح 
حــــــصــــــلــــــت بــــعــــد 
العربية  الجامعة 
ومنذ تأسس دول 
مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي وهـــي 
بمنهجية،  تــعــمــل 
وألجــــــل مــصــلــحــة 
الـــخـــلـــيـــج،  دول 
والـــعـــالـــم الــعــربــي 
دومـــــــــــــا وأبـــــــــــــدا، 
فــنــحــن فــخــورون 
المنظومة،  بــهــذه 
نظرة  لها  وننظر 
احـــتـــرام وتــقــديــر، 
وخــــــــالل الـــفـــتـــرة 
الــــحــــالــــيــــة، يـــقـــوم 
مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي بــــدور 
كــبــيــر فـــي الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 
ونــحــن دومـــا ننسق مــع إخــوانــنــا 
مصلحة  في  لما  الخليج،  بــدول 
أنفسنا  ونعتبر  الــعــربــي،  الــوطــن 
في قلب الخليج، كما الخليج في 

قلب األردن».
هــنــاك  كــــــان  إذا  مــــا  وحـــــــول 
لحلحلة  أردنــــي  قــطــري  تنسيق 
األزمات في دول المنطقة، قال: 
وتــعــاون  تنسيق  دومــــا،  «هــنــاك 
وتشاور بين البلدين، وعلى أرفع 
دومــا  قــطــر  ودور  الــمــســتــويــات، 
جـــوهـــري  دور  بـــأنـــه  مــــعــــروف 
ـــاجـــح فـــي إطـــــار الــعــمــل على  ون
والقضايا  المشاكل  مختلف  حل 
اإلقــلــيــمــيــة وإيـــجـــاد الــســبــل لطي 
في  يــقــع  واألردن  ـــخـــالفـــات،  ال

منطقة ملتهبة جدا، وهو ينسق 
مع الدول العربية الشقيقة كلها، 
الشقيقة  قطر  مع  دائــم  وتنسيق 
وهمنا  واحــد،  العربي  همنا  ألن 
في إيقاف النزيف العربي واحد؛ 
األهـــداف  تحقيق  فـــإن  ولــذلــك، 
بالتالي  يــؤدي  عليها،  نحن  التي 

إلى تنسيق عربي دائم».

الدور القطري
وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــــــــدور 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــقـــطـــريـــة فــي 
حـــل األزمـــــــات والـــتـــوســـط لحل 
ـــعـــالـــم، قــــال:  الـــخـــالفـــات فــــي ال

«الدور القطري 
هـــــــــــــــــام، وقـــــــد 
المنطقة  تجاوز 
وباتت  العربية، 
قطر تلعب دورا 
ودوليا،  إقليميا 
يقدر  دور  وهــو 
لـــــدولـــــة قـــطـــر، 
حــيــث إن الـــدور 
ـــــقـــــطـــــري هــو  ال
إيــــــجــــــاد حـــلـــول 
لــــــلــــــمــــــشــــــاكــــــل 
وتقوم  العالقة، 
بـــــــــمـــــــــبـــــــــادرات 
ـــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــو  وت
الجــــتــــمــــاعــــات، 
وتنسق على نحو 
أصـــبـــحـــت مــعــه 

قطر مركز االجتماعات المهمة 
قــطــر  دور  ألن  الــــعــــالــــم،  فـــــي 
ينظر  كــلــه  والـــعـــالـــم  مــــحــــوري، 
تلعبه  الذي  كبير للدور  باحترام 
دولة قطر في الساحة الدولية».

وفـــــــي تـــقـــيـــيـــمـــه لـــلـــعـــالقـــات 
القطرية األردنية، قال سعادته: 
«الـــعـــالقـــات الــقــطــريــة األردنـــيـــة 
عــلــى أعــلــى الــمــســتــويــات دومــــا، 
وهــي عــالقــات تــاريــخــيــة، ومنذ 
إعـــــالن دولـــــة قــطــر الــشــقــيــقــة، 
وحـــتـــى تــأســيــســهــا، كــــان هــنــاك 
وتنسيق  تــعــاون  عــالقــات  دومــــا 
دور  له  كــان  واألردن  مستمرة. 
فــــي نــهــضــة قـــطـــر فــــي بـــدايـــات 
نفتخر  أمــــر  وهـــــذا  الــتــأســيــس، 
بــــه دومــــــــا، واالتــــــصــــــاالت بــيــن 
القيادتين مستمرة، وعلى أعلى 
تربطهما  والبلدان  المستويات، 
اتــفــاقــيــات تــعــاون عــديــدة، حتى 
تـــفـــاهـــم  مــــــذكــــــرة   ٣٤ فـــــاقـــــت 
واتــفــاقــيــة، تـــم الــعــمــل بــهــا منذ 
تأسيس قطر.. كما أن االتصاالت 
والزيارات بين مسؤولي البلدين 

مستمرة».

االستثمارات القطرية
ــــعــــالقــــات  وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد ال
السفير  ســعــادة  أكــد  االقتصادية 

«الـــــعـــــالقـــــات  أن  الــــــصــــــمــــــادي 
االقتصادية والتجارية في تطور 
مستمر، ولكن البلدين يطمحان 
العالقات  مستويات  تعزيز  إلــى 
ـــيـــن الـــبـــلـــديـــن،  االقــــتــــصــــاديــــة ب
للطرفين،  مصلحة  ذلــك  وفــي 
فــإن  ولــذلــك،  كــكــل.  وللمنطقة 
والــدعــم  االقــتــصــادي  قطر  دور 
الــذي تقدمه لـــألردن هــام جدا، 
وهــنــاك مـــبـــادالت تــجــاريــة بين 

البلدين.
وقــــــال: بــلــغــت االســتــثــمــارات 
مليار  نحو  األردن  في  القطرية 
يــتــركــز  دوالر،  مــلــيــون  و٦٠٠ 
أغـــــــلـــــــبـــــــهـــــــا فــــي 
بــــورصــــة عـــمـــان، 
وقـــطـــاع الــبــنــوك، 
حجم  كــان  بينما 
التجاري  الــتــبــادل 
بـــــيـــــن الــــبــــلــــديــــن 
خـــــــــــــالل الـــــــعـــــــام 
 ١٠٥ الــــمــــاضــــي، 
مــــاليــــيــــن ديــــنــــار 
أردنية،  صــادرات 
ـــــــوردات  ومـــــــســـــــت
 ٣٥٨ ـــــمـــــة  ـــــقـــــي ب
من  دينار  مليون 
قطر؛ ونحن نأمل 
فــي زيــــادة حجم 
االســــــتــــــثــــــمــــــارات 
والتبادل التجاري 
ــلــديــن، خــــالل الــفــتــرات  ــب بــيــن ال

القادمة».
وأعــــــــــــــــرب عــــــــن تــــرحــــيــــبــــه 
بـــالـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــقـــطـــريـــيـــن 
األردن،  فــي  أمــوالــهــم  الستثمار 
الفتا إلى أن «مناخ االستثمار في 
للمستثمرين  جدا  مالئم  األردن 
الــــعــــرب واألجــــــانــــــب، حـــيـــث إن 
مطمئنة  والــتــعــلــيــمــات  األنــظــمــة 
لــلــجــمــيــع واألمـــــــن واالســـتـــقـــرار 
ولـــديـــنـــا  األردن.  فــــي  مـــتـــوفـــر 
عـــالقـــات بــيــن غــرفــتــي الــتــجــارة 
واألردنــيــة،  القطرية  والصناعة 
ـــمـــاعـــات دائــــمــــة بــيــنــهــمــا،  واجـــت
ونطمح لتوسيع التبادل التجاري 

بين البلدين». 
وأشــــار إلـــى أن االســتــثــمــارات 
في  تــأتــي  األردن  فــي  الــقــطــريــة 
المراتب األولى، إلى جانب دول 

عربية شقيقة ودول أوروبية.
 كما أشاد بتوسع المستثمرين 
الــقــطــريــيــن الـــذيـــن انــتــقــلــوا من 
االستثمار في بورصة عمان إلى 
االستثمار في قطاعات العقارات 

وبناء الفنادق. 
يــوفــر  األردن  أن  وأوضــــــــح 
فــــرصــــا اســــتــــثــــمــــاريــــة مـــمـــيـــزة 
لــلــقــطــريــيــن، وهــــو بــلــد مــفــتــوح 
منوها  قطرية،  استثمارات  ألي 

حــالــيــا  تــحــتــاج  األردن  أن  إلــــى 
استثمارات في كافة القطاعات، 
ـــــاك تــــركــــيــــز حــــالــــيــــا مــن  وهـــــن
الــمــســتــثــمــريــن الــقــطــريــيــن على 

العقارات والفنادق. 

مجال الطاقة
وعـــــن الــــتــــعــــاون فــــي مــجــال 
الــــطــــاقــــة، قـــــــــال:  الـــقـــطـــريـــون 
أردنية  محطة  فــي  يستثمرون 
وهــي  الــجــنــوبــيــة،  المنطقة  فــي 
وهناك  واســعــة،  مساحة  تغطي 
ــــــارات مــتــبــادلــة بــيــن مــعــالــي  زي
وزير الطاقة األردني إلى قطر، 

ولـــجـــنـــة فــنــيــة 
وزارتــي  تربط 
الـــــطـــــاقـــــة فــي 
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن، 
وهـــــــــــــم عــــلــــى 
تـــواصـــل دائــــم، 
ويــــــبــــــحــــــثــــــون 
الفنية،  األمــور 
نطمح  ونــحــن 
إلى استثمارات 
أكـــــــــــبـــــــــــر فـــــي 
الطاقة.  مجال 
األردن  وكانت 
تـــعـــانـــي نــقــصــا 
وبـــــــــــــــعـــــــــــــــض 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات 
فــــي الـــطـــاقـــة، 
بفضل  ولـــكـــن 

للحكومة،  الــحــكــيــمــة  الــســيــاســة 
من  الــعــديــد  تذليل  مــن  تمكنت 
الــعــقــبــات، وأصــبــح لــديــنــا ميناء 
لــلــوقــود الــمــســال، ولــديــنــا اتصال 
مـــع دولـــــة قــطــر الــشــقــيــقــة لمد 
بكميات  المسال  بالغاز  األردن 

أكبر مستقبال إن شاء اهللا».

أوضاع الجالية
وحـــــــــول أوضـــــــــــاع الـــجـــالـــيـــة 
األردنية في قطر أعرب السفير 
الصمادي عن تقديره لالهتمام 
الذي يحظى به أبناء الجالية في 
قطر و قال «نحن نفخر بازدياد 
السنوات  خالل  األردنية  الجالية 
األربع األخيرة، من ٣٠ ألفا إلى 
٤٧ ألف أردنــي، وهذا يدّل على 
رغبة إخواننا في قطر االستفادة 
مــن الــكــفــاءات األردنـــيـــة، وهــذه 
فرص عمل لألردنيين تعتز بها 
قبل  لقاءات  وكانت  قطر.  دولــة 
أيام مع عدد من الوزراء، بينهم 
وزير العمل الذي أشار بأن دولة 
بالكفاءات  فــخــورة  دومـــا  قطر 
ــــة الـــتـــي تــســتــلــم أمــاكــن  ــــي األردن
هامة وحساسة في دولة قطر، 
بين  والتقاليد  الــعــادات  أن  كما 
واألردنــي  القطري  المجتمعين 
يشعر  األردنــــي  الــمــواطــن  تجعل 

أنه في وطنه بدولة قطر.
بأبنائه  يهتم  األردن   : وقــال 
الــمــقــيــمــيــن فــــي قــــطــــر، حــيــث 
األردنيين  من  مندوبون  شــارك 
الــمــقــيــمــيــن فـــي الــــدوحــــة الــعــام 
للمغتربين  مؤتمر  في  الماضي 
بــــــعــــــمــــــان، ووضــــــــعــــــــت خـــطـــة 
اســتــراتــيــجــيــة لـــدعـــم الــجــالــيــات 
األردنــــيــــة فـــي الــــخــــارج، ودعـــم 
الــــــــدول الــشــقــيــقــة بـــالـــكـــفـــاءات 

األردنية المطلوبة. 
زيارات  تبادل  وأضاف:هناك 
بهذا  البلدين  بين  فنية  للجان 
الـــخـــصـــوص إلجـــــــراء مــقــابــالت 
تــوظــيــف لــألردنــيــيــن فــي قطر، 
حــيــث هـــنـــاك طــلــب أكـــثـــر على 
قـــطـــاعـــات الــهــنــدســة والــتــعــلــيــم 
والـــصـــحـــة، والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
فــي الــبــنــوك والــشــركــات، ولكن 
ــفــتــرة األخــــيــــرة كــــان هــنــاك  ــال ب
الصحة  قــطــاعــات  عــلــى  تــركــيــز 

والتعليم».

السياحة
وطــــــــــال الـــــحـــــديـــــث مـــســـألـــة 
إقبال  ومــدى  بـــاألردن  السياحة 
ــقــطــاع الــقــطــري عــلــيــهــا حيث  ال
أوضح سعادة السفير أن األردن 
مــركــز ســيــاحــي عــالــمــي ويجمع 
بين السياحة العالجية، وسياحة 
اآلثار، والسياحة الثقافية، وكلها 
مـــتـــوفـــرة بـــبـــالدنـــا. والـــمـــواطـــن 
الــقــطــري يــعــيــش بــيــن أهــلــه في 
بالسياحة  مهتم  وهـــو  األردن، 
القطريين،  أن  علما  الــعــائــلــيــة، 
والــــخــــلــــيــــجــــيــــيــــن 
عموما ال يحتاجون 
إلى تأشيرة دخول 
وأعداد  عمان،  إلى 
القطريين  الــســواح 
ـــفـــا  أل  ٢٠ تــــــعــــــدوا 
العام  بــالدنــا  زاروا 
الــمــاضــي، ونــتــوقــع 
إقــــبــــاال أكـــبـــر هـــذا 
الـــــــــعـــــــــام، بـــفـــضـــل 
األمــن الــذي تتمتع 
به المملكة، مقابل 
انعدام األمن بدول 

مجاورة».

األزمة السورية
وعـــــــــــن تــــأثــــيــــر 
األزمــــــــة الـــســـوريـــة 
تــدفــق  تـــزايـــد  مـــع  األردن،  عــلــى 
الالجئين، قال السفير: «األردن 
العربي،  العالم  لكل  مفتوح  بلد 
ونــحــن نــحــتــفــل بـــذكـــرى الــثــورة 
الـــعـــربـــيـــة، وهــــــذا مـــؤشـــر عــلــى 
انـــفـــتـــاحـــه عـــلـــى كـــافـــة الــشــعــوب 
لكافة  حـــدوده  ويفتح  العربية، 
الــالجــئــيــن الــســوريــيــن، وقـــد بلغ 
عددهم اليوم مليون و٤٠٠ ألف 
فقط   ٪١٠ بينهم  سوري،  الجئ 
يعيشون في المخيمات، والباقي 
مــوجــودون فــي الــمــدن والــقــرى 
أحضان  في  ويعيشون  األردنية، 

المجتمع».
غــيــر  الــــوضــــع  هـــــذا  أن  وأكــــــد 
تـــدفـــق  ألن  لـــــــــــألردن،  مــــريــــح 
الـــالجـــئـــيـــن يــــؤثــــر عـــلـــى الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة، والـــصـــحـــة، والــمــيــاه، 
واالقتصاد؛ لكن األردن يظل بلدا 
مفتوحا، وال يقبل إغالق الحدود 
يقصده،  عربي  مواطن  أي  على 
وهذه هي سياسة جاللة الملك، 

والحكومة والشعب في األردن.
وقال : لكننا نطمح بالمقابل، 
تــضــاعــف  أن  الـــعـــالـــم  دول  مـــن 
مـــســـاعـــدتـــهـــا لــــــــألردن، لــحــاجــة 
ـــدعـــم الــبــنــى  الــالجــئــيــن لـــهـــا، ول

التحتية واالقتصاد األردني».

قطر تلعب دوراً ريادياً إقليمياً ودولياً 
السفير زاهي الصمادي في مؤتمر صحفي بمناسبة عيد االستقالل األردني:

ــة ــي ــم ــي ــل ـــا اإلق ـــضـــاي ـــق ــف ال ــل ــت ــخ ــم ــــاد حــــلــــول ل ــــج ــــــــي مــســتــمــر إلي تــنــســيــق قــــطــــري أردن

العالقات 
القطرية األردنية 

تستند إلى 
إرث تاريخي 

بين القيادتين 
والشعبين 

الجالية 
األردنية 
تحظى 

باهتمام 
قطر  .. 
ونثمن 

استيعاب 
الكفاءات

االستثمارات 
القطرية 

في األردن 
وصلت
ً مليارا

 و٦٠٠ 
مليون دوالر

المناخ 
االستثماري 

باألردن 
مالئم 

..  وأبوابنا 
مفتوحة 

للمستثمرين 
القطريين 



محلياتمحليات١٥١٥
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

ـــوزارة  الــدوحــة ـ [: أظــهــرت إحـــصـــاءات ل
األوقـــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة أن إجــمــالــي عــدد 
الدارسات المنتسبات للدورة التاسعة لتعليم القرآن 
الكريم في جميع دور ومراكز تعليم القرآن الكريم 
الرسمية النسائية بلغ ٩١٣١ دارسة خالل الفترة من 

٣٠ أكتوبر ٢٠١٥ وحتى اآلن.
القرآنية  الحلقات  عــدد  أن  اإلحــصــاءات  وبينت 
معلمة   ٣٤٧ عليها  تــقــوم  حلقة   ٦٣٣ بــلــغ  للنساء 
وبإشراف إداريــات قطريات تلقين دورات مكثفة 
في العمل اإلداري بمراكز تحفيظ القرآن الكريم. 
فيما يبلغ إجمالي عدد دور ومراكز تعليم القرآن 
منها ٢١  الكريم للنساء في دولــة قطر ٤٢ مركزاً 
مركزاً أهلياً كلها تعمل تحت إشراف وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.
جديداً  مــركــزاً   ١١ هنالك  أن  الــــوزارة  وكشفت 
استكمال  بــصــدد  للنساء  الــكــريــم  الـــقـــرآن  لتعليم 
ضمن  الفتتاحها  والتنظيمية  اإلداريـــة  اإلجــــراءات 
الكبير  لــإلقــبــال  تستجيب  األوقــــاف  لــــوزارة  خطة 
من النساء والفتيات على تعلم كتاب اهللا وحفظه 
وتدبره. وشددت على أن دور هذه المراكز والدور 
تعد  بــل  اهللا  كتاب  تعليم  على  يقتصر  ال  القرآنية 
أكبر وأهم الحاضنات للنشاطات النسوية الثقافية 

والدينية على مدار العام .
واألنشطة  الفعاليات  أن  إلى  اإلحصاءات  ولفتت 
الكريم  القرآن  لتعليم  التاسعة  للدورة  المصاحبة 
فتاة   ٢٤٢٨ مشاركة  شهدت   ٢٠١٦  -  ٢٠١٥ للعام 
وسيدة قطرية، إلى جانب حضور ومشاركة نساء 
مــن جــنــســيــات مختلفة لــتــتــنــوع مــجــاالت اإلبــــداع 
القيم  تــعــزز  مصاحبة  وفعاليات  أنشطة  فتشمل 

واألخالق الحميدة.
وخالل األشهر الثالثة األولى من العام الجاري 
األوقـــاف  بــــوزارة  النسائية  التعليم  شعبة  شــهــدت 

والمشرفة على دور ومراكز تعليم القرآن الكريم 
المراكز،  هذه  ألنشطة  وسيدة  فتاة   ٢٥٥٧ حضور 
القرآنية  المسابقة  في  منهن   ١٨٦٣ شاركت  حيث 
القرآن  تدبر  دورة  فــي  و٥١  الـــدور،  لهذه  األولـــى 
آداب  حــول  توعوية  محاضرات  في  و١٨٩  الكريم 
التنشيطية  الهجائية  الــــدروس  فــي  و١١  الــخــالف 
األولــى و١٢ في الــدروس الهجائية و٣٦ في دورة 
التجويد النظري والتالوة الصحيحة و٢٣ في ملتقى 
(خبرات) األول و١١٩ في دورة طرق التدريس و١٥ 

منهن في ورشة تطوير أداء محفظات البراعم.
أمـــــا إجـــمـــالـــي الـــحـــضـــور فــــي شــعــبــة األنــشــطــة 
والبرامج بجميع الدور واألنشطة النسائية فقد بلغ 
المواد  إجمالي  بلغ  فيما   ٨٦٨٧ ذاتها  الفترة  خــالل 
وسالسل  تطويرية  دورات  بينها   ٢١٩ المطروحة 

دعوية تأصيلية ودورات ومحاضرات دعوية.
ملتقى الفتيات  شـــارك فــي  وفـــي الــســيــاق ذاتـــه 
للقرآن  محمد  بنت  مــوزه  بمركز  الثاني  التطوعي 
والدعوة ٣٥ فتاة من المرحلتين الثانوية الجامعية 
وهـــــدف الــمــلــتــقــى لـــرفـــع نــســب مـــشـــاركـــة فــتــيــات 
من  قاعدة  وتأسيس  التطوعية  األنشطة  في  قطر 

المتطوعات لخدمة الدين والوطن.
أما برنامج معسكر ألوان ربيعية بمراكز ودور 
التحفيظ النسائية والموجه لفئة البراعم والمنعقد 
خالل الفترة من ١٤ إلى ٢٥ يناير ٢٠١٦ فقد سعى 
لتعزيز قيم مراقبة اهللا وبر الوالدين واستفاد منه 
٥١٣ فتاة.. في حين شاركت ٥١ فتاة في برنامج 
بن  اهللا  عبد  الشيخ  بــدار  المنعقد  اتصاالتي  أحلى 
خــالل  الــكــريــم  الــقــرآن  لتحفيظ  ثــانــي  آل  محمد 
فبراير الماضي والموجه لفئة البراعم من ٩ إلى ١٢ 
سنة وركز على تعليم المشاركات الوضوء والصالة، 
وهو البرنامج ذاته الذي عقد بدار أروى بنت عبد 
المطلب لتحفيظ القرآن الكريم بمشاركة ٩٥ فتاة.

٩١٣١ دارسة للقرآن في المراكز النسائية 
ينتظمن في ٦٣٣ حلقة قرآنية

ً قــــريــــبــــا ــــســــاء  ــــن ــــل ل ـــــم  ـــــكـــــري ال ـــــــرآن  ـــــــق ال ـــم  ـــي ـــل ـــع ـــت ل ـــــــداً  ـــــــدي ج ـــــــزاً  ـــــــرك م  ١١  
أمل عبدالملك

إيقاعات

هللا تعالى فقط، ووصــى اإلســالم  ُخلق اإلنــســان حـــراً، عــبــداً 
الشخصية،  بحريته  مّنا  كل  تمتع  أهمية  على  الديانات  وباقي 
التي تتضمن كل جوانب الحياة بدءا من التفكير انتهاًء بتناول 
الطعام، فاإلنسان حر في كل اختياراته وقراراته ومبادئه إّال ما 
يتعارض مع التعاليم اإلسالمية فهو بذلك يتعدى على حقوق 
االلتزام بها، وقد يقول قائل إنه حتى في ذلك  اهللا في عدم 
حرية شخصية ففي آخر المطاف ينحصر الموضوع بين اهللا 
وعبده وهو حر في تّقبله للعقاب طالما أنه ال يضر أحداً، وهذا 
مقبول نوعاً ما، ولكن عندما تضر تصرفات الشخص اآلخرين 
أو تتعدى حدود اللباقة واألدب، باإلضافة إلى اختراقها للتعاليم 

اإلسالمية فأعتقد أن الموضوع لم يعد حرية شخصية فقط!
جــداً،  ومــحــدود  مترابط  مسلم  خليجي  مجتمع  في  نعيش 
ما  وهــذا  النسب،  في  يتشاركون  واألغلبية  بعض  يعرف  الكل 
عندما  خاصة  لآلخرين  ومعلومة  مكشوفة  تصرفاتنا  يجعل 
نكون في أماكن عامة، لهذا يجب علينا مراعاة حدود مجتمعنا 
وعاداته وأن ال نشذ بعيداً عنه ألنه ومهما بلغ بالمجتمع التّحضر 
اآلخرين  جلد  يجيد  حساسا،  مجتمعا  مــازال  أنــه  إّال  واالنفتاح 
والمشكلة  يحب،  ما  بــأداء  كامالً  لنفسه  الحق  ويمنح  وبقسوة 
فنحن  وأفـــراده  المجتمع  هــذا  عــن  بعيداً  العيش  يمكننا  ال  أنــه 
كان  وإن  رغباته  واحترام  وتّقبله  معه  التعامل  على  مجبرون 

على حساب بعض من حريتنا الشخصية! 
تدفعني  الــعــامــة،  األمــاكــن  فــي  المشاهد  بعض  تستوقفني 
تفكيرهم،  طريقة  أو  أصحابها  مبادئ  فهم  ومحاولة  لتأملها 
فطريقة لبسهم أو تصرفاتهم غريبة والفتة جداً وال تتفق مع 
األعراف والعادات أبداً، وقد يقول قائل إنها حريتهم الشخصية 
لكنها  شخصية  حرية  هي  نعم  بها،  التدخل  حقي  من  وليس 
مؤذية لآلخرين من أفراد المجتمع فمثل هذه التصرفات لم 
تحدث في أماكن خاصة وُمغلقة بل هي تحدث أمام الجميع 
وقد تتسبب في تشويه صورة المجتمع، وبعض الصور نتقبلها 
في السفر وخــارج حدود المجتمع ولكن البعض منها ال ُيقبل 

محلياً وخارجياً! 
ومحاربتهم  اآلخــريــن  ظلم  فــي  الــحــريــة  يستخدم  البعض 
واســتــغــالل الــســلــطــة إليــذائــهــم وهــنــا هــو لــم يتعد عــلــى حــدود 
التي  اإلســالمــيــة  التعاليم  على  يتعدى  هــو  بــل  اآلخـــر  الشخص 
حــــذرت مـــن ظــلــم اآلخـــريـــن وانــتــهــاك حــقــوقــهــم والـــحـــد من 
تسيء  وضعية  قــوانــيــن  وضــع  ومــحــاولــة  وأدمــيــتــهــم،  حريتهم 
الحرية  ضمن  يندرج  ال  فذلك  بمزاجية  معهم  والتعامل  لهم 

الشخصية ألنه تعدى على حرية الغير! 
نفس  فــي  كثيرة  تفاصيل  وتشمل  مطاطية  كلمة  الحرية 
الوقت لها حدود كثيرة يجب أن يكون الشخص واعيا ومدركا 
كاملة  حريته  اســتــغــالل  بين  الــتــوازن  على  يعمل  وأن  لــذلــك، 
والعيش وفقاً لمبادئه وأفكاره وميوله على أن ال يتسبب بأذى 
وإّال  به  يعيش  الــذي  المجتمع  خصوصية  ينتهك  وال  لآلخرين 
سيحدث خلل وغضب قد يعرض الشخص لمواقف لن تعجبه! 
تّقبل  علينا  أن  أدبــيــا  مــعــروف  هــو  وكما  اآلخــر  الجانب  مــن 
والنظر  الــتــطــاول  منا  ألي  يحق  وال  أفــكــارهــم،  بكل  اآلخــريــن 
لآلخرين بازدراء أو التحقير منهم أو توجيه كالم قاس وجارح 
بالضرورة  فليس  المبادئ،  نفس  على  معه  يتفقوا  لم  إن  لهم 
ربما من تخالفه الرأي على  أن تكون مبادئك صحيحة دائماً 
حياتك  فــي  اآلخـــرون  يتدخل  أن  تحب  ال  أنــك  وكما  صـــواب، 
اآلخرين وإن كانوا  فال تعطي نفسك الحق بالتدخل في حياة 
أقـــربـــاءك فــالــكــل لــديــه عــقــل وبــإمــكــانــه تــدبــر طــريــقــة حياته 
من  متأكد  أنه  طالما  صحيحة  يراها  التي  بالتفاصيل  والعيش 

أنه ال يتسبب بأذى أحدهم! 
عن  ويبتعد  وبحريته  وبشخصه  بنفسه  منا  كــل  فلينشغل 
بحريتنا  نستمتع  أن  علينا  نفسه  الوقت  في  اآلخرين،  مراقبة 
دون أن نمس بحدودها، عملية دقيقة ومعقدة إّال أنها بسيطة 

وتحتاج إلى حكمة وتأن في التنفيذ! 
Amalabdulmalik٣٣٣@gmail.com  -  @amalabdulmalik

حدود الحرية!

مؤسسة  -عضو  قطر  مناظرات  مركز  نّظم   :]  - الدوحة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- البطولة الوطنية لمناظرات 
بمشاركة «٢٦»   ،٢٠١٦ لعام   - بنين   - اإلنجليزية  باللغة  المدارس 
بجامعة  الطالبي  النشاط  بمركز  وذلك  مدرسة  من «١٥»  فريقاً 

حمد بن خليفة 
حضر ختام البطولة كل من األستاذ علي سلطان المفتاح - مدير 
االتصاالت بالمركز-، والذي أشاد بمستوى المشاركين في البطولة 
التي تأتي في ختام جوالت الدوري المقام على مدار موسم ٢٠١٥-

سعد  والــمــدرب  اإلنجليزي  البرنامج  فريق  أيضاً  وحضر   ،٢٠١٦
األسد من البرنامج العربي.

لمناظرات  الوطنية  البطولة  في  المشاركة  الفرق  تناظرت  وقد 
مسربي  المجلس  هــذا  «سيقاضي  اآلتــيــة:  القضايا  حــول  البنين 
األســـــرار الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة بــغــض الــنــظــر عـــن مــحــتــوى هــذه 
أمــواال  المتقدمة  الــدول  دفــع  المجلس  هــذا  «يساند  التسريبات»، 
للدول النامية ألخذ الالجئين نيابة عنهم»، «يأسف هذا المجلس 
عــلــى ظــهــور أنــديــة كـــرة الــقــدم فــاحــشــة الـــثـــراء»، «ســيــحــّمــل هــذا 
المجلس أولياء أمور األطفال المتنمرين مسؤولية أفعال أبنائهم»، 

«سيلغي هذا المجلس الرسوم الدراسية للجامعات». 
باللغة  والمتحدثين  الــفــرق  ألفــضــل  النتائج  تحديد  أن  يــذكــر 
اإلنجليزية تحسب على أساس تجميع أكبر عدد من النقاط، وقد 
في  األول  الــمــركــز  تحقيق  فــي  خــلــدون «  مــدرســة «ابـــن  نجحت 
في  وجــاءت  أجنبية،  كلغة  المدارس  لمناظرات  الوطنية  البطولة 
المركز الثاني ثانوية عبد الرحمن بن جاسم، وكان المركز الثالث 
البطولة  متحدثي  أفضل  أما  الصديق،  بكر  أبو  ثانوية  نصيب  من 

فكان الطالب عماد يوسف الخطيب من ثانوية ابن خلدون. 
للمدارس  البطولة  لقب  قطر-   - الشيربون  مدرسة  نالت  كما 
الحديثة  الهندية  المدرسة  وحّلت  أولى  إنجليزية  كلغة  المتناظرة 
بالمركز الثاني وجاءت بيرال الشعبية بالمركز الثالث وكان أفضل 

المتحدثين فرحان صقر من المدرسة الهندية الحديثة. 
«عبد  التالية:  المدارس  من  كل  البطولة  في  شاركت  وقد  هذا 
المعهد  قيس-  بن  األحنف  الصديق-  بكر  أبو  جاسم-  بن  الرحمن 
الهندية  الــدوحــة  الشعبية-  بيرال  األمريكية-  األكاديمية  الديني- 
الحديثة- الهندية الحديثة- ابن خلدون- اإلمام الشافعي- خالد بن 
شيربون  السريالنكية-  ستافورد  الدولية-  نيوتن  أكاديمية  الوليد- 
قطر- صالح الدين» وشهدت البطولة الوطنية منافسة شديدة بين 
حّية  روحــاً  أعطاها  مما  القضايا  بعض  حول  واسعاً  وجــدالً  الفرق 

نالت إعجاب الحضور والحكام بصورة عامة.

٢٦ فريقـاً في البطولــة 
الوطنيـــة لمناظــرات المــدارس



محلياتمحليات١٦١٦
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

الدوحةـ  [: ساهم مشروع 
الهالل  ينفذه  الذي  البحري  اإلنقاذ 
األحـــــمـــــر الــــقــــطــــري فـــــي شـــاطـــئ 
تــعــاون  اتــفــاقــيــة  عــلــى  بــنــاء  سيلين 
في  القطرية  األوليمبية  اللجنة  مع 
متنوعة،  حالة   ٤,٠٣٩ حوالي  إنقاذ 
حــيــث تـــم الــتــعــامــل مــعــهــا جــمــيــعــاً 
وبحسب  السرعة.   من  قدر  بأعلى 
إدارة  أصــــدرتــــه  ــــــذي  ال الـــتـــقـــريـــر 
األحمر  الهالل  في  الطبية  الشؤون 
القطري عن المشروع الذي يتولى 
سيلين  شاطئ  فــي  تنفيذه  الــهــالل 
لــلــعــام الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي فقد 
ســاهــم الــمــشــروع فـــي إنـــقـــاذ ٣٤٧ 
حــالــة كــانــت عــلــى وشـــك الــتــعــرض 
للغرق ألسباب مختلفة، منها الشد 
الوعي  وفــقــدان  واإلنــهــاك  العضلي 
وعـــــدم إتـــقـــان الــســبــاحــة وجـــرف 
التيار والسقوط من فوق الدراجات 
الــمــائــيــة.  كــمــا تــم إســعــاف ١,٨٥١ 
إصــابــة عــلــى الــشــاطــئ ســـواء بسبب 
ضربات  أو  البحر  قنديل  لسعات 
أو  السطحية  الــجــروح  أو  الــشــمــس 
أو  اإلعــــيــــاء  أو  الــعــمــيــقــة  الــــجــــروح 

السحجات نتيجة السقوط.
وأشار البيان إلى أنه تم استقبال 
العيادة  إلى  وتحويلها  حالة   ١,٨٤١
الــتــابــعــة لــلــهــالل األحــمــر الــقــطــري 
 ١١٠ تحويل  تم  فيما  الشاطئ  على 
حاالت إلى مستشفى حمد بسيارات 
اإلســـعـــاف الــتــابــعــة لــلــهــالل األحــمــر 
الــحــاالت  هــذه  وتنوعت  الــقــطــري، 
مــــا بـــيـــن جــــــروح عــمــيــقــة وكـــســـور 
وســـحـــجـــات وحـــــــروق ورضـــــوض 
والسكر  الضغط  وارتفاع  وكدمات 

وضربات الشمس واآلالم المعوية.

برنامج اإلنقاذ البحري ينقذ ٤ آالف شخص في سيلين
في إطار اتفاقية بين الهالل األحمر واللجنة األوليمبية

العلمي يناقش حلوالً تكنولوجية لتحسين السالمة المرورية
ينظم   :] ـ  ــــدوحــــة   ال
الــــــنــــــادي الـــعـــلـــمـــي الــــمــــبــــادرة 
المبتكرين»  «مجلس  الشهرية 
الــــثــــالثــــاء الـــمـــقـــبـــل، لــمــنــاقــشــة 
تطبيق  ابــتــكــار  وأهــمــيــة  دور 
للحفاظ  «مــســارك»  وخدمات 
عـــلـــى ســـالمـــتـــك فــــي الــطــريــق 
اللقاء  ضمن  الوفيات،  وتقليل 
الشهري الذي يعقد آخر ثالثاء 
مـــن كـــل شــهــر لــمــنــاقــشــة أحــد 
المبتكرين  تهم  التي  المواضيع 
الـــقـــطـــريـــيـــن. وســـيـــحـــل الــســيــد 
عبدالعزيز أحمد الخال - نائب 
قطر  بمركز  التنفيذي  المدير 
ضيف  التكنولوجية  لالبتكارات 
المجلس ويحل المهندس  فهد 
راشــــد الــعــبــيــد - رئــيــس مــركــز 
الـــــروبـــــوت بــــالــــنــــادي الــعــلــمــي 
الــــقــــطــــري راعـــــيـــــا لــلــمــجــلــس.  
عــرض  الجلسة  خـــالل  وســيــتــم 
اإلستراتيجية  الطريق  خريطة 
للصفر والتي تشمل «مسارك» 
و»ســالمــتــك»، بــاإلضــافــة إلــى 
والتطبيقات  الحلول  مــن  عــدد 
لتقليل  استخدامها  سيتم  التي 
ـــــات  عــــــدد الــــوفــــيــــات واإلصـــــاب
سيتم  كما  للصفر.  الــمــروريــة 
خريطة  عـــرض  إلـــى  الــتــطــرق 
تشمل  والــتــي  للصفر  الــطــريــق 
الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــلـــول كــنــظــام 
مـــــراقـــــبـــــة ازدحـــــــــــــام الــــطــــرق 
بــصــورة آلــيــة، ونــظــام الــطــوارئ 
ـــــحـــــوادث،  ـــــل واالســــــتــــــجــــــابــــــة ل
ومتابعتها،  السائقين  وســلــوك 
والمركبات المتواصلة وغيرها. 
ويــــعــــتــــبــــر نـــــظـــــام وخـــــدمـــــات 
«مسارك» وتطبيق «سالمتك» 
النقل،  قطاع  في  ومميزاتهما 
مفتوحة  شــامــلــة  ذكــيــة  منصة 
خدمات  من  متكاملة  وحزمة 
ـــقـــات الــــنــــقــــل الــــذكــــي  ـــي ـــطـــب وت
اللوجستية  الــخــدمــات  وإدارة 
والــســالمــة عــلــى الـــطـــرق، وقــد 
بشكل  وأمثلتها  تــطــويــرهــا  تــم 
احتياجات  تلبية  بهدف  كامل 
قطر  في  المختلفة  القطاعات 
«مسارك»  ويركز  والمنطقة. 
على ثالثة مجاالت هي أنظمة 
الخدمات  وإدارة  الذكي،  النقل 
الــلــوجــســتــيــة والــــســــالمــــة عــلــى 

الطرق. 

 منقذان يقدمان اإلسعافات األولية ألحد رواد الشاطئ 

أشار البيان إلى أن الهالل األحمر يؤمن طاقم عمل مؤهال يتألف من ٦ منقذين 
متواجدين  المسعفين  من  واثنين  وطبيب  مجهزة،  إسعاف  وسيارة  الشاطئ،  على 
السيلين.  بمنطقة  األولمبية  اللجنة  معسكر  في  للهالل  التابعة  الطبية  العيادة  داخل 
من  أقل  في  متر   ٤٠٠ لمسافة  السباحة  في  للمنقذين  قبول  اختبارات  إجــراء  ويتم 
أساسية  أولية  إسعافات  دورة  مثل  الــدورات  من  للعديد  يخضعون  كما  دقائق،   ١٠
ومــتــقــدمــة، ودورة إنــقــاذ مــائــي أســاســيــة ومــتــقــدمــة مــن معهد نـــاوي األمــريــكــي، 

والتدريب على عمليات اإلنقاذ بواسطة الدراجة المائية (جيت سكي).

طواقم العمل 
تعتبر التحذيرات والتنبيهات من المهام األساسية ألطقم 
المنقذين واللوحات اإلرشادية الموجودة على الطريق العام 
المنطقة،  لمرتادي  طارئ  أي  لحدوث  تجنباً  الشاطئ  وعلى 
مثل عدم الدخول لمسافات بعيدة في الماء، وعدم االقتراب 
بالدراجات المائية من أماكن السباحة، وإخالء الشاطئ في 
حــال وجــود ريــاح أو أمــواج قوية، وعــدم السباحة في الليل، 

واالنتباه لألطفال الصغار أثناء اللهو.

منطقة  في  الغرق  أسباب  أن  التقرير  في  الـــواردة  واإلحصائيات  األرقـــام  تبين 
السيلين تتنوع ما بين جرف التيار (٣٣٪) وعدم معرفة السباحة (٢٨٪) واإلرهاق 
البدني (٢٠٪) وأسباب أخرى (١٩٪). ويحرص الهالل األحمر القطري على متابعة 
أداء المشروع وتقييم نتائجه بالتنسيق مع اللجنة األولمبية من خالل نظام التقييم 
انطالقاً من الهدف العام والمباشر للمشروع، ويستند هذا النظام على بيانات المتابعة 
الواردة من سجالت مركز الطوارئ واإلسعاف واإلنقاذ، حيث يتم ضم مخرجات 

هذا التقييم إلى التقرير السنوي للمشروع ومناقشته مع األطراف المعنية.

جرف التيار سبب ٣٣٪ من حاالت الغرق  تحذيرات وتنبيهات

جانب من الحضور



محلياتمحليات١٧١٧
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

طالب يبتكرون جهازاً يطفئ الحرائق المنزلية آلياً   طالب يبتكرون جهازاً يطفئ الحرائق المنزلية آلياً   
طالب الهندسة الميكانيكية والصناعية يعرضون مشروعات تخرجهم

ـــــــاع الــــصــــنــــاعــــي ـــــــط ـــــــق ـــــة وال ـــــي ـــــل ـــــك ـــــــة بــــــيــــــن ال ـــــــراك ـــــــش ــــق ال ــــي ــــم ــــع ــــت ـــــة: نـــــســـــعـــــى ل ـــــف ـــــي د. آل خـــــل

كتب - نشأت أمين 

نــاقــش طــــالب قــســم الــهــنــدســة الــكــيــمــيــائــيــة 
أمــس  صــبــاح  قــطــر  جــامــعــة   - الــهــنــدســة  بكلية 
مشاريع التخرج التي نفذوها في السنة النهائية 
العميد  حمودة  عبدالمجيد  د.  بحضور  الجامعية  لدراستهم 
ود.  الهندسة  بكلية  العليا  والدراسات  العلمي  للبحث  المساعد 
الصادق مهدي رئيس قسم الهندسة الميكانيكية و الصناعية 

وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة.
[ تــابــعــت مــنــاقــشــة وعــــرض عـــدد مـــن مــشــروعــات 
التخرج التي عرضها الطالب بمبنى البحث العلمي أمس والتي 
نالت إعجاب الحضور من األساتذة والمتخصصين نظراً للثقة 
العميق  والفهم  العرض  أثناء  الطالب  بها  يتمتع  التي  بالنفس 

لمشاريعهم والرد على األسئلة بطريقة واضحة وسلسة 
الفائزة  المشاريع  أصحاب  تكريم  تم  العرض  نهاية  وفي 
بالمراكز األولى.  وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد د. خليفة 
آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر أن الكلية تنظم 
هذه المسابقة للعام الثالث على التوالي لتعميق الشراكة بين 
الكلية والقطاع الصناعي بهدف إطالع المؤسسات والشركات 
والمجتمع المحلي على مشاريع طلبة الكلية والتي جاءت بعد 

شهور طويلة من العمل والمتابعة والمثابرة.
بتقديم  قامت  التي  للشركات  الشكر  خليفة  آل  د.  ووجــه   
الدعم واالستشارات للطلبة خالل الفترة الماضية، داعياً هذه 
التي  الطلبة  مشاريع  من  واالستفادة  االستثمار  إلى  الشركات 

أنها تهدف في مجملها لخدمة الصناعة  تم عرضها مضيفاً 
والمجتمع ككل.

الهندسة  قسم  رئيس  مهدي  الــصــادق  د.  قــال  جانبه  من   
مشاريع  مسابقة  إن  الهندسة  بكلية  والصناعية  الميكانيكية 
شهدت  والصناعية  الميكانيكية  الهندسة  قسم  لطلبة  التخرج 
عدد  عن   ٪١٠٠ قدرها  بزيادة  مشروعاً   ٣٠ تقديم  العام  هذا 

المشروعات التي شاركت في المسابقة العام الماضي 
وقال إن الكلية حرصت هذا العام على أن تكون مشروعات 
طــرح  لــلــطــالب  يتسنى  بحيث  بالمجتمع  مــرتــبــطــة  الــتــخــرج 
لتحقيق  الواقع  أرض  على  الموجودة  المشاكل  لبعض  حلول 
على  بالنفع  يعود  بما  المشروعات  تلك  من  المثلى  االستفادة 

المجتمع بشكل عام.
  وأشار إلى أن أبرز المشروعات التي تم تقديمها تناولت 
قضية االحــتــبــاس الــحــراري حيث حــاول الــطــالب مــن خالل 
في  يــســاهــم  بــمــا  المشكلة  لتلك  حــلــول  إيــجــاد  مــشــروعــاتــهــم 
األجهزة  مختلف  من  المنبعثة  الحرارة  كميات  من  التقليل 
والمعدات المستخدمة من جانب أفراد المجتمع السيما تلك 

الناتجة عن استخدام السيارات.
كــمــا حــــاول الـــطـــالب تــقــديــم حــلــول تــســاهــم فـــي الــحــد من 
الحوادث المرورية وتوفير طرق تتسم بأعلى قدر ممكن من 
معايير السالمة بحيث تتناسب مع معدالت سرعات السيارات 
حل  إيجاد  في  للمساهمة  الطالب  بعض  سعى  كما  قطر.  في 
لمشكلة صدأ أنابيب نقل الغاز التي تواجهها شركات البترول وقد 

نالت تلك الحلول استحسان الخبراء العاملين في هذا المجال.

جهاز اإلطفاء اآللي

شعبان  طــــارق  قـــال   :]  - الـــدوحـــة 
بــقــســم الـــهـــنـــدســـة الــمــيــكــانــيــكــيــة إنـــــه قـــام 
جمال  محمد  معه  المشارك  العمل  وفريق 
فــضــل وأحــمــد حــســن عــقــل بــإعــداد مــشــروع 
بــإطــفــاء  يــقــوم  بتصميم «روبــــــوت»  يــتــعــلــق 
عليه  أطلقنا  آلــي،  بشكل  المنزلية  الحرائق 

اسم»طافي» .
على  الــمــشــروع  فــكــرة  تعتمد  وأضـــــاف: 
وجـــــــود روبــــــــوت مـــتـــصـــل بــجــمــيــع الـــغـــرف 
الـــمـــوجـــودة فـــي الــمــنــزل وفـــي حـــال نــشــوب 
يتحرك  الــروبــوت  فــإن  منها  أي  في  حريق 
النار  على  السيطرة  ويــحــاول  تلقائياً  نحوه 
إخــمــاد  عــلــى  بــقــدرتــه  الـــروبـــوت  يكتفي  وال 

النار فقط بل إنه يقوم أيضا في نفس الوقت 
السيطرة  لتأكيد  المدني  بالدفاع  باالتصال 

على الحريق.
وأكـــــد أن الــــروبــــوت عـــبـــارة عـــن ســيــارة 
مــــزودة بطفاية حــريــق ومــجــمــوعــة مــن الـــ 
«حساسات» التي تساعد الجهاز في الوصول 
مكان  إلى  وصوله  وعند  الحريق  موقع  إلى 
أن  إلــى  مــشــيــراً  تلقائيا  يعمل  فــإنــه  الــنــيــران 
المرحلة  فــي  تصميمه  تــم  الـــذي  الــروبــوت 
أو  الصعود  على  الــقــدرة  لديه  ليس  الحالية 
تالية  مرحلة  فــي  لكن  ـــدرج  ال مــن  الــهــبــوط 
من  تمكنه  الــتــي  بــالــوســائــل  تــزويــده  يمكن 

ذلك.

طافي.. جهاز  روبوت يراقب سالمة المنزل
طارق شعبان:

مــعــجــب  عــــبــــداهللا  قـــــال   :]  - الـــــدوحـــــة 
الــدوســري إنــه قــام مــع زمــالئــه بــإعــداد مشروع 
الــزراعــات  بــيــوت  لتبريد  وســيــلــة  بــإيــجــاد  يتعلق 

المحمية في قطر بأساليب أقل تكلفة.
وأشـــار إلــى أنــه كما هــو مــعــروف فــإن األجــواء 
الحارة في قطر تؤثر بالسلب على عملية الزراعة 
بالبيوت  يسمى  مــا  داخـــل  زراعــتــهــا  يتطلب  مما 

المحمية. 
داخل  حالياً  المتبعة  التبريد  أساليب  إن  وقال 
تلك البيوت المحمية والتي تعتمد على استخدام 
الــوقــت  فـــي  تستهلك  ــعــاديــة  ال الــتــكــيــيــف  أجـــهـــزة 
الــحــالــي قــــدراً كــبــيــراً مــن الــكــهــربــاء والـــمـــاء مما 

اإلنتاجية  التكاليف  ارتفاع  إلى  النهاية  في  يؤدي 
للزراعات وبالتالي التقليل من قدرتها التنافسية 

السيما في حالة التصدير للخارج. 
وقــــال إنـــه تــم تــجــربــة الــمــشــروع عــلــى أجــهــزة 
إلى  أدى  حيث  مبهرة  نتائج  وحــقــق  الكمبيوتر 
ــــحــــرارة داخـــــل الــبــيــوت  انـــخـــفـــاض فـــي درجـــــة ال
المحمية قدره ٧ درجات مئوية مضيفاً إن بعض 
الخضراوات تتأثر بشدة بمجرد ارتفاع درجة أو 
درجتين مثل الخيار والطماطم على سبيل المثال 
مما ثؤثر على كمية المحصول المنتج في النهاية. 
وأكد أن من مميزات المشروع كذلك أنه يقضي 

على مشكلة الرطوبة داخل البيوت المحمية.   

 خفض الحرارة داخل البيوت المحمية ٧ درجات 
عبداهللا الدوسري:

محمد  قــــال   :]  - الـــدوحـــة 
الميكانيكية  الهندسة  بقسم  اليافعي 
إنــــــــه قــــــــام مــــــع زمــــــالئــــــه عــــبــــداهللا 
عـــبـــدالـــحـــمـــيـــد ومــــحــــمــــود األمــــيــــن 
ومحمد سامي مطر بإعداد مشروع 
يتعلق بدراسة التشوهات التي تحدث 
ــلــمــعــادن عــنــد تــصــنــيــعــهــا بــالــطــرق  ل
خصائص  يسمى  مــا  وهــو  التقليدية 

الزحف تحت حرارة عالية. 
هــذه  لــمــواجــهــة  الـــحـــل  أن  وأكـــــد 
المعادن  طباعة  في  يكمن  المشكلة 

بــاألســلــوب ثــالثــي األبـــعـــاد  وقـــال إن 
(طــبــاعــة الـــمـــعـــادن ثــالثــيــة األبـــعـــاد) 
تــعــتــبــر مــــن أحـــــــدث وأكــــثــــر طـــرق 
الحالي،  الوقت  في  تــطــوراً  الصناعة 
الصناعة  هــذه  مــمــيــزات  أهــم  ومــن 
هي صناعة المواد واألشكال المعقدة 
بدال  فقط،  واحــدة  وخــطــوة  بعملية 
مما  مراحل  عدة  على  صناعتها  من 
عن  فضال  والتكلفة  الوقت  من  يقلل 
كانت  الــتــي  الــتــشــوهــات  على  الــقــضــاء 

تحدث للقطع التي يتم تصنيعها.

مطر  سامي  محمد  زميله  وأشار 
مجال  في  االستثمار  مقدار  أن  إلــى 
كبيرا  دوراً  يلعب  باإلضافة  التصنيع 
بأقل  الشكل  معقدة  مواد  تصنيع  في 

للمواد الخام. وقت وأقل استهالكاً 
ـــه ال تــوجــد دراســــات  ونــــوه إلـــى ان
بــحــثــيــة كـــثـــيـــرة حـــــول الـــتـــشـــوهـــات 
الــتــي  الــمــيــكــانــيــكــيــة  الــخــصــائــص  أو 
تــتــعــرض لــهــا الــمــواد الــمــعــدنــيــة التي 
يـــتـــم تــصــنــيــعــهــا بــتــقــنــيــة «الــتــصــنــيــع 

باإلضافة». 

طباعة المعادن ثالثية األبعاد تقضي على العيوب الصناعية 
محمد اليافعي:

 محمد اليافعي

 عبداهللا الدوسري أحمد الهاشمي

قـــال أحــمــد مــحــمــد الــهــاشــمــي إن 
بــإعــداده  قــام  الــذي  التخرج  مــشــروع 
بالتعاون مع باقي زمالئه من فريق 
الكهرباء  كمية  بخفض  يتعلق  العمل 
المستخدمة في أجهزة التكييف من 

للبيئة. صديق  نظام  تطبيق  خالل 
به  يــوجــد  مــبــنــى  كـــل  أن  وأوضـــــح 
نظام أو جهاز تكييف مركزي وهذا 
درجــة  عنه  تنتج  الــجــهــاز  أو  الــنــظــام 
حـــرارة عــالــيــة وهـــذه الــحــرارة تؤثر 

التكييف. كفاءة  على 
 وقال إن الجهاز المقترح لخفض 
على  أنبوب  عن  عبارة  الحرارة  هذه 

شــكــل حــــرف U  وهــــو يــجــعــل الــمــاء 
يـــدخـــل إلــــى جـــهـــاز الــتــكــيــيــف لــيــقــوم 
ــبــريــده ثـــم يــســيــر الـــمـــاء الــســاخــن  ــت ب
في  بــدوره  يمر  الــذي  األنبوب  داخــل 
تــنــخــفــض  ثــــم  ومــــن  األرض  بـــاطـــن 
حرارته بتأثير برودة حرارة األرض 
فيرتفع أداء نظام التكييف المركزي 

للكهرباء.  استهالكه  ويقل 
  وأكد الهاشمي أن الدراسات التي 
تــمــت أثــبــتــت أن هـــذا األســـلـــوب أدى 
قيمة  في   ٪٢٠ إلى   ١٩ انخفاض  إلى 
كل  في  المستخدمة  الكهرباء  كمية 

مبنى.

 خفض ٢٠٪ من استهالك الكهرباء بالمباني 
أحمد الهاشمي:

 طارق شعبان وزمالؤه ابتكروا روبوتاً إلطفاء الحرائق المنزلية آلياً عدد من الطالب في صورة تذكارية مع أعضاء هيئة التدريس

 تصوير شاجهان 



محلياتمحليات١٨١٨
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

عبداهللا الملحم

مرايا

بعد وفاة زوجها لم يعد يشغل بالها شيء سوى تربية صغارها، 
وتعويضهم عن فقد أبيهم، والمحافظة على ثروتهم التي خلفها 
لهم، قريتهم التي يحسدهم عليها أبناء القرى المجاورة كانت 
موبوءة باألفاعي، وألن أباهم مات لديغاً فقد خشيت أن يالقوا 
المصير ذاته، كثيرون تقدموا لخطبتها، لكنها عاهدت نفسها أال 
تتزوج إال بصائد أفاع، ليحميها وصغارها من أي أفعى قد تتسلل 
إلى بيتهم يوماً، أحد الطامعين في ثروة أبنائها ادعى أنه صائد 
األفاعي الذي تبحث عنه، وبعد اقترانه بها كان يتصنع الحرص 
والشفقة عليهم، وذات ليلة وأبناؤها نيام رأت أفعى تتسلل تحت 
يحمل عصا غليظة،  الغطاء، فهرعت تستنجد به، فهب مسرعاً 
وبعشوائية أخذ يهوي على الغطاء ليقتل األفعى فإذا به يضرب 
أطفالها حتى هشم رؤوسهم وتركهم جثثاً هامدة، فيما تسللت 
األفعى إلى غرفة أخرى، وهو مايعني أن الخطر مازال قائماً، 
العبثية  الطريقة  بتلك  األفــعــى  ومــقــاومــة  مــســتــمــراً،  والــتــهــديــد 

ستدمر البيت كله؛ وتبيد أهله !
وهذا ماتفعله مليشيات الحشد الشعبي في العراق، والفلوجة 
عن  الــمــزعــوم  األفــاعــي  صــائــد  صنيع  يختلف  ال  حيث  وقــراهــا 
مقصودة،  بعشوائية  الفلوجة  تقصف  التي  المليشيات  إجـــرام 
لــتــنــســف وتـــدمـــر وتــبــيــد، بــتــكــرار نــفــس جــرائــمــهــا فـــي ديــالــى 
المدفعية  لقذائف  المباشرة  غير  النيران  باستخدام  والرمادي، 
غير  على  لتسقط  الكاتيوشا،  وصــواريــخ  الــصــواريــخ،  وراجــمــات 
هدى، فتقتل األطفال والنساء والشيوخ واألبرياء، بأسلحة فتاكة 
عادة ماتستخدمها الجيوش النظامية في مسارح العمليات ضد 
جيوش نظامية مثلها، وال تستخدم ضد التجمعات البشرية في 
الخسائر  من  قدر  أكبر  إيقاع  الهدف  كان  إذا  إال  والمدن  القرى 
البشرية بين المدنيين، كما يفعل بشار ببراميله المتفجرة، وهذا 

ماتعمل المليشيات ألجله وإن ادعت خالفه !
نسف وتدمير ثالثة مساجد في الكرمة يذكرنا بنسف وتدمير 
مــســاجــد ديــالــى والـــرمـــادي وهـــو عــمــل ممنهج لــن يــكــون آخــر 
جرائم ميليشيات الحشد الشعبي في هذه الحرب القذرة، لكنه 
يفضح طبيعة الحرب الطائفية التي يشنها هذا الحشد على أهل 
والدليل  العراق،  في  نفوذه  أماكن  كل  وفي  الفلوجة،  في  السنة 
كما  داعــش،  ظهور  قبل  الموجودة  العريقة  للمساجد  استهدافه 
مذهبياً  للمختلف  التكفير  عقيدة  تغلغل  على  يدل  تدميرها  إن 
شيعة  مساجد  فجر  الذي  داعش  تنظيم  فعل  كما  تماماً  معهم، 
العتقاده بكفرهم، وهؤالء يفعلون الشيء ذاته العتقادهم بكفر 
يرونها  كانوا  ولــو  ودمــروهــا،  نسفوها  التي  المساجد  هــذه  رواد 
المساس  على  تجرأوا  لما  الوسطي  المسلم  يعتقد  كما  هللا  بيوتاً 

بها.
الشعارات واالستغاثات الطائفية القديم منها والحديث كانت 
حاضرة بقوة في هذه الحرب القذرة، وأكثر ما استرعى انتباه 
الشيعي  الــديــن  رجــل  صـــورة  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  رواد 
آخرين  مع  وأعــدم  بــاإلرهــاب،  أديــن  الــذي  النمر،  نمر  السعودي 
مــن الــقــاعــدة وداعــــش للتهمة ذاتــهــا، حــيــث شــوهــدت صــورتــه 
ملصقة على راجمة صورايخ أثناء إطالق حممها العشوائية على 
عليها،  اسمه  كتب  التي  الــقــذائــف  مئات  إلــى  إضــافــة  الفلوجة، 
نرى  قد  مضادة،  تحريضية  دالالت  يحمل  العدائي  العمل  هذا 
االنتقام  أن  يعتقدون  قد  ممن  اهللا،  سمح  ال  بالدنا  في  نتائجها 
من ميليشات الحشد في بالدنا هو الرد على انتقام الحشد لنمر 
وسينجو  أبرياء،  سيسقط  الحالين  كال  وفي  بالدهم،  في  النمر 

القتلة !
مدبر  عمل  الفلوجة  قصف  فــي  النمر  نمر  صـــورة  توظيف 
المنطقة،  في  الفوضى  ونشر  األوراق،  لخلط  يهدف  ومدروس 
وهـــذا مــاتــهــدف لــه إيـــران الــتــي تــدعــي الــحــرص على األقليات 
وتوظفها  بقضاياهم  تتالعب  هــي  فيما  الخليج،  فــي  الشيعية 
تــؤدي  معاكسة  فعل  لـــردات  ذلــك  أدى  ولــو  الــصــراعــات  لتأجيج 
في  تخاصمتا  اللتين  المرأتين  قصة  وفي  مساجدهم،  لتفجير 
طفل لنبي اهللا سليمان عليه السالم، فادعت كل واحدة منهما أنه 
طفلها، فطلب سكيناً ليشقه نصفين، ويعطي كل واحدة نصف، 
إيــران  وماتفعله  الحقيقية،  األم  ورفــضــت  الــكــاذبــة،  فرضيت 
الفارسية في تدخالتها وتحريضها على انقسام دولنا العربية هو 
الموقف ذاته لألم الكاذبة التي رضيت التقسيم ألن الطفل ليس 
ولدها فلم تكترث به، وهذا ماتفعله إيران في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، وماتخطط له وتعمل ألجله في تونس والجزائر 
تتخذ  لم  وإذا  كثيرة،  أماكن  وفي  وإندونيسيا  ونيجيريا  ومصر 
التدابير الالزمة إليقاف مخططاتها فنحن بانتظار المزيد من 

أعمال العنف واإلرهاب والقتل!

twitter: @almol٧em

الفلوجة.. لعبة صائد األفاعي !
أعــلــنــت    :]  - الـــدوحـــة 
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبداهللا 
للخدمات اإلنسانية «راف» عن 
تقارب  بتكلفة  جديدة  مبادرة 
مــاليــيــن   ٣  ) ريــــال  مــلــيــون   ١١
االحـــتـــيـــاجـــات  لــــدعــــم  دوالر) 
أبناء  من  للمتضررين  اإلنسانية 
جراء  الشقيق،  الــســوري  الشعب 
أراضيه  على  الجارية  األحــداث 

٥ أعوام. منذ ما يزيد على 
جـــاء اإلعـــــالن عـــن الــمــبــادرة 
فــــي خـــتـــام مـــشـــاركـــة مــؤســســة 
مــؤتــمــر  أعــــمــــال  فــــي  «راف» 
الــقــمــة اإلنــســانــيــة الــتــي عــقــدت 
األســبــوع  بتركيا  اســطــنــبــول  فــي 
الــمــاضــي، وذلــــك عــلــى هــامــش 
دبسان  عايض  الدكتور  اجتماع 
الـــقـــحـــطـــانـــي رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــــاء مـــديـــر عـــــام مــؤســســة  األمــــن
الشام  هيئة  ممثل  مــع  «راف» 
اإلنـــســـانـــيـــة ومـــمـــثـــل الـــرابـــطـــة 

السوريين للمغتربين  الطبية 
«راف»  شـــريـــكـــي  ســـيـــمـــا)   )
اإلنسانية  الــمــشــاريــع  تنفيذ  فــي 

السوريين. المتضررين  لصالح 
رمضان  شهر  خــالل  وسيتم 
المشاريع   بتنفيذ  البدء  المبارك 
وهــي  الـــمـــبـــادرة،  تشملها  الــتــي 
لصالح  وصحية  إغاثية  مشاريع 
والـــنـــازحـــيـــن  الـــالجـــئـــيـــن  آالف 

فــي  راف  وقـــالـــت  الـــســـوريـــيـــن. 
الـــمـــبـــادرة  إن  أمــــس  لــهــا  بـــيـــان 
المبادرات  عشرات  ضمن  تأتي 
والــحــمــالت والــقــوافــل اإلغــاثــيــة 
لصالح  المؤسسة  تنفذها  الــتــي 
ساهمت  والتي  السوري،  الشعب 
األول  الـــمـــركـــز  احـــتـــاللـــهـــا  فــــي 
 ٢٠١٥ الـــمـــاضـــي  الــــعــــام  خـــــالل 
العالمية  الــمــؤســســات  بــيــن  مــن 
للشعب  المانحة  الحكومية  غير 

ــــســــوري ســــــواء لـــالجـــئـــيـــن فــي  ال
إلــى  الــنــازحــيــن  أو  الــجــوار  دول 
الــمــنــاطــق اآلمـــنـــة فـــي الـــداخـــل 

السوري.
وحــســب الــتــقــاريــر الـــصـــادرة 
التابع  المالي  التتبع  برنامج  عن 
ــمــفــوضــيــة الــســامــيــة  لــمــكــتــب ال
ـــاألمـــم  لــــلــــشــــؤون اإلنــــســــانــــيــــة ب
الــــمــــتــــحــــدة فــــقــــد اســـتـــطـــاعـــت 
السنوات  خالل  مؤسسة «راف» 

الخمس الماضية تنفيذ مشاريع 
إغــــاثــــيــــة وصـــحـــيـــة وتــعــلــيــمــيــة 
السوري  الشعب  لصالح  وسكنية 
على  قـــاربـــت  بــتــكــلــفــة  الــشــقــيــق 
بــهــا  ريــــال،تــــبــــرع  مــلــيــون   ٤٠٠
محسنون ومحسنات من قطر.
أن  الـــــــــى  ـــــان  ـــــي ـــــب ال وأشـــــــــــــار 
لــلــشــعــب  «راف»  مــــســــاعــــدات 
القطاعات  مختلف  في  السوري 
مسارين  على  اعتمدت  الحيوية 

المسحية  الدراسات  هو  األول   ،
المفوضية  مكتب  أجــراهــا  التي 
الـــســـامـــيـــة لـــلـــشـــؤون اإلنــســانــيــة 
وغيرها  األردن  في  «األوتــشــا» 
والمسار  األخرى،  المناطق  من 
الميدانيون،  الشركاء  هو  الثاني 
حــتــى يــتــم تــقــديــم الــمــســاعــدات 
كل  في  ملموس  واقــع  على  بناء 
مــحــافــظــات ســـوريـــا وغــيــرهــا، 
نفذتها  الــتــي  بالمشاريع  منوها 

بـــاإليـــواء،  يــتــعــلــق  فــيــمــا  «راف» 
وإنـــشـــاء عـــدة قـــرى فـــي شــمــال 
ــــا، ومـــخـــيـــم الـــزعـــتـــري،  ســــوري
تركيا  في  أخرى  مناطق  وعدة 
ولــبــنــان والـــعـــراق، وغــيــر ذلــك 
التي  واإلخاء  المحبة  قوافل  من 
تــشــرف عــلــى تــســيــيــرهــا وحـــدة 
«سفراء الرحمة»، وقوافل أهل 
قطر اإلغاثية التي يتم تسييرها 

إلى الداخل السوري.

راف تطلق مبادرة لدعم االحتياجات اإلنسانية للشعب السوري
في ختام مشاركتها في مؤتمر القمة اإلنسانية بتركيا

ــــي رمـــضـــان ـــة  ف ـــي ـــح ـــة وص ـــي ـــاث ـــع إغ ـــاري ـــش ــــــال وتـــشـــمـــل م ــة مـــلـــيـــون ري ــف ــل ــك ــــادرة ب ــــمــــب ال

مــركــز  نـــظـــم   :  ]  - الـــــدوحـــــة 
تمكين ورعــايــة كــبــار الــســن «إحــســان» 
للتعليم  الــتــدريــبــيــة  «تــــواصــــل»  دورة 
لـــ»٤٠»  بمقره  السن  لكبار  اإللكتروني 
ألربعة  السن  كبار  واألُمــهــات  اآلبــاء  من 
متدربين  بواقع «١٠»  التوالي  على  أيام 
فـــي الـــيـــوم، شــمــلــت «٣٠» مـــن الــنــســاء 
الــرجــال  مـــن  و»١٠»  الـــســـن،  كــبــيــرات 
التدريبية  الدورات  ونظمت  السن،  كبار 
لــلــعــام الــثــالــث بــالــشــراكــة مـــع «مــركــز 
قــطــر»،  الــمــســاعــدة  للتكنولوجيا  مـــدى 
السن  كــبــار  تعليم  الــــدورة  واســتــهــدفــت 
على كيفية التعامل مع األجهزة الذكية 

وأجهزة الهواتف الجوالة بالتركيز على 
أجــهــزة «اآليــفــون»شــائــعــة االســتــخــدام، 
وتــــعــــريــــف كــــبــــار الــــســــن بــخــصــائــصــهــا 
وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـــــن اإلفــــــــــادة الـــقـــصـــوى 
م الـــســـيـــد جـــاســـم مــحــمــد  مـــنـــهـــا، وكـــــــرَّ
والتواصل  التوعية  إدارة  مدير  العمادي 
المجتمعي بـ»إحسان» في ختام الدورة 
لهم  وقــدم  فيها  المشاركين  السن  كبار 
م مــركــز  شـــهـــادات مـــشـــاركـــة، كــمــا كــــرَّ
«إحسان»  مع  المثمر  لتعاونه  «مــدى» 
فيما يخدم كبار السن ويمكنهم ويوفر 

لهم حياة سعيدة. 
ينظم  المركز  أن  الــعــمــادي  وأوضـــح 

الثالثة  للمرة  الحالي  العام  في  الـــدورة 
عــلــى الـــتـــوالـــي لــمــا حــقــقــتــه الــــدورتــــان 
من  السابقين  العامين  فــي  السابقتان 
نـــجـــاح وإقــــبــــال مـــن اآلبــــــاء واألُمــــهــــات 
الــذي  اإليــجــابــي  وللتفاعل  الــســن،  كــبــار 
ـــــان مــنــهــم والـــفـــائـــدة  ـــــدورت وجــــدتــــه ال
الكبيرة التي جنوها منها، وأضاف بأن 
تمكين  الـــدورة  عبر  استهدف  المركز 
كــبــار الــســن مــن الــتــعــرف عــلــى وســائــل 
من  تمكنهم  التي  الحديثة  التكنولوجيا 
وعــدم  حــولــهــم  المجتمع  مــع  الــتــواصــل 
االنعزال عنه، حيث تعرفوا خاللها على 
األجهزة  مع  للتعامل  الصحيحة  السبل 

الـــذكـــيـــة والــــجــــواالت بــجــانــب الــتــعــرف 
التعليمية  والمعلومات  االمتيازات  على 
والـــتـــوعـــويـــة والــتــثــقــيــفــيــة والــمــعــرفــيــة 
عليها  الــحــصــول  يمكن  الــتــي  الــضــخــمــة 
من مختلف أنحاء العالم عبر هواتفهم 
الستهداف  إضافًة  تواجدهم،  وبأماكن 
الــــــدورة لــتــعــزيــز الــتــواصــل والــتــضــامــن 
التعامل  فــرص  وتشجيع  األجــيــال  بين 
السن  كبار  تشجيع  بجانب  بينها،  فيما 
مع  يتناسب  بما  مهاراتهم  تطوير  على 
التطور الحالي ويدفعهم لالستمرار في 
المشاركة  لتفعيل  إضافًة  المنتج،  العمل 
الــمــجــتــمــعــيــة مـــع مــؤســســات الــمــجــتــمــع 

إحسان  بين  التعاون  في  تجسد  والــذي 
ومــركــز مــــدى، والــــذي عــبــر عــن أمله 
في تواصله واستمراره فيما يخدم كبار 

السن. 
 وكـــشـــفـــت الـــســـيـــدة وضـــحـــة عــيــســى 
األنـــــــصـــــــاري رئـــــيـــــس قــــســــم الــــبــــرامــــج 
ألربعة  الـــدورة  تنظيم  عن  بـــ»إحــســان» 
أيام متوالية ثالثة أيام منها للنساء ويوم 
أخير للرجال حاضرت فيها السيدة نور 
المباشرة  الخدمات  مدير  الــمــزروعــي 
ـــســـيـــدة شــابــيــن  فــــي مـــركـــز مــــــدى، وال
أنـــطـــوان ســـنـــدروس مــديــر الــســيــاســات 

بمركز مدى.

إحسان تدرب كبار السن على تقنيات الهواتف الذكية
نظمت دورة تدريبية بالشراكة مع مدى

إحدى قوافل أهل قطر التي سيرتهاراف لسوريا

  من دورة تواصل للتعليم اإللكتروني  



محلياتمحليات١٩١٩
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

كتب - محمد حافظ:
أكـــــــــد مــــــصــــــدر بــــالــــرقــــابــــة 
والبيئة  البلدية  بوزارة  الصحية 
األلــــبــــان  مـــنـــتـــجـــات  جـــمـــيـــع  أن 
الـــمـــوجـــودة فـــي األســــــواق آمــنــة 
ـــــم تـــتـــأثـــر بــــمــــرض الـــتـــهـــاب  ول
الــجــلــد الـــعـــقـــدي الــمــنــتــشــر فــي 
األحساء  بمنطقة  األبقار  مزارع 

بالسعودية.
ــــــى أن  وأشـــــــــار الــــمــــصــــدر إل
ـــة فــــــي عــــــّدة  ـــل ــــــــــــــوزارة مـــمـــث ال
قـــطـــاعـــات مــــن بــيــنــهــا أقـــســـام 
الثروة  وإدارة  الصحية  الرقابة 
تدابير  عــّدة  اتــخــذت  الحيوانية 
احــــتــــرازيــــة لـــلـــتـــأكـــد مــــن عـــدم 
منتجات  إلـــى  الــمــرض  انــتــقــال 
أصنافها  بكافة  واللحوم  األلبان 
وأنــــواعــــهــــا مــــن خـــــالل فــحــص 
عــيــنــات مـــن مــنــتــجــات األلــبــان 
وفحص  األسواق  في  الموجودة 
تصل  الـــتـــي  اإلرســـالـــيـــات  كـــافـــة 

المنافذ  كافة  عبر  يومياً  للدولة 
لــلــتــأكــد مـــن ســالمــتــهــا وجـــاءت 
تظهر  ولــم  سلبّية  العينات  كــل 
أي إصابة أو تأثر بهذا المرض.

وسائل التواصل 
ونفى المصدر ما تداول عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ـــنـــه مــن  ـــعـــي ـــــــوع ب مــــــن تـــــأثـــــر ن
المرض،  بهذا  األلبان  منتجات 
عدداً  أصاب  المرض  أن  مؤكداً 
من المزارع وليس مزارع هذه 
الــشــركــة الــتــي تــنــتــج هـــذا الــنــوع 
يكون  وقد  فقط  المنتجات  من 
هـــنـــاك شــبــهــة حــــرب تــجــاريــة 
بـــيـــن الـــشـــركـــات خـــاصـــة قــبــيــل 
شــهــر رمـــضـــان الـــكـــريـــم الـــذي 

منتجات  اســتــهــالك  فيه  يـــزداد 
األلبان.

اإلجراءات الصحية
ــــوزارة تتخذ  وأشـــار إلــى أن ال
كافة اإلجراءات الصحية المتبعة 
الــصــحــة  وزارة  مــــع  بــالــتــنــســيــق 
العامة في فحص كافة المنتجات 
كافة  مــن  المنافذ  عبر  القادمة 
الــمــمــلــكــة  ولـــيـــس  الــخــلــيــج  دول 
العربية السعودية وحسب عالوة 
على فحص عينات بصفة دورية 
مـــن الــمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة أيــضــاً 
وصالحيتها  سالمتها  من  للتأكد 

لالستهالك اآلدمي. 
ـــاحـــيـــة أخـــــــرى أكـــــدت  مـــــن ن
الـــــثـــــروة  إدارة  فـــــي  مـــــصـــــادر 

والبيئة  البلدية  بــوزارة  الحيوانية 
الــبــيــطــريــة  ـــعـــيـــادات  ال كـــافـــة  أن 
الــمــنــتــشــرة فـــي كـــافـــة الــمــنــاطــق 
لحظائر  عشوائي  بفحص  تقوم 
ـــقـــار  ـــحـــيـــوانـــات وحـــظـــائـــر األب ال
للتأكد من سالمتها من اإلصابة 
العقدي  الــجــلــد  الــتــهــاب  بــمــرض 
فـــــضـــــًال عـــــن تـــطـــعـــيـــم األبـــــقـــــار 
تحصنها  التي  الــالزمــة  بالطعوم 

ضد اإلصابة بأي عدوى. 
رفعت  اإلدارة  أن  إلــى  وأشـــار 
حــــالــــة الــــــطــــــوارئ فـــــي الــحــجــر 
الـــبـــيـــطـــري لــلــكــشــف عــــن كــافــة 
المنافذ  مــن  الــقــادمــة  الــمــواشــي 
خـــاصـــة مــنــفــذ أبـــــو ســـمـــرة مــن 
خــــــــالل الــــفــــحــــص الــــظــــاهــــري 

من  للتأكد  للماشية  والمختبري 
سالمتها وخلوها من أي عدوى 
دوريــة  بصفة  متبع  إجـــراء  وهــو 
كـــون الــمــحــجــر الــبــيــطــري يمثل 
األّول ضـــّد تــســّرب  خــط الــدفــاع 
أي فيروسات أو عدوى مرضية 
مع  التنسيق  على  عــالوة  بالبالد 
الــجــهــات الــبــيــطــريــة فـــي الـــدول 
الــمــجــاورة لــمــحــاصــرة الــمــرض 

بشكل نهائي.

طبيعة المرض 
وأشـــــــارت الـــمـــصـــادر إلــــى أن 
مـــرض الــتــهــاب الــجــلــد الــعــقــدي 
فيروسي  مــرض  عن  عبارة  هو 
ويعتبر شكالً من أشكال الجدري 
يــصــيــب األبــــقــــار ويـــســـبـــب نـــوعـــاً 

مــن الــعــقــد فــي الــجــســم والطفح 
ينتقل  ُمعٍد  مرض  وهو  الجلدي 
أســــاســــاً عـــن طـــريـــق الــحــشــرات 
ومسببه فيروس يسمى نيسلينج 
 (  Neethling virus) فــيــرس 
ينتمي  التي  العائلة  لنفس  ينتمى 
 Poxviridae الضان  جــدري  لها 
family وال يصيب هذا المرض 

اإلنسان.
عن  ينتقل  المرض  وأضـــاف: 
طـــريـــق الـــبـــعـــوض فـــي الــمــنــاطــق 
الــرطــبــة وعـــــادة الــغــبــار والـــهـــواء 
المناطق  إلــى  الــفــيــروس  ينقالن 
الرطبة، ومن ثم البعوض يتولى 
ويسّبب  األبقار  إلى  العدوى  نقل 
الــمــرض ارتـــفـــاع درجــــة حـــرارة 

الحيوان وظهور آفات جلدية في 
معظم جسم الحيوان.

خسائر 
هــو  الــــمــــرض  هـــــذا  أن  وأكــــــد 
مرض اقتصادي بالمرتبة األولى 
ويسّبب خسائر اقتصادية فادحة 
لــلــمــزارعــيــن ومــنــتــجــي األلـــبـــان 
الحليب  إنـــتـــاج  انــخــفــاض  جــــراء 
وتدهور الحالة الصحية لألبقار، 
وعدم القدرة على االستفادة من 
واإلعــيــاء  اإلجــهــاد  جــراء  التغذية 

الكبيرين.

غير ُمعٍد
وأضاف إن هذا المرض غير 
ينتقل  وال  واإلبـــل  لــألغــنــام  ُمــعــٍد 
تظهر  وال  لإلنسان  الحيوان  من 

اللحوم  في  الفيروسية  اإلصابة 
أو منتجات األلبان وبالتالي فإنه 
ال توجد خطورة منه على صحة 
اإلنـــســـان إال أنـــه كـــإجـــراء وقــائــي 
يتم اتخاذ إجراءات بعينها داخل 

المزارع ومصانع اإلنتاج. 
الــتــحــصــيــن  أن  إلــــــى  وأشــــــــار 
يــعــتــبــر أفـــضـــل الــــوســــائــــل لــمــنــع 
نحو  على  تــّم  لــو  الــمــرض  انتشار 
صـــحـــيـــح، أمـــــا فــــي الــــبــــالد الــتــي 
المناعة  مــســتــويــات  تــدنــي  تشهد 
كبير  بــشــكــل  الـــمـــرض  وانـــتـــشـــار 
التشخيص  بعد  الحلول  فأفضل 
محاصرته  هو  للمرض  السريع 
المصابة  الــحــيــوانــات  كــل  وذبــــح 
يجب  كما  المسبب  من  للتخلص 
مــكــافــحــة الــحــشــرات الــنــاقــلــة له 
ورفـــــع مــعــايــيــر األمـــــن الــحــيــوي 
من  للوقاية  األبقار  مشاريع  في 
إلى  الخطيرة  اآلفــة  هذه  دخــول 

مزارعهم.

منتجات األلبان آمنة من فيروس أبقار األحساء منتجات األلبان آمنة من فيروس أبقار األحساء 
طوارئ في الثروة الحيوانية والمنافذ.. مصادر لـ [:

ــــــــــــن ســـــالمـــــتـــــهـــــا ـــــــد م ـــــــأك ـــــــت ـــــــل ــــــــــة اإلرســـــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــات يــــــــــومــــــــــيــــــــــاً ل ــــــــــاف ــــــــص ك ــــــــح ف

ــــان  ــــس ــــإلن ل ــــل  ــــق ــــت ــــن ي وال  ــــــــــــــل  واإلب ــــــام  ــــــألغــــــن ل ُمـــــــعـــــــٍد  ـــــر  ـــــي غ الـــــــمـــــــرض 
ــــار الــــمــــرض ــــش ــــت ــــــادة الــــمــــنــــاعــــة ومـــــنـــــع ان ــــــزي ـــــوســـــائـــــل ل ـــن أفـــــضـــــل ال ـــحـــصـــي ـــت ال

قسم  نفذ   :]  - الــدوحــة 
الخور  ببلدية  الصحية  الــرقــابــة 
تفتيشية  حـــمـــالت  والــــذخــــيــــرة 
يومية على المجمعات والمراكز 
الــمــنــاطــق،  بجميع  والــجــمــعــيــات 
لــلــتــأكــد مـــن ســالمــة الــمــنــتــجــات 
الــمــعــروضــة لــلــبــيــع، والـــعـــروض 
الغذائية  الــســلــع  لبعض  الــخــاصــة 
وطــــريــــقــــة تـــخـــزيـــنـــهـــا، وأيــــضــــاً 
الــتــفــتــيــش عــلــى الــمــطــاعــم الــتــي 
حــصــلــت عــلــى تــرخــيــص مــؤقــت 
خالل  والمشويات  الكباب  لعمل 
شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع 

قسم الرقابة العامة.
قام فريق العمل برئاسة السيد 
مطر محمد الكواري رئيس قسم 
الخور  ببلدية  الصحية  الــرقــابــة 
والــــذخــــيــــرة وأطــــبــــاء ومــفــتــشــي 
تفقدية  جـــــوالت  بــعــمــل  الــقــســم 
عـــلـــى مــــــدار األســــبــــوع الــمــاضــي 
شملت شــركــات إنــتــاج الــدواجــن 
المعدنية  والمياه  المائدة  وبيض 

وشركات إنتاج األلبان ومنتجاتها 
الخور  بلدية  نــطــاق  فــي  الــواقــعــة 
والــذخــيــرة لــلــوقــوف على جــودة 
مطابقته  ومــدى  المحلي  المنتج 

للمواصفات القياسية الخليجية.

مخالفات
العديد  الــجــوالت  شملت  كــمــا 
الكبرى  التجارية  المحالت  مــن 
ــــراطــــات  ـــى االشــــت لــــلــــوقــــوف عـــل
الصحية الالزمة لعرض وتخزين 
الــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة، وكــذلــك 
الــمــالحــم ومــحــال بيع األســمــاك 

داخل هذه المحالت.
كــمــا تـــــّم ضــبــط الـــعـــديـــد من 
الـــمـــخـــالـــفـــات بـــمـــطـــاعـــم إعـــــداد 
الــوجــبــات الــجــاهــزة وصــلــت إلــى 
حد اإلغالق ألحد هذه المطاعم 

المخالفة لالشتراطات الصحية.

إغالقات
وأسفرت الحمالت التفتيشية 
بقسم  العمل  فريق  بها  قــام  التي 
الخور  ببلدية  الصحية  الــرقــابــة 

الماضية  األيــام  خالل  والذخيرة 
لشهر رمضان المبارك  استعداداً 
عـــــن إغــــــــالق مـــطـــعـــم لــتــقــديــم 
التزامه  لعدم  الجاهزة  الوجبات 

تّم  كما  الصحية،  باالشتراطات 
الغذائية  المواد  لبيع  محل  إغــالق 
الــجــديــدة  الــصــنــاعــيــة  بالمنطقة 
بدون  العمل  لممارسته  بالخور 

تــرخــيــص. هــــذا بـــاإلضـــافـــة إلــى 
محال بيع الخضراوات والفاكهة 
حـــيـــث تـــــم تـــوجـــيـــهـــهـــا جــمــيــعــاً 
ـــبـــاع إجــــــــراءات الــتــخــزيــن  ــــى ات إل

أيضاً  الجوالت  وشملت  السليمة، 
الحلويات  بعمل  الخاصة  المحال 
والــــمــــخــــبــــوزات. وتــــــّم الــتــوجــيــه 
العامة  بالنظافة  االهــتــمــام  نحو 

المستخدمة  والمعدات  لــألدوات 
مع ضرورة االلتزام بالمواصفات 
الـــقـــيـــاســـيـــة الــــخــــاصــــة بـــفـــتـــرات 
بما  التخزين  وطــرق  الصالحية 
الصحية  االشتراطات  مع  يتوافق 

العامة.

الرقابة في رمضان
ويـــتـــم خــــالل الـــحـــمـــالت أخــذ 
عـــيـــنـــات مــــن الـــــمـــــواد الــغــذائــيــة 
وخــــاصــــة الـــلـــحـــوم والـــــدواجـــــن 
واأللبان والمياه المعدنية المنتجة 
المختبرات  إلى  وإرسالها  محلياً 
العامة  الصحة  بــوزارة  المركزية 
لــلــتــأكــد مـــن صــالحــيــتــهــا. ويــتــم 
تقسيم العمل خالل شهر رمضان 
المبارك إلى ثالث فترات، وتتم 
الرقابة على المجمعات التجارية 
واإلشراف على المقاصب األهلية 
التي تقع ضمن النطاق الجغرافي 
لبلدية الخور والذخيرة، وسيتم 
اإلشــــــــراف عـــلـــى مــــوائــــد إفـــطـــار 
المطابخ  عــلــى  والــرقــابــة  صــائــم 

محالت  على  والرقابة  الشعبية، 
بيع الحلويات، كما يتم اإلشراف 
الــبــيــطــري عــلــى ســـوق األســمــاك 

ومقصب األهالي بالخور.

مقصب الخور 
وقـــــــال الـــســـيـــد مـــطـــر مــحــمــد 
الــــكــــواري رئـــيـــس قــســم الــرقــابــة 
الصحية ببلدية الخور والذخيرة: 
البلدية تدعو الجمهور لالستفادة 
مـــن خـــدمـــات مــقــصــب الـــخـــور. 
يعمل  الــمــقــصــب  إن  وأضــــــــاف: 
يومياً من الساعة الخامسة صباحاً 
إلـــى الــخــامــســة مــســاًء طـــوال أيــام 
معاناة  لتخفيف  الــكــريــم  الشهر 
الــصــائــمــيــن وتــجــنــيــبــهــم الــزحــام 
بشكل يخدم كافة الشرائح العاملة 
في المجتمع، وبذلك يكون دوام 
الــمــقــصــب طــــوال أيــــام األســـبـــوع. 
وأضاف: تم توفير عدد كاٍف من 
كافة  لتغطية  البيطريين  األطباء 
الكشف  وضــمــان  العمل  ســاعــات 

البيطري على كافة الذبائح.

إغالق مطعم ومحل أغذية بالصناعية الجديدةإغالق مطعم ومحل أغذية بالصناعية الجديدة
حمالت مكثفة على األغذية بالخور والذخيرة

ــــــخ الـــشـــعـــبـــيـــة ــــــطــــــاب ــــــم ـــــــــطـــــــــار وال ـــــــــد اإلف ـــــــــوائ ــــــة وم ــــــي ــــــل ــــــة الـــــمـــــقـــــاصـــــب األه ــــــب ــــــراق خـــــطـــــة م

مفتشو األغذية بالخور والذخيرة .. وفحص مستمر للحوم

فحص تواريخ صالحية المنتجات الغذائية

تدقيق على االشتراطات الصحية في المطابخ

آثار المرض على األبقار المصابة بمنطقة األحساء



محلياتمحليات٢٠٢٠
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

كتب - محروس رسالن:

اشــتــكــى عــــدد مـــن طــــالب الـــصـــف الــثــانــي 
بالغموض  اتسمت  أسئلة   ٥ صعوبة  من  عشر 
العلوم  مــادة  اختبار  من  المقالي  الجانب  في 
اختبارات  أيــام  ثاني  فــي  وذلــك  االجتماعية، 
الــشــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة لــلــعــام األكــاديــمــي 

٢٠١٦/٢٠١٥م.
وقال الطالب لـ [  إن طريقة صياغة 
األسئلة أصابتهم بالحيرة لعدم قدرتهم على 

معرفة ما المطلوب من السؤال  
 ٣٥ الطالب  آراء  بحسب  االختبار  وتضمن 
موضوعياً «اختيار من  منها ٢٥ ســؤاالً  ســؤاالً 

متعدد»، و١٠ أسئلة مقالية.
وأشار الطالب إلى سهولة أسئلة الخريطة 
والــجــانــب االخــتــيــاري مــن االخــتــبــار، الفتين 

المقررات  لجميع  االختبار  أسئلة  تغطية  إلى 
الفصل  خــالل  الطالب  درسها  التي  الدراسية 
ــثــانــي.ونــوهــوا إلـــى كــفــايــة الــوقــت  الـــدراســـي ال
الــمــخــصــص لـــزمـــن االخـــتـــبـــار «٣ ســـاعـــات» 
لإلجابة والمراجعة، وذلك لتناسب الوقت مع 

عدد األسئلة الموجودة باالختبار.
في البداية ..أكد فهد ناصر البلوشي الطالب 
بالصف الثاني عشر تأسيسي أن اختبار مادة 
المقررة  المعايير  غطى  االجتماعية  العلوم 

على الطلبة خالل الفصل الدراسي الثاني.
لزمن  المخصص  الوقت  كفاية  إلى  وأشار 
والمراجعة،  لإلجابة  ســاعــات»   ٣» االخــتــبــار 
كانت  االختبار  أسئلة  معظم  أن  إلــى  مشيراً 

غامضين  سؤالين  باستثناء  ومباشرة  سهلة 
في الجانب المقالي.

الطالب  المسلماني  محمد  نــاصــر  ويـــرى 
بالصف الثاني عشر تأسيسي أن اختبار مادة 
العلوم االجتماعية تضمن ما بين ٤ أو ٥ أسئلة 
المقالي  الجانب  فــي  مفهومة  غير  غامضة 

استدعت تفكير الطالب.
وأشار إلى سهولة أسئلة الجانب االختياري، 
لالختبار  المخصص  الوقت  كفاية  إلــى  الفتاً 

لإلجابة والمراجعة.
وأفــــــاد جـــاســـم يـــوســـف الــــكــــواري الــطــالــب 
االختبار  بــأن  تأسيسي  عشر  الــثــانــي  بالصف 
مــوضــوعــاً  ســــؤاالً   ٢٥ منها  ســــؤاالً   ٣٥ تضمن 

اخــتــيــار مـــن مــتــعــدد، و١٠ أســئــلــة مــقــالــيــة.
وأوضــــح أن الــجــانــب االخــتــيــاري كـــان سهالً 
وأيــضــاً أســئــلــة الــخــريــطــة، الفــتــاً إلـــى تضمن 
أسئلة   ٤ أو   ٣ لحوالي  المقالي  الجانب  أسئلة 
غامضة ذات صيغة غريبة.بدوره أكد عيسى 
عشر  الثاني  بالصف  الطالب  السليطي  حسن 
غريبة  أسئلة   ٥ تضمن  االختبار  أن  متقدم 
إلى  مــشــيــراً  المقالي،  الــجــانــب  فــي  وغــامــضــة 
المقررة  الدراسية  للمعايير  االختبار  تغطية 

على الطالب بالفصل الدراسي الثاني.
النعيمي  مــحــمــد  ســيــف  الــطــالــب  ويـــؤكـــد 
الـــطـــالـــب بــالــصــف الـــثـــانـــي عــشــر مــتــقــدم أن 
االختبار لم يتضمن أسئلة من خارج المنهج 

الدراسي.وأوضح أن األسئلة الخمسة الغامضة 
التي جاءت في الجانب المقالي من االختبار 
هي من المقررات ولكن صيغتها كانت غريبة 

على الطالب.
ويـــــرى ســلــطــان غـــانـــم الــنــعــيــمــي الــطــالــب 
مادة  اختبار  أن  متقدم  عشر  الثاني  بالصف 
ســؤاالً   ١٥ حــوالــي  تضمن  االجتماعية  العلوم 

صعباً في الجانبين المقالي واالختياري.
وأشار إلى أن طريقة صياغة األسئلة كانت 
بالحيرة  الطالب  يصيب  الــذي  األمــر  غريبة، 

لعدم معرفته المراد من السؤال.
من جانبه قال حمد محمد المري الطالب 
جيد  االختبار  تأسيسي:  عشر  الثاني  بالصف 

ولــكــنــه كـــان طــويــالً ويــحــتــاج إلـــى وقـــت ألنــه 
تضمن حوالي ٥ أسئلة غامضة كانت محيرة 
وجود  عليها  اإلجابة  تسلتزم  حيث  للطالب، 

هامش زمني أكبر من الموجود.
التفكير  تستدعي  األســئــلــة  أن  إلــى  وأشـــار 
ومـــن الــصــعــب اإلجـــابـــة عليها بــــدون تـــروي 
وتــفــكــيــر عـــمـــيـــق.وأشـــار إلــــى ســهــولــة أســئــلــة 
االختبار  من  االختياري  والجانب  الخريطة 
بشكل عام.ويرى خالد أحمد الكبيسي الطالب 
بالصف الثاني عشر مسار تأسيسي أن االختبار 
غامضة  أسئلة   ٥ تضمن  وأنـــه  جيد  مــســتــواه 
إلى كفاية الوقت  في الجانب المقالي، مشيراً 

المخصص لإلجابة على األسئلة.
أشار إلى تغطية أسئلة االختبار للمقررات 
الفصل  خــالل  الطالب  درسها  التي  الدراسية 

الدراسي الثاني.

٥٥ أسئلة غامضة في اختبار العلوم االجتماعية أسئلة غامضة في اختبار العلوم االجتماعية
في ثاني أيام اختبارات الشهادة الثانوية... طالب لـ[:

خالد المهيزع يتفقد لجان مدرسة ناصر عبد اهللا العطية

كل  قام  الدوحة – [ : 
مـــن األســـتـــاذ خـــالـــد الــحــرقــان 
بـــوزارة  التقييم  هيئة  مــديــرة 
التعليم والتعليم العالي واألستاذ 
تقييم  إدارة  مدير  النعمة  فهد 

الـــطـــلـــبـــة بــــــالــــــوزارة واألســــتــــاذ 
إدارة  مدير  الــكــواري  إبــراهــيــم 
مركز معلومات الطلبة بإجراء 
المدارس  إلــى  ميدانية  زيــارات 
ــــارات  ــــب فـــــي ثــــانــــي أيــــــــام اخــــت

ــــثــــانــــويــــة.ووقــــف  الـــــشـــــهـــــادة ال
مسؤولو التقييم بالوزارة خالل 
زيـــارتـــهـــم لــــمــــدارس عــمــر بن 
المستقلة  الثانوية  العزيز  عبد 
لــلــبــنــيــن ومـــدرســـة جــاســم بن 

للبنين  المستقلة  الثانوية  حمد 
ومـــــدرســـــة خــلــيــفــة الـــثـــانـــويـــة 
المستقلة لبنين على سير لجان 
اختبارات الشهادة الثانوية بتلك 

المدارس.

زيارات تفقدية لمسؤولي التقييم للمدارس

فهد النعمة و إبراهيم الكواري بلجان اختبارات مدرسة جاسم بن حمد

خالد المهيزع:  حرمان طالب 
من االختبارات بسبب الغياب 

خليفة المناعي:ال رصد ألي 
حاالت غش بين الطلبة

محمد الدباغ:  االختبار راعى 
الفروق الفردية بين الطالب

فهد البلوشي: اختبار العلوم 
ً االجتماعية جاء متوازنا

من جانبه أكد األستاذ خالد المهيزع 
صـــاحـــب تـــرخـــيـــص ومــــديــــر مـــدرســـة 
ناصر عبد اهللا العطية الثانوية المستقلة 
االختبارات  من  الثاني  اليوم  أن  للبنين 
مــر بــهــدوء وفـــق مــا هــو مخطط لــه، 
االجتماعية  العلوم  اختبار  أن  إلى  الفتاً 
كان في متناول الطالب.وقال: لم نتلق 
شــكــاوى جــمــاعــيــة مــن صــعــوبــة ســؤال 
لالختبار  المخصص  والــوقــت  بعينه، 

كان كافياً لإلجابة والمراجعة.
وأضاف: تم تهيئة الطالب لالختبار 

شهر  قبل  بــدأت  التي  اإلثــرائــيــة  الحصص  وعبر  المنهاج  تغطية  عبر 
من تاريخ االختبار.وتابع: الطالب استفادوا من االختبارات التجريبية 
إلى  النهائي.ولفت  االختبار  أسئلة  أنماط  خاللها  من  وفهموا  الوطنية 
التركيز خالل المراجعات األخيرة «مراجعات ما قبل االختبار» على 
إجراء مراجعة شاملة لكافة الوحدات الدراسية المقررة على الطالب 
حاالت  لدينا  قــال:  الغياب  حــاالت  الثاني.وعن  الدراسي  الفصل  خالل 
تم  الطالب  من  الفئة  وهــذه  الــدراســي  العام  بداية  منذ  منقطع  غياب 
حرمانها من االختبارات تطبيقاً للقرار الوزاري، الفتاً إلى استالم كشف  
بأسماء الطالب المحرومين من قبل هيئة التقييم بالوزارة.وبالنسبة 
لطالب المنازل قال: هناك حاالت غياب بين طلبة المنازل، مشيراً إلى 
الشهادة  اختبارات  عن  المتغيبين  الطالب  على  التقييم  سياسة  تطبيق 
الثانوية والتي تنص على أن يدخل الطالب المتغيب عن اختبارات أحد 
الفصلين بعذر اختبارات الدور الثاني بواقع ١٠٠٪ في مقررات الفصلين. 

أكـــــد األســـــتـــــاذ خــلــيــفــة الــمــنــاعــي 
صــاحــب تــرخــيــص ومــديــر مــدرســة 
خليفة الثانوية المستقلة للبنين عدم 
رصد حاالت غش خالل اختبار مادة 
أن  إلــى  مشيراً  االجتماعية،  العلوم 
سير  وأن  منضبطة  كــانــت  الــلــجــان 
االخــتــبــارات كـــان طــبــيــعــيــاً.ونــوه إلــى 
قبل  من  الدقيقة  الميدانية  المتابعة 
هيئة التقييم لسير االختبارات، الفتاً 
إلى زيارة األستاذ خالد الحقان مدير 
للمدرسة  بــــالــــوزارة  التقييم  هــيــئــة 
أن  إلى  اللجان.وأشار  لسير  وتفقده 

أن  المفترض  من  قطر  عن  عامة  ثقافة  االجتماعية  العلوم  مــادة 
الطالب. على  صعباً  اختبارها  يكن  لم  وبالتالي  الطالب،  يعرفها 
وقــال: هناك طالب انتهوا من اإلجابة مع مرور منتصف الوقت، 

الفتاً إلى عدم رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة االختبار.

ويـــــؤكـــــد األســـــتـــــاذ مـــحـــمـــد عــبــد 
هللا الـــــدبـــــاغ مــنــســق مــــــادة الــعــلــوم 
االجتماعية بمدرسة ناصر عبد اهللا 
متفاعلين  كانوا  الطالب  أن  العطية 
االجتماعية  العلوم  مــادة  اختبار  مع 
الطالب  مستويات  كافة  راعى  الذي 
وغــطــى مــعــايــيــر الــفــصــل الـــدراســـي 
الــثــانــي.وقــال: االخــتــبــار راعـــى كافة 
المستويات المعرفية للطالب وكان 
في مستوى الطالب المتوسط، الفتاً 
الطالب  بين  ارتــيــاحــاً  لمس  أنــه  إلــى 
مروره  خالل  االختبار  مستوى  عن 

على ١٠ لجان لطالب النهاري.
وأضاف: االختبار يراعي الفروق الفردية بين الطالب ويتضمن 
أسئلة نوعية تقيس مستويات التفكير العليا.وتابع: الطالب حرصوا 
على حضور مراجعة ما قبل االختبار والتي شملت تقديم مراجعة 
على جميع مقررات الفصل الدراسي الثاني، األمر الذي ساهم في 

تهيئة الطالب واستراجاعهم للمعلومات وتثبيتها في أذهانهم.

ويـــــؤكـــــد األســــــتــــــاذ فــــهــــد يـــعـــقـــوب 
البلوشي نائب مدير مدرسة عمر بن 
اإلداريــة  للشؤون  الثانوية  عبدالعزيز 
االجتماعية  الــعــلــوم  مـــادة  اخــتــبــار  أن 
وفــــي مـــتـــنـــاول جميع  ـــاً  جــــاء مـــتـــوازن
شكاوى  أي  نتلق  لــم  الــطــالب.وقــال: 
ــــطــــالب، ولـــــم يـــتـــم رصـــــد أي  مــــن ال
حـــــاالت غـــيـــاب أو غـــــش.وأشـــــار إلــى 
انضباط اللجان في ظل التزام الطالب 

وتطبيق المراقبين للتعليمات.

خالد المهيزع
خليفة المناعي

محمد الدباغ

فهد البلوشي

أكـــــــد األســــــتــــــاذ عــــلــــي ســـالـــم 
الــــــكــــــواري صــــاحــــب تــرخــيــص 
ومـــديـــر مـــدرســـة مــحــمــد عبد 
الوهاب الثانوية المستقلة للبنين 
أن ســيــر لــجــان اخــتــبــار الــعــلــوم 
االجتماعية كان جيداً، الفتاً إلى 
التعليمات  باتباع  الطالب  التزام 
األمـــر الـــذي أدى لــتــوافــر أجـــواء 

الهدوء باللجان.
مــن   ٪٩٠ أن  ــــــى  إل وأشـــــــــار 
الــطــالب لــم يــبــدوا أي شــكــاوى 

تــتــعــلــق بــصــعــوبــة أســئــلــة اخــتــبــار 
مادة العلوم االجتماعية.

الـــعـــلـــوم  مـــــــادة  أن  وأوضــــــــح 
االجــتــمــاعــيــة تــعــد ثــقــافــة عــامــة 
سواء  أريحية  بها  الطالب  ويجد 
فـــي الـــمـــذاكـــرة أو فـــي اإلجـــابـــة 
معظم  أن  إلــــى  الفـــتـــاً  عــلــيــهــا، 
الطالب أجابوا على جميع أسئلة 

االختبار.
وأكـــــد وجـــــود حـــــاالت غــيــاب 
ضئيلة بين طلبة المنازل، الفتاً 

إلى عدم وجود حاالت حرمان.
وقــــــــال: االخــــتــــبــــار كـــــان فــي 
وهو  المتوسط  الطالب  مستوى 
رفع  في  للطالب  فرصة  بمثابة 

النسبة العامة.
ـــــارات  ــــى وجـــــود زي وأشــــــار إل
لهيئة  ممثلين  قبل  مــن  يومية 
سير  لمتابعة  للمدرسة  التقييم 
االخـــتـــبـــارات، الفــتــاً إلـــى تــواجــد 
لمتابعة  الــهــيــئــة  مـــن  أخــصــائــي 

أعمال سير االختبارات.

علي الكواري:حاالت غياب  بين طلبة المنازل

علي الكواري 

تصوير - شمير رشيد

ــة ــي ــال ــق م و١٠  ــــاً..  ــــاري ــــي اخــــت  ٢٥ مــنــهــا   .. ســــــــؤاالً   ٣٥ تــضــمــن  االخــــتــــبــــار 
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كتبت: منال عباس

 وصف السيد جابر الحويل مدير اإلدارة 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  باللجنة  القانونية 
العّمال  بــأوضــاع  الدولية  المنظمات  إشــادة 
فــي قــطــر بــأنــهــا دلــيــل عــلــى أن دولـــة قطر 
المناخ  وتــوفــر  الصحيح  الطريق  فــي  تسير 

المناسب للعّمال معيشياً وقانونياً. 
 وقــــال الــحــويــل فــي تــصــريــحــات خاصة 
المتعلقة  الــدوريــة  الــتــقــاريــر  إن  لـــ [: 
التي  المعلومات  شفافية  تعكس  بالعمالة 
توفرها الجهات المعنية في الدولة لممثلي 
أن الحفاظ على  المنظمات الدولية، مؤكداً 
حقوق اإلنسان واحترامها ومن بينها الحق 
مجتمع  أي  لــتــقــّدم  السبيل  هــو  الــعــمــل  فــي 
ورقـــيـــه وازدهـــــــاره اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً 

وحمايته وصونه أمنياً.  
 وأشـــــار إلـــى أن الــلــجــنــة رصــــدت خــالل 

الــفــتــرة الــمــاضــيــة تــطــورات كــبــيــرة شهدها 
قـــطـــاع الـــعـــّمـــال بــعــد تــطــبــيــق الــتــشــريــعــات 
الـــجـــديـــدة الــمــتــمــثــلــة فـــي تــعــديــالت قــانــون 
لها  كان  والتي  األجــور  حماية  ونظام  العمل 
العّمالية  الساحة  على  اإليــجــابــي  االنــعــكــاس 

وأطرافها ذات العالقة.  
 وأكد أن ارتفاع معّدل الوعي بحقوق 
التي  والواجبات  العّمال 
يتعين 

كان  العمل  صاحب  تجاه  بها  القيام  عليهم 
المعنية  الــدولــة  مــؤســســات  لمتابعة  نــتــاجــاً 
ووزاراتها واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
التي  التعريفية  الــنــدوات  أهمية  إلــى  وأشــار 
ضـــرورة  عــلــى  أكــــدت  والـــتـــي  تنظيمها  تـــم 
الحفاظ على كرامة وحقوق اإلنسان كافة. 

وقال: لقد لمسنا تجاوباً 
كــــــــبــــــــيــــــــراً 

ــتــزام بحقوق  مــن قبل الــشــركــات تــجــاه االل
واألجــور  الرواتب  دفع  في  المتمثلة  العّمال 
فـــي مــواعــيــدهــا وتــوفــيــر الــســكــن الــمــالئــم 
مــؤكــداً  الــدولــيــة  المعايير  مــع  يــتــوافــق  الـــذي 
عمل  على  جاهدة  تعمل  الدولة  وزارات  أن 
التوازن للحفاظ على حق العامل والشركات 
فـــي نــفــس الــــوقــــت، حــتــى ال يـــكـــون هــنــاك 
إلى  ولفت  حقه،  ومهضوم  ضعيف  طــرف 
أولــت  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن 
وبحقوق  العمل،  في  بالحق  بالغاً  اهتماماً 
العّمال انطالقاً من أهدافها بتعزيز وحماية 
عليها  نص  والتي  وحرّياته،  اإلنسان  حقوق 
المرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٢م 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  بإنشاء 
المرسوم  ثم  اإلنسان، 

بتنظيم  ٢٠١٠م  لسنة   (١٧) رقـــم  بــقــانــون 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.

في   جــهــداً  تألو  لــم  اللجنة  إن  وأضـــاف:   
النظر إلي أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق 
وذلك  العّمال،  حقوق  بينها  ومن  اإلنسان، 
مـــن خــــالل الــعــمــل عــلــى تــســويــة مـــا تتلقاه 
المختصة  الجهات  مع  بشأنها  شكاوى  من 
التـــخـــاذ الــــــالزم واقــــتــــراح الــســبــل الــكــفــيــلــة 
أن  إلــي  وأشـــار  وقــوعــهــا،  ومــنــع  بمعالجتها 
بشكل  العمل  أوضـــاع  بــرصــد  تــقــوم  اللجنة 
المختصة  الــجــهــات   مــع  والتنسيق  مستمر 
تكرارها  عــدم  وضمان  مشكلة  أي  لتالفي 
في المستقبل، فضالً عن الزيارات الميدانية 
حقوق  أوضــاع  ورصــد  العّمالية  للتجّمعات 

اإلنسان به.
بالبشر  االتـــجـــار  بــمــلــف  يــتــعــلــق  وفــيــمــا   
القطرية  المؤسسة  مــن  تحويله  تــم  الـــذي 
لــلــحــمــايــة والــتــأهــيــل إلـــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
حتى  أنــه  الحويل  أوضــح  اإلنــســان،  لحقوق 
اللجنة  تكليف  يــتــم  لــم  اآلن 
رسمي  بشكل  الــمــلــف  بــتــولــي 
عملية  فــي  دورهـــا  ويقتصر 
الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف بــكــل ما 

يتعلق باالتجار بالبشر. 
 ونوه الحويل بالدور الذي 
تــقــوم بــه الــلــجــنــة فــي عملية 

الوعي والتثقيف للعّمال لإللمام بحقوقهم 
وواجــبــاتــهــم مــن خـــالل إطــــالق الــحــمــالت 
الكتيبات،  وطباعة  والتوعوية،  اإلعالمية 
بشكل عام، ومنها على سبيل المثال كتاب 
«الــجــيــب لــلــعــامــل» و»الـــدلـــيـــل اإلرشـــــادي 
المؤقت  العّمال  سكن  في  اإلنسان  لحقوق 
بــمــوقــع اإلنـــــشـــــاءات» وتـــوزيـــع الــمــطــويــات 
الفعاليات  وتنظيم  العّمال  على  التثقيفية 
ونــدوات  ومؤتمرات  تدريبية  دورات  من 
الــتــي  الــتــقــاريــر  عـــن  فــضــالً  عــمــل،  وورش 
تعّدها اللجنة والتي تتعلق بالحق في العمل 
للجهات  الــدائــم   وحثها  الــعــّمــال،  وحــقــوق 
المعايير  كافة  بمراعاة  الدولة  في  المعنية 

الدولية المعمول بها في هذا الخصوص.
خــالل  الــقــانــونــيــة  اإلدارة  خــطــة  وحـــول   
اإلدارة  أن  الحويل  أوضــح  المقبلة،  الفترة 
ســتــركــز عــلــى ورش الــعــمــل واالجــتــمــاعــات 
بشكل دائم مع مكاتب الجاليات لتوعيتهم 
ودعوتهم لعقد ورش عمل خاصة للعمالة.

إشادة المنظمات الدولية بأوضاع العمال شهادة تقدير لـ  قطر إشادة المنظمات الدولية بأوضاع العمال شهادة تقدير لـ  قطر 
جابر الحويل مدير اإلدارة القانونية لـ [:

ـــــيـــــة    ـــــعـــــمـــــال ــــــات ال ــــــع ــــــري ــــــش ــــــت ــــــال ـــــــــــــتـــــــــــــزام ب رصــــــــــدنــــــــــا تــــــــقــــــــدمــــــــاً كــــــــبــــــــيــــــــراً فــــــــــي االل

جابر الحويل

ورش عمــل
 توعــويــــة 

واجتماعـــــات 
مع مكاتب الجاليات

ارتفاع معدل
 الوعي بالحقوق 

والواجبات في أوساط 
العمال وأصحاب العمل 

أكـــدت   :]  - الـــدوحـــة 
التقنية  قــطــر  مــدرســة  إدارة 
ــــى هــيــئــة لــلــتــعــلــيــم  الـــحـــاجـــة إل
مهنية  جمعية  ولــيــس  التقني 
التطوير  فـــرص  تــتــوفــر  حــيــث 
النفط  شركات  في  والتوظيف 
ــــــغــــــاز وبــــقــــيــــة مـــؤســـســـات  وال
الـــــدولـــــة لــجــمــيــع الــقــطــريــيــن 
طلبتنا  مــن  وكــثــيــر  بــالــتــســاوي 
خارج  دراستهم  يكملون  حالياً 
شركاتهم  من  كمبتعثين  البلد 
ضمن خطة تطوير القطريين 
مـــــــن مــــخــــتــــلــــف الـــــشـــــركـــــات 
النفط  وباألخص  والمؤسسات 

والغاز. 
إدارة  تعقيب  في  ذلك  جاء   
الــــمــــدرســــة عـــلـــى مـــــا نــشــرتــه 
الخبراء  مطالب  بشأن   ]
حيث  التقني،  التعليم  بتطوير 
ــنــفــط  ال شــــركــــات  أن  أكـــــــدت 
والـــــــغـــــــاز تـــســـتـــقـــطـــب طــــالب 
الـــمـــدرســـة وهــــم فـــي مــرحــلــة 
عليهم  وتعرض  الثاني  الصف 
العالية  والــمــمــيــزات  الــوظــائــف 
لتشجيعهم  االبــتــعــاث  وفــرص 
شركاتهم  إلــى  االنضمام  على 
حـــيـــث يـــجـــد الـــطـــالـــب الــعــديــد 
أمامه  الوظيفية  الــفــرص  مــن 

قــبــل الـــتـــخـــّرج. وأشــــــارت إلــى 
حـــــصـــــول طــــلــــبــــة الــــمــــدرســــة 
عــلــى شــهــادتــي تــخــّرج إحــداهــا 
أكـــاديـــمـــيـــة مـــســـاويـــة لــشــهــادة 
الـــثـــانـــويـــات األخــــــرى صـــــادرة 
والتعليم  التعليم  وزارة  مــن 
صادرة  تقنية  والثانية  العالي، 
للعمل  تــؤهــلــه  أســتــرالــيــا  مـــن 

ـــظـــراً لــمــا  والـــــدراســـــة دولــــيــــاً ن
كما  الــشــهــادة،  هــذه  بــه  تتمتع 
تــســتــقــطــب شـــــركـــــات الــنــفــط 
كهرماء  إلــى  باإلضافة  والــغــاز 
مدرستنا  خريجي  من  العديد 
للعمل والتوظيف في مصانعها 
ـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى االبــــتــــعــــاث  ب
بعض  تــشــارك  كما  الــخــارجــي، 

الـــمـــؤســـســـات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
المدرسة  خريجي  استقطاب 
ـــظـــراً لــمــا يــتــمــتــعــون بـــه مــن  ن

مهارات فنية تقنية. 
إن  المدرسة:  إدارة  وقالت   
في  طلبتنا  تقبل  قطر  جامعة 
بقية  كحال  تخّصصاتها  جميع 
فهم  األخـــرى  الثانويات  طلبة 

لــهــم نــفــس الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة 
ـــمـــيـــة وكــــذلــــك فـــرص  األكـــادي
االبــتــعــاث عـــن طــريــق الــدولــة 
كـــشـــركـــات الــنــفــط والــــغــــاز أو 
وزارة التعليم والتعليم العالي، 
كــمــا يــتــمــتــع خــريــج مــدرســتــنــا 
كــأقــرانــه مــن بــاقــي الــثــانــويــات 
بــفــرص الــقــبــول فـــي الــكــلــيــات 

للدولة. العسكرية 
لطالب  المجتمع  نظرة  أما   
تغيراً  شــهــدت  فــقــد  مــدرســتــنــا 
مــلــمــوســاً وواضـــحـــاً مــن خــالل 
المدرسة  على  الكبير  اإلقــبــال 
مـــن الــطــلــبــة وأولــــيــــاء األمــــور 
المدرسة  بــه  تتمتع  لما  نــظــراً 
مــــن ســـمـــعـــة طـــيـــبـــة وضـــمـــان 
وأمـــــــــــان مــــهــــنــــي مــســتــقــبــلــي 

المدرسة. لخريجي 

مدرسة قطر التقنية تبرز الحاجة إلى هيئة للتعليم التقني 
في تعقيبها على ما نشرته [:

 صورة لما نشرته [

شركات النفط 
والغاز تستقطب 
طالب المدرسة 

افتتاح مستشفى الطوارئ
الجديد العام القادم

ً بطاقة استيعابية ١٨٠ سريرا

سيتم  أنـــه   ] [:عــلــمــت  الدوحة- 
يتم  الـــذي  الــجــديــد  الـــطـــوارئ  مستشفى  افــتــتــاح 
للطوارئ  الحالي  المركز  بــجــوار  حاليا  تنفيذه 
ـــقـــادم  بــطــاقــة اســتــيــعــابــيــة ١٨٠  نــهــايــة الـــعـــام ال

سريراً.
وقال مصدر لـ [ إن المستشفى الجديد 
سيضم أجهزة ومعدات طبية حديثة ومتطورة 

فـــي خـــدمـــات عـــالج الـــحـــاالت الــطــارئــة للمرة 
األولى في قطر، موضحا أن المستشفى الجديد 
سيشكل إضافة نوعية كبيرة للخدمات الصحية 

التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية.
سيكون  المستشفى  أن  الــى  المصدر  وأشـــار 
وتم  العالم  في  الطوارئ  مستشفيات  أكبر  من 

تصميمه في شكل أدوار متعددة.

مستشفى الطوارئ الجديد تحت اإلنشاء
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مــحــكــمــة  :نـــــظـــــرت   ] الدوحة- 
بــاالتــجــار  متهم  بنجالي  قضية  االســتــئــنــاف 
عاقبته  أن  «الميثامفيتامين»بعد  بمخدر 
ســنــوات   ١٠ بــالــحــبــس  درجــــة  أول  مــحــكــمــة 

وتغريمه ٢٠٠ ألف ريال.
تلقت  قد  المخدرات  مكافحة  إدارة  كانت 
 ، للمخدرات  المتهم  ترويج  تفيد  معلومات 
المخدرة  األقـــراص  مــن  كمية  بيع  وعــرضــه 

على أحد المصادر السرية .
متلبسا  وضبطه  للمتهم  كمين  إعــداد  تم   
عليه  التحفظ  وتــم  المخدرات  تسليم  خــالل 
مـــع الــمــضــبــوطــات وعـــــرض عــلــى الــجــهــات 

المختصة إلجراء التحقيقات معه .
وبـــعـــد اســتــكــمــال تــلــك اإلجــــــــراءات أحــيــل 
واستكمال  أقــوالــه  ألخــذ  الــمــخــدرات  لنيابة 

اإلجراءات القانونية .
أسندت  التحقيقات  تلك  استكمال  وبعد 

مؤثرا  وبــاع  أحــرز  أنه  تهم  العامة  النيابة  له 
عــقــلــيــا خـــطـــرا «الــمــيــثــامــفــيــتــامــيــن»بــقــصــد 
االتجار في غير األحوال المرخص بها قانونا 
وطالبت  الجنايات  لمحكمة  بإحالته  وأمرت 
بــعــاقــبــتــه بــمــقــتــضــى نـــصـــوص الــــمــــواد ١ و٢ 
و١من ١٠ و٤٤ و٤٩ من القانون رقم ٩ لسنة 
والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  بشأن   ١٩٨٧
 ٧ رقم  بالقانونين  والمعدل  الخطرة  العقلية 

لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٦ 
ـــــداول الــجــلــســة قــضــت الــمــحــكــمــة  وبـــعـــد ت
حضوريا اعتباريا بمعاقبة المدان «س.ل.ش» 
مئتي  مبلغ  وتغريمه  ســنــوات  عشر  بحبسه 
االنتهاء  فور  الدولة  عن  وبإبعاده  ريــال  ألف 
سقوطها  أو  بها  المقضي  العقوبة  تنفيذ  من 
وعددها  المضبوطة  الــمــواد  بمصادرة  رابعا 
٩٩ قرصا تحتوي على مادة الميثامفيتامين 

المنشطة.

السجن ١٠سنوات لمروج 
األقــراص المخـــدرة

الـــدوحـــة -[: نــظــرت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
خالل  عمدا  سيدة  بقتل  متهمين  آسيويين   ٣ قضية 
مداهمتهم ليال لسرقة بيتها ومحاولة قتل خادمتها 

أثناء تنفيذ الجريمة.
بإجماع  قــضــت  قــد  درجـــة  أول  محكمة  وكــانــت 
بالرصاص  ورميا  قصاصا  المتهمين  بإعدام  اآلراء 
عــمــا أســنــد إلــيــهــم مــن اتــهــام وبــمــصــادرة األســلــحــة 
المضبوطة .وحسب ملف القضية فقد قام المتهمون 
بــالــدخــول لــيــال الـــى مــنــزل الــمــجــنــي عــلــيــهــا لتنفيذ 
جــريــمــة الــســرقــة فــي بـــادئ األمـــر وحــيــن شــاهــدوا 
عليها  بــالــهــجــوم  قـــامـــوا  مـــتـــواجـــدة  عــلــيــهــا  الــمــجــنــي 
وطعنها بالسكين عدة طعنات أودت بحياتها وحين 
بمالحقتها  قــامــوا  لــهــم  الــخــادمــات  إحـــدى  انــتــبــهــت 
من  إلــيــه  تــوصــلــوا  مــا  أخــــذوا  ثــم  بالسكين  وطــعــنــهــا 

مسروقات والذوا بالفرار من موقع الجريمة.
 وقد تبين فيما بعد أن أحد المتهمين كان يعمل 
المجني  منزل  على  يتردد  وكــان  نظافة  شركة  في 
عليها للقيام بأعمال النظافة في المنزل وقد حضر 
الجريمة  وقـــوع  لــيــلــة  فــي  الــمــنــزل  الـــى  شقيقه  مــع 
لــمــســاعــدتــه وتـــم الــتــعــرف عليه مــن قــبــل الــخــادمــة 
لتبدأ تفاصيل الجريمة باالنكشاف وتم القبض على 
بدورها  التي  المختصة  الجهات  الى  وأحيلوا  الجناة 
التحقيقات  الستكمال  العامة  النيابة  الــى  أحالتهم 
لهم  العامة  النيابة  وجهت  ذلــك  من  االنتهاء  وبعد 
عليها «ش.  المجني  عمدا  قتلوا  أنهم  منها  تهم  عدة 
قوتهم  على  اعتمادا  حركتها  بشل  قاموا  بأن  خ»  ر. 
(ســكــيــن)  حـــادة  بــآلــة  بطعنها  وقــيــامــهــم  الــجــســديــة 
إزهــاق  قاصدين  جسدها  مــن  متفرقة  أمــاكــن  فــي 

روحــهــا فــأحــدثــوا بــهــا اإلصـــابـــات الــثــابــتــة بتقرير 
الطب الشرعي والتي أودت بحياتها وقد اقترن 

بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهم في ذات 
الجريمة  فيه  وقعت  الــذي  والمكان  الزمان 
شـــرعـــوا فـــي قــتــل الــمــجــنــي عــلــيــهــا «ف. ع» 
سكين  حــادة  بــآلــة  عليها  تــعــدوا  بــأن  عــمــدا 
في أماكن متفرقة من جسدها قاصدين 

الموصوفة  اإلصــابــات  بها  فــأحــدثــوا  روحــهــا  إزهـــاق 
بــالــتــقــريــر الــصــادر عــن الــطــب الــشــرعــي وقـــد خــاب 
مقاومة  وهو  فيه  لهم  الدخل  بسبب  جريمتهم  أثر 

المجني عليها ومداركتها بالعالج .
١و٢٩و  الــمــواد  بنصوص  المؤثمة  الجناية  وهــي 
٣٠٢ مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات كــذلــك اتــهــمــوا بــأنــهــم 
ــوا مــكــانــا مــســكــونــا وهـــو مــنــزل الــمــجــنــي عليها  دخــل
بها  المصرح  األحــوال  غير  وفــي  حائزه  رضــاء  دون 
قــانــونــا وكـــان ذلــك لــيــال مــن خــالل الــقــفــز مــن فــوق 
بيضاء  أسلحة  حاملين  لعصابة  تشكيلهم  مع  السور 

بــقــصــد ارتـــكـــاب الــجــريــمــة مــحــل الـــوصـــف .كــذلــك 
القضية  ملف  في  وصفا  المبينة  المنقوالت  سرقوا 
بطرق  ليال  ذلــك  وكـــان  عليها  للمجني  والمملوكة 
اإلكراه الواقع عليها بداخل مسكنها حال كونهم أكثر 
من شخصين ويحملون أسلحة ظاهرة «سكاكين» 
وكان  والمهنية  الحرفية  الضرورة  من  مسوغ  بغير 
ثم  لمطالبهم  الــرضــوخ  على  إجــبــارهــا  بقصد  ذلــك 
أسلحة  حــازوا  .كذلك  حياتها  وإنهاء  منها  التخلص 
جريمتهم  ارتـــكـــاب  بــهــدف  ســكــيــن   ٢ عـــدد  بــيــضــاء 

حسب التفاصيل في ملف القضية.

االستئناف تحاكم ٣ لصوص قتلوا سيدة
الجنايات عاقبتهم باإلعدام

كتبت - هناء صالح الترك : 

عـــاقـــبـــت الـــــدائـــــرة األولـــــــى بــمــحــكــمــة 
واحــدة  سنة  بالحبس   طالبا  الــجــنــايــات 
الحبس  عــقــوبــة  تنفيذ  بــوقــف  األمـــر  مــع 
المقضي بها لمدة ثالث سنوات تبدأ من 
بتهمة  باتا  الحكم  هــذا  صــيــرورة  تاريخ 
لشخص  مملوكة   سيارة  على  االستيالء 

آخر . 
المجني  بــه  أبــلــغ  فيما  الــواقــعــة  بـــدأت 
بجزيرة  متواجدا  كــان  بينما  ،أنــه  عليه 
الــلــؤلــؤة بــرفــقــة صــديــقــه ،شــاهــد زحمة 
 ، محتشدة  الــنــاس  مــن  ومجموعة  سير 

معرفة  بقصد  سيارته  من  فنزل 
ســـبـــب الــزحــمــة 

وتـــســـهـــيـــل مـــــــــروره بـــالـــطـــريـــق فـــوجـــد 
فقام  يتشاجرون  الشباب  من  مجموعة 
أحدهم  وكان   ، بينهم  المشاجرة  بفض 
منطقته  فـــي  ــــراه  ي كــــان  ــــذي  ال الــمــتــهــم 
فسأله  اسمه  واليــعــرف  اليعرفه  ولكنه 
عنها  فأخبره  سيارته  مكان  عن  األخير 
واستقلها   سيارته  تجاه  المتهم  وركــض 

وهرب بها .
بالعمليات  الشاكي  اتصل  الفور  وعلى 
ـــتـــي تم  وأبـــلـــغ عـــن ســـرقـــة الـــســـيـــارة وال
ضــبــطــهــا بــعــد أقـــل مـــن ســاعــه بــالــقــرب 
مــن أحــد الــفــنــادق فــي منطقة الــدوحــة 
متوقفة وبالقرب منها المتهم وبحوزته 

مفاتيح السيارة .  
صــــــدر الـــنـــطـــق 
بــالــحــكــم 

بــرئــاســة  الــمــوقــرة  المحكمة  هــيــئــة  عــن 
األستاذ القاضي ياسر علي الزيات رئيس 
الــمــحــكــمــة وعـــضـــويـــة كـــل مـــن األســـتـــاذ 
الـــدكـــتـــور عــمــاد حــســيــن نــجــم واألســـتـــاذ 
الـــفـــضـــالـــة  اهللا  عـــبـــد  جــــاســــم  الــــقــــاضــــي 
وحــضــور وكــيــل الــنــيــابــة الــعــامــة والــســيــد 

محمد السر كاتب الجلسة . 
وقــالــت الــمــحــكــمــة : حــيــث إنـــه بشأن 
الـــعـــقـــوبـــة عـــلـــى الـــمـــتـــهـــم عــــن جــريــمــة 
االســتــيــالء عــلــى وســيــلــة نــقــل بــغــيــر حق 
ــتــمــلــك ، فـــإنـــه لـــمـــا خــلــت  بـــــدون نـــيـــه ال
الشرعية  الـــشـــروط  تــوافــر  مــن  األوراق 
إلقامة الحد عليه وفقا ألحكام الشريعه 
اإلسالمية وذلك لتنازل الشاكي ولضبط 
الـــمـــال الـــمـــســـروق فــمــن ثـــم تــــرى معه 
طائلة  تحت  تعزيزه  مــالءمــة  المحكمة 

نص المادة ٣٤٧ من قانون العقوبات . 
وأضـــافـــت : نــظــرا لـــظـــروف الــواقــعــة 
وظروف المتهم كونه طالب مدرسة 
،ولتنازل  العمر  مقتبل  في  وشابا 
الشاكي ولخلو صحيفة سوابقه 
اســتــخــدام  المحكمة  ،تـــرى 
حقها المقرر قانونا بنص 
٧٩ مــن قــانــون  الـــمـــادة 
ــــعــــقــــوبــــات واألمـــــــر  ال
عقوبة  تنفيذ  بوقف 
الـــحـــبـــس الــمــقــضــي 

بها . 
النيابة  وكــانــت   
الــــعــــامــــة أحــــالــــت 
للمحاكمة  المتهم 
بوصفه  الجنائية 
ـــــى بـــغـــيـــر  ـــــول اســـــت
حــــق وبـــــــدون نــيــة 
التملك على وسيلة 
وصفا  المبينة  النقل 
والمملوكة  بــــاألوراق 
وطلبت  عليه  للمجني 
عــقــابــه طــبــقــا لــنــصــوص 

مواد قانون العقوبات.

الحبس مع وقف التنفيذ لطالب سرق سيارة
المجني عليه تنازل والمحكمة قدرت ظروفه

الــــدائــــرة  نـــظـــرت  الدوحة-[: 
متهم  قضية  الجنايات  بمحكمة  الرابعة 
،وسرق  حائزه  رضا  بغير  مسكنا  ،دخــل 
مبلغا من المال  .وتم تأجيل القضية الى 

منتصف شهر يونيو القادم  
عقدت جلسة هيئة المحكمة الموقرة 
محمد  ناصر  القاضي  األســتــاذ  ،برئاسة 
الدوسري رئيس المحكمة ،وعضوية كل 
العزيز  عبد  مأمون  القاضي  األستاذ  من 
محمد  صــالــح  منتصر  والــقــاضــي  حــمــور 

وحضور وكيل النيابة العامة . 
وبتالوة   ، المحكمة  أمام  المتهم  مثل 
دخوله  وأقــر  السرقة  أنكر  عليه  التهمة 
،وأنــــه  أوالده  أخــــذ  أجــــل  مـــن  الــمــســكــن 
بعد  طليقته  شقيق  الــمــنــزل  أخبرمالك 
ذلــك ، وأنــكــر أخــذ أي مبلغ مالي وقــال 
 ٣ وعمرها  فقط  ابنتي  غرفة  دخلت  أنا 

سنوات . 
اتصل  الواقعة  قبل  إنه  الزوجة  وقالت 
المحكمة  الــى  ذاهــبــة  أنني  وعــرف   ، بــي 
بسبب دعوى قائمة بيني وبينه ، وانتهز 
فـــرصـــة غـــيـــابـــي عــــن الـــمـــنـــزل لــحــضــور 
المنزل  الـــى  ،فــتــوجــه   المحكمة  جلسة 

ودخــل غرفة النوم وســرق مبلغ ٧ آالف 
األوالد  ،وأخــذ  الخزانة  دوالب  من  ريال 
بــــدون عــلــمــي . وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
أحـــالـــت الــمــتــهــم لــلــمــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة 

صاحبه  رضــا  بغير  منزل  دخــول  بتهمة 
مملوك  مــال  وسرقة  العمد،  ،واالعــتــداء 
لنصوص  طبقا  معاقبته  للغير،وطالبت 

مواد قانون العقوبات.

الجنح  محكمة  تنظر   :] الدوحة- 
قــضــيــة اتـــهـــام ١٦مــوظــفــا بـــإحـــدى الــشــركــات 

بتبديد ٣ ماليين ريال من أموال الشركة .
الى  األول  من  للمتهمين  النيابة  ووجهت 
عموميين  موظفين  بصفتهم  عــشــر  الـــرابـــع 
الشركة  مبيعات  مدير  و  العام  المدير  بينهم 
ورئيس قسم الحسابات تهمة التسبب بخطئهم 
في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة قيمته 
تأدية  فــي  إلهمالهم  وذلـــك  ريـــال  ماليين   ٣
بإهمال   ، بــواجــبــاتــهــم  وإخــاللــهــم  وظــائــفــهــم 
ولوائح  صحيحة  سياسات  وضــع  في  المدير 
خاصة بالسياسات واإلجراءات الواجب اتباعها 
منتجات  بتسليم  المتهمين  باقي  أهمل  فيما 
الشركة للجهات المتعاملة معها دون الحصول 

مما  ديونها  لتحصيل  الكافية  الضمانات  على 
يقومون  كــانــوا  حيث  بالشركة  الــضــرر  ألــحــق 
المختلفين  للعمالء  الشركة  منتجات  بتسليم 
في السوق المحلية دون تدوينها ودون اتخاذ 
الشركة  أمــوال  لتحصيل  الالزمة  االحتياطات 
للنيابة  بــبــالغ  القضية  .بــــدأت  الــعــمــالء  لـــدى 
العامة قدمه العضو المنتدب الجديد للشركة 
مرفقا يشمل تقرير لجنة من أعضاء ديوان 
قامت  الــذي  الفحص  نتائج  حــول  المحاسبة 
المخالفات  من  مجموعة  وكشف  اللجنة  به 
البالغ  لــهــذا  العامة  النيابة  فــأفــردت  المالية 
تحقيقا .واستمعت الى رئيس اللجنة المراقب 
بــالــديــوان وجــاء فــي إفــادتــه أنــه وزمـــالءه في 
وكان  الشركة  حسابات  بفحص  قاموا  اللجنة 

ذلك ألول مرة يجري فيها ديوان المحاسبة 
فترة  عشوائيا  اللجنة  فاختارت  الفحص  هذا 
كل  شامال  الفحص  يكن  ولم  محددة  زمنية 
تعامالت الشركة وعليه قررت النيابة بتكليف 
اللجنة للذهاب الى مقر الشركة ومطالعة ما 
بها من مستندات والقيام بالمهمة المطلوبة 
بــشــكــل أوســـــع وحـــتـــى تــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول 
عليها  االطــالع  تريد  التي  المستندات  كل  الــى 
الى  اللجنة  توصلت  مطول  جرد  عمل  .وبعد 
مــخــالــفــات مــالــيــة ومــحــاســبــيــة خــاصــة بهذه 
الفترة التي أوردها التقرير وتبين أن ما قاموا 
بــه هــو إلــحــاق الــضــرر بــأمــوال الشركة نتيجة 
اإلهمال دون التعمد في ذلك وهو ما أدى الى 

خسارة الشركة مايقارب ٣ ماليين ريال .

تتهم طليقها بدخول المنزل لسرقتها

محاكمة محاكمة ١٦١٦ موظفاً بتهمة تبديد  موظفاً بتهمة تبديد ٣٣ ماليين ريال ماليين ريال
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استطالع لـ [ يكشف أصحاب الحسابات الوهمية ويطالب بمحاسبتهم

منـصـــــة للـشــــائــعـــــاتمنـصـــــة للـشــــائــعـــــات
وتـأجـيــــج الـــــرأي العــــاموتـأجـيــــج الـــــرأي العــــام

تــويـتـــر ..تــويـتـــر ..
الــــمــــجــــتــــمــــع ـــــــــــــورة  ص ـــــه  ـــــشـــــوي ـــــت ل ســـــــاحـــــــة  ـــــــــــى  إل تــــــويــــــتــــــر  ـــــــحـــــــول  ت يــــــرفــــــضــــــون   ٪  ٨٨٫١

و ي و ب ب [ي وع ي و ب ب [ي ع

كتب – إبراهيم صالح:

أظهر استطالع للرأي أجرته [ 
تويتر  االجتماعي  التواصل  موقع  تحول 
وإشاعة  الشائعات  إلطــالق  منصة  إلــى 
الــكــراهــيــة وتــكــديــر الــــرأي الــعــام عبر 
إلثارة  وقائع  وتضخيم  أخبار  اصطناع 
مــشــاعــر مــســتــخــدمــي مــوقــع الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي، وتـــقـــديـــم صــــــورة غــيــر 

حضارية عن واقع المجتمع القطري.
في  الــمــشــاركــيــن  مــن   ٪  ٨٨٫١ وأكــــد 
االســتــطــالع أن ســـوء االســتــخــدام حــّول 
تـــويـــتـــر إلـــــى مـــنـــصـــة لـــتـــرويـــج الــفــتــن 

والشائعات.
واعتبر ٨٣٫١ ٪ أن ظاهرة الحسابات 
ترويج  وراء  الرئيسي  السبب  الوهمية 
األخبار الكاذبة، وترويج عبارات مسيئة 

لألشخاص والشركات واألجهزة .
مروجي  تجريم  إلــى   ٪  ٧٥٫٤ ودعـــا 
ـــار الــكــاذبــة  الــشــائــعــات والــفــتــن واألخـــب
عبر  والقذف  بالسب  للغير  والمسيئون 
فــكــرة  رفـــضـــوا   ٪٢٤٫٦ مــقــابــل  تــويــتــر، 

التجريم.
اتباعها  يجب  التي  اإلجــراءات  وحول 
لمواجهة تجاوزات وجرائم مستخدمي 
تويتر أيد ٤٤٫٥ ٪ وقف تلك الحسابات 
وعقابي  احــتــرازي  كــإجــراء  تويتر  على 
المخالفة،  نـــوع  حــســب  مــحــددة  لــمــدد 
المخالفين  إلحالة  دعوا   ٪  ٣١٫٨ مقابل 
جرائم  مــن  ارتكبوه  مــا  على  للتحقيق 
يعاقب عليها القانون، فيما طالب ٢٣٫٧ 

٪ بإغالق تلك الحسابات بشكل نهائي.

غياب المصداقية
فيما  ثــقــتــهــم  عــــدم   ٪  ٧٩٫١ وأكـــــد 
أخــبــار  مــن  تــويــتــر  مستخدمو  يــروجــه 
شــراء  ظــاهــرة   ٪  ٦٥ وانتقد  وتــقــاريــر، 
لإليهام  خــداعــا  واعتبروها  المتابعين 
بالتأثير الواسع لصاحب الحساب، فيما 

اعتبر ٣٥ ٪ أن شراء المتابعين ظاهرة 
مقبولة طالما ال تساهم في التأثير على 

المتابعين الحقيقيين.
وحــــول رأي الــمــشــاركــيــن فــي دوافـــع 
تـــرويـــج الــبــعــض لــلــشــائــعــات ونــشــرهــم 
للفتن وتأجيجهم للمشاعر وتضخيمهم 

والوقائع  لألحداث 
والمشاكل أكد ٤٤٫٨ 
غير  الـــدافـــع  أن   ٪
قـــانـــونـــي ويــحــتــاج 
إلى ردع بالقانون، 
 ٢٧٫٩ رأى  فــيــمــا 
تلك  أصـــحـــاب  أن 
الــــحــــســــابــــات عــلــى 
تـــــويـــــتـــــر يـــســـعـــون 
لــلــشــهــرة، مــقــابــل 
أكــــــــدوا   ٪  ٢٠٫١
هــي  ـــــدوافـــــع  ال أن 
ــــــــــادة  مـــــــجـــــــرد زي
عــــدد الــمــتــابــعــيــن، 
أن   ٪٧٫٢ واعــتــبــر 
على  المتجاوزين 
تـــــويـــــتـــــر مـــرضـــى 
يشعرون  نفسيون 
بــــــالــــــســــــعــــــادة فـــي 
إشـــــــعـــــــال الـــفـــتـــنـــة 
الشائعات  وترويج 

التي تكدر الرأي العام.

الترويج التجاري
المغردين  بــعــض  اســتــغــالل  وحـــول   

الــتــرويــج  فــي  متابعيهم  عـــدد  ارتـــفـــاع 
للسلع التجارية أكد ٥٥٫٦ ٪ أن أصحاب 
تـــلـــك الـــحـــســـابـــات يـــســـعـــون لــمــكــاســب 
شخصية على حساب المجتمع، مقابل 
اســـتـــخـــدام  مـــشـــروعـــيـــة  أكـــــــدوا   ٪  ٣٧
ورأى  تــجــاريــا،  الشخصية  الــحــســابــات 
ذلـــك  أن   ٪  ٧٫٤
على  تــعــديــا  يــمــثــل 

المجتمع. حقوق 

والبذاءات الشائعات 
وفـــــــــــي ســــيــــاق 
مــتــصــل دعـــا عــدد 
مــــن الــمــواطــنــيــن 
والــقــانــونــيــيــن إلــى 
تــفــعــيــل الـــقـــانـــون 
مـــروجـــي  وردع 
والشائعات  الفتن 
والـــــــــــــــــبـــــــــــــــــذاءات 
ــــــــر تــــــويــــــتــــــر  عــــــــب
ــــــــــــذي يــــتــــصــــدر  ال
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي الــتــي 
ـــــخـــــدمـــــهـــــا  ـــــســـــت ي

المواطنون.
وأكــــــــــــــــــــــــدوا لـــــ 
عـــدم  أن   ]
محاسبة أصحاب حسابات الفتنة على 
تويتر يسمح لهم بالتمادي في اإلضرار 
بــالــمــجــتــمــع عــبــر الــشــائــعــات الــصــحــيــة 
والسياسية،  واالقتصادية  واالجتماعية 

تقف  ال  الشائعات  كلفة  أن  إلى  الفتين 
عند الخسائر االقتصادية فقط ولكنها 
والتشهير  اإلســــاءة  إلــى  لتصل  تتعدى 

باألفراد والشركات والمؤسسات.
دون  األخــبــار  تصديق  مــن  وحـــذروا 
تــحــري لــلــجــهــة الــمــســؤولــة أو مــســألــة 
تنتشر  ال  حتى  ترديدها  و  المختصين 
األخـــبـــار الــكــاذبــة والــتــســبــب فــي اتــهــام 

األشخاص دون وجه حق.
و أشـــــــــاروا إلـــــى ضــــــــرورة تــطــبــيــق 
الــقــانــون عــلــى الــحــســابــات الــتــي تؤجج 
الرأي العام و العمل على إغالقها حتى 
تجريم  و  شــرهــا  مــن  المجتمع  يــأمــن 
القانون  تطبيق  و  الحسابات  أصحاب 

عليهم.
الحسابات  أصحاب  أن  إلى  وأشــاروا 
الــمــســيــئــة لــلــمــجــتــمــع يــســعــون لــلــشــهــرة 
ــــادة عـــدد الــمــتــابــعــيــن، وقـــد يكون  وزي
أو  بالبعض  التشهير  فــي  أهـــداف  لهم 
الــتــقــلــيــل مــنــهــم بــغــرض الــمــنــافــســة أو 

شخصية. ألسباب 
وأكـــــــــــدوا قــــــــدره قــــســــم مـــكـــافـــحـــة 
الداخلية  بــوزارة  اإللكترونية  الجرائم 
وهوية  الوهمية  الحسابات  كشف  على 
لتطبيق  للنيابة  وإحــالــتــهــم  أصــحــابــهــا 

القانون بعد محاكمتهم جنائياً.
وأشـــــاروا إلـــى أن الــعــديــد مــن مــواد 
الــقــانــون الــتــي تــحــدد عــقــوبــات رادعـــة 
الفتن  ومشعلي  الشائعات  مطلقي  ضد 
عبر  والقذف  السب  جرائم  ومرتكبي 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ووســائــل 

الحديثة. االتصاالت 
العالم  عن   ] لـ  خبراء  وكشف 
تويتر  عــبــر  المتابعين  لــشــراء  الــســري 
الحسابات  تلك  أصــحــاب  بــأن  لإليهام 
وذلــك  اآلالف،  بــمــئــات  متابعين  لــهــم 
مقابل  ســريــة  وشــركــات  وســطــاء  عبر 

مبالغ مالية .

٨٣٫١ ٪  يحذرون 
من إفالت أصحاب 
الحسابات 
الوهمية من 
العقاب

٤٤٫٥ ٪ يؤيدون 
وقف حسابات 
مشعلي الفتن 

مؤقتاً .. و٢٣٫٧ ٪ 

ً نهائيا

٧٥٫٤ ٪ يطالبون 
بمحاكمة 
مرتكبي الجرائم 
اإللكترونية وردع 
المخالفين

مرضى نفسيون 
وباحثون عن 

الشهرة وراء 
ترويج الشائعات 

والبذاءات

 ٪ ٧٩٫١
ال يثقون في 
األخبار على 

تويتر .. و ٦٥ ٪ 
يرفضون شراء 
المتابعين

ما رأيك في استغالل مغردين  الرتفاع متابعيهم في الترويج للسلع التجارية؟ما رأيك في استغالل مغردين  الرتفاع متابعيهم في الترويج للسلع التجارية؟

لمكاسب شخصية على حساب المجتمع لمكاسب شخصية على حساب المجتمع 
يعتدي على حقوق المجتمع يعتدي على حقوق المجتمع 

من حقه االستفادة في ظل مشروعية تجارتهمن حقه االستفادة في ظل مشروعية تجارته
جرافيك [جرافيك [

٪ ٪ ٥٥٫٦٥٥٫٦
٪ ٪ ٧٫٤٧٫٤

٪  ٪  ٣٧٣٧

ما رأيك في الحسابات التي تؤجج الرأي العام ما رأيك في الحسابات التي تؤجج الرأي العام ؟؟

وقفها لمدد محددة حسب نوع المخالفة وقفها لمدد محددة حسب نوع المخالفة 
تطبيق القانون على صاحبها تطبيق القانون على صاحبها 

إغالقها نهائياً إغالقها نهائياً 
جرافيك [جرافيك [

٪ ٪ ٣١٫٨٣١٫٨
٪ ٪ ٤٤٫٥٤٤٫٥

٪ ٪ ٢٣٫٧٢٣٫٧

Osama  Ali
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إدارة الجرائم اإللكترونية تالحقهم والقانون يردعهم .. مواطنون لـ [:إدارة الجرائم اإللكترونية تالحقهم والقانون يردعهم .. مواطنون لـ [:

كتب: هبة البيه - وإبراهيم صالح:

أكـــــد عـــــدد مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــخـــبـــراء 
ــــحــــول مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  والــــمــــحــــامــــيــــن ت
خــاصــة «تويتر»  و  عــام  بشكل  االجــتــمــاعــي 
قطر  في  المستخدمين  عــدد  يتصدر  الــذي 
وبث  الشائعات  لترويج  منصة  إلــى  لخليج 
والكثيرون  بــل  والشتائم،  الــكــاذبــة  األخــبــار 
ـــار ويــســيــرون  بـــاتـــوا يــصــدقــون هــــذه األخـــب
وراءها بل ويشاركون في إعادة نشرها وهو 

ما قد يضعهم تحت طائلة القانون.

وأشاروا إلى أن نشر الشائعات وراءه عدة 
عدد  وزيـــادة  الشهرة  لتحقيق  إمــا  أســبــاب: 
المتابعين وحتى يعطي لنفسه أهمية بإثارة 
مــرض  سببه  يــكــون  قــد  أو   ، الــشــائــعــة  تــلــك 
نــفــســي لــــدى بــعــض مــســتــخــدمــي الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، وقـــد يــكــون لــهــم أهــــداف في 
بغرض  منهم  التقليل  أو  بالبعض  التشهير 
المنافسة، وقد تكشف هذه التصرفات عبر 
عن  المختلفة  االجتماعي  التواصل  وســائــل 

الكثير من العقليات ومعادن األشخاص.

لمكافحة  خـــاص  مــركــز  وجــــود  وأكـــــدوا 
الداخلية  وزارة  يتبع  اإللكترونية  الجرائم 
ويــتــلــقــى ويــحــقــق فـــي الـــبـــالغـــات ويــكــشــف 
الـــحـــســـابـــات الــوهــمــيــة ويــتــخــذ اإلجـــــــراءات 
والفتن  الــشــائــعــات  مــروجــي  ضــد  القانونية 

والشتائم .
وأشاروا إلى أن القانون القطري يتضمن 
الجرائم  تلك  تعالج  التي  المواد  من  العديد 
اإللكترونية وتصل فيها العقوبة إلى الحبس 

والغرامة.

تحٍر  دون  األخبار  تصديق  من  حــذروا  و 
و  المختصين  مسألة  أو  المسؤولة  للجهة 
الــكــاذبــة  األخـــبـــار  تنتشر  ال  حــتــى  تــرديــدهــا 
وجه  دون  األشــخــاص  اتــهــام  فــي  والتسبب 

حق.
و أشاروا إلى ضرورة تطبيق القانون على 
العمل  و  العام  الــرأي  تؤجج  التي  الحسابات 
على إغالقها حتى يأمن المجتمع من شرها 
تطبيق  و  الــحــســابــات  أصـــحـــاب  تــجــريــم  و 

القانون عليهم.

بعض المغردين « مع الخيل يا شقرا» للتعاطف بدون وعيبعض المغردين « مع الخيل يا شقرا» للتعاطف بدون وعي

إعادة نشر 
الشائعات 

والمساهمة 
في ترويجها 
جريمة

عقوبات رادعة 
في القانون 

القطري لمرتكبي 
الجرائم 
اإللكترونية

زايد علي:زايد علي:

التواصل  مــواقــع  أن  علي  زايــد  يــرى 
ـــة لــنــشــر  ـــل االجــــتــــمــــاعــــي أســـــــرع وســـي
الشائعات وتأجيج مشاعر الرأي العام، 
ال  المستخدمين  أغــلــب  أن  إلــى  الفــتــا 
يــوجــد لــديــهــم الــخــلــفــيــة أو الــمــعــرفــة 
بـــــمـــــدى خـــــطـــــورة نــــشــــر مــــثــــل هــــذه 
يــــدركــــون  ال  وكـــــذلـــــك  ـــومـــات  ـــمـــعـــل ال
على  والسلبي  الخطير  تأثيرها  مــدى 

المجتمع أو على األفراد.
الجهات  تقوم  أن  بضرورة  وطالب 
الحكومية المختصة، بتوضيح وإعالن 
على  للقائمين  رادعــة  عقوبات  وجــود 
هـــذا األمـــر خــاصــة أن ذلـــك يــحــد من 
من  البد  وكذلك  األخبار،  هذه  تداول 
عدم  على  الحرص  بــضــرورة  التوعية 

تداولها.
وقــــال: عــنــد رؤيـــة أي خــبــر يرسل 
لي عبر السوشيال ميديا ال أصدقه إال 
القنوات  أو  الصحف  عبر  وجــدتــه  إذا 
بوسائل  حسابات  لديها  التي  الرسمية 
ولكن  المختلفة،  االجتماعي  التواصل 

عـــــنـــــدمـــــا يـــنـــشـــر 
شــــــخــــــص يـــنـــشـــر 
شـــائـــعـــة مــنــقــولــة 
أعـــــتـــــمـــــدهـــــا  ال 
طــــريــــق  عــــــــن  ال 
التواصل  الــقــنــوات 
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
الموثوق  الرسمية 

فيها.
وأضـــــاف: البــد 
ــــحــــذر مــن  مــــن ال
الحسابات  انتشار 
خاصة  الــوهــمــيــة، 

سلبية  أهـــداف  لــه  يكون  البعض  وأن 
خبر  نشر  أو  معين  بشخص  للضرر 
بــعــيــنــه، فــيــقــومــون بــاســتــغــالل هــذه 
الــحــســابــات الــوهــمــيــة فـــي نــشــر هــذه 
يــســتــخــدمــون نشر  ــاً  ــان األمـــــور، وأحــي

إنتشار  تحقيق  بهدف  الشائعات 
المتابعين  عدد  وزيادة  أوسع 

.

وأشـــــــــــــــار إلـــــى 
قــــــــــــــدرة مـــــركـــــز 
الجرائم  مكافحة 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
ـــــوزارة الــداخــلــيــة  ب
ــــــــــى كـــــشـــــف  عــــــــــل
الــــــــحــــــــســــــــابــــــــات 
الــوهــمــيــة وكــشــف 
الــمــصــدر األصــلــي 
لـــنـــشـــر الـــشـــائـــعـــة، 
بــضــرورة  مطالباً 
وضـــــع حــــد لــهــذه 
األمـــــــور وتــطــبــيــق 

أقــــــصــــــى الـــــعـــــقـــــوبـــــة عـــلـــى 
مــــــــــــروجــــــــــــي 

لغيرهم  عبرة  يكونوا  حتى  الشائعات 
من الناس.

للمجتمع  رســالــة  أوجـــه  وأضـــــاف: 
للشباب والفتيات بشكل عام في حال 
غير  جهة  مــن  شــائــعــات  لهم  وصــلــت 
أوغير  مجهولة  جهة  ومــن   ، رسمية 
معترف بها أن تنتهي عنده وال يكمل 
نــشــرهــا طــالــمــا هـــو غــيــر مــتــأكــد من 
مصداقيتها، فكل فرد عليه أن يكون 
لــه دور إيــجــابــي فــي عـــدم نــشــر هــذه 
الشائعات خاصة أنها تشكل أثرا سلبيا 

على الشخص وعلى اآلخرين.

وسائل التواصل أسرع وسائل نشر الفتن

زايد علي

ومدى  المتابعين  شراء  ظاهرة  إلى  حسن  راشد  يشير 
حيث  صحيح،  غير  بشكل  الشائعات  نشر  في  مساهمتها 
المسؤولة  الــشــركــة  وتــقــوم  الــشــائــعــة  بنشر  الــمــغــرد  يــقــوم 
الوهمية  الحسابات  طريق  وعن  للخبر   » «رتويت  بعمل 
تــنــتــشــر وتــنــتــشــر داخــــل الــمــوقــع ويـــقـــوم بـــإعـــادة نــشــرهــا 
أغلبية  وأن  صحتها،  مــدى  مــن  الــتــأكــد  دون  الــكــثــيــرون 
إال  اليسعون  المتابعين  بشراء  يقومون  الذين  المغردين 
هذا  في  االجتماعي  التواصل  صفحات  على  الشهرة  وراء 
الــرقــابــيــة  الــجــهــات  عــلــى  يــجــب  لــذلــك  الـــزائـــف،  المجتمع 
في  والــتــدرج  الــعــام  الــرأي  تؤجج  التي  الحسابات  متابعة 
تمييز  ضرورة  الشباب  وعلى  إغالقها،  يتم  حتى  العقوبة 

الكاذبة. عن  الصحيحة  األخبار 

يــقــول نــاصــر الــشــمــري: 
«يــجــب إغــــالق الــحــســابــات 
الـــتـــي تـــؤجـــج الــــــرأي الــعــام 
تــهــدم  بــــأعــــمــــال  تــــقــــوم  و 
الــــمــــجــــتــــمــــع، ومـــحـــاســـبـــة 
الــمــغــرديــن عــلــى كــل كلمة 
تــــــصــــــدر مــــنــــهــــم تــــهــــدف 
إلــــى تــدمــيــر الــمــجــتــمــعــات 
وصـــــنـــــاعـــــة الــــفــــتــــن بــيــن 

األفراد.
وأضــــــاف: «إنـــنـــا نــؤمــن 

بـــالـــحـــريـــة وقـــــــدرة الـــفـــرد 
عــلــى إبــــــداء الــــــرأي ونــشــر 
الـــفـــكـــر اإليــــجــــابــــي الـــــذي 
يـــنـــهـــض بـــالـــمـــجـــتـــمـــع، إال 
أنــنــا أيــضــاً نــحــارب كــل ما 
نحو  الـــرأي  تأجيج  يــحــاول 
تـــحـــري  دون  شـــــائـــــعـــــات 
في  يــســاهــم  و  الــحــقــيــقــة، 
نشر الفكر السلبي، و يعتبر 
هــؤالء الــمــغــردون مرضى 

نفسيين بحاجة لعالج» .

شراء المتابعين يشعل الشائعات

أغلقوا حسابات الفتنة

راشد حسن:

ناصر الشمري:

راشد حسن

ناصر الشمري

هل تثق في األخبار التي يروجها المغردون عبر تويتر ؟هل تثق في األخبار التي يروجها المغردون عبر تويتر ؟

نعم نعم 
ال ال 

جرافيك [جرافيك [

٪ ٪ ٧٩٫١٧٩٫١

٪ ٪ ٢٠٫٩٢٠٫٩

هل توافق على تجريم ترويج  الشائعات عبر تويتر ؟هل توافق على تجريم ترويج  الشائعات عبر تويتر ؟

نعم نعم 
ال ال 

جرافيك [جرافيك [

٪ ٪ ٧٥٫٤٧٥٫٤

٪٪٢٤٫٦٢٤٫٦

هل تتقبل  ظاهرة شراء المتابعين ؟هل تتقبل  ظاهرة شراء المتابعين ؟

 نعم  نعم 
ال ال 

جرافيك [جرافيك [

٪ ٪ ٣٥٣٥

٪ ٪ ٦٥٦٥



٢٥٢٥
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

محمد الهاجري :محمد الهاجري :

يــشــيــر الـــمـــحـــامـــي - مــحــمــد مــاجــد 
الــهــاجــري إلـــى أن نــشــر الــشــائــعــات على 
عليه  يعاقب  االجتماعي  التواصل  مواقع 
قــانــون الــعــقــوبــات، فــي عـــدد مــن الــمــواد 
العقوبات  قانون  من   ١٩١ المادة  ومنها 
مدة  بالحبس  على: «يُعاقب  تنص  التي 
أزعج  من  كل  ســنــوات،  خمس  تجاوز  ال 
إحــــدى الــســلــطــات الــعــامــة بـــأن أبــلــغ بــأي 
طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث 
أو جرائم أو أخطار ال وجود لها، ويجوز 
ذلــك،  عــن  فــضــال  تحكم  أن  للمحكمة 
بإلزام المتهم بالمصروفات التي ترتبت 

على ذلك».
على  تنطبق  الــمــادة  هــذه  إن  وقـــال : 
واالستقرار  األمــن  تمس  التي  الشائعات 
أي  أو  سياسي،  أو  اقتصادي  موضوع  أو 
قضية تهم المجتمع وينشر بشأنها شائعة 

قد تضع ناشرها تحت طائلة القانون.
لسنة   (١٤) رقـــم  الــقــانــون  وأضـــــاف: 
الـــجـــرائـــم  بــمــكــافــحــة  الـــــخـــــاّص   ٢٠١٤
اإللكترونّية عالج العديد من القضايا التي 
كّنا بحاجة إليها ال سيما جرائم التهديد 
الشائعات  ونشر  اإللــكــتــرونــّي،  واالبــتــزاز 
واألخبار الكاذبة، حيث نّص القانون في 
المادة ٦ منه على أنه «يعاقب بالحبس 
وبالغرامة  سنوات،  ثالث  تجاوز  ال  مّدة 
خمسمائة  على (٥٠٠,٠٠٠)  تزيد  ال  التي 
ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
ا عن  كّل من أنشأ أو أدار موقًعا إلكترونًيّ
إحــدى  أو  المعلوماتّية،  الشبكة  طــريــق 
أخبار  لنشر  المعلومات،  تقنية  وســائــل 
سالمة  تعريض  بقصد  صحيحة،  غير 
الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي 

أو الخارجي للخطر.

عقوبات
ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة، 
وبالغرامة التي ال تزيد على (٢٥٠,٠٠٠) 

وخمسين  مــائــتــيــن 
أو  ريـــــــــــــــال،  ألــــــــــف 
ـــيـــن  بـــــــإحـــــــدى هـــات
الــــعــــقــــوبــــتــــيــــن، كــل 
أو  بــّث  أو  رّوج  مــن 
وسيلة،  بـــأي  نــشــر، 
تــلــك األخــــبــــار غير 
الـــصـــحـــيـــحـــة بــــذات 
وفــيــمــا   .. الـــقـــصـــد» 
األخبار  بنشر  يتعّلق 
نّص  والفيديوهات 
الــقــانــون فــي الــمــادة 

أنـــه  عـــلـــى  مـــنـــه   «٨»
ثالث  تــجــاوز  ال  مــدة  بالحبس  يعاقب   »
ســنــوات، وبــالــغــرامــة الــتــي ال تــزيــد على 
بإحدى  أو  ريــال،  ألــف  مائة   (١٠٠,٠٠٠)
هاتين العقوبتين، كل من تعّدى على أيٍّ 
من المبادئ أو القيم االجتماعّية، أو نشر 

أخــبــاًرا أو صـــوًرا أو 
صوتية  تــســجــيــالت 
تــتــصــل  مـــرئـــيـــة  أو 
بــــحــــرمــــة الـــحـــيـــاة 
العائلية  أو  الخاصة 
لــــألشــــخــــاص، ولـــو 
أو  صحيحة،  كانت 
تـــعـــّدى عــلــى الــغــيــر 
بــالــســّب أو الــقــذف، 
الشبكة  طــريــق  عــن 
أو  ـــة  الـــمـــعـــلـــومـــاتـــّي
إحدى وسائل تقنية 

المعلومات».

جرائم االبتزاز
وتــــصــــّدى الـــقـــانـــون كـــذلـــك لــجــرائــم 
االبــتــزاز، حيث نــّص فــي الــمــادة ٩ على 
أنه «يعاقب بالحبس مّدة ال تجاوز ثالث 
ســنــوات، وبــالــغــرامــة الــتــي ال تــزيــد على 

بإحدى  أو  ريــال،  ألــف  مائة   (١٠٠,٠٠٠)
هــاتــيــن الــعــقــوبــتــيــن، كـــل َمـــن اســتــخــدم 
وســائــل  إحـــدى  أو  المعلوماتّية  الشبكة 
ابتزاز  أو  تهديد  في  المعلومات،  تقنية 
أو  بعمل  الــقــيــام  عــلــى  لحمله  شــخــص، 

االمتناع عنه» .
ــتــواصــل  ـــظـــراً لـــحـــداثـــة ال ــــه ن ـــابـــع أن وت
االجـــتـــمـــاعـــي وتــــعــــدد طـــــرق الـــتـــواصـــل 
االجتماعي المختلفة خلقت بيئة خصبة 
إثارة  وأحياناً  والشائعات  األخبار  لتداول 
ونشر  حولها  اخــتــالفــات  يــحــدث  قضية 
بقصد  نشرها  في  والمشاركة  الشائعات 
تحت  يوقعهم  بجهالة  أو  قصد  بغير  أو 

طائلة القانون.

األخبار الكاذبة
وأضـــــــاف: وكـــذلـــك يــعــاقــب الــقــانــون 
األخبار  نشر  فــي  يساهم  الـــذي  الشخص 
الكاذبة والمرسل لها، حيث يعاقب القانون 
هذا الشخص عندما يقوم بالتعديل على 
نشرها،  عند  عليها  أضــاف  أو  المعلومة 
في  يعاقب  المتلقي  فالشخص  وبالتالي 

حال عدم تأكده من مصدرها الحقيقي.
وأشار إلى أن أي اختراق بغير موافقة 
يــعــاقــب عليها الــقــانــون ويــتــضــمــن ذلــك 
اختراق الحسابات اإللكترونية، وكل فرد 
حصل على كلمة سر حساب أحد ودخل 
حساباته بــدون علمه أو بــدون إذن فهو 

مخالف للقانون ويعاقب عليه.
ووجــه أي متلٍق ألي بيانات أو أخبار 
نشره  قبل  الخبر  نــوع  عــن  النظر  بغض 
وعدم  منه  التأكد  من  البــد  تصديقه  أو 
نــشــره وتـــرويـــجـــه بــحــيــث ال يــقــع تحت 
الحرص  كذلك  وعليهم  القانون،  طائلة 
الدائم على تغيير كلمة المرور لإليميالت 
والحسابات اإللكترونية المختلفة بشكل 
دوري ويتم مالحظتها من الدخول غير 

القانوني.

الحبس والغرامة عقوبة الجرائم اإللكترونية
ــاد ــص ــت ــالق ــــرار وتـــســـبـــب خـــســـائـــر ل ــــق ــــت ــــــن واالس ـــات تـــمـــس األم ـــع ـــائ ـــش ال

محمد الهاجري

أكـــــــد الــــمــــحــــامــــي أحـــمـــد 
الــســبــيــعــي أن نــشــر وتــرويــج 
الــشــائــعــات يــجــرمــهــا قــانــون 
ـــات، وهــــنــــاك فـــرق  ـــعـــقـــوب ال
بـــيـــن نـــشـــر الـــشـــائـــعـــة وبــيــن 
إفشاء األســرار حتى لو كانت 
حــقــيــقــيــة وكـــالهـــمـــا مــجــرم 
فــي الــقــانــون، وهــنــاك كذلك 
بين  خلط  وهناك  التشهير، 
هـــذه األمــــور ولــكــن الــقــانــون 
يــفــرق بــيــنــهــم فـــي الــتــحــديــد 

والعقوبات. 
وأضــــاف: يــتــم أحــيــانــاً في 

حال تداول القضايا عبر تويتر ينقسم الناس إلى 
قسمين، بين مؤيد ومعارض، ويظلون في حالة 
حرب مستمرة وإطالق االتهامات على كل فريق.
وقال : الشائعة ال يوجد لها سند من الواقع، 

والــقــصــد مــنــهــا يـــكـــون ليس 
التشهير ولكن يكون الغرض 
مــنــهــا الــزعــزعــة وبـــث عــدم 
ونحتاج  واألمـــن،  االســتــقــرار 
إعــادة النظر في إعــادة نشر 
قبل  والــتــفــكــيــر  تــدويــنــة  أي 
آخرين  نــؤذي  ال  حتى  النشر 

بهذا األمر.
قــضــيــة  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
مشاعر  وتــأجــيــج  الــشــاعــات 
ـــــعـــــام فـــــي غـــايـــة  الــــــــــرأي ال
أن  ويـــــجـــــب  الــــــخــــــطــــــورة، 
يــكــون هــنــاك تــعــامــل حــازم 
الموقف  غياب  للنظر  الالفت  من  ألنه  معها، 
قد  الــذي  الــشــائــعــات  مــن  الكثير  فــي  الــرســمــي 
يــكــون إعــالنــه ضـــروريـــا لــوقــف الــحــديــث عن 

بعينها. قضية 

ــــرى هــبــة الــرئــيــســي أن  ت
تـــويـــتـــر تــــحــــول إلـــــى مــنــصــة 
ــتــرويــج الــشــائــعــات، وبــيــئــة  ل
لــــنــــشــــر الـــــفـــــتـــــن وتــــأجــــيــــج 
المشاعر، والتشهير والتشويه 
وأظهر  عليه  تربينا  ما  لكل 
مـــــســـــاؤى ضــــعــــفــــاء الـــنـــفـــس 
ومـــرضـــى الــفــكــر وعــديــمــي 
األخـــــالق، وهــــذا هــوالــجــانــب 
ـــواصـــل  ـــت ـــســـيـــئ لــــمــــواقــــع ال ال
الفرصة  وإتاحة  االجتماعي 
لــــــهــــــدم كـــــــل مـــــــا يـــــعـــــارض 

أفكارهم أومعتقداتهم.
وقالت: رأينا حروبا قامت من هذه المواقع 
وفتنا داخل المجتمعات ولها القدرة على عمل 
منظمات  وهناك  كانت،  دولة  أي  في  المشاكل 
واالستقرار  لألمن  زعزعة  عمل  الفاعل  دورها 
لــلــمــجــتــمــعــات كـــكـــل، ولــــألســــف يـــقـــوم بــعــض 

الــشــائــعــات  بنشر  الــمــغــرديــن 
صــحــتــهــا  مــــن  الـــتـــأكـــد  دون 
ما  كــل  نشر  فــي  والمساهمة 
إحــســاس  أي  دون  ســيــئ  هــو 
مجتمعه،  تجاه  بالمسؤولية 
قــــادرة  كــلــمــات  بــعــض  وأن 
عــلــى هــــدم بـــيـــوت وتــفــريــق 
تــدمــيــر  عــــن  عــــوضــــاً  أزواج 

لألخالق والعادات.
كل  ردع  يجب  وأضــافــت: 
كل  على  ومحاسبته  مخطئ 
صفحته  عــلــى  تــخــرج  كــلــمــة 
والعمل على إغالق الحسابات 
نشر  فــي  مباشر  بشكل  تساهم  الــتــي  الوهمية 
المؤسسات  قبل  من  والــرد  والفتن،  الشائعات 
الشباب  توعية  عن  عوضاً  والــوزارات  الحكومية 
والمجتمع تجاه األخبار الكاذبة وكيفية التعامل 

معها.

وسائل  «انــتــشــرت  المفتاح:  عبدالرحمن  أحمد  يقول 
المجتمع  و  العربية  المجتمعات  في  االجتماعي  التواصل 
القطري بشكل كبير و يتصدر موقع «تويتر» في الفعالية 
من قبل المستخدمين القطريين ولذلك يؤثر بشكل كبير 
في عرض األفكار و اآلراء تجاه مختلف قضايا المجتمع.

في  االستقرار  وتزعزع  الفزع  تثير  الشائعات  أن  وأكد 
أي مجتمع ولذلك يجب تفعيل القانون وردع المخالفين.
الحكومية  والــمــؤســســات  الــهــيــئــات  عــلــى  يــجــب  وقــــال: 
سرعة الرد على مروجي الشائعات وعدم تركهم يعبثون 
الصحيحة  للمعلومة  بيان  عن  عوضاً  األفــراد،  أفكار  في 
وتــكــذيــب كـــل األخـــبـــار الــمــضــلــلــة الــتــي تــؤثــر ســلــبــاً على 

المجتمع» .

تأجيج مشاعر الرأي العام خطر

تويتر أظهر مساوئ ضعفاء النفوس

الشائعات تزعزع االستقرار

أحمد السبيعي:

هبة الرئيسي:

أحمد المفتاح:

أحمد السبيعي

هبة الرئيسي

أحمد المفتاح

قـــــال خـــالـــد صـــالـــح الــيــافــعــي - مــــدرب 
واستشاري في التنمية البشرية: إن ظاهرة 
انــتــشــار الــشــائــعــات ليست جــديــدة ولألسف 
كثيرة  مــجــاالت  فــي  تستخدم  الشائعة  أن 
منها أغراض شخصية وتجارية وسياسية، 
في  فعلهم  وردة  الجمهور  انطباع  وألخـــذ 
أمر ما، ولكن باتت للشائعة قوة أكثر من 
إلى  وأشــار  االنتشار.  سرعة  بسبب  الماضي 
أن البعض يقوم بنشر الشائعات أو األخبار 
الـــكـــاذبـــة لــتــحــقــيــق الـــشـــهـــرة وزيـــــــادة عــدد 
المتابعين وحتى يعطي لنفسه أهمية بإثارة 
تلك الشائعة . وأوضــح أن تكرار هذا األمر 
بعض  لــدى  نفسياً  مــرضــاً  يعتبر  قــد  سببه 
مستخدمي التواصل االجتماعي، وقد يكون 

لهم أهداف في التشهير بالبعض أو التقليل 
هذه  تكشف  وقد  المنافسة،  بغرض  منهم 
التصرفات عبر وسائل التواصل االجتماعي 
المختلفة عن الكثير من العقليات ومعادن 
األشــخــاص. وأكــد أن ســوء استخدام بعض 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  فــي  التقنيات 
ــــه مــــــردود خــطــيــر على  أصـــبـــح ســلــبــيــاً ول
المجتمع خاصة عندما يصبح األمر في إطار 
التشهير باألفراد أو المؤسسات أو لتحقيق 
مصالح شخصية، أو للجهل بخطورة هذه 
األمور. وأضاف: أي شيء ينشر دون الدقة 
ويتناقل دون وعــي وبــدون بيان بخطورة 
هذه الشائعة التي قد تهدم بيوتا وتؤثر على 
شخصيات وقد تؤثر كذلك في نشاط وعمل 

مؤسسات ومن الممكن أن يقوم أي شخص 
بالتشهير بأي شخصية ناجحة ويقوم بنشر 
هـــذه الــشــائــعــة، وكــثــيــر مــن المستخدمين 
الذين نطلق عليهم «اإلسفنجيين» يصدقون 

وينشرون أي شيء يرونه.
ووجه بضرورة األخذ بالنصيحة اإللهية 
ــوا إِْن  ــنُ ــِذيــَن آََم ــَهــا الَّ فــي قوله تعالى: «يَــا أَيُّ
َقْوًما  تُِصيبُوا  أَْن  َفتَبَيَّنُوا  بِنَبَأٍ  َفاِسٌق  َجاءَُكْم 
نَاِدِميَن»  َفَعْلتُْم  َما  َعلَى  َفتُْصبُِحوا  بَِجَهالٍَة 
التعامل  في  الربانية  الوصية  تعتبر  فهذه   ،
مع المعلومة أو الشائعة ويوصينا اهللا بعدم 
من  التي  المعلومات  نشر  وإعـــادة  التشهير 
على  سيئ  مــــردود  لها  يــكــون  أن  الممكن 

الفرد أو المجتمع.

خالد صالح اليافعي: أغراض شخصية وتجارية وسياسية

خالد صالح اليافعي

يــــــؤكــــــد حـــــمـــــد األشـــــــــــــــراف أن 
للشائعات  تــــروج  الــتــي  الــحــســابــات 
لــيــســت إال مـــجـــرد أفــــــراد يــســعــون 
للشهرة و ال يسعون إلى نشر الفتن 
يجب  ال  لذلك  المجتمع،  تفريق  أو 
تجريمهم  أو  صــفــحــاتــهــم  إغــــالق 
بأي شكل من األشكال و هذه آراء 
فردية و كل فرد حر في رأيــه إال 
تمس  التي  المواضيع  إلى  تطرق  لو 
و  األفــراد  وإهانة  واألمــانــة  الشرف 
المؤسسات و في حاالت التشهير و 

العزم على تجريح األفراد.
وقـــــال: يــجــب الــــرد عــلــى هـــؤالء 
ـــاألفـــكـــار اإليـــجـــابـــيـــة و تــصــحــيــح  ب
السوي  بالفكر  وإقناعهم  األخــطــاء 
و  للمعلومات  وتصحيح  والصحيح 

لبيان  كمنطلق  الحوار  فكرة  اتخاذ 
مـــدى بــعــد أفــكــارهــم عــن الطريق 

الصحيح.

بتفعيل  الــعــضــيــب  أحــمــد  يــطــالــب 
الـــقـــانـــون ضـــد مـــروجـــي الــشــائــعــات 
على  والمحرضين  الفتن  ومــثــيــري 

األفراد بتعليقاتهم غير المسؤولة.
وقــــال: تــويــتــر تــحــول إلـــى منصة 
لمفتعلي  ومنبر  الــشــائــعــات  لــتــرويــج 
الـــمـــشـــاكـــل وهــــادمــــي الــمــجــتــمــعــات 
واألخـــبـــار الــمــنــتــشــرة فـــي الــمــوقــع ال 
جهة  مــن  صــلــة  بـــأي  للحقيقة  تــمــت 
وأغــلــبــهــا غــيــر مـــوثـــوق ويــجــب على 
في  المعلومة  مصدر  تحري  األفــراد 
األساس، ومتابعة األفراد المسؤولون 
في الدولة وأصحاب المناصب حتى 
معلومات  أي  عــن  التحري  تستطيع 
معاقبة  ويجب  صحتها،  من  والتأكد 
ـــه نــفــســه فـــي نشر  كـــل مـــن تـــســـول ل

الــشــائــعــات الــتــي تــؤجــج الــــرأي الــعــام 
سببا  يــكــون  ال  حتى  قانونياً  وردعـــه 

في حدوث فتنة داخل المجتمع» .

بعض التعليقات تحريضيةباحثون عن الشهرة يشعلون الفتن
أحمد العضيب:حمد األشراف:

أحمد العضيبحمد األشراف

كيف ترى المغرد الذي يسعى لتأجيج الرأي العام ؟كيف ترى المغرد الذي يسعى لتأجيج الرأي العام ؟

يسعى للشهرة يسعى للشهرة 
بحاجة لعالج نفسي بحاجة لعالج نفسي 

جرافيك [جرافيك [

٪ ٪ ٤٤٫٨٤٤٫٨
٪ ٪ ٧٫٢٧٫٢

٪ ٪ ٢٠٫١٢٠٫١ ٪ ٪٢٧٫٩٢٧٫٩

يجب ردعه قانونيا يجب ردعه قانونيا 
يسعى لزيادة عدد المتابعينيسعى لزيادة عدد المتابعين
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كتبت - هبة البيه:

الـــطـــريـــق إلــــى الـــشـــهـــرة على 
لنجومية  وفــقــاً  يــعــد  لــم  تــويــتــر 
لــقــوة  أو  الــــحــــســــاب،  صــــاحــــب 
لـــمـــا  أو  وحـــــجـــــتـــــه،  تـــــأثـــــيـــــره 
يــطــرحــه مــن أفــكــار وقــضــايــا.. 
فــقــد أصــبــحــت ظـــاهـــرة شـــراء 
تجارة  أو»الفالورز»  المتابعين 
رائــجــة عــلــى اإلنــتــرنــت، ويقف 
وراءها وسطاء وشركات سرية 
الــزائــفــة  الجماهيرية  لصناعة 

مقابل حفنة دوالرات.

وانتشر العديد من اإلعالنات 
وكذلك  المختلفة  المواقع  على 
 ٥ عــدد  يُــبــاع  حيث  تويتر،  على 
 ٥ بسعر  وهمي-  متابع-  آالف 
مــواقــع  وفــــي  فــقــط،  دوالرات 
اإلعــالن  تــم  أخـــرى  متخصصة 
خليجيين،  متابعين  توفير  عن 
واتضح أن عدد المشتركين في 

تلك الخدمة وصل إلى ١٦٦٠.
 ٥٠٠ خــدمــات  الموقع  وقــدم 
و٣٥٠٠  دوالرات،   ٥ بــــ  مــتــابــع 
 ٣٠ ٥ أيـــــام بــمــبــلــغ  مـــتـــابـــع فـــي 
في  مــتــابــع  آالف  و٨  دوالراً، 

دوالراً.   ٥٠ بـــســـعـــر  أيــــــــام   ٧
وهــــنــــاك عـــــدة طـــــرق لــــزيــــادة 
أحد  قيام  منها  المتابعين  عدد 
األشــــخــــاص بـــإنـــشـــاء مــجــمــوعــة 
أســمــاء تــتــراوح مــا بــيــن الـــ ١٠٠ 
بتخزين  وقــــام  اســـم   ٣٠٠ إلـــى 
األسماء تحت رقم سري واحد، 
يـــقـــوم بــتــســجــيــل الــــدخــــول بكل 
لمن   Follow وعمل  الحسابات 

يدفع له المبلغ المطلوب.
مجموعة  يملك  من  وهناك 
حسابات أو حساباً واحداً ضخماً 
المتابعين  مــن  كبير  عــدد  وبــه 

مــثــل حــســابــات عــمــل الــريــتــويــت 
مبلغ  بتقاضي  يــقــوم  الــكــثــيــرة، 
ريتويت  عمل  لقاء  معين  مادي 
لعدد متفق عليه من التغريدات 

نظير مبلغ مادي.
المتابعين  عـــدد  زيـــادة  ومـــع 
الــــمــــزيــــفــــيــــن يـــــبـــــدو صـــاحـــب 
الـــحـــســـاب شــخــصــيــة مــــؤثــــرة، 
حــــيــــث يــــتــــم نــــشــــر مـــــا يــكــتــبــه 
صاحب الحساب عبر المتابعين 
نشر  بذلك  ويمكنه  الوهميين، 
عشرات  يتناقلها  التي  الشائعة 
تويتر،  مستخدمي  من  اآلالف 

وهــــو مـــا دفــــع بــعــض أصــحــاب 
استغاللها  إلــى  الــحــســابــات  تــلــك 
الشخصية  الخصومات  لتصفية 
واالنتقام لصالح آخرين يسعون 
لــلــتــشــويــه وإثــــــارة الـــــرأي الــعــام 

دون التعرض للمحاسبة.!
الخدمة  لهذه  البعض  ويلجأ 
ــهــا تــســاعــد على  عــلــى اعــتــبــار أن
األفــكــار  أو  الــمــنــتــجــات  انــتــشــار 
أو  فــــكــــرة  نـــشـــر  مــــحــــاولــــة  أو 
إشــــاعــــة، وكـــذلـــك تــســاهــم فــي 
ـــفـــرد أو  ـــل تـــحـــســـيـــن الــــظــــهــــور ل
اإلنترنت  على  التجاري  لمجاله 

وتُــعــتــبــر كـــذلـــك إســتــراتــيــجــيــة 
إلشـــــهـــــار الـــمـــنـــتـــجـــات والـــســـلـــع 
والــمــواقــع وزيـــادة «الــتــرافــيــك» 
والـــزيـــارات والــــزوار مــن خالل 
للبعض  وفـــقـــاً  وتــعــتــبــر  تــويــتــر 
توليد  فــي  ناجحة  إستراتيجية 

وزيادة التحول والمبيعات.
وانـــتـــشـــرت تـــلـــك الـــظـــاهـــرة 
عـــــــلـــــــى مـــــــــوقـــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
االجــــتــــمــــاعــــي»تــــويــــتــــر»، ومـــع 
ــــدهــــا كــــثــــرت الـــشـــكـــاوى  ــــزاي ت
كــــذلــــك مــــن مـــشـــتـــريـــن لــتــلــك 
الــــخــــدمــــة، فــــرغــــم أنــــهــــم قــد 

وصـــلـــوا إلــــى الـــعـــدد الــمــطــلــوب 
أنه  إال  وزيـــادة  المتابعين  مــن 
وبــــإعــــادة الــنــظــر فـــي حــقــيــقــة 
حسابات  أنهم  اتضح  المتابعين 
غـــيـــر حــقــيــقــيــة، فـــهـــم مــجــرد 
حـــســـابـــات لـــهـــا صــــور وأســـمـــاء 
عــــربــــيــــة ولــــكــــنــــهــــا حــــســــابــــات 
تضع  تــطــبــيــقــات  فــي  مــشــتــركــة 
أحــــــاديــــــث وحــــكــــمــــاً تــلــقــائــيــة 

متفاعلة. وكأنها  لتظهر 
أن  الـــمـــتـــخـــصـــصـــون  وأّكــــــــد 
إمـــا  األمـــــر  هــــذا  وراء  الــــدافــــع 
حــب الــشــهــرة والــتــبــاهــي أمــام 

اآلخــــــريــــــن بـــــالـــــعـــــدد الـــكـــبـــيـــر 
تجارية  ألهــداف  أو  للمتابعين 
الشركات  إليه  تلجأ  وتسويقية 

دعائية. ألسباب 
السهل  من  أنه  إلى  وأشــاروا 
الــمــتــابــعــون  كــــان  إذا  مـــعـــرفـــة 
من  وهــمــيــيــن،  أم  حــقــيــقــيــيــن 
حساباتهم  على  الدخول  خالل 
ومــــعــــرفــــة نــــشــــاطــــهــــم، حــيــث 
مــتــابــعــي  غـــالـــبـــيـــة  أن  لــــوحــــظ 
أصــــــحــــــاب تــــلــــك الــــحــــســــابــــات 
أي  تــحــمــل  ال  وهــــي  وهــمــيــون 

تفاعل.

العالم السري لحسابات تويتر الوهميةالعالم السري لحسابات تويتر الوهمية
الــــحــــســــابــــات وتــــصــــفــــيــــة  الـــــشـــــائـــــعـــــات  ــــر  ــــش ــــن ل ـــــع..  ـــــي ـــــب ـــــل ل الــــوهــــمــــيــــيــــن  ــــن  ــــي ــــع ــــاب ــــت ــــم ال آالف 

مــــــــوزة  د.  أعــــــــربــــــــت 
الخبيرة النفسية  المالكي- 
إقبال  مــن  استغرابها  عــن 
ـــريـــن عــــلــــى شـــــراء  ـــي ـــكـــث ال
إعــادة  وشــراء   ، المتابعين 
أن  أو  الـــتـــدويـــنـــات،  نــشــر 
شخصاً يقوم بفتح حساب 
يــحــمــل اســمــك وصــورتــك 

ويعمل هو عليه لتفعيله.
مــشــيــرة إلـــى أن األمـــر 
«مرضية  ظــاهــرة  أصــبــح 
يــتــبــاهــون  فــالــكــثــيــرون   »

فـــي الــمــجــالــس وأمـــــام الـــنـــاس بـــارتـــفـــاع عــدد 
متابعيهم، وتجد حتى أطباء يتباهون بارتفاع 
بــدالً  مــلــيــون،  كــذا  مــن  ألكــثــر  المتابعين  عــدد 
والخبرات،  المهني  التاريخ  عن  التحدث  من 

وانتشارها يُعتبر ظاهرة غير صحية إطالقاً. 
سخافة»،  تويتر  بمتابعي  وقالت:»المباهاة 
غير  أنــهــا  كما  الــمــشــاكــل،  مــن  الكثير  وتجلب 
شعبية  يزيد  ما  أن  كما  حقيقي،  بشكل  فاعلة 

اإلنــــســــان بــشــكــل حــقــيــقــي 
الحقيقية  اآلراء  كتابة  هو 
ومناقشة  صحيح،  بشكل 

قضايا تهم المجتمع.
الظاهرة  أن  إلــى  الفتة 
والجميع  واضـــحـــة،  بــاتــت 
يـــعـــرف كــيــف يــمــيــز بين 
أشــــــخــــــاص لــــهــــم شـــهـــرة 
حـــقـــيـــقـــيـــة ومـــتـــابـــعـــيـــن 
أشخاص  وبين  حقيقيين 

لديهم متابعون مزيفون.
وأّكـــــــــــدت أنــــــه ُعـــــرض 
لها  حساباً  أحد  يتولى  أن  مرة  من  أكثر  عليها 
ويقوم  تويتر  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
ولكنها  عليه،  كتبها  من  وأجــزاء  حكم  بكتابة 
مقابل  األمر  هذا  عليها  ُعرض  حيث  رفضت، 
الــذي  للشخص  ريــــال   ٥٠٠٠ إلـــى   ٢٠٠٠ دفـــع 
وفضلت  رفضت  ولكنها  األمــر،  هــذا  سيتولى 
أن يتم االعتماد على كتبها ومن يريد متابعة 

آرائها عليه شراء الكتب وقراءتها.

د. موزة المالكي: شراء المتابعين ظاهرة َمَرضّية

د. موزة المالكي

قال ماجد حمد الجبارة 
إن  إعــــالمــــي:  مــســتــشــار   -
المتابعين  شــــراء  ظــاهــرة 
انتشرت  الــرتــويــت  وشــــراء 
بـــــشـــــكـــــل كـــــبـــــيـــــر األيـــــــــــام 
الماضية، وهناك حسابات 
تجد  مشهورين  ألشخاص 
يــقــومــون  مــتــابــعــيــهــم  أن 
بـــإعـــادة نــشــر تــدويــنــاتــهــم 
مــــن بـــــاب حــبــهــم لـــهـــؤالء 
األشخاص وليس للموافقة 
عــلــى الــفــكــرة أو الــمــقــولــة 
ــــتــــي يـــقـــولـــهـــا، وهـــنـــاك  ال

آخرون يكتبون أشياء قيمة جداً ولكن لم يهتم 
بها أحد أو يعيد نشرها أو يتم تداولها ، وهنا 
الحكم  يمكن  ال  إنــه  وأضــاف:  المشكلة.  تكمن 
على الشخص من واقع عدد متابعيه على العالم 
االجتماعي. الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  االفــتــراضــي 

وأشار إلى أن الجماهير تتهافت على حسابات 
العامة  والشخصيات  الــديــن  وعــلــمــاء  الفنانين 

مــغــرداً  أحــدهــم  تجد  فقد 
تــغــريــدة عـــاديـــة ولـــم يقل 
عــدداً  تجد  لكن  شيئاً  فيها 

كبيراً من التداول لها.
وأّكـــد أن ظــاهــرة شــراء 
يلجأ  والمتابعين  الرتويت 
إلــيــهــا الــبــعــض كـــنـــوع من 
ويتم  االجتماعية  الواجهة 

التباهي بعدد المتابعين.
وأشار إلى أن الخطورة 
تـــكـــمـــن فـــــي كــــــون أغـــلـــب 
يكونون  المتابعين  هـــؤالء 
وهميين، وتحولها لتجارة 
، خاصة أنه منذ فترة قامت إدارة تويتر بإلغاء 
عـــدد كــبــيــر مـــن الــحــســابــات الــوهــمــيــة وكــشــف 
األمــــر وفــضــح مـــن يــقــوم بـــشـــراء الــمــتــابــعــيــن، 
بــاإلضــافــة ألن الــكــثــيــريــن أصــبــحــوا يــتــاجــرون 
ويبيعون حساباتهم بعد وصولها لعدد متابعين 
معين، واألمر أصبح تنافساً بينهم، أسوة بمن 

يتنافسون على شراء األرقام المميزة.

المشاهير ال يلجأون لشراء المتابعين
ماجد الجبارة:

ماجد الجبارة

فـــقـــط دوالرات   ٥ مــــــقــــــابــــــل  وهــــــــمــــــــي  مــــــتــــــابــــــع  آالف   ٥ يــــــبــــــيــــــعــــــون  ـــــــــاء  ـــــــــط وس

ــــر ــــت ــــوي ت ــــــر  ــــــب ع الــــخــــلــــيــــجــــيــــيــــن  ـــــن  ـــــي ـــــع ـــــاب ـــــت ـــــم ال آالف  ــــــــــروا  ــــــــــت اش شــــــخــــــصــــــاً   ١٦٦٠

هل تساهم ظاهرة الحسابات هل تساهم ظاهرة الحسابات 
الوهمية في ترويج الشائعات ؟الوهمية في ترويج الشائعات ؟

ال ال نعم نعم 
جرافيك [جرافيك [

٪ ٪ ٨٣٫١٨٣٫١

٪ ٪ ١٦٫٩١٦٫٩

شركات سرية للنصب على راغبي الشهرة على تويتراألسعار حسب عدد المتابعينبورصة للمتابعين الوهميين من جنسيات مختلفة

شراء حسابات جاهزة ومتابعين وهميينإعالنات على مواقع التواصل لبيع المتابعينمتابعون عرب وأجانب
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يعكس   :] ـ  الـــدوحـــة 
افــــتــــتــــاح مـــجـــمـــع الـــخـــدمـــات 
مسيمير  بمنطقة  الحكومية 
توفير  على  الحكومة  حرص 
مــــزيــــد مـــــن ســـبـــل الــتــيــســيــر 
المراجعين  على  والتخفيف 
والمقيمين،  المواطنين  مــن 
وســــــــعــــــــيــــــــاً نـــــــحـــــــو تـــــعـــــزيـــــز 
الــالمــركــزيــة، وتــســهــيــل إنــهــاء 

الحكومية.  المعامالت 
ويـــــشـــــغـــــل مــــبــــنــــى مـــجـــمـــع 
الجديد  الحكومية  الخدمات 
يزيد  مــا  مسيمير،  بمنطقة 
تتكون  مربع،  متر   ٦٠٠ على 
مــن كــاونــتــر اســتــقــبــال مــزود 
المراجعين،  لتنظيم  بجهاز 
واثــنــيــن وعــشــريــن «كــاونــتــر» 
لـــخـــدمـــة الـــمـــراجـــعـــيـــن يــقــدم 
مــن خــاللــهــا اثــنــان وعــشــرون 

وزارات  سبع  خدمات  موظفاً 
لـــلـــجـــمـــهـــور، مـــوزعـــيـــن عــلــى 

وزارات  ســـبـــع 
ومـــــؤســـــســـــات 
بــــــــــالــــــــــدولــــــــــة 
وزارة   ..
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  
الــعــدل  وزارة 
التنمية  وزارة 
ــــــــــــــــــــــــــــة  اإلداري
التعليم  وزارة 
والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم 
وزارة  الــعــالــي 
وزارة  البلدية 

االقــتــصــاد  والــعــمــل والــشــؤون 
االقتصاد  وزارة  االجتماعية، 

الــبــلــديــة  وزارة  والــــتــــجــــارة، 
وزارة  العدل،  وزارة  والبيئة، 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، 
التعليم  وزارة 
والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم 
إضافة  الــعــالــي، 
ــــى الــمــؤســســة  إل
ـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــة  ال
الــــــــقــــــــطــــــــريــــــــة 
ــــــكــــــهــــــربــــــاء  ــــــل ل
والـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاء.. 
كـــــــمـــــــا يــــــوجــــــد 
مـــكـــتـــب خـــاص 
بـــــــمـــــــقـــــــابـــــــالت 
لـــجـــنـــة االســــتــــقــــدام الـــتـــابـــعـــة 
مكتب  ويعمل  العمل،  لــوزارة 

في  ليومين  االستقدام  لجنة 
األســــبــــوع الســتــقــبــال طــلــبــات 
الــــمــــواطــــنــــيــــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن 
ـــغـــطـــي الـــمـــجـــمـــع الـــجـــديـــد  وي
والمعمورة  مسيمير  مناطق 
والمطار  والهالل  السنيم  وأم 

الصناعية.  والمنطقة 
ويــــعــــمــــل الــــمــــجــــمــــع عـــلـــى 
فــتــرتــيــن الـــصـــبـــاحـــيـــة وتـــبـــدأ 
صباحاً  والنصف  السابعة  من 
والفترة  ظهراً  الواحدة  وحتى 
الــمــســائــيــة وتــبــدأ مــن الــثــالــثــة 

مساء. السابعة  وحتى  عصراً 

المراجعين  استقبال  صالة   
المخصصة  الــصــالــة  وتــســع 
بمبنى  المراجعين  الستقبال 

ــــــي مـــائـــتـــي  الــــمــــجــــمــــع حــــــوال
مــــــــراجــــــــع.. تــــــم تـــخـــصـــيـــص 
لمعامالت  الكاونترات  بعض 
كاونترات  إلى  إضافة  النساء، 
أخــــرى تــم تــحــديــدهــا إلنــهــاء 
مــعــامــالت كــبــار الــســن وذوي 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، وقــد 
اشـــتـــمـــل الــمــبــنــى عـــلـــى ثــالثــة 
إلى  إضافة  للطوارئ،  مخارج 
تــجــهــيــزه بــأجــهــزة اســتــشــعــار 
الــــحــــرائــــق والـــــدخـــــان حــســب 
ــعــامــة  ال اإلدارة  مـــواصـــفـــات 
ـــمـــدنـــي.. هــــذا إلــى  لـــلـــدفـــاع ال
كافية  مساحات  وجود  جانب 
المراجعين. سيارات  لمواقف 
ويــــعــــتــــبــــر مــــبــــنــــى مـــجـــمـــع 

ــــحــــكــــومــــيــــة  ـــــــخـــــــدمـــــــات ال ال
المبنى  هو  مسيمير  بمنطقة 

ـــعـــد  الـــــــثـــــــانـــــــي ب
مـــبـــنـــى مــجــمــع 
الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
بـــــــمـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة 
تم  الذي  الريان 
أواخــر  افتتاحه 
الماضي،  الــعــام 
إنجازه  تم  وقد 
فــــــــــي حـــــــوالـــــــي 
ســـبـــعـــة أشـــهـــر، 
الــعــمــل  بــــــدأ  إذ 

 ..٢٠١٥ نوفمبر  شهر  في  به 
ـــجـــديـــد  ــــاز الـــمـــبـــنـــى ال ــــمــــت وي

بــوجــوده فــي جـــوار عـــدد من 
مما  الداخلية،  وزارة  مباني 
ــــســــهــــل عـــلـــى  ي
مـــــراجـــــع  أي 
معاملته  إنهاء 
مـــــــــن مـــــركـــــز 
ـــــــخـــــــدمـــــــات  ال
ــــــــمــــــــوحــــــــدة  ال
الــتــابــع لــــوزارة 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة، 
والـــــــــتـــــــــوجـــــــــه 
ـــــــــاشـــــــــرة  مـــــــــب
إلـــــــــى مـــجـــمـــع 
ـــــــخـــــــدمـــــــات  ال
الــحــكــومــيــة لــمــتــابــعــة طــلــبــاتــه 
ـــــــــــوزارات الــــحــــكــــومــــيــــة  بـــــــــــال

الــمــخــتــلــفــة.. وهــــو مـــا يــوفــر 
كــثــيــراً مــن الــجــهــد والــمــســافــة 
ــــــوصــــــول إلـــــــى مـــركـــز  فـــــي ال
الـــــــــــــــــوزارات والــــمــــؤســــســــات 

الدفنة. بمنطقة 
كـــمـــا يـــأتـــي افـــتـــتـــاح مــجــمــع 
ــــحــــكــــومــــيــــة  ـــــــخـــــــدمـــــــات ال ال
مع  تماشياً  مسيمير  بمنطقة 
 ٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيــــة 
األهمية  تولي  التي  الطموحة 
المستدامة  بالتنمية  الكبرى 
وتحقيق  باإلنسان  واالهتمام 
الرفاهية لكل من يعيش على 
من  واحــــد  وهـــو  قــطــر  أرض 
المشروعات  من  العديد  بين 
الــكــبــرى الــتــي تــعــمــل الــدولــة 
المرحلة  خالل  تنفيذها  على 

لمقبلة. ا

٧٧ وزارات وجهات تقدم الخدمات الحكومية في مجمع مسيمير وزارات وجهات تقدم الخدمات الحكومية في مجمع مسيمير
الخارجية واالقتصاد والبلدية والعدل والعمل والتعليم وكهرماء

اإلعـــــــاقـــــــة وذوي  الـــــــســـــــن  وكــــــــبــــــــار  ــــــاء  ــــــس ــــــن ال ــــــالت  ــــــام ــــــع م إلنــــــــهــــــــاء  خـــــــاصـــــــة  كــــــــاونــــــــتــــــــرات 

ــــة  ــــول ــــه وس ـــــســـــر  ي ـــــكـــــل  ب ــــــات  ــــــدم ــــــخ ال ــــم  ــــدي ــــق ــــت ل ـــــــر»  ـــــــت ـــــــاون «ك  ٢٢ ـ 
 صالة الستقبال المراجعين

 كاونترات مجهزة للجهات المختلفة إلنجاز معامالت المراجعين

تسهيالت لكبار السن وذوي اإلعاقة 

 مكتب لجنة االستقدام يعمل  يومين في األسبوع 

مكتب للجنة 
االستقدام 

يعمل 
ليومين في 
األسبوع

المجمع 
يعمل 

لفترتين 
صباحية 
ومسائية

كتبت- هناء صالح الترك: 

اخـــتـــتـــم مــــركــــز الـــــدراســـــات 
الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة بــــوزارة 
الدولية  قطر  ومحكمة  العدل 
ومــــركــــز تـــســـويـــة الـــمـــنـــازعـــات 
فــنــون  عــلــى  «الـــتـــدريـــب  دورة 
القانونية»  والكتابة  المرافعات 
ـــــي تــــــم تـــنـــظـــيـــمـــهـــا لـــمـــدة  ـــــت ال
مركز  مــع  بالتعاون  أسبوعين 
ــــي لـــلـــتـــدريـــب،  ــــدول ــــري ال ــــارب ب
واســــــتــــــفــــــاد مــــنــــهــــا عــــــــدد مـــن 
الــجــهــات  بمختلف  الــقــانــونــيــيــن 
وشــركــات  ومــكــاتــب  الحكومية 

الدولة.   في  المحاماة 
ـــــدورة  ـــنـــاولـــت مــــحــــاور ال وت
لتنمية  هامة  قانونية  مواضيع 
وتــعــزيــز الـــمـــهـــارات الــقــانــونــيــة 
الــمــكــتــســبــة لــلــمــشــاركــيــن فــيــهــا 
ـــتـــواصـــل  لـــتـــطـــويـــر مـــــهـــــارات ال
ـــهـــم بـــالـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة  ـــدي ل
الــقــانــونــيــة، وتــنــويــرهــم بــوضــع 

القانونية،  للقضايا  الــتــصــورات 
الحتياجات  الــفــعــال  والــتــحــديــد 
ــــفــــهــــم الــــواضــــح  الــــعــــمــــيــــل، وال
نظم  فــي  الــتــقــاضــي  إلجـــــراءات 
الــقــانــون الــعــام، والــوقــوف على 

المتعلقة  الــنــصــوص  تــفــســيــرات 
واألنــظــمــة  القضائية  بــالــســوابــق 
والــمــقــاالت والــحــجــج والــوثــائــق 
أفضل  على  واالطالع  القانونية، 
ســبــل الــتــعــامــل مـــع الــمــحــامــيــن 

الــمــدربــيــن عــلــى الــقــانــون الــعــام 
اإلنــــجــــلــــيــــزي، ورفــــــع وتــنــمــيــة 
ـــــمـــــرافـــــعـــــات لــــدى  مــــــهــــــارة ال
المحامين.  وأكد الدكتور حسن 
عــبــد الــرحــيــم الــســيــد، الــقــاضــي 

ومركز  الدولية  قطر  بمحكمة 
هــذه  أن  الـــمـــنـــازعـــات،  تــســويــة 
الــــدورة كــانــت فــرصــة جــديــرة 
قانوني  أي  قبل  مــن  باالغتنام 
يــســعــى إلـــــى تـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــه 

وخـــبـــراتـــه، واالطــــــالع عــلــى مــا 
هــــو جــــديــــد لـــيـــس فــــي عــالــمــه 
الـــمـــحـــلـــي فـــحـــســـب، بــــل فــيــمــا 
ذات  الــعــالــم  دول  فـــي  يـــجـــري 
المتطورة،  القانونية  الخبرات 

المرافعات  فنون  فــي  وخــاصــة 
وكـــتـــابـــة الــــمــــذكــــرات،  وقــالــت 
األســـتـــاذة فــاطــمــة عــبــد الــعــزيــز 
بــالل، مــديــر مــركــز الــدراســات 
نجاح  إن  والقضائية  القانونية 

هــــذه الــــــدورة ســيــكــون لـــه أثــر 
طـــيـــب فـــي االرتــــقــــاء بــمــســتــوى 
ـــونـــي والـــفـــنـــي  ـــقـــان الــــتــــدريــــب ال
بــــدولــــة قـــطـــر، وهـــــي تــجــربــة 
األخــوة  منها  يستفيد  أن  نــأمــل 
منطقتنا  في  الحقاً  القانونيون 
وتقدمت  والعربية.  الخليجية 
الــعــدل،  وزيـــر  لــســعــادة  بالشكر 
لمحكمة  الــتــنــفــيــذي  والــرئــيــس 
تسوية  ومــركــز  الــدولــيــة  قــطــر 
الـــمـــنـــازعـــات، عـــلـــى رعــايــتــهــم 
على  وحــرصــهــم  الــــدورة  لــهــذه 
أن تكون في المستوى المأمول 
مــنــهــا مـــن خــــالل الـــتـــعـــاون مــع 
مــجــمــوعــة بـــاربـــري الــعــالــمــيــة، 
وهـــي الــمــجــمــوعــة الـــرائـــدة في 
مــــجــــال الــــتــــدريــــب والـــتـــأهـــيـــل 
بالتهنئة  وتــقــدمــت  الــقــانــونــي. 
لــلــمــشــاركــيــن فـــي اجــتــيــاز هــذه 
الــــدورة، لــمــا لــذلــك مــن فــوائــد 
المشاركون  سيجنيها  إيجابية 

عملهم. مواقع  في 

مركز الدراسات يختتم دورة فنون المرافعات والكتابة القانونية مركز الدراسات يختتم دورة فنون المرافعات والكتابة القانونية 
بالتعاون مع محكمة قطر الدولية

في ختام الدورة

ـــــة ـــــدول ــــق ال ــــاط ــــن ـــف م ـــل ـــت ـــخ ـــم ــــا لــــلــــجــــمــــهــــور ب ــــه ــــات ــــدم ـــــدم خ ـــــق ــــة ت ــــة مــــجــــمــــعــــات حــــكــــومــــي ــــي ــــمــــان ث
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في  بداياتك  كانت  كيف  ڈ  
مجال الفن التشكيلي؟

منذ  مــعــي  بـــــدأت  الـــهـــوايـــة   -
صــــغــــري وتــــــركــــــزت لـــســـنـــوات 
طـــويـــلـــة فـــي فـــن الــكــاريــكــاتــيــر 
واســتــمــررت بــهــذا الــعــمــل حتى 
اتـــجـــاه  إلـــــى  أنـــحـــو  أن  قـــــــّررت 
إلى  فاتجهت  التشكيل  في  آخر 
فترة  منذ  الزيت  بألوان  الرسم 
تــلــك  وألن  بـــالـــبـــعـــيـــدة،  لــيــســت 
فقد  مؤخراً  إال  تــأت  لم  البداية 
كم  أكــبــر  تحصيل  عــلــى  عــمــلــت 
خالل  من  الخبرات  من  ممكن 
التي  الــورش  أغلب  فــي  انتسابي 
األخــيــرة،  الفترة  خــالل  أقيمت 
وبـــالـــفـــعـــل اســـتـــفـــدت مــــن عـــدد 
الموجودين  الفنانين  من  كبير 
يبخلوا  لم  والذين  الساحة  على 
عـــلـــّي بـــــأي اســــتــــشــــارة، ورغــــم 
على  أحصل  أن  استطعت  أنني 
الــمــعــلــومــات الــتــي كــنــت أبــحــث 
عــنــهــا إال أنــنــي لــم أتــوقــف عند 
هــذا الــحــد، حيث أحـــاول دائــمــاً 
أن أصـــبـــغ تــلــك الــنــصــائــح الــتــي 
تلقيتها، والتقنيات التي تعّلمتها 
بــطــابــع خــــاص يــمــّيــز أعــمــالــي، 
فنان  كل  أن  أؤمن  أنني  خاصة 
بفرشاته  الــخــاصــة  ضــربــاتــه  لــه 
وعامة  الخاصة،  الطبيعة  ذات 
أجــــد أنـــنـــي مـــا زالـــــت فـــي طــور 

التعلم والتطوير.
الفن والجمهور

التي  اإلشكاليات  أبرز  ما  ڈ  
تواجه الساحة التشكيلية؟

شأن  شأنه  التشكيلي  الفن   -
إلى  يحتاج  الفنون  من  لــون  أي 
التشكيلية  والــســاحــة  جــمــهــور، 
تـــحـــتـــاج لـــمـــزيـــد مــــن الـــدعـــايـــة 
لــمــعــارضــهــا حــتــى تــتــمــكــن من 
الجمهور  مــن  كــم  أكــبــر  جـــذب 
أي  في  أساسياً  طرفاً  يُعد  الذي 
عملية فنية، وهنا تلعب الجهات 
التشكيلي  الفن  بمجال  المعنية 
الجذب  عملية  فــي  هــامــاً  دوراً 
ـــفـــنـــان،  ولــــيــــس فـــقـــط دعــــــم ال
الفعاليات  مــكــان  يــكــون  وربــمــا 
أحــــــد أهــــــم عـــــوامـــــل الــــجــــذب، 
بها  يتحلى  الــتــي  الــمــيــزة  وهـــي 
واقف  مركز  المثال  سبيل  على 
قلب  فــي  يتواجد  حيث  للفنون 
الـــســـوق الــــذي يــعــج بــالــجــمــهــور، 

يتعّرفوا  أن  الكثيرين  فيستهوي 
الفعاليات  أن  كما  المكان،  على 
الـــخـــارجـــيـــة والــمــفــتــوحــة أمـــام 
الجمهور التي تقام بسوق واقف 
تسهم إلى حد كبير في التعريف 
بالفن التشكيلي، ومن هنا أرى 
إلى  بحاجة  التشكيلي  الفن  أن 
الـــدعـــايـــة بـــاســـتـــمـــرار مـــن أجــل 
جذب الجمهور، وربما الجهات 
الــمــعــنــيــة بــالــتــشــكــيــل فـــي كــتــارا 
هـــي الــتــي تــعــانــي بــعــض الــشــيء 
مـــن قــلــة الــجــمــهــور، ويــتــواجــد 
فــي مــعــرضــهــا فــئــة مــعــّيــنــة من 
ثقافة  األكـــثـــر  وهـــو  الــجــمــهــور، 
وبــحــثــاً عــن الــمــعــارض، وربــمــا 
ـــكـــون األمــــــر بـــحـــاجـــة لــمــزيــد  ي
مـــن الـــدعـــايـــة لــلــمــعــارض الــتــي 
الثقافي  الــصــرح  هـــذا  فــي  تــقــام 
يتواجد  أن  ضــرورة  مع  المهم، 
المزيد من اإلعالنات والالفتات 
كتارا  جمهور  لتوجيه  اإلرشادية 
داخل  الموجودة  المعارض  إلــى 
بالتشكيل  المعنية  الــمــؤســســات 
الفنون  أو  التشكيليين  كجمعية 
البصرية أو غيرها من الجهات، 
يتميز  الــصــرح  ذلــك  أن  خــاصــة 
قد  ما  وطرقاته  مبانيه  بكثرة 
إلى  الــوصــول  صعوبة  مــن  يزيد 

الفعاليات  بها  تقام  التي  األبنية 
الفن  فــإن  وعــمــومــاً  التشكيلية، 
هــو أحـــد األوجــــه الـــقـــادرة على 
قدرته  وزيادة  الجمهور  تثقيف 
عـــلـــى الـــــتـــــذوق الـــفـــنـــي بــشــرط 

الوصول له.
تسويق الفن

ڈ  هــل الــربــح شـــيء أســاســي 

بالنسبة للفنان أم أنه يأتي بعد 
استمتاعه بفنه؟

- بعض الفنانين قد ال يلقون 
ـــــاالً لــتــســويــق أعــمــالــهــم بــقــدر  ب
أكبر  على  لعرضها  مــراعــاتــهــم 
عــــدد مـــن الــجــمــهــور وبــالــتــالــي 
في  بــالــمــشــاركــة  فــقــط  يهتمون 
وراء  الــســعــي  دون  الـــمـــعـــارض 

ـــســـويـــق، وهـــــو األمـــــــر الــــذي  ـــت ال
أتـــعـــّرض لـــه شــخــصــيــاً، وربــمــا 
حافزاً  التسويقي  الجانب  يعطي 
في  االستمرار  أجل  من  للفنان 
يكون  أن  يجب  ال  أنه  إال  عمله، 
يــقــوم  فــبــيــنــمــا  األول،  دافــــعــــه 
الــفــنــان بـــــأداء عــمــلــه فـــي إطـــار 
الهواية ويُخلص له، تأتي عملية 

بيع أعماله في المرحلة التالية، 
وعموماً فإنني ال أحب أن يغالي 
تقييم  ألن  لوحاته،  فــي  الفنان 
الـــنـــاس لــعــمــلــه هـــو األهـــــم مــن 

تقييمه هو نفسه لها.
للمبدعين منصة 

مـــواقـــع  أصـــبـــحـــت  هـــــل  ڈ  
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي ســاحــة 

ــتــعــريــف بــالــفــنــانــيــن  ــل هـــامـــة ل
التشكيليين؟

االجتماعي  التواصل  مواقع   -
أصـــــبـــــحـــــت مـــــنـــــّصـــــة مـــهـــمـــة 
لــلــمــبــدعــيــن عـــمـــومـــاً، ويــعــتــمــد 
الفنانين  خــاصــة  بــوجــه  عــلــيــهــا 
الــتــشــكــيــلــيــيــن، وحــقــيــقــة فـــإن 
ساهمت  كــبــيــراً  تـــطـــوراً  هــنــاك 
فيه تلك المواقع، بزيادة الوعي 
التشكيلي  الــفــن  ثــقــافــة  ونــشــر 
والــــتــــي أوجــــــــدت بـــيـــئـــة قـــويـــة 
الكثير  هناك  أن  كما  للتنافس، 
مـــن مــتــابــعــي الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
بمثل  يهتمون  باتوا  ومتذوقيه، 
تـــلـــك الـــصـــفـــحـــات، خـــاصـــة أن 
أعمالهم  تتذيل  التي  التعليقات 
ــــتــــواصــــل بــشــكــل  ـــهـــم ال تـــتـــيـــح ل
ســـريـــع وفــــــوري مـــع الــجــمــهــور 
إبداعاتهم  في  رأيهم  ومعرفة 
أدق  في  أيضاً  معهم  والتحاور 
يعود  ما  وهو  الفنية،  التفاصيل 
بــالــفــائــدة عــلــى الــفــنــان لــتــدارك 
مــا  إذا  الــمــســتــقــبــلــيــة  أخـــطـــائـــه 
اقــتــنــع بـــرأي جــمــهــوره، ويــزيــد 
التشكيلية  الــثــقــافــة  مــن  كــذلــك 
كما  المواقع،  تلك  جمهور  لدى 
لاللتقاء  جيدة  وسيلة  تعد  أنها 
مـــع األصـــــدقـــــاء، والــــذيــــن لــهــم 

شــتــى  مـــن  االهـــتـــمـــامـــات  ذات 
اإلنترنت  فشبكة  العالم،  أنحاء 
إبــداع  بين  وصــل  حلقة  شّكلت 
بإبداعاته،  والمعجبين  الفنان 
وكـــذلـــك بــيــنــه وبـــيـــن زمـــالئـــه 
وتبادل  للتعاون  المبدعين  من 

والمعارف. المعلومات 
ڈ  مـــا هـــي أقــــرب الــفــنــون 
تــــجــــذب  أن  يــــمــــكــــن  ــــــي  ــــــت ال

الجمهور؟
- أي عمل فني يجب أن يأتي 
ينحرف  ثم  الواقعية  صلب  من 
سواء  الفنان،  رؤية  حسب  عنها 
ألي  تنتمي  أو  تجريدية  كانت 
ولعل  التشكيل،  أنـــواع  مــن  نــوع 
المبدع  يحاول  التي  التفاصيل 
أن يــعــكــس مــن خــاللــهــا رؤيــتــه 
تكون هي السبب في أن يتسّمر 
ويعيش  الــعــمــل  أمـــام  الــمــشــاهــد 
فــــي عـــالـــمـــه لـــلـــحـــظـــات، وفـــي 
رأيي أن المتلقي إذا مر سريعاً 
أمام اللوحة ولم تستوقفه فإن 
ـــفـــور عــدم  ذلــــك يــعــنــي عــلــى ال
صورة  صنع  على  الفنان  قــدرة 
أنه  يهمني  مــا  فأكثر  مــبــهــرة، 
عـــنـــدمـــا يـــدخـــل الـــشـــخـــص إلـــى 
مــعــرض مـــا ويــــرى لــوحــة من 
لـــوحـــاتـــي يـــقـــف عـــنـــدهـــا وقـــتـــاً 
طويالً يجوب خاللها في عوالم 
مــبــدعــهــا ويــتــحــد مـــع فــنــه من 
بينه  الُمبدع  صنعه  جسر  خالل 
كانت  إذا  وحتى  الفنان،  وبين 
ذلك  فإن  مباشرة  غير  لوحته 
التفكير  عــلــى  حــتــمــاً  ســيــجــبــره 
فــــي مــعــنــاهــا بــطــريــقــتــه وقـــد 
الفنان  يقصده  لم  ما  إلى  يصل 
الــغــمــوض  يــكــون  ال  أن  بــشــرط 
وبالطبع  عــلــيــه،  المسيطر  هــو 
للعمل  المتعّددة  القراءات  فإن 
نجاحاً  تعد  المتلقي  جانب  من 
لــلــعــمــل بــصــفــتــه حــامــل أوجـــه، 
وخــــــامــــــة فــــضــــفــــاضــــة تــســمــح 
يجب  كما  التأويالت،  باختالف 
على  المتلقي  الُمبدع  يُجبِر  أن 
ـــتـــي أمـــامـــه،  ــــرمــــوز ال تـــأمـــل ال
تــذهــب  عــنــدمــا  أنــــك  شـــك  وال 
لــمــعــرض وتـــرى أن الــجــمــهــور 
ــــعــــشــــرات مــن  يــــجــــوب بـــيـــن ال
عليك  قليلة  دقائق  في  لوحاته 
لم  المتلقي  أن  فــوراً  تعرف  أن 

يجذبه. ما  يجد 

يقتصر جمهورها على نخبة محددة.. فهد المعاضيد:

مواقع التواصل االجتماعي منصة مهمة للمبدعينمواقع التواصل االجتماعي منصة مهمة للمبدعين

الساحة التشكيلية تفتقر للدعاية 
كتب - أشرف مصطفى:

من  مــزيــد  إلــى  تحتاج  التشكيلية  الساحة  أن  المعاضيد  فهد  الفنان  أكــد   
من  معّينة  فئة  على  قاصرة  تبقى  ال  وحتى  الجمهور  إليها  لتجذب  الدعاية 
القادرة  األوجه  أحد  هو  الفن  أن  مؤكداً  التشكيلي،  للفن  والمحبين  المثقفين 
له،  الوصول  بشرط  الفني  التذوق  على  قدرته  وزيــادة  الجمهور  تثقيف  على 
وأّكد المعاضيد في حوار مع [ أن دور الفنان هو االرتقاء بالذائقة الفنية 
لدى المتلقي، وأن األخير تجذبه األعمال التي يستطيع الفنان من خاللها صنع 
الحالية،  الفترة  خالل  أنه  موضحاً  الغموض،  وعدم  الفني  الثراء  أساسه  جسر 

يعكف على المشاركة في عدد من الفعاليات، من ضمنها الورشة التي تقيمها 
سيتم  والتي  الطبعة»  عنوان «سنة  تحت  التشكيلية  للفنون  القطرية  الجمعية 
الورشة  لتلك  جذبه  ما  أكثر  أن  مؤكداً  الجمعية،  بمقر  اليوم  معرضها  افتتاح 
كون موضوعها مشوقاً ويعتمد على خيال الفنان خاصة أنه موضوع تاريخي، 
وال توجد له مراجع إال الروايات، وهنا يلعب التخيل دوره األول واألخير. كما 
الفنية،  ومحطاته  التشكيلية  بداياته  عن  الحوار  هذا  خالل  المعاضيد  تحّدث 

مستعرضاً أسلوبه وتقنياته وأقرب األلوان إلى فرشاته.

يقتصر جيقتصر ج

أكــ  
الدعاي
المثقف
ت على 
وأّكد ال
لدى ال
جسر

ـــــي أعـــــمـــــال فــــــــي  أغــــــــالــــــــي  وال  األهــــــــــــــم  هــــــــو  الــــــجــــــمــــــهــــــور  تــــقــــيــــيــــم 

من لوحات الفنان فهد المعاضيد

 من أعمال فهد المعاضيد



٢٩٢٩ ثقافة وفنثقافة وفن
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

أشــخــاص   ٨ أشــهــر   :]  - الـــدوحـــة 
بعنوان  محاضرة  عقب  وذلــك  إسالمهم، 
«هـــل اإللـــه مـــوجـــود؟» لــلــداعــيــة والــمــنــاظــر 
الهندي المعروف الدكتور ذاكر عبدالكريم، 
والـــــــذي ألـــقـــى مـــحـــاضـــرة اســـتـــمـــرت مــن 
الــســاعــة الــثــامــنــة لــيــالً إلـــى الــثــانــيــة والــربــع 
في المسرح المكشوف، واستقطبت  صباحاً 
مــن مختلف  غــفــيــراً  الــمــحــاضــرة جــمــهــوراً 
ـــــان قـــّدر بأكثر  األطـــيـــاف واألعـــمـــار واألدي
المسرح  بين  تــوزعــوا  شخص  ألــف   ١٣ مــن 
للحي  البحرية  والواجهة  المكشوف 

الــثــقــافــي كـــتـــارا حــيــث تــــّم نــصــب شــاشــات 
إلى  إضــافــة  لمتابعتها،  للجمهور  عمالقة 
عن  وممثلين  الــشــيــوخ  مــن  كوكبة  حــضــور 
كبير  وعــدد  وإعالميين  خيرية  جمعيات 

من الشخصيات رفيعة المستوى.
المدير  السليطي  خــالــد  الــدكــتــور  وقـــال 
الـــعـــام لــلــمــؤســســة الــعــامــة لــلــحــي الــثــقــافــي 
ـــــذي حــضــر  كــــتــــارا: إن تـــنـــوع الــجــمــهــور ال
انتباه  في  مرابطا  ظل  و  المحاضرة  هــذه 
وإصـــغـــاء  لــلــدكــتــور ذاكــــر عــبــدالــكــريــم الــى 
ســـاعـــات الــصــبــاح األولـــــى يـــؤكـــد أن كــتــارا 

تكون  أن  وهي  هدفها  تحقيق  في  نجحت 
والشعوب..مؤكدا  للثقافات  حقيقيا  ملتقى 
تقوم  مــا  ضمن  تأتي  المحاضرة  هــذه  أّن 
كتارا  الثقافي  للحي  الــعــامــة  المؤسسة  بــه 
والتسامح  الــحــوار  ثــقــافــة  إرســـاء  أجـــل  مــن 
الحثيثة  مساعيها  وضــمــن  اآلخـــر  تقبل  و 
العربية  للثقافة  المشرق  الوجه  رســم  في 
على  قائمة  كثقافة  وإبــرازهــا  واالسالمية 
التي  االدعـــاءات  عن  بعيدا  والحكمة  العقل 

أُلصقت بها.
هـــــذا واســـتـــهـــلـــت مـــحـــاضـــرة الـــدكـــتـــور 
عـــبـــدالـــكـــريـــم بـــمـــحـــاضـــرة ألــقــاهــا 

فيها  سلط  ساعة  لقرابة  نايك  فــارق  ابنه 
الـــضـــوء عــلــى تــفــســيــر أبــــرز أركـــــان ديــنــنــا 
الــحــنــيــف بــاعــتــمــاد مـــا يــعــرف بــالــمــقــارنــة 
تصريح  وفــي  واإلســــالم.  المسيحية  بــيــن 
لــــه قـــبـــل الـــمـــحـــاضـــرة قـــــال: إنـــهـــا الـــمـــرة 
بأن  وسعيد  قطر  فيها  أزور  التي  األولــى 
المهم  ومــن  كــتــارا،  في  المحاضرة  تكون 
المسلمين  نــخــاطــب  كــيــف  نتعلم  أن  جـــدا 
كــمــا قـــال تــعــالــى فــي الــقــرآن الــكــريــم في 
سواء  كلمة  إلــى  تعالوا  عــمــران(  آل  ســورة  
بــيــنــنــا وبــيــنــكــم)، ومـــن هــنــا نــتــعــلــم كيف 
النصارى  من  سواء  المسلمين  غير  نحاور 

لهم  نثبت  أن  يمكننا  وهــنــا  الــهــنــدوس  أو 
بالدليل حقيقة وجود اهللا سبحانه وتعالى 
ذاكر  الدكتور  قال  محاضرته  بداية  وفي   .
لثالث  موّجه  األمسية  هــذه  في  حــواره  إن 
فئات من الناس، أولها الملحدون الذين ال 
يؤمنون بوجود اهللا، والثانية المشككون أو 
المؤمنون  والثالثة  باألمر،  المكترثين  غير 
بأن للكون إلها، لكنهم ال يستطيعون إقناع 

اآلخرين بذلك.
صدمته  عن  اإلسالمي  الداعية  وأعــرب 

بــتــزايــد حــــاالت اإللــحــاد 
فــــي أوســــــــاط الـــشـــبـــاب 

العربي خالل السنوات األخيرة، مشيراً إلى 
الزائفة  الــتــصــورات  إلــى  يــرجــع  اإللــحــاد  أن 
عــن اإللــــه فــي أذهــــان الــمــلــحــديــن، والــتــي 
تحظى بــدعــم هــائــل مــن وســائــل اإلعـــالم، 
نصوص  إلــى  يستند  الــذي  الخاطئ  والفهم 
والمعتقدات  األديــان  أتباع  أنتجها  محّرفة 
مطالعة  أن  الــعــصــور،وأكــد  عــبــر  األخــــرى 
مـــخـــطـــوطـــات الـــعـــصـــور 
كانت  ســـواء  الــوســطــى 
غــيــرهــا  أو  مــســيــحــيــة 
يـــوضـــح بــــال لـــبـــس أن 

اإلله واحد.

٨٨ مهتدين جدد عقب محاضرة دينية في كتارا مهتدين جدد عقب محاضرة دينية في كتارا
قدمها د. ذاكر بحضور ١٣ ألف شخص

ـــــــوب  ـــــــع ـــــــش وال لـــــــلـــــــثـــــــقـــــــافـــــــات  حــــــقــــــيــــــقــــــي  مــــــلــــــتــــــقــــــى  كـــــــــــتـــــــــــارا  الـــــــســـــــلـــــــيـــــــطـــــــي:  د. 

مـــشـــروعـــك  عــــن  حـــّدثـــنـــا  ڈ 
الفني التراثي في واقف للفنون؟
هــو  هـــــــذا  ـــحـــقـــيـــقـــة  ال فــــــي   -
الــمــشــروع الــثــانــي لــي فــي مجال 
«زمن  بعد  التراث  على  الحفاظ 
عامان  مر  ما  وعقب  الطيبين» 
وفــقــنــا  األول،  الـــمـــشـــروع  عــلــى 
وأنــهــيــنــا مــشــروعــنــا الــثــانــي  اهللا 
الــــــذي ســيــفــتــتــح مـــعـــرض نــتــاج 
الجمعية  مقر  في  اليوم  ورشته 
الــقــطــريــة لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة، 
من  نخبة  فيه  حاضراً  وسيكون 
والمقيمين،  القطريين  الفنانين 
يـــكـــون  أال  عــــلــــى  وســـــــأحـــــــرص 
مـــشـــروعـــي األخــــيــــر فــــي مــجــال 
وأعتزم  التراث،  على  المحافظة 
المشروعات  مــن  العديد  تقديم 
لما  خاصة  والمتواصلة  المماثلة 
لمسته من اهتمام كبير من قبل 
دومـــاً  يــرّحــبــون  الــذيــن  الفنانين 
بالمشاركة في الورش التي تهدف 

إلعادة إحياء تراثنا اإلنساني.
توثيق التراث

ڈ مـــا هـــو هـــدفـــك مـــن هــذا 
المشروع؟

هو  بــالــطــبــع  األول  هـــدفـــي   -
الخليجي  الـــتـــراث  إحـــيـــاء  إعـــــادة 
الناحية  مــن  عليه  والــمــحــافــظــة 
والمساهمة  والتشكيلية  الفنية 
فــي تــوثــيــقــه بــصــورة فــنــيــة، كما 
أهــــــــدف أيـــــضـــــاً إلــــــى لـــــم شــمــل 

في مشاريع  التشكيليين  الفنانين 
توّحدنا وتبرز مواهبنا، فأنا أكره 
جهة  ألي  أنـــحـــاز  وال  الــتــكــتــالت 
أي  عن  ابتعادي  والدليل  شلة  أو 
مجلس إدارة حتى أشعر بالحرّية 
أو  جهة  أي  في  أصّنف  ال  وحتى 

مع أي جروب أو جماعة.
سنة الطبعة

ڈ هل تشرح لنا أكثر عن سنة 
الطبعة؟

- كــــل أهـــــل الـــخـــلـــيـــج خــاصــة 
كــــبــــار الــــســــن يــــتــــذكــــرون جـــيـــداً 

الذي  العام  وهــو  الطبعة»  «سنة 
لــواحــدة  المنطقة  فيه  تــعــّرضــت 
مـــن أســـــوأ الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
الــبــحــريــة، وخــســرت دولـــة قطر 
اآلالف مــن أبــنــائــهــا الــذيــن كــانــوا 
والصيد  البحر  ركـــوب  يمتهنون 
وقــتــهــا، وكـــانـــت كـــارثـــة حــزيــنــة 
من  أردنـــا  وقــد  أحـــد،  ينساها  ال 
خـــالل الـــورشـــة أو الــمــشــروع أن 
طبيعية  كـــارثـــة  أحـــــداث  نــجــّســد 
عصفت باستقرار منطقة الخليج 
غــرقــت  حــيــث   ،١٩٢٥ عــــام  فـــي 

أغلب السفن وتوفي حوالي ٨٠٠٠ 
بشكل  الخليج  دول  مــن  شخص 
عـــام، وكــانــت مــأســاة بكل معنى 
لمرحلة  نــهــايــة  وضــعــت  الــكــلــمــة 

وبداية مرحلة جديدة.
ڈ ومـــاذا عــن الــورشــة وكيف 
زاوجــــــت بــيــن الــتــشــكــيــل وهـــذه 

الحادثة؟
- فّضلت أن أقّدمها في إطار 
جـــمـــالـــي لــتــتــخــذ شـــكـــًال وحـــيـــزاً 
مــنــفــصــالً ومـــخـــتـــلـــفـــاً لـــــدى كــل 
فـــنـــان مـــن الــمــشــاركــيــن الــذيــن 

الورشة  في  بمشاركاتهم  أبدعوا 
الــتــي لـــم تــكــن لــتــحــّدد لــهــم أيــة 
شــــــــروط لـــلـــمـــشـــاركـــة وتـــركـــنـــا 
بحر  في  شاء  كما  يسبح  الخيال 
ـــــداع لــيــقــّدمــوا لــنــا مـــا ســوف  اإلب
تــشــاهــدونــه الـــيـــوم فـــي مــعــرض 
«ســنــة الــطــبــعــة»، وشـــــارك في 
فناناً   ٣٠ من  يقرب  ما  الــورشــة 
مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
القطرية  الجمعية  أعضاء  ومن 
لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة ومــــن غير 

األعضاء.

الصورة والكلمة
ڈ وما هو جديدكم في هذه 

الورشة؟
- الورشة تتميز بعدد الفنانين 
الــمــشــاركــيــن فــيــهــا حــيــث تضم 
الفنون  مجال  فــي  المعة  أســمــاء 
هذه  في  مرة  وألول  المختلفة، 
الـــورشـــة ومـــن األمـــــور الــجــديــدة 
أن يــشــاركــنــا كــّتــاب وخــطــاطــون 
ورســـــامـــــون، فــمــثــالً ســنــجــد أن 
الملك  عبد  أمل  القطرية  الكاتبة 
بكتابات  المعرض  في  ستشارك 

خاصة عن سنة الطبعة، كما أن 
قطريين  لــشــبــاب  أعـــمـــاٌل  لــديــنــا 
قــّدمــوا أفــضــل مــا لــديــهــم لرسم 
وتــصــويــر هـــذه الــحــادثــة وهناك 
لــوحــات واقــعــيــة وأنـــا جـــداً سعيد 
أنجزها  التي  األعمال  روعــة  من 
الــمــشــاركــون فـــي الـــورشـــة، فقد 
حاولنا من خالل هذه الورشة أن 
الحادثة  هــذه  على  الضوء  نسّلط 
األلـــيـــمـــة، ونـــحـــن ســــعــــداء بــهــذا 
والكلمة،  الــصــورة  بين  الــتــداخــل 
وأيــــضــــاً قــمــنــا بــتــوجــيــه الـــدعـــوة 

ألكــثــر مــن مــبــدع مــن أكــثــر من 
مجال، وسيفتتح المعرض عادل 
الفخري  الــرئــيــس  علي  بــن  علي 
لــلــجــمــعــيــة، وفــــي يــــوم االفــتــتــاح 
ســيــكــون حــفــل تـــوزيـــع شـــهـــادات 
تـــقـــديـــر لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن، وأدعــــــو 
الجميع للحضور اليوم بإذن اهللا.

مـــــــصـــــــادر  هــــــــــي  ومـــــــــــــا  ڈ 
مــعــلــومــاتــكــم الــتــي عــمــلــتــم من 

خاللها؟
- كما ذكرنا فقد اعتمدنا على 
نقلته  ومــــا  الــكــتــب  فـــي  ورد  مـــا 
معلومة  الحادثة  وهــذه  األجــيــال 
عـــدد  زاد  وقــــــد  الـــجـــمـــيـــع  لــــــدى 
المشاركين في هذه الورشة أكثر 
وهناك إبداعات  من ٣٠ مشاركاً 
أن  والجميل  المجاالت،  كل  في 
وللشاعر  للفنان  يتيح  الموضوع 
التاريخ  فــي  يبحث  أن  والــكــاتــب 
ويتخيل وينفذ بأسلوبه.. «هناك 
فنان أتى بحطام سفينة وتخيل 
الــــمــــوقــــف مـــــا بـــعـــد الـــعـــاصـــفـــة. 
من  مــــواد  أنـــا  اســتــخــدمــت  بينما 
والفنان  تركيباً.  وركبتها  األرض 
الــســريــالــي نــاصــر الــعــطــيــة رســم 
جـــمـــجـــمـــة الـــتـــهـــمـــت الـــمـــركـــب، 
فقد  الكعبي  جــاســم  الــفــنــان  أمـــا 
اســـتـــعـــمـــل الـــفـــحـــم فــــي لــوحــتــه، 
وهناك فنانون من الهند وتونس 
وســـوريـــا وأنـــــا ســعــيــد بــمــشــاركــة 

الجميع».

ً أسعى لتوثيق التراث الخليجي فنيا
يطلق سنة الطبعة اليوم في واقف للفنون..علي دسمال:

ـــــت الــــخــــلــــيــــج الــــعــــربــــي ـــــرب ــــة ض ــــري ــــح ـــــة ب ـــــحـــــادث ـــــق ل ـــــوث ــــة الــــطــــبــــعــــة ت ــــن س

ــــــــم ــــــــه ــــــــداع ــــــــــــرز إب ــــــــــــب ــــــــع تـــــــــوحـــــــــدهـــــــــم وت ــــــــاري ــــــــش ــــــــم ــــــــع الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــيـــــــن ب ــــــــم هج دا إ ز ت ه

ج الــــعــــربــــيـج

كتب: مصطفى عبد المنعم

إحياء  على  حرصه  الكواري  دسمال  علي  الفنان  أكد   
الفنية  الناحية  من  عليه  والمحافظة  الخليجي  الــتــراث 
والــتــشــكــيــلــيــة والــمــســاهــمــة فـــي تــوثــيــقــه بـــصـــورة فــنــيــة، 
اليوم  تفتتح  التي  الطبعة»  عمل «سنة  ورشة  أن  موضحاً 
تاريخية  حادثة  إحياء  إلى  وتهدف  اإلطار  هذا  في  تأتي 
القرن  عشرينيات  في  العربي  الخليج  منطقة  بها  مّرت 
تلك  الطبعة»  »سنة  بـ قطر  في  ُيعرف  ما  وهي  الماضي، 

شخص   ٨٠٠٠ من  يقرب  ما  ضحيتها  راح  التي  الكارثة 
وجيز. وقت  خالل 

الـــورشـــة  إن  مـــع [:  حــــوار  فـــي  الــــكــــواري  وقــــال 
كل  قــدم  ومقيماً  قــطــريــاً  فــنــانــاً   ٣٠ مــشــاركــة  شــهــدت 

عــبــر هـــذه الـــورشـــة الــتــي لــم  مــنــهــم عــمــالً خـــاصـــاً 
الخيال  وتركنا  للمشاركة  شروط  أية  لهم  تحّدد 

مــشــارب  مــن  اإلبـــداع  بــحــر  فــي  شــاء  كــمــا  يسبح 
كّتاب  مشاركة  تشهد  الورشة  أن  خاصة  عدة 

مرة. ألول  ورسامين  وخطاطين 

أرفض التكتالت
وال أنحاز
 ألي جهة

من األعمال المشاركة في سنة الطبعة علي دسمال في مرسمه

المهتدون الجدد خالل إشهار إسالمهم



ثقافة وفنثقافة وفن٣٠٣٠
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠) 

مكتبة  نــظــمــت   :]  - الــــدوحــــة 
بعنوان  تعليمية  ورشـــة  الــوطــنــيــة،  قطر 
«الخدمات العامة في المكتبات ومراكز 
ـــومـــات»، بـــهـــدف تــــزويــــد أمـــنـــاء  ـــمـــعـــل ال
المكتبات بالمهارات المطلوبة في مجال 
المكتبات  تقّدمها  التي  العامة  الخدمات 
الــوطــنــيــة.   وحــاضــر فــي الـــورشـــة، التي 
ُعـــقـــدت فـــي مـــركـــز الـــطـــالب بــالــمــديــنــة 
التعليمية، هدى عباس، المديرة التنفيذية 
راشـــد  بـــن  مــحــمــد  الــشــيــخ  ســمــو  لمكتبة 
آل مكتوم نــائــب رئــيــس دولـــة اإلمــــارات 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  المتحدة  العربية 
حاكم دبي في كينغز أكاديمي بالعاصمة 
األردنــــيــــة َعــــّمــــان، وتـــنـــاولـــت عــــــدداً من 
التواصل  على  الحفاظ  منها  الموضوعات 

وتخطيط  الجمهور،  مــع  والــبــّنــاء  الفّعال 
بـــرامـــج لــلــتــواصــل والـــتـــفـــاعـــل مـــع رواد 
المساحات  وإدارة  وتنفيذها،  المكتبات 
وفعالية.    بــكــفــاءة  المكتبات  فــي  الــعــامــة 
جـــزءاً  تمثل  الــتــي  الـــورشـــة،  زودت  وقـــد 
مــن الــخــطــط طــويــلــة الــمــدى فــي مكتبة 
قــطــر الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز قــطــاع خــدمــات 
المكتبات  أمناء  الــدولــة،  في  المعلومات 
في  والتخّصصات  القطاعات  شتى  مــن 
قــطــر بــأفــضــل الــمــمــارســات واألســالــيــب 
الفّعالة لتوعية الجمهور بخدمات المكتبة 
ممكنة.    طــريــقــة  بــأفــضــل  ومـــصـــادرهـــا 
حول  فّعالة  مناقشات  الورشة  وتضّمنت 
مجال  في  والتطّورات  المستجدات  آخــر 
المكتبات  تقّدمها  التي  العامة  الخدمات 

الــذي  األمـــر  والمنطقة،  قطر  دولـــة  فــي 
ســـاهـــم فـــي تـــبـــادل الـــخـــبـــرات واألفـــكـــار 
فــي قــطــاع خــدمــات الــمــعــلــومــات.   وقــال 
الشؤون  مدير  السعيد،  سعدي  المهندس 
قطر  مكتبة  فــي  والــتــخــطــيــط  اإلداريــــــة 
أحدث  استعرضت  الورشة  الوطنية: «إن 
ـــجـــاهـــات والـــمـــمـــارســـات فـــي قــطــاع  االت
المكتبات  ألمـــنـــاء  وقـــّدمـــت  الــمــكــتــبــات، 
المشاركين خالصة معرفة الخبراء حول 
أهم المبادئ واألسس في علوم المكتبات، 
وعّززت من وعيهم بأفضل الممارسات 
في إدارة المكتبات».   وأضاف: «في إطار 
تهدف  عامة،  كمكتبة  بوظيفتها  قيامها 
أمناء  تــزويــد  إلــى  الوطنية  قطر  مكتبة 
لضمان  المستمر؛  بــالــتــدريــب  المكتبات 

المعلومات  خدمات  تقديم  في  كفاءتهم 
ووفقاً  ممكنة،  جــودة  بأفضل  للجمهور 
في  للعاملين  وينبغي  المعايير.  ألرقـــى 
المستجدات  أحــــدث  مــواكــبــة  الــمــكــتــبــات 
بما  التكنولوجيا،  عــالــم  فــي  والــتــطــورات 
دقيقة  مــعــلــومــات  تــقــديــم  مــن  يُمّكنهم 
لرواد المكتبات في أسرع وقت ممكن».   
الموجهة  الــفــعــالــيــات  هـــذه  خـــالل  ومـــن 
والمعلومات،  المكتبات  بمهنة  لالرتقاء 
تدعم مكتبة قطر الوطنية رسالة مؤسسة 
المجتمع  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 
من  المجتمع  تقدم  تعزيز  إلــى  الــرامــيــة 
ونشر  الوطنية،  األهـــداف  تحقيق  خــالل 
المعرفة، وصقل ملكات اإلبداع، وتعزيز 

االبتكار.

مكتبة قطر تنشر المعرفة وتصقل ملكات اإلبداع
نظمت ورشة تعليمية عن خدمات المكتبات.. السعيد:

ـــجـــمـــهـــور ـــــع ال ـــــال م ـــــفـــــّع ـــــواصـــــل ال ـــــت ـــت ســــبــــل ال ـــث ـــح ــــــة ب ــــــورش ال

آل  ريــــم  الــفــنــانــة  حـــّلـــت   :]  - الـــدوحـــة 
والذي  عــن»،  برنامج «تحّدث  على  ضيفاً  ثاني 
ويستضيف  لــلــفــنــون،  الــشــبــابــي  الــمــركــز  ينظمه 
ليتم  فنية،  تجارب  لهم  ممن  منتسبيه،  خالله 
مناقشتها بين حضور المركز من فنانين ورواد، 
وهـــي األمــســيــة الــتــي حــضــرهــا عـــدد مــن فناني 
ومشرفي أقــســام الــمــركــز، بــاإلضــافــة إلــى عدد 

كبير من منتسبيه.
 وخالل األمسية، استمع الحضور إلى التجربة 
الفنية للمنتسبة ريم آل ثاني، والتي طافت بهم 
التدريب  فــي  ومسيرتها  الفنية،  بداياتها  حــول 
والــتــعــلــم، إلــى أن وصــلــت إلــى الــمــركــز الشبابي 
للفنون، بهدف اكتساب الخبرات، والتدريب في 

قسمي الخزف والرسم.
 وقــالــت إنـــه عــلــى الــرغــم مــن تــدريــبــهــا على 
الــرســم والــخــزف بمقر الــمــركــز، إال أنــهــا تجد 
من  أستطيع  أكــثــر «حــيــث  الــخــزف  فــي  نفسها 
يفوق  بشكل  الفنية،  رؤيــتــي  عــن  التعبير  خــالل 
الرسم». الفتة إلى أنها تعّلمت في قسم الرسم 
الخزف  قسم  أســهــم  بينما  الــواقــعــيــة،  بالمركز 

لديها الخيال، «ولذلك أحاول المزج بينهما».
 وأضـــــافـــــت أن الـــمـــركـــز لــــم يــبــخــل عــلــيــهــا 
في  تحتاجها  التي  المعلومات  بكافة  بتزويدها 
مختلف المجاالت الفنية، «للدرجة التي جعلتني 
إلى  أجنح  كنت  فبعدما  الفنية،  مدرستي  أغّير 

بفعل  اليوم،  يطاردني  التجريد  أصبح  الواقعية، 
تدريبي داخل أقسام المركز، خاصة في قسمي 

الرسم والخزف».
 وأعربت عن أملها في أن تظل منتسبة إلى 
أسهم  بعدما  خاصة  للفنون،  الشبابي  المركز 
في  الــرســم  أن  «إذ  الفنية،  تجربتها  صقل  فــي 
البداية كان يستهويني، إلى أن حّل بعده الخزف، 
وفيه أشعر بحرّية أكثر في التعبير عن تجربتي 
الفنية».  وعرضت المنتسبة ريم آل ثاني ألعمالها 
الفنية التي أنجزتها خالل الفترة الماضية، والتي 
قالت  شخصي،  معرض  ضمن  إدراجــهــا  تعتزم 
إنـــه ســيــكــون عــبــارة عــن أعــمــال مختلطة بين 

الرسم والخزف، باإلضافة إلى الخط العربي.
لوحات  أعــمــال،  مــن  عرضته  مــا  بين  ومــن   
هي األولى لها، ومنها رسمها لوجوه أشخاص، 
وجداريات أنجزتها على جهاز «اآليباد»، قبل أن 
تشّكلها عبر لوحات تشكيلية. ومن بين اللوحات 
الــتــي عــرضــتــهــا أيــضــاً لــوحــات لــطــيــور وخــيــول، 

مستوحاة من الموروث القطري األصيل.
لها  تشكيلية  لــوحــة  أول  للحضور  وقــّدمــت   
بــالــرصــاص  وأخــــرى  بــالــزيــت،  برسمها  قــامــت 
وشموخ.  إبــاء  من  إليه  ترمز  ومــا  للخيل،  كانت 
كما عرضت ألعمالها الخزفية، والتي قالت إنها 
فيها  واتّبعت  لها،  بالنسبة  اإلنــجــاز  سهلة  كانت 

المدرسة السريالية.

معرضي الشخصي سيجمع الرسم 
والخزف والخط العربي

تحدثت عن تجربتها الفنية.. ريم آل ثاني:

كــشــفــت عــمــلــيــات الـــمـــســـح الــضــوئــي 
الــجــديــدة فــي أحــد كــهــوف جــبــال األلــب 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن وجــــــود رســــــوم فــنــيــة 
وكتابات على الجدران تعود لعصور ما 

قبل التاريخ أي قبل ٥ آالف عام. 
ولـــــلـــــوهـــــلـــــة األولــــــــــــى كـــــانـــــت هـــــذه 
الحجر  عــلــى  مــرئــيــة  غــيــر  الــرســومــات 
الجديد  الضوئي  المسح  ولكن  الــخــام، 
كــشــف عــن وجـــود تــفــاصــيــل خــفــيــة عن 

طويلة. سنوات  منذ  الصخري  الفن 

 حــــيــــث اســــتــــخــــدم عــــلــــمــــاء اآلثـــــــار 
المسح  ميزة  والفرنسيون  البريطانيون 
الــضــوئــي، لــلــكــشــف عــن هـــذه الــلــوحــات 
جنوب  األلــب  بجبال  مرتفع  موقع  في 
فوق سطح البحر)،  فرنسا (٢١٣٣ متراً 
عام  الصدفة  طريق  عن  وجــدت  حيث 
آلالف  يصل  عمرها  أن  ويعتقد   ،٢٠١٠

السنين.
 وتــظــهــر واحـــدة مــن الــلــوحــات التي 
قــبــل  ســـنـــة  آالف   ٥ مــــن  ألكـــثـــر  تـــعـــود 

برمح  مصابة  غــزالن  صــورة  الــتــاريــخ، 
فــــي ظـــهـــرهـــا، ويــــقــــول الـــبـــاحـــثـــون إن 
األلب  جبال  في  أخــرى  مناطق  هنالك 
حيث  المحفور،  الصخري  الفن  تمثل 
ارتفاعات  على  الــلــوحــات  هــذه  رســمــت 
لعلماء  الــقــائــد  للفريق  ووفــقــاً  عــالــيــة.  
أن  يعتقد  نيويورك،  جامعة  من  اآلثــار 
منطقة  كانت  النائية  الجبلية  المنطقة 
رعــــي، وتـــعـــود لــلــعــصــور الــوســطــى ومــا 

بعدها.

رسوم جرافيتي عمرها
 ٥ آالف عام في جبال األلب

Osama  Ali

من رسوم الجرافيتي داخل أحد الكهوف

ــلــمــزادات  ل ــبــاهــي  ال دار  تــعــقــد  الدوحة-[: 
غد  بعد  يوم  الشرقية  والبُُسط  للسجاد  جديًدا  مزاًدا 
كتارا،  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  في  الثالثاء 
من  وبُــُســًطــا  ســجــاًدا  الــمــزاد  يضم  أن  المتوقع  ومــن 
السجاد  صناعة  في  تشتهر  التي  التقليدية  المناطق 

وســاروك  وأصفهان  وكــرمــان  وكــاشــان  تبريز  مثل 
معاينة  مــعــرض  الـــدار  نظمت  وقــد  وكشمير،  وقــم 
لــلــســجــاد والــبــســط الــشــرقــي، الـــذي ســيــعــرض خــالل 
كتيباً  والــمــهــتــمــيــن  لـــلـــزوار  الــــدار  وأتـــاحـــت  الـــمـــزاد، 
بــطــبــاعــة أنــيــقــة، يــضــم جــل قــطــع الــســجــاد والــبــســط 

صنعها  ومكان  وتاريخ  نوعيتها  بيان  مع  الشرقي، 
والــســعــر الــمــرجــعــي الـــذي يــنــطــلــق بــه الـــمـــزاد، وقــد 
القطع  أقـــدم  تــعــود  ســجــاد  قطعة   ١٠٠ الـــدار  أعـــدت 

و١٩٢٠.  ١٩١٠ العام  إلى  منها 
وفــــي إطـــــار جـــهـــودهـــا لــتــســهــيــل عــمــلــيــة تــقــديــم 

تقديم  الــبــاهــي  دار  أتــاحــت  الــمــزاد،  فــي  الــعــطــاءات 
شخصًيا  بالحضور  إمــا  طــرق:  أربــع  وفــق  العطاءات 
فـــي الـــمـــزاد الــعــلــنــي، أو عـــن طــريــق اإلنــتــرنــت من 
من  أو   ،www.albahie.com الـــدار:  مــوقــع  خــالل 
تقديم  خــالل  مــن  أو  الــهــاتــف،  عبر  الــمــزايــدة  خــالل 

مـــزاد غــيــابــي (أو ســعــر الــحــد األقــصــى). ويــشــار إلى 
٦مساًء   :٣٠ الساعة  تمام  في  سيبدأ  العلني  المزاد  أّن 
الموافق ليوم الثالثاء ٣١ مايو الجاري والحضور مجاني 
ومفتوح أمام الجميع..مع العلم أنه ال يمكن المشاركة 

في المزاد إال بعد التسجيل فقط.

١٠٠ قطعة في مزاد الباهي للسجاد والبسط الشرقية
تعود أقدم قطعة منها إلى العام ١٩١٠ و١٩٢٠



تــمــّر عــلــى اإلنـــســـان فــي فــتــرات حــيــاتــه أوقـــات 
من  ناسه  يجد  أن  احتياجاته  أكثر  تكون  عصيبة 
فاعل  دور  بجانبه  لوجودهم  يصبح  الذين  حوله 
يعصف  بما  إحساسه  من  عنه  التخفيف  في  ومؤثر 
بــه مــن ألـــم مـــرض أو كــبــر أو غــيــر ذلـــك، إال أن 
حاجة  يـــدرك  وال  الــعــطــاء  أهــمــيــة  يــعــي  ال  الــبــعــض 
قريبه المريض أو المسن إليه ربما اعتقاداً منه أن 
التربية  لسوء  نتيجة  وربما  لوقته  مضيعة  زيارته 

كان  فيه، وربما العتقاده ألمر آخر وهو أياً 
هذا  صحة  ويثبت  خاطئ  فإنه  االعتقاد 

أنفسهم،  والعجزة  المسنون  الخطأ 
والعجزة  المسنين  بعض  دخل  إن 

الــمــســتــشــفــى فــلــيــس مــعــنــى ذلــك 
اســــــوداد الــحــيــاة الــدنــيــا بـــل مــا 

بخير. الحياة  زالت 
الــــــعــــــشــــــرات  وهـــــــــنـــــــــاك   
مـــــن الـــمـــســـنـــيـــن والــــعــــجــــزة 
والـــمـــرضـــى الـــذيـــن يــحــيــون 
حــيــاة طــبــيــعــيــة هــانــئــة مع 
ذويــــهــــم، وكـــذلـــك هــنــاك 
ظروفهم  أجبرتهم  مــن 

اإلقــامــة  عــلــى  الصعبة 
بـــــالـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى 

بــــســــبــــب الـــكـــبـــر 

وال  زيــارتــهــم  عــن  ذووهـــم  ينقطع  لــم  الــمــرض  أو 
بالشفاء  لهم  ودعائهم  بجوارحهم  معهم  التواصل 
للحياة  إن  يقال  وكما  احتياجاتهم،  كامل  وتوفير 

درجات. ألوانهم  في  وهم  ألوان  فالناس  ألوانها 
في  موجوداً  الجفاء  كان  إن  والشكر  الحمد  وهللا 
نــطــاق ضــّيــق يــتــالشــى كــمــا الــدخــان 
المسنون  يجده  مــا  بفضل 

والـــعـــجـــزة الـــذيـــن جــفــاهــم ذووهـــــم مـــن الـــدولـــة 
الــتــي تــقــّدم لــهــم كــامــل الــرعــايــة الــصــحــيــة مــجــانــاً 
الخير  حــب  يدفعها  التي  الطيبة  القلوب  وبفضل 
لهم  يكن  لــم  وإن  المسنين  إلــى  بــزيــارات  للقيام 
الــتــي يحظون  الــرعــايــة  وبــفــضــل  قــريــب  الـــدار  فــي 
بــهــا مــن قــبــل الــعــامــلــيــن بـــالـــدار، نــهــمــس فــي آذان 
الـــبـــخـــالء فـــي عــطــائــهــم لـــذويـــهـــم مــن 
الحياة  أن  والمسنين  العجزة 
حـــال  عـــلـــى  تــســتــقــيــم  ال 
واحــــــــــــــدة ومــــثــــلــــمــــا 
تــــرفــــض الـــعـــطـــاء 
ســـتـــحـــتـــاج 
يــــــــــومــــــــــاً 
إلــــى مــن 
 ، يعطيك
حينئذ  و
تلعن  ال 
ــــاســــك  ن
كان  إن 
الــحــصــاد 
مــــــن جــنــس 

العمل.
نورة محمد علي

ال تهـجــر مــن أحـســن إلـيــك

يبه المريض أو المسن إليه ربما اعتقادا منه أن
التربية  لسوء  نتيجة  وربما  لوقته  مضيعة  رته 

كان وهو أياً  وربما العتقاده ألمر آخر ه،
هذا  صحة  ويثبت  خاطئ  فإنه  عتقاد 

أنفسهم،  والعجزة  المسنون  خطأ 
والعجزة  المسنين بعض  دخل 

ــســتــشــفــى فــلــيــس مــعــنــى ذلــك 
ـــوداد الــحــيــاة الــدنــيــا بـــل مــا 

بخير. الحياة  ت
الــــــعــــــشــــــرات  وهـــــــــنـــــــــاك 
ن الـــمـــســـنـــيـــن والــــعــــجــــزة 
يــحــيــون  ـمـــرضـــى الـــذيـــن
يــاة طــبــيــعــيــة هــانــئــة مع
يــــهــــم، وكـــذلـــك هــنــاك 
ظروفهم  أجبرتهم  ن 

اإلقــامــة  عــلــى  صعبة 
لـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى 

ســــبــــب الـــكـــبـــر 

المسنون  يجده  مــا  الـــبـــخـــالء فـــي عــطــائــهــم لـــذويـــهـــم مــن بفضل 
الحياة  أن  والمسنين العجزة 
حـــال  عـــلـــى  تــســتــقــيــم  ال 
واحــــــــــــــدة ومــــثــــلــــمــــا 
تــــرفــــض الـــعـــطـــاء 
ســـتـــحـــتـــاج 
يــــــــــومــــــــــاً 
إلــــى مــن 
 ، يعطيك
حينئذ  و
تلعن  ال 
ــــاســــك  ن
كان إن
الــحــصــاد
مــــــن جــنــس 

العمل.
نورة محمد علي

التابعون  الــمــطــاعــم،  على  الــمــراقــبــون  اإلخــــوان 
فعالً  أثــبــتــوا  الــدولــة  مــنــاطــق  جميع  فــي  للبلديات 
أنهم كفاءة وأنهم قاموا بدور مشّرف في عملهم 
وقد  المسؤولية  قــدر  على  وكانوا  إليهم  المنسوب 
عّدة  بتحريرهم  المشّرفة  أعمالهم  للجميع  بانت 
مخالفات في حق كل المطاعم المخالفة للقوانين 
من قبل الجهات المختصة والمتعلقة بغذاء الناس، 
بعد  خطيرة قد تبرز سريعاً  والتي تسبب أمراضاً 
إال  يظهر  ال  وبعضها  الناس  على  مباشرة  الوجبة 
بعد مدة طويلة وهذا خطر كبير على المترّددين 

على المطاعم.
يبَق  لم  الذي  الفضيل  الشهر  اقتراب  وبمناسبة 
إلى  الــنــاس  مــن  كثير  ومــيــل  أيـــام  بضعة  إال  عليه 
اإلفطار في المطاعم والسحور وعموماً زيادة بيع 
المطاعم في الشهر الكريم، فإننا نرجو من إخواننا 
على  المراقبة  تشديد  المطاعم  على  المراقبين 
المطاعم، فنحن بعد اهللا نعتمد عليكم في صحة 
الوجبات التي تُباع من المطاعم المختلفة المنتشرة 

في الدولة. 
وفـــي الــمــقــابــل يــجــب عــلــى كـــل مـــن يــعــمــل في 
الــمــطــاعــم أن يــكــونــوا عــلــى قـــدر الــمــســؤولــيــة من 
أو  المطابخ  فــي  يعمل  مــن  خاصة  النظافة  حيث 
والحرص  المطاعم  لمرتادي  الطعام  يــقــّدم  مــن 
أو  للناس  تقّدم  التي  الوجبات  إعــداد  على  الشديد 
التي تباع للكثير من المواطنين، فما ذنب مرتادي 

الوجبات  أجل  من  المال  يدفعون  الذين  المطاعم 
النظيفة ويفاجؤون بغير ذلك إما طعاماً قديماً أو 
بعض المطاعم ال تهتّم بالنظافة وال بالوجبات بل 
وهذا  النقود  واستالم  البيع  واألخير  األول  هّمهم 
كان قديماً ينتهجه الكثير منهم، ولكن الحمد هللا 
إخواننا المراقبون على المطاعم أّدوا واجبهم على 
ما يرام وأوقفوا كل متالعب عند حده فلهم الشكر 
الكثير على عملهم المشّرف وهذا ما يجعلنا نشيد 
أسماء  نشر  المختصة  الجهات  مــن  ونطلب  بهم 
ليكون  المحلية  الجرائد  على  المخالفة  المطاعم 

رادعاً لهم ولغيرهم من أصحاب المطاعم.
عبد اهللا بن أحمد آل شاهين الكواري

تشديد المراقبة على المطاعم

٣١٣١
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

ڈ أال يزيد المقال على الصفحة بنط ١٥ أو ٥٠٠ كلمة.

ڈ النشر باالسم الصريح فقط.

ڈ يرفق كاتب الموضوع رقم هاتفه الخلوي.

بمقر  الخزينة  من  النقدية  الجائزة  استالم  يتم  ڈ 
وذلك  مساء   (٦:٣٠) إلى   (٤:٣٠) الساعة  من  الجريدة 

خالل شهرين من إعالن اسم الفائز.

ويسقط حقه بعد انتهاء فترة الشهرين.

ڈ إرسال المقال بواسطة البريد اإللكتروني.

تعريفاته  أبسط  في  المنهج  يُعَرف 
تقّدمها  التي  الــخــبــرات  مجموع  بأنه 
الصف  داخــل  ســواء  للطالب  المدرسة 
مـــحـــّددة  أهــــــداف  وفــــق  خـــارجـــه  أو 
التعريف  هــذا  ووفـــق  ســلــفــاً،  ومــعــّدة 
يــعــتــبــر الــمــنــهــج مـــن أهــــم مـــكـــّونـــات 
التي  الخبرة  فهو  التعليمية؛  العملية 
وهو  المدرسة  داخل  الطالب  يكتسبها 
ويوثق  ويحّدد  ويلخص  يترجم  بذلك 

المدرسة. داخل  العمل  فريق  أعمال 
للمنهج  الـــعـــام  اإلطــــار  أولــــَى  وقـــد 
ومحتوياته  المنهج  موضوع  القطري 
ومــضــمــونــه أهــمــيــة كـــبـــرى، وكــانــت 
القطري  المنهج  بناء  أسس  أهم  من 
مــواكــبــتــه لــلــعــصــر الــحــديــث والــتــقــّدم 
يــعــد  لــــم  إذ  الـــمـــذهـــل  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
للتجارب  المنهج  شمول  عدم  مقبوالً 
والــخــبــرات والــمــمــارســات الــعــصــريــة 
فـــي الـــمـــجـــال الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــجـــاري 
واالجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي بــمــا يــؤهــل 
طــالبــنــا لــســوق الــعــمــل دون وجـــود أي 
يجدونه  وما  يدرسونه  ما  بين  فجوة 

العمل. سوق  في 
بـــروح  يـــأخـــذ  مــنــهــجــنــا  أَن  ورغـــــم 
التكنولوجي  الــتــقــّدم  ويــواكــب  العصر 
ديــنــنــا  مـــن  مـــبـــادئـــه  يــســتــقــي  ــــه  أن إال 

اإلســالمــي الــحــنــيــف الـــذي يــحــّث على 
كذلك  مــنــه  واالســـتـــزادة  الــعــلــم  طــلــب 
يـــراعـــي مــنــهــجــنــا عــاداتــنــا وتــقــالــيــدنــا 
ــــؤّصــــل لــمــنــهــج  الـــعـــربـــيـــة وهـــــو مــــا ي
عـــصـــري آخــــذ بــثــقــافــتــنــا اإلســـالمـــيـــة 

والعربية.
القطري  للمنهج  الــعــام  اإلطــار  إَن 

تــعــلــيــمــيــاً  وقـــــانـــــونـــــاً  يــــعــــّد دســــــتــــــوراً 
ويجعلها  الــتــعــلــيــمــيــة  الــعــمــلــيــة  يــنــظــم 
للجهود  مــوازيــة  الــــدرب  عــلــى  تــســيــر 
للعام  وطننا  رؤية  لتحقيق  المبذولة 
بهم  ونــفــع  طــالبــنــا  اهللا  وفـــق   ،٢٠٣٠

. وطننا
خميس مبارك المهندي

المنهـج ومـواكـبـة الـعـصـر

إزعاج ما بعد منتصف الليل
حرية  تبدأ  عندما  تنتهي  حريتك  إن 
اآلخرين، وفي قول آخر عندما تعارض 
من  حقوقنا  هي  فأين  اآلخرين،  حقوق 
الُمزعجين أصحاب السيارات والدراجات 
عالية ُمزعجة  النارّية التي تصدر أصواتاً 
عندما  ال تُطاق، ويزداد األمر ضيقاً  جداً 
تسمع هذه األصوات مساًء وبعد منتصف 

الليل في داخل األحياء السكنّية.
ـــا لــســت ضـــّد الـــهـــوايـــات مـــا دامــــت ال  أن
وقد  والسكينة،  الراحة  في  حقنا  تصادر 
سكناً،  الليل  وتــعــالــى  سبحانه  اهللا  جعل 
نسمع  عندما  السكينة  هذه  منا  أين  لكن 

أو أكـــثـــر يـــجـــوب الـــشـــوارع  فـــجـــأة صـــوتـــاً 
الداخلية لألحياء أو بالقرب منها.

وكـــــمـــــا أســــلــــفــــت لــــســــت ضـــــــّد حـــريـــة 
ــخــصــص لــهــم أمــاكــن  اآلخــــريــــن، لــكــن تُ
بعيدة عن األحياء أو تصدر إدارة المرور 
والــــــدوريــــــات تــعــمــيــمــاً بـــذلـــك وعــقــوبــة 
لــلــُمــخــالــفــيــن، ومـــا أكــثــر مــســاحــات الــبــر 
ــتــوّجــه كـــل راغـــــب ومـــحـــّب  ــي عـــنـــدنـــا، فــل
هناك  إلــى  الُمزعجة  األصـــوات  لتركيب 
لـــيـــمـــارس هـــوايـــتـــه بـــعـــيـــداً عــــن األحـــيـــاء 

السكنية.
خــاصــة  ــــطــــاق،  يُ ال  أصـــبـــح  األمـــــر  إن 

النارية  الــدراجــات  أعـــداد  كثرت  أن  بعد 
مجموعة  أحياناً  وتراهم  الفتة،  بصورة 
وراء بعضها لتُفاجأ بها جانبك وأنت في 
الذي  الوقت  في  بيتك،  داخل  أو  السيارة 
المختصة  الــجــهــات  مــن  تــحــركــاً  نــجــد  ال 
لتخليصنا من هذا اإلزعاج الذي ال مبّرر 
الــنــاريــة  الـــدراجـــة  أو  الــســيــارة  إن  إذ  لـــه، 
مــصــدراً  وليست  للتنقل  وسيلة  وضــعــت 
ندفع  نظل  متى  وإلـــى  فــلــمــاذا  لــإلزعــاج، 
واقــع  فــي  وسكينتنا  راحــتــنــا  مــن  الــثــمــن 

نحن ال ذنب لنا فيه؟!.
السعدي عبداهللا 
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ي  االقلقطرط للللمننهج الالــعــاام  اإلاإلطـطـاار   َ هنهنديدإنإ يس مبااركك االمل خمخ

األنشطة  عــن  بسيطة  إحــصــائــيــة  عملنا  لــو 
وتلك  والعضالت  بالبدن  تهتّم  التي  الرياضّية 
الــتــي تــهــتــّم بــالــعــقــول واألفـــكـــار لــرأيــنــا األولـــى 
وكم  علمياً  نــاديــاً  فكم  وفعالّية،  نشاطاً  أكثر 
رياضياً؟ وما مدى التشويق في األنشطة  نادياً 
الــعــلــمــيــة ومــثــيــلــتــهــا فـــي األنـــشـــطـــة الــفــكــريــة 

والعلمية؟
كــنــت فـــي أيـــــام الــصــغــر وفـــتـــوة الــشــبــاب 
البرازيلي  الالعب  سقراط  أرى  حين  أنبهر 
ألنه  جداً  وأحترمه  بالكرة  يتفنن  كان  الذي 
كــرة  احــتــراف  مــن  ذلــك  يمنعه  ولــم  طبيب 
االثــنــيــن،  بــيــن  جــمــع  الــرجــل  أن  أي  الـــقـــدم، 
محاٍم  وهــو  مــبــاراة  حكم  أرى  حين  وأفــرح 
من  ذلــك  أن  يعتقد  من  فيخطئ  محترف، 
مــهــّمــة الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــقــط بـــل هي 
مــســؤولــيــة تــبــادلــّيــة تــمــّس الــكــل، فــمــثــالً من 
يــخــتــارون الــالعــبــيــن يــجــب أن يــبــحــثــوا عن 
ومن  الطالب،  من  الجامعات  في  الالعبين 
يجب  الرياضية  واألنشطة  الفعاليات  يعمل 

الفكري. بالنشاط  يدعمها  أن 

مسابقات  عملت  الرياضية  األنــديــة  أن  لــو 
على  نقلها  وتـــّم  بينها  فيما  وفــكــريــة  علمية 
ولو  الــكــرويــة  كالمسابقات  تماماً  التلفزيون 
والفنية  السياحية  األنشطة  في  المنظمين  أن 
عــمــلــوا مــع مــســابــقــاتــهــا مــســابــقــة لــلــصــغــار في 
صفحة  خصصت  الجرائد  أن  ولو  المعلومات 
المجتمع  لتشّجع  أسبوعية  القصيرة  للقصة 
مستوى  أن  تعتقدون  أال  حينها  الكتابة،  على 
الــمــيــزان  وأن  ســيــرتــفــع  الــفــكــري  الــمــجــتــمــع 

سيتزن بين البدن والعقل. 
المهندس/ مبارك بن إبراهيم الكواري
mubarakalkawari@yahoo.com
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األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

تسعى اليونسكو في السنوات األخيرة إلى تنفيذ ُخطة 
عمل في األمم المتحدة تتعلق بشأن سالمة الصحافيين 
ومـــســـألـــة اإلفــــــالت مـــن الـــعـــقـــاب. وهــــو مـــا يـــأتـــي ضمن 
اإلعالم  أساليب  وتعزيز  الصحافيين  حماية  إستراتيجية 
اإلعالم  لوسائل  يمكن  إذ  األزمــات.  أوضــاع  في  مستقلة  بصورة 
وإنقاذ  اإلنسانية  المعاناة  حّدة  تخفيف  في  المساهمة  المختلفة 
األرواح، فضالً عن المساهمة في الحّد من المخاطر، عن طريق 
الناس  وإعـــداد  وطأتها  مــن  والتخفيف  الــكــوارث  درء  إجــــراءات 
والعاملين  المواطنين  وتمكين  الشائعات  وتصحيح  لمواجهتها، 
سالمة  تُعتبر  كــمــا  اإلنــســانــيــة.  الــمــســاعــدات  تــقــديــم  مــجــال  فــي 
الصحافيين وحرية الصحافة قضيتين مهمتين تعّززهما األمم 

المتحدة كجزء من الهدف الـ١٦ للتنمية المستدامة.
وعــلــيــه فــمــا حـــدث داخــــل أروقــــة األمــــم الــمــتــحــدة الخميس 
طلب  اعــتــمــاد  رفـــض  فـــي  مــتــمــثــالً   (٢٠١٦ مــايــو   ٢٦) الــمــاضــي 
األمــم  لــدى  حكومية  غير  كمنظمة  الصحافيين  حماية  لجنة 
الطلب،  هذا  ضد  صّوتت  أعضاء  دول  عشر  قبل  من  المتحدة، 
من بينها الصين وروسيا، يعّد أمراً سيئاً، خاصة في ظل وجود 
مجموعة من الدول ال تحترم حرية الصحافة وال تحترم عمل 

الصحافيين، وتستمّر في سياسة القمع بشتى أشكاله وأنواعه.
وغينيا  واليونان  المتحدة  والــواليــات  و»إسرائيل»  موريتانيا 
والهند  وإيــران  تركيا  مثل  بلداناً  لكّن  الطلب،  أّيــدت  وأورجـــواي 
امتنعت عن التصويت، وهو ما عّلقت عليه السفيرة األمريكية 
لـــدى األمـــم الــمــتــحــدة سامنثا بـــاور قــائــلــًة: «خــيــبــة أمـــل كبيرة 
لرفض الطلب أو عدم التصويت»، وقالت إن واشنطن ستطلب 
أعضاء  مجمل  مــن  عليه  مــجــدداً  التصويت  المقبل،  يوليو  فــي 

المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة».
األمر غير مستغرب طالما هناك دول أعضاء في مجموعات 

ملتوية  أســالــيــب  تستخدم  المتحدة  األمـــم 
وبــــيــــروقــــراطــــيــــة لـــتـــخـــريـــب جــــهــــود مــن 
الصحافيين  ضـــد  انــتــهــاكــاتــهــم  يــفــضــحــون 
ومــــحــــاوالت لـــــردع عــمــلــهــم عــبــر ســيــاســة 
يعود  الطلب  هذا  أن  خاصًة  األفــواه  تكميم 
للعام ٢٠١٢، وتم تأجيل التصويت عليه سبع 

مرات في الماضي لدواٍع إجرائية.
وتتخّوف دوٌل من أن يتيح وضع منظمة 
غير حكومية دخول مكاتب األمم المتحدة 
المجتمع  صــوت  إســمــاع  إلــى  أكــبــر،  بسالسة 
المدني في ظل استمرار انتهاكات العاملين 
من  عــدٌد  أطلق  وقــد  الصحافي.  الحقل  في 
المنظمات والصحافيين وشخصيات عامة، 

نداًء يطالبون فيه بتعيين ممثل خاص لدى األمين العام لألمم 
وقد  الصحافيين.  سالمة  بمسألة  االضطالع  أجــل  من  المتحدة 
و»لجنة  حــدود»  بال  منظمة «مراسلون  من  االقتراح  هذا  صدر 
للصحف  العالمية  «الجمعية  إلــى  إضــافــًة  الصحافيين»  حماية 
و»هيومن  المتحدة»  األمــم  مراسلي  و»رابطة  األنباء»  وناشري 
رايتس ووتش» وغيرها، ألجل إنشاء منصب لممثل خاص لدى 
الصحافيين.  سالمة  بمسألة  ُيعنى  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
الكافي  السياسي  الـــوزن  الــخــاص  الممثل  منح  على  فيها  يــحــّث 
والقدرة على االستجابة السريعة والشرعية الالزمة للتنسيق بين 
جميع هيئات األمم المتحدة في سبيل حماية سالمة الصحافيين.
ويتمثل الــهــدف مــن هــذه الــُخــطــوة فــي وضــع آلــيــٍة ملموسٍة 
تُمكن من تنفيذ ما تنّص عليه أحكام القانون الدولي، وهو ما 
من شأنه أن يقّلص في نهاية المطاف عدد الصحافيين الذين 
ألسباب  أو  المهني  بواجبهم  القيام  أثناء  عام  كل  حتفهم  يلقون 
تتعلق بعملهم اإلعالمي. فبمجرد إلقاء نظرة على اإلحصائيات، 
يتبّين أن اعتماد قرارات األمم المتحدة بشأن حماية الصحافيين 
ومكافحة اإلفالت من العقاب، على كثرتها، لم ُيسفر عن نتائج 
إعالمياً  ومعاوناً  أن ما ال يقّل عن ٧٨٧ صحافياً  ملموسة، علماً 
ُقتلوا بسبب نشاطهم المهني على مدى السنوات العشر الماضية.

تتزايد  الــدولــيــة  الحملة  هــذه  لصالح  الصحيحة  التعبئة  إن 
بعد يوم، وإذا عمدت األمم المتحدة إلى  على نطاق واسع يوماً 
الصحافيين  بإمكان  سيصبح  الــخــاص،  الممثل  منصب  إنــشــاء 
األمن  حيث  من  أفضل  ظــروف  في  العمل  في  األمــل  استعادة 
والسالمة. فمن دون حماية فّعالة للصحافيين، سيتعذر ضمان 
معه  تستعصي  وســـوف  المعلومات،  على  الــحــصــول  فــي  الــحــق 
والمؤسسة  المعلومة  نقل  في  تتحكم  التي  البروباغندا  محاربة 
الصحافيين  استهداف  خالل  من  العنيف  والتطّرف  الصحافية 
الرقمية.  الــثــورة  الــيــوم  خّلفته  مــا  خــالل  مــن  شتى  وســائــل  عبر 
إلـــى الخطف  فــمــن الــقــصــف بــالــطــائــرات والــمــالحــقــات وصـــوالً 
من  ولــذا  االجتماعي.  التواصل  شبكات  عبر  والتهديد  والقتل 
التي  والتهديدات  الهجمات  ضــد  الصحافيين  حماية  الــواجــب 
بمسألة  االضــطــالع  أجــل  مــن  خــاص  ممثل  واعــتــمــاد  تطالهم، 
كانت  إذا  عظيمة  أشياء  تحقيق  يمكنه  الذي  الصحافي،  سالمة 
في ظل التحديات  مهمته واضحة وصالحياته قوية، خصوصاً 
التي تواجه كل صحافي مع تقلبات المشهد السياسي في كثير 
من بلدان العالم، وبات وجوده مصدر خطر وقلق للحكومات 
والتنظيمات اإلرهابية التي تقمع عمل الصحافي وتريد إيصال 

صورة ُمغايرة عن واقع ما.

هناك إجماع على وصف حكومة بنيامين نتنياهو 
المتطّرف  القومي  بيتنا»  حزب «إسرائيل  ضم  بعد 
وزيـــراً  وتعيينه  ليبرمان،  أفــيــجــدور  بزعامة  إليها 
في  وتــطــرفــاً  يمينية  األكــثــر  الحكومة  بأنها  للدفاع 

تاريخ إسرائيل.
العمالي  الــوزراء  رئيس  إن  بل 
األســــبــــق إيــــهــــود بــــــــاراك اعــتــبــر 
لــوثــة  أصـــابـــتـــهـــا  الـــحـــكـــومـــة  أن 
الجمعة  ويــوم  الفاشية،  تصاعد 
آفي  البيئة  وزيــر  أعلن  الماضي 
جــابــاي فــي بــيــان شــديــد اللهجة 
تعيين  على  احتجاجاً  استقالته 
ـــــراً لــلــدفــاع قــائــالً  لــيــبــرمــان وزي
التعديل  بعد  الحكومة  هــذه  إن 
أصـــبـــحـــت مـــتـــطـــرفـــة، مــــنــــدداً 
التطرف  نحو  المتصاعد  بالميل 
داخـــــل الــلــيــكــود وفــــي إســرائــيــل 
بــشــكــل عــــام، واســتــقــالــة جــابــاي 
هي الثانية في تلك الحكومة خالل أسبوع بعد استقالة 
وزيــــر الـــدفـــاع مــوشــيــه يــعــالــون مــنــهــا ومـــن الكنيست 
مناورات  على  احتجاجاً  السياسية  الحياة  عن  وابتعاده 

نتنياهو وتحالفه مع ليبرمان.
نتنياهو نفسه يميني متطّرف، يمارس قتل السالم 
بــــدأب ومــنــهــجــيــة، ولـــم يــكــن يـــومـــاً رجـــل ســــالم، أو 
هو  شريكه  يكون  وعندما  يكون،  ولن  للسالم،  محباً 

ليبرمان، فنحن إذن أمام حكومة قتل للسالم، أو أي 
بارقة أمل فيه، ودفع األراضي المحتلة والمنطقة إلى 

مزيد من التوتر وعدم االستقرار والتطّرف.
ولــلــتــوضــيــح لــيــس هـــنـــاك فـــي إســـرائـــيـــل مـــن بين 
وحمالن،  حمائم  هم  من  وسياسييها  أحزابها  قــادة 
الحقوق  إلعــادة  عدالة  موازين  وحاملو  ســالم،  ودعــاة 
المشروعة ألصحابها من الفلسطينيين بإقامة دولتهم 
القدس  وتهويد  المستوطنات  غــول  ووقــف  المستقلة 
على  والتضييق  عليها  العدوان  ومواصلة  غزة  وحصار 
سلطة رام اهللا وتحويلها إلى سلطة شكلية عاجزة بال 
تحكمه  أنها  يُفترض  الذي  المحيط  في  حتى  دور  أي 
فــي الــضــفــة، هـــؤالء الــذيــن يــنــعــتــون حــكــومــة نتنياهو 
فيها  شــركــاءه  كــانــوا  والعنصرية  والفاشية  بالتطرف 
يــتــشــاركــون في  وفـــي حــكــومــات ســابــقــة وهـــم جميعاً 
وشــامــالً  عـــادالً  ســالم  ال  أن  وهــى  الرئيسية  األهــــداف 
وأال  للحياة،  قابلة  فلسطينية  دولـــة  وأال  وحقيقياً، 
في  جيرانها  مع  تتعايش  طبيعية  دولة  إسرائيل  تكون 
سالم واستقرار، إنما دولة عدوان وحرب وقهر وقمع 
بينهم  أن  هنالك  ما  كل  واغتصاب،  واحتالل  وتنكيل 
السياسي  التطرف  ونــوعــّيــة  ولــغــة  درجـــة  فــي  اخــتــالفــاً 
والديني في إطار عملية توزيع وتبادل أدوار حتى تبدو 
وتعّدد  الديمقراطية  دولة  كأنها  العالم  أمام  إسرائيل 

اآلراء والمواقف.
يمينية،  ليكودية  كانت  سواء  إسرائيل  حكومات  كل 
أو عــمــالــيــة يــســاريــة، مــارســت الـــعـــدوان عــلــى الشعب 

بالحقوق  تسلم  لــم  وكلها  الــعــرب،  وعلى  الفلسطيني 
اليسار  حكومات  كانت  ولو  للفلسطينيين،  المشروعة 
تريد السالم لكان هذا السالم البعيد قد اقترب وتحقق 
زمنية  فترات  على  السلطة  توليها  خالل  منها  أي  مع 

مختلفة.
نتنياهو  حكومة  إلــى  وحــزبــه  ليبرمان  ضــم  وقبل 
فـــإن تــلــك الــحــكــومــة لــم تــتــحــرك ُخــطــوة واحــــدة على 
طريق السالم، طريقه معطلة منذ أبريل ٢٠١٤، وفي 
ظل حكومات نتنياهو السابقة ازداد السالم تعثراً، فهو 
بارع في قتل أي محاولة له، وهو يقوم بعملية تدمير 
منهجية ألي تحّرك الستئناف المفاوضات التي تصير 
الكبرى  بإسرائيل  تؤمن  متطرفة  عقليات  مع  عبثية 
الــدولــة  فــكــرة  اتــجــاه  فــي  بــإصــرار  وتسعى  التلمودية، 

اليهودية الدينية.
من هنا هل تبدو دعوة القاهرة إلحياء المفاوضات 
منطلقاً  ذلـــك  لــيــكــون  وإســرائــيــل  الفلسطينيين  بــيــن 
وممكنة  مقبولة  وإسرائيل  العرب  بين  الدافئ  للسالم 
ركني  ومــع  اإلسرائيلي،  الفاشي  السياق  هــذا  ظــل  فــي 

التطّرف في الحكومة: نتنياهو وليبرمان؟!.
يكون  أن  مستحيالً  يــكــون  يــكــاد  بــل  الــصــعــب،  مــن 
لدى هذه الحكومة نّية في تفاوض جاّد ورغبة فعلية 
ملف  في  كبرى  اختراقات  وتحقيق  الجمود  كسر  في 
مثل  كبرى  دولــة  من  مبادرة  رفــض  نتنياهو  السالم، 
أن  يُــفــتــرض  كــان  للسالم  دولـــي  مؤتمر  لعقد  فرنسا 
تكن  لم  المبادرة  هذه  مثل  أن  رغم  األيــام،  هذه  يتم 

بالتالي  وبشروطها،  بل  حكومته،  بموافقة  إال  لتنطلق 
المعالم  مــحــّددة  غــيــر  مــصــريــة  مــبــادرة  سيقبل  هــل 
والــخــطــوط ســـوى الــحــديــث الـــعـــام، والــمــتــضــمــن هــذه 
إحياء  عن  اإلسرائيليين،  الستمالة  عاطفياً  بُعداً  المرة 
إيجابياته  عن  والحديث  للسالم  والسعي  المفاوضات 

عليها وعلى المنطقة؟.
ما  مع  يتجاوب  أنه  يدعي  أن  لنتنياهو  يمكن  شكالً 
صدر عن القاهرة، حتى يبدو أنه رجل سياسة مهتم 
السلطة  مع  دافئة  عالقات  على  يبقي  وحتى  بالسالم، 
ما  الوسائل  من  لديه  فإنه  الجوهر  في  لكن  الحاكمة، 
يدّمر به أي مفاوضات وقبل أن تنطلق، كما فعل مع 

المساعي الفرنسية الجديدة ودون إبطاء؟.
نتنياهو يمكن أن يعيق تحّركات باريس علناً، لكنه 
قد ال يعيق تحركات القاهرة في العلن ألن لديه من 
يحرجها،  أن  دون  يــريــد  مــا  ينفذ  يجعله  مــا  اآللــيــات 
الحكومة  فــي  أســاســيــاً  ركــنــاً  ليبرمان  وجـــود  ويكفيه 
إلفشال  والفاشية  الــتــطــّرف  فــي  تغالي  التي  بمواقفه 
أي مسعى، والُمدهش أن يتفاوض مع ليبرمان عقب 
القاهرة،  قالته  بما  يرحب  للسالم،  المصرية  الدعوة 
بهذا  حكومته  تــشــدد  درجـــة  يــرفــع  الــوقــت  نفس  وفــي 
فهو  مصر،  في  السلطة  يالعب  هو  العنصري،  الوزير 
تتحدث  والــتــي  معها  الـــــودودة  الــعــالقــات  إلـــى  يــحــتــاج 
الــتــقــاريــر والــمــواقــف الــخــارجــة مــن إســرائــيــل، ومــن 
عن  أمريكية  وصهيونية  يهودية  وجماعات  لوبيات 
وجــــود عـــالقـــات مــتــنــامــيــة وحــمــيــمــيــة ربــمــا تــفــوق ما 

في  التفريط  يــريــد  ال  وهــو  مــبــارك،  أيـــام  عليه  كــانــت 
تمتين  فــي  أكــيــدة  مصلحة  لحكومته  إن  حيث  ذلــك 
االنقسام  حالة  ظل  في  خصوصاً  مصر  مع  العالقات 
وتأزم  اهللا،  رام  لسلطة  القاهرة  وانحياز  الفلسطيني، 
أن  أبيب  تل  مصلحة  ومن  غــزة،  سلطة  مع  العالقات 
وأن  حــمــاس،  وبــيــن  الــقــاهــرة  بين  قائماً  التوتر  يــظــّل 
إال  يبقى معبر رفح المتنفس األساسي للغزيين مغلقاً 
ذلك  كل  يستثمر  فهو  وبالتالي  فترة،  كل  قالئل  أيــام 
المصري  النظام  من  يصدر  ما  مع  ويتجاوب  وغيره 
في سياق التصريحات المرحبة، لكن عند ساعة الفعل 
التي  واالشتراطات  والعوائق  العراقيل  مئات  سُيظهر 
الدافئ  السالم  طريق  على  واحــدة  خطوة  التقّدم  تمنع 

أو حتى الفاتر. 
هناك  يكون  ولــن  جــامــداً،  بل  بـــارداً،  سيظل  السالم 
سالم إال بين طرفين متكافئين، وهذا يتحقق عندما 
بإنهاء االنقسام، وظهور قائد  يتم التصحيح فلسطينياً 
الفلسطينيين  كــل  ودعــم  بثقة  يحظى  جديد  سياسي 
بــأن  وفــصــائــل، وعــنــدمــا يــتــم التصحيح عــربــيــاً  شــعــبــاً 
تستعيد القضية الفلسطينية االهتمام بها بعد أن غابت 
والحروب  الداخلية  والصراعات  األزمات  متاهات  في 
واالقـــتـــتـــاالت واإلرهــــــاب وعــمــوم الــحــالــة الــمــأســاويــة 
عندما  وكذلك  المرحلة،  هذه  في  العربية  والكارثية 
في  وشجاعاً  قوياً  يأخذ العرب ولو مرة واحدة موقفاً 
أن  ضــرورة  بشأن  أمريكا  وراعيتها  إسرائيل  مواجهة 

يكون السالم حقيقياً وعادالً.

الحاجة إلى ممثل أممي 
لحماية الصحافيين

السالم الدافئ.. والحكومة اإلسرائيلية األكثر تطرفاً !!

ــــت أعـــيـــش فـــي الــعــقــد  ــــا عـــربـــي ومــــا زل  أن
وبعد  والعشرين  الــســادس  الــقــرن  مــن  الثاني 
ــتــحــديــد بــعــد عــــام ٢٠١١  ــال عــــدة ســـنـــوات وب
الذين  العرب  من  الماليين  عشرات  مع  كنت 
عام  بعد  الــمــزدهــر  بالمستقبل  آمالهم  تعلقت 
أعلى  إلــى  السياسية  اآلمـــال  رفــع  والـــذي   ٢٠١١
بمستقبل كبير ومزدهر بعد  المستويات مبشراً 
تــلــك الــفــتــرة الــكــبــيــرة في 
اآلمال المستقبلية، ولكنها 
مـــع األســـــف تـــحـــّولـــت إلــى 
معها  كنست  أن  بعد  نكبة 
كــل اآلمــــال والــطــمــوحــات 
الــمــســتــقــبــلــيــة عــلــى األقـــل 
تركت  ولكنها  الطبيعية، 
لـــــنـــــا أســـــــــــوأ الـــتـــطـــلـــعـــات 
ومــــســــاحــــة واســـــعـــــة مــن 
االستقرار  وعــدم  التخلف 
والذي لم نعرفه من قبل.

ـــعـــد األمــــــل الــكــبــيــر   وب
بــعــده،  ومـــا   ٢٠١٦ عـــام  قــبــل  معلقاً  كـــان  الـــذي 
غـــرة  حـــيـــن  عـــلـــى  أخــــذنــــا   ٢٠١٦ عـــــام  ولـــكـــن 
بعد  وذلك  والفوضى  الفساد  جماعات  بواسطة 
المتهالكة  الــقــيــادات  مــن  الــخــالص  فــي  فشلنا 
للتواكل  األخــرى  هي  مسؤولياتها  سّلمت  والتي 
عن  وتخليها  المتواصل  استهتارها  في  وبالغت 
الــقــيــام بــالــمــســؤولــيــة الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
بما  التزامها  عــدم  على  وأصـــّرت  واالجتماعية 
تعّهدت به أمام اهللا وأمام شعوبها وضميرها.

عندما  الــعــرب  الــمــواطــنــيــن  معظم  واعــتــقــد   
قــامــت تــلــك االنــتــفــاضــة الــســيــاســيــة عـــام ٢٠١١ 
والتي أطلق عليها «الربيع العربي» أنها صحوة 
الضمير األقوى ونهاية الفوضى والتي فاقت كل 
اإلهمال  مسّببات  كــل  على  وتغلبت  الصحوات 
من  للتخّلص  التغيير  وقت  حان  بأنه  وتعّهدت 
على  يُساعد  ما  دائــمــاً  والــذي  المتهالك  القديم 
ـــه جـــاء وقــت  عـــدم صــحــوة ضمير اإلنــســان وأن
ذات  جديدة  عربية  قيادات  الستقبال  الصحوة 
توصلت  مــا  آخــر  معها  تحمل  مخلصة  سياسة 
تقبل  ال  التي  النزاهة  من  المتقّدمة  الدول  إليه 
بغير حرّية المواطن المنطلقة من الديمقراطية 
القوي  وحزامه  النزيه  اإلنسان  ســالح  هي  التي 

للحفاظ على نظام مستقبله الناجح. 
ــبــهــجــة الــجــمــاهــيــريــة بــالــمــســتــقــبــل   ومـــــع ال
مسّببات  كل  عن  والبعيد  الجديد  الديمقراطي 
بذهاب  األســف  مع  الناس  تفاجأ  العربي  الفشل 
٢٠١١ ولم يعد لها أثر  كل تلك اآلمــال مع عام 
أو أخبار، وها نحن اآلن في العام ٢٠١٦ والذي 
والــمــأســاويــة  السياسية  األوضــــاع  بــأســوأ  غمرنا 
ولم يعرف اإلنسان العربي أو غير العربي مثيالً 
لها في التاريخ ولم يشهد العرب في هذا العام 
التصّرفات  نتيجة  المتخلفة  المعاناة  أعنف  إال 
األكـــثـــر بـــــذاءة وتــخــلــفــاً مـــن شــبــاب الــجــمــاهــيــر 
هذا  يسّجل  أن  والمتوقع  الشوارع،  في  الهائجة 
الــعــام أقــبــح الــفــتــرات الــســيــاســيــة الــعــربــيــة على 
تاريخها  فــي  األمـــة  عــاصــرتــهــا  والــتــي  اإلطــــالق 

ألول مرة في عام ٢٠١٦ السيئ الذكر. 

بأن  والمتخلف  المتقّدم  البشر  كل  وبشهادة   
هذا العام ٢٠١٦ يعد كارثة عربية وقمة التخلف 
والتردي العربي مقارنة مع العالم في مختلف 
فيه  يفترض  كان  الذي  الوقت  وفي  المجالت، 
له  يــؤَســف  مــا  ولــكــن  المنشود،  التطور  تحقيق 
باالنحطاط  المتعلقة  وأسبابه  التخلف  هذا  أن 
والذي  المنشود  التطور  أعاق  العربي  األخالقي 
تجاه  التاريخية  المسؤولية  تحّمل  عــن  تخلى 
في  عــجــز  منطلق  مــن  الــعــربــيــة  وأمــتــه  وطــنــه 
إرادته العربية التي لم تتعّرض لمثل هذا العجز 
فــي تــاريــخــهــا الــطــويــل قــبــل اإلســــالم وفـــي ظله 

وحتى خالل السنوات القليلة الماضية. 
 والمناظر التي تنقلها لنا وسائل اإلعالم كل 
تستحق  غيرها  دون  العربية  المناطق  من  ليلة 
على هذا التفوق المطلق  الوقفة المؤلمة عالمياً 
بالدماء  الملطخة  العربية  الفوضى  تفشي  في 
والتي  األبــريــاء  لألطفال  واأليــدي  األرجــل  وبتر 
تلتقط  عندما  وأمـــه  ورضــيــع  إنــســان  كــل  تــؤلــم 
الــصــور مــن الـــشـــارع والــرصــيــف وكــــأن دمــشــق 
وصنعاء وبغداد وطرابلس وغيرها في منافسة 
حــــــادة لـــعـــرض أحــــــدث خــــــراب وأســـــــوأ دمــــار 
ضد  المواطن  به  قام  عدواني  تطّرف  وأخطر 
الضرورية  ومصالحه  العربي  وشــارعــه  نفسه 

والعامة.
 هـــذه الــمــخــاطــر والــــكــــوارث الــجــديــدة الــتــي 
الزمن  هــذا  في  العربية  الساحة  على  تــواجــدت 
لنا  أعّدها  من  نعلم  وال  قبل  من  معروفة  غير 
لمستقبلنا  يريد  وماذا  لنا  وجلبها  أعّدها  ولماذا 

ومصيرنا من ورائها؟ وفي هذا العصر الذي كنا 
وما نزال ننتظر خالله التطور الجديد وبالذات 
مع  ولكنه  األهــم،  التقدم  عصر  نظنه  كنا  الذي 
األيــــام يــكــشــف بــأنــه الــعــصــر الــــذي قـــذف علينا 
وأســس  سّببها  والــتــي  التخلف  آفـــات  بسمومه 

كارثتها هذا العربي المعاصر مع األسف.
وإذا كان الهدف من هذه المخاطر والكوارث 
التي اكتسحت المنطقة العربية هو إعاقة التقدم 
وخــلــق الــيــأس فــي نــفــوس الــبــشــر ودفــعــهــم إلــى 
بهذا  واألوطــان  األهل  لترك  قوياً  دفعاً  الهجرة 
الشكل العنيف والقاسي والحزين الذي نشاهده 
على أرض الشام ومداخل أوروبا فإن أوطانهم 
في  تستخدمه  أن  يمكن  مــا  لديها  األقـــل  على 
الذي  النزوح  على  المصرة  الهجرة  موجات  رد 
قبل  األمــة  على  ثقيالً  إثماً  النزوح  هــذا  سيكون 

غيرها. 
 هـــذه الــهــجــرة ألــتــي أطــلــقــنــا عــلــيــهــا كـــوارث 
وجــديــدة  مخيفة  الحقيقة  فــي  ألنــهــا  الــشــعــوب 
وال  الماضية  أجيالنا  تعرفها  فلم  الجميع  على 
عانت  العربية  مجتمعاتنا  أن  رغــم  الــحــاضــرة 
واألمنية  الحياتية  الظروف  أســوأ  الماضي  في 
التيارات  هذه  مثل  تعان  لم  ولكنها  واإلنسانية 
بعائلته  الــمــواطــن  تجرف  أخــذت  التي  العنيفة 
كل  خلفه  تاركاً  المجهولة  الهجرة  إلى  وأطفاله 
موجوداته من األهل والمال واألخوة واألصدقاء 
أفضل  الهجرة  هــذه  حياة  تكون  أن  ويستحيل 
مـــن مـــوطـــن األهـــــل األصـــلـــي وحـــتـــى فـــي أســـوأ 

الظروف.

وماذا بعد الذي جرى ويجري عربياً؟ (١-٢)

صالح األشقر 
 كاتب قطري

ريم خليفة
 كاتبة وإعالمية بحرينية

Reemkhalifa١٧@gmail.com

طـــه خـلـيفـة
كاتب وصحفي مصري

tmyal٦٦@hotmail.com



منتدىمنتدى٣٣٣٣
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

مـــا نـــــراه اآلن هـــو ســعــي غـــربـــي، وتـــحـــديـــداً 
أمريكي روسي، إلعادة صياغة 
لمنطقة  الــســيــاســيــة  الــجــغــرافــيــا 
إثنيات  وإحــالل  العربي،  الشرق 
وعـــرقـــيـــات جـــديـــدة وتــســّيــدهــا 

على بقع جغرافية محّددة. 
ـــع، هــــنــــاك خــطــط  ـــطـــب ـــال  وب
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وهــــنــــاك أيـــضـــاً 
لــــهــــذه  ومــــــنــــــفــــــذون  أدوات 
الجديدة.  السياسية  الجغرافيا 
األدوات  هــــــذه  ضـــمـــن  ومــــــن 
كـــــل مـــــن األحــــــــــالم اإليــــرانــــيــــة 
بـــإعـــادة أمـــجـــاد اإلمــبــراطــوريــة 
الـــمـــجـــوســـيـــة الحــــتــــالل الـــعـــالـــم 
العربي، باإلضافة إلى ما يسمى 
هم  دائــمــاً  الضحية  أن  األســـف  ومــع  داعـــش.  بتنظيم 

محاولة  هناك  أن  خصوصاً  بالتحديد،  والسنة  العرب 
غربية  خفية  أجندة  تسويق  وهي  لنا،  مكشوفة  باتت 
وإيرانية، تعمل على تطبيق نظرية هانينغتون بصراع 
الـــحـــضـــارات واســـتـــهـــداف اإلســـــالم صــاحــب الــحــضــارة 
اإلنسانية، من خالل ضرب األمة العربية قلب اإلسالم 
 ٩٦ وحضارة  وقيم  مبادئ  وتشويه  وإلغاء  وحاميته، 
 ٤ ومــبــادئ  بقيم  واستبدالها  المسلمين،  مــن  بالمئة 
وقيادتهم  وسيطرتهم  تسويقهم  الغرب  يريد  بالمئة، 
حدث  كما  لهم  أذلــة  العرب  وجعل  اإلسالمية،  األمــة 

بالعراق وسوريا ولبنان واليمن.
 وهذا التنظيم المسّمى بداعش يعد النسخة المعّدلة 
من القاعدة، والتي فشلت في تحقيق األجندة الغربية 
اإليـــرانـــيـــة، بــضــرب اإلســـــالم الــمــحــّمــدي الــخــالــي من 
األســاطــيــر والــشــركــيــات والــبــدع. فقد تــصــّدت لــه دول 
األهــداف  معه  وأفشلت  التوقعات،  فاق  بشكل  الخليج 
اسم  تعديل  تــم  وقــد  الــنــظــريــة.  تلك  لتطبيق  الخفية 

القاعدة وهدفها، من خالل عمالء عراقيين وسوريين 
وعــــرب إلـــى مــا يــســمــى بـــداعـــش، لــتــســويــق نــظــريــة أن 
اإلرهــــاب الــدولــي والــعــالــمــي متمثل فــقــط بــاإلرهــاب 
الــســنــي، الــــذي يــمــثــلــه مـــا يُــســمــى بـــداعـــش وبــنــاتــه من 
مثالً  نــرى  ذلــك  على  وللتدليل  الصغيرة.  التنظيمات 
اإلرهابيين  مع  نّسقوا  والحوثيين  صالح  المخلوع  بأن 
فتح  أوالً،  وهي  معاً  مصالحهم  يحققوا  لكي  بداعش، 
الذي  العربي،  التحالف  جهد  تستنزف  جديدة  جبهة 
ســيــقــاتــل االنــقــالبــيــيــن مــن جــهــة واإلرهـــــاب الــداعــشــي 
مــن جــهــة أخــــرى. وبــهــذا فـــإن داعـــش سيحقق هــدفــاً 
التحالف  ضــغــط  بتخفيف  لإلنقالبيين  إســتــراتــيــجــيــاً 
سيحقق هدف النظرية الغربية  العربي عليهم. وثانياً 
مع  هي  المعركة  بــأن  التسويق  خــالل  من  واإليــرانــيــة، 
االنقالبيين  وليس  السني  داعش  في  المتمثل  اإلرهــاب 
الحوثيين. ويأتي الضغط الدولي الحالي على الحكومة 
لنظرية  تطبيقاً  االنقالبيين،  مع  للتفاوض  الشرعية 

بل  إرهابيين،  ليسوا  اإليــرانــي،  ـــذراع  ال الحوثيين،  أن 
رأينا  فقد  لهذا  السني.  بداعش  متمثل  فقط  اإلرهــاب 
لتحقيق  سعى  الحالية،  الفترة  خــالل  داعــش  أن  كيف 
هذا الهدف، من خالل قيامه بالتفجيرات التي طالت 
والمكال  بعدن  األخرى  األماكن  وبعض  التطوع  مراكز 

وبقية المناطق اليمنية الجنوبية. 
 وتـــأتـــي تــفــجــيــرات جــبــلــة وطـــرطـــوس لــتــكــّرر هــذا 
هذه  أهــداف  تحقيق  خــالل  من  المضحك،  السيناريو 
النظرية، ومحاولة إقناع المجتمع الدولي بأن الصراع 
في سوريا، هو بين اإلرهاب المتمثل في داعش السني 
المدني.  المجتمع  حامي  السوري  والنظام  اإلرهــابــي، 
القضاء  يمكن  حــركــات  مــجــرد  فــهــي  الــمــعــارضــة  أمـــا 
لداعش  المنسوب  للبيان  تحليلنا  وعند  بسهولة.  عليها 
لفكرة أنه  بتبنيه لهذه الهجمات، نجد أنه يسوق أيضاً 
ذكر  فقد  المعركة.  طرفا  فقط  هما  السوري  والنظام 
على قيام الروس  البيان أن هذه الهجمات جاءت رداً 

تكون  حتى  -أكرر  داعش،  مناطق  باستهداف  والنظام 
هذه النقطة واضحة- البيان أكد بأن التفجيرات جاءت 
ليس رداً على قصف الروس والنظام للمدنيين واألسر 
المعارضة،  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  السورية 
قوات  فقط،-  داعــش  قــوات  استهدفت  ألنها  جــاءت  بل 
ومــنــاطــق داعـــش فقط - وهـــذا دلــيــل واضـــح ال يمكن 
إخفاؤه وهو تسويق األجندة الغربية اإليرانية الخفية، 
بـــأن الـــصـــراع الــحــالــي بــســوريــا هــو بــيــن داعــــش السني 
والتي  السنّية  الــســوريــة  المعارضة  وليست  اإلرهــابــي، 
تضم مختلف شرائح المجتمع السوري المدني، وتمثل 
النظام  أجــهــزة  وبــيــن  الــحــضــاري،  الحقيقي  اإلســـالم 
الـــســـوري. وهـــو مــا سيمكن روســيــا وإيـــــران والــنــظــام 
والواليات المتحدة من استخدام ورقة داعش، كممثل 
لــإلرهــاب الــســنــّي الــعــالــمــي، كــذريــعــة أيــضــاً الســتــمــرار 
تدميراً  سوريا  وتدمير  العرب  السنة  تصفية  عمليات 

كامالً.

قراءة لفكر داعش (١-٢)

يعيشها  التي  المعيشية  الرفاهية  أن  فــي  اثنــان  يختلف  ال 
المجتمعات  أكــثــر  مـــن  جــعــلــتــه  الــعــربــي  الــخــلــيــجــي  الــمــجــتــمــع 
مجال  في  المتطورة  العصرية  التقنيات  ألحــدث  المستخدمة 
ألجــهزة  الرهيب  االنتشــار  ظل  ففي  اإللكترونية.  واأللعاب  االتصاالت 
وعلى  الخليجي  مجتمعنا  فــي  الذكية  والــهــواتــف  االجتماعي  التواصل 
عقول  على  يستحــوذ  الــقــراءة  بهواية  االهتمــام  يعــْد  لــم   ، واســع  نطاق 
وثقافية  اجتماعية  ألسبــاب  البالغين  الخليجي  المجتمع  أبناء  من  كثير 
المقــام  هذا  في  يهمنا  الذي  ولكن  سياسية.  أسباب  عن  فضالً  ونفسية، 
باالً  تُلقي  ال  الكبار  من  قــدوتها  تــرى  حينما  التي  الطفولة،  فئــة  هم 
؟  القراءة  حب  شغف  على  الطفل  تعــويد  يمكن  فكيف  القراءة،  ألهمية 
لم  وفي واقعنــا الُمعــاش، فإنك سُتالحظ أنه من النــادر أن ترى طفالً 
تلك  من  نوع  أي  يديه  في  ليس  أقل،  أو  سنوات  الخمس  عمــره  يتجاوز 
األطفال  لدى  القراءة  عادة  ضعف  فإن  وبالتأكيد،  المعروفة.  األجهزة 
قبل مجيء تلك  في مجتمعنا الخليجي ليــس جديداً، بل كان ُمالحظاً 
هذا  إنمــا  تقريباً،  الزمن  من  قرن  ربع  قبل  أي  التكنولوجية،  الهجمة 
الضعف ازداد في وقتنــا المعاصــر بسبب تلك التقنيات الحديثة. وعلى 
تلك  عن  تستغني  ال  أصبحــْت  الحديثة  التعليم  وسائل  أن  من  الرغم 
التقنيات الحديثة في مناهج التعليم وتوصيل المعرفة، وعلى مستوى 
كافة المراحل التعليمية، إال أن ذلك االنغماس في استخدام التكنولوجيا 
انعكس سلبــاً في تــدهور ثقــافة القراءة لدى الطفل، وبالتالي، فالنتيجة 
بشكل  أبنــائنا  لدى  والثقافي  اللغوي  التحصيل  مستوى  تراجع  إلى  أدت 
عام. ُيضــاف إلى ذلك، فإن ضعف عادة القراءة يؤثــر على الطفل الحقــاً 
الواقع،  ففي  اللغوي.  األسلوب  في  وركاكة  بل  والكتابة،  التعبير  بضعف 
لديهم  الــذيــن  العربي  الخليج  أطــفــال  نسبة  عــن  إحصائيات  لــدي  ليس 
تــدني  نسبــة  نعرف  أن  يمكننا  ولكن،  العكس،  أو  القراءة  بعادة  اهتمام 
أولئك األطفال من خالل مالحظة قضاء أوقات طويلة وهم متمسكون 
بتلك األجهزة اإللكترونية، فأين الوقت المتاح لديهم لممارسة هواية 
حثيثـة  جهــوداً  هنــاك  أن  نغفل  أال  علينــا  اإلطـــار،  هــذا  وفــي  ؟  الــقــراءة 

تُبــذُل بخصوص تشجيع طالب المدارس في المراحل 
تصطــدم  الجهــود  تلك  أن  إال  الــقــراءة،  على  المبكرة 
بـــإغـــراءات أجــهــزة األلـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة أو االتــصــال 
بالبحث  فأكثر  أكثر  مطالبين  يجعلنــا  ما  المتعددة، 
ممارسة  إلى  طالبنا  تقــود  معينة  طرق  أو  وسائل  عن 
مخاصمة  ال  خـــارجـــه.  أو  الــبــيــت  فـــي  ـــقـــراءة  ال عــــادة 
نفسها  فرضت  الحديثة  التكنولوجيا  إن  الــقــول،  في 
الغربية،  المجتمعات  فــي  حتى  البــشر،  سلوك  على 
قــراءة  لمستوى  العالية  بالنسب  تتباهى  كــانــت  الــتــي 
الــفــــــــرد للكتب فــي الــعــــــــام الـــواحـــد، حــيــث أصــبــح هم 
«خاصة  القارئة  النسبة  تراجع  من  يعانون  اآلخــرون 
ألطفالهم»، بسبب تلك التقنيات العصرية. أمام هذه 

اإلشكالية: تراجع أهمية عادة القراءة بالنسبة للطفل وسيطــرة األجهزة 
على  التشجيع  بين  التوفيق  يمكن  كيف  إذاً،  عقولهم،  على  اإللكترونية 
إن  ؟  األجــهــزة  بتلك  الترفيه  متعة  مــن  حرمانهم  عــدم  وبين  الــقــراءة 
معالجة هذه المسألة تستحق أن تكون في إطــار دراسة بحثية جامعية، 
لعــل أحـد طالب الدراسات العليا «بنين أو بنات» يتبنى هذه اإلشكالية 
كموضوع للدراسة، لكي نعالج هذه القضية بمنهج علمي. والذي يمكن 
اإلشارة إليه ُهنــا، هــو أن هناك عــوامل اجتماعية مسؤولة هي األخرى 
عن تنمية عادة القراءة لدى األطفال وغيرهم، حيث يمثل تراجع دور 
سلوكياتهم  بمراقبة  يتعلق  فيما  أطفالها  نحو  بواجبها  بالقيام  األســرة 
والمبالغة في استخدام األجهزة المحمولة، أدى بالضرورة إلى عزوف 
األبناء عن ثقافة القراءة. وحينما نتســاءل عن عــدم تركيز األسرة على 
تنشئــة أبنائها نحــو هــواية القراءة، تأتيك اإلجابة بأن التركيز على قراءة 
َــم فال حاجة للمزيد  كتبهم الدراسية يغنيهــم عن قراءات أخرى، ومن ثـ
من تلك الهواية « قراءة الكتاب». نعم ، قــد تكون هذه اإلجابة مقنعـة 
إلى حــد ما، ولكن، حتى فيما يتعلق بقراءة كتبهم المدرسية، فهي تتــم 
بصــورة إجبارية وليست برغبة ذاتية في كثير من األحيان. ولكن، من 
المهم أن يــدرك اآلباء واألمهات أن تنشئة الطفل على حب القراءة من 
الصغر سيكون له األثر الواضح حتى في االهتمام بكتبه الدراسية، دون 
أن يكون مــرغماً على قراءتها، كما هو الحال اليوم لدى كثير من األسر 
أبنائهم  تشجيع  أن  يتفهمــوا  أن  األمــور  أولياء  على  لذلك،  االجتماعية. 
المواضيع  أو  المثال»  سبيل  القصيــرة»على  القصص  قــراءة  حب  على 
اتســاع  إلى  حتمــاً  ستــؤدي  والتي  األطفال  عقول  نحو  المــوجه  البسيطة 
مخيلــة الطفل وزيادة ظاهــرة الفضول لديه، فإذا استمــرت األسرة في 
األسرة  فستقطف  ألطفالها،  التدريجي  التثقيفي-   - التربوي  النهج  هذا 
من  وبالرغم  الالحقة.  الطفل  تعليم  مراحل  في  التنشــئة  هذه  ثمــرات 
كيفية  في  واألمهات  اآلبــاء  من  كثير  لدى  صعوبة  ٌهنــاك  تظــل  ذلــك، 
األمــم  تــجــارب  ومــن  وقــراءتــهــا.  معينــة  قصة  بأخــذ  أطفالهم  إقــنــاع 
وتشجيع  إقناع  عملية  أن  غيري،  ويالحظه  الحظتــه،  ومما  األخـــرى، 
األطفال على شغف القراءة يبــدأ من سلوك األب أو األم أو أي أحد من 
وبالتــدريج،  األطــفــال،  أمــام  والحكايات  القصص  بقراءة  األســرة  أفــراد 
لسماع قصة معينة أو حكاية، فإذا استمرت تلك  يصبح الطفل متلهــفاً 
الطريقة التعليمية «التربوية» ، يمكن أن ُيطلب من الطفل قراءة القصة 
حب  ذهنــه  في  نغــرس  ،حتى  دواليك  وهكذا  والديه،  من  سمعها  التي 
الطفل،  عقل  تناسب  التي  الخفيفة  والروايات  الحكايات  وسماع  القراءة 
الُمهم  من  وأخــيــراً،   . الحجر  في  كالنقش  الصغر  في  العلم  قيل:  وكما 
بمكان، أن أشيــر إلى جهــود اإلخوة المخلصين في تعلـيـم القرآن الكريم 
وفصاحة  طــالقــة  على  ُمعيــن  أكــبــر  هــو  الـــذي  الــســن،  لصغــار  وحفظه 
اللســان وقــوة وجرأة في التعبير، فضالً عن أنه مطلب ديني ، كما ُروي 
عن المصطفى عليه السالم: خْيــركم من تعّلــم القرآن وعّلــمــه، فقراءة 
 - تــربــوي   - تعليمي  منهجي-  لبنــاء  األولـــى  الخطوة  الكريم  المصحف 

لغوي، وال ننــسى، األجر والثواب لقراءة أي حرف من القرآن الكريم.

عادة القراءة لدى الطفل الخليجي 
في ظل المتغيرات االجتماعية

التي  األعـــوام  من  عــام  كل  في  اعتدنا 
تلت نكبة فلسطين أن نقيم االحتفاالت 
الــجــمــاهــيــريــة لــلــتــذكــيــر بــتــلــك الــنــكــبــة 
والتنديد بالذي تسبب في وقوعها ونسينا 
أن من حق شباب اليوم أن يعوا أسبابها التي 
عن  دفعت اآلباء واألجــداد إلى الهجرة بعيداً 
دامية  معارك  خوضهم  بعد  والديار.  األرض 
المنتدب  البريطاني  والجيش  الصهاينة  ضد 
تمكين  بهدف  وعــدوانــاً  ظلماً  فلسطين  على 
الــصــهــايــنــة مـــن إقـــامـــة دولــتــهــم عــلــى أرض 
فلسطين المغتصبة بعد طرد أصحابها. فكان 
للهجرة  الرئيسي  السبب 
هـــــو قــــيــــام الـــعـــصـــابـــات 
الــصــهــيــونــيــة الــُمــجــرمــة 
الفاشية بارتكاب جرائم 
وحشية فاقت ما ارتكبه 
الــنــازيــون والـــذي مــا زال 
ثمنه  يــدفــعــون  األلـــمـــان 
حــتــى يــومــنــا هــــذا. ومــن 
ما  البشعة  المذابح  أهــم 

يلي:
الــعــصــابــات  ألــقــت  ١٧-٣-١٩٣٧م  فـــي   -١
الصهيونية أربع قنابل على عدد من المقاهي 
العربية في مدينة يافا فاستشهد ١١ مواطناً 

وجرح ١٠ آخرون.
٢- في ٦-٧-١٩٣٨م قامت عصابة االيتسل 
في  ملغومتين  سيارتين  بتفجير  الصهيونية 
مواطناً   ٤٨ استشهاد  إلى  أّدى  ما  حيفا  سوق 

وجرح ٤٤ آخرين.
الــصــهــايــنــة  نــســف  ١٥-١-١٩٤٥م  فــي   -٣
مــقــر الــلــجــنــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة وفــنــدق 
ســـمـــيـــرامـــيـــس بــــالــــقــــدس وقــــــد نـــجـــم عــن 

شهيداً.  ٨٠ االنفجار  
الــعــصــابــات  قــامــت  ٢٢-٧-١٩٤٦م  فــي   -٤
اليهودية بنفس فندق الملك داوود بالقدس، 

 ٤١ منهم  شخصاً   ٨٦ قتل  النتيجة  وكــانــت 
فلسطينياً.

من  قـــوة  هــاجــمــت  ١٤-٢-١٩٤٨م  فــي   -٥
قرية  للهاجاناة  التابعة  الثالثة  البالماخ  كتيبة 
رؤوس  فــــوق  مـــنـــزالً   ٢٠ ودمــــــرت  ســعــســع 
مواطناً   ٦٠ استشهاد  عنه  نتج  ما  أصحابها، 

معظمهم من النساء واألطفال.
عصابات  هاجمت  ١٣-٣-١٩٤٨م  فــي   -٦
الهاغانا قرية كفر حسينية ودمرت المنازل 
فوق رؤوس أصحابها ما أسفر عن استشهاد 

٣٠ مواطناً.
العصابات  ارتكبت  ٢٧-٣-١٩٤٨م  فــي   -٧
قطارات  محطة  فــي  مذبحتين  الصهيونية 
قرية بنياميناه، حيث نسفت قطارين. أسفر 
وجـــرح ٦١  األول عــن اســتــشــهــاد ٢٤ مــواطــنــاً 
 ٤٠ استشهاد  عــن  الثاني  أسفر  كما  آخــريــن. 

وجرح ٦٠ آخرين.
الـــعـــصـــابـــات  قــــامــــت  ٣-١٩٤٨م  فــــي   -٨
السالم  دار  أمــام  سيارة  بتفجير  الصهيونية 
ــيــا فـــي حيفا  ــل ــُع الــتــابــعــة لــلــهــيــئــة الــعــربــيــة ال
فتحطمت الدار وسقط ٦٧ بين شهيد جريح.

عــصــابــات  دخــلــت  ١٤-٤-١٩٤٨م  فـــي   -٩
بزي  متنكرين  الدين  ناصر  قرية  صهيونية 
انهم  إال  بالترحاب  أهلها  فاستقبلهم  عربي. 
جانب.  كل  من  تحصدهم  بالنيران  فوجئوا 
إلى  لجأوا  مواطناً   ٤٠ ســوى  منهم  ينُج  ولــم 
القرى المجاورة بعد أن دمرت قريتهم عن 

آخرها.
عــصــابــات  جــمــعــت  ١-٥-١٩٤٨م  فــي   -١٠
الــبــالــمــاخ ســكــان قــريــة عــيــن زيـــتـــون شــمــال 
صفد وعددهم ١٨٠ شخصاً وزّجت بهم في 
فأتت  الــنــيــران  فيه  وأشعلت  القرية  مسجد 

عليهم جميعاً.
١١- في ١٤-٥-١٩٤٨م هاجمت مجموعات 
أبوشوشة  قرية  الصهيونية  جفعاتي  لواء  من 

بالقرب من القدس وأطلقت النار على أهلها 
عشوائياً ما أّدى الستشهاد ٥٠ مواطناً وقامت 
رؤوســهــم  بــقــطــع  وذلــــك  بجثثهم  بالتمثيل 
بــالــبــلــطــات احـــتـــفـــاالً بـــيـــوم إعـــــالن دولــتــهــم 

الجديدة.
الصهاينة  دخـــل  ١٦-٥-١٩٤٨م  فــي   -١٢
أهلها  مــن  باسلة  مــقــاومــة  بعد  عكا  مدينة 

وقاموا بقتل ٩١ مواطناً واعتقلوا آخرين.
كتيبة  هــاجــمــت  ٢٢-٥-١٩٤٨م  فـــي   -١٣
صــهــيــونــيــة قــريــة الــطــنــطــورة جــنــوب حيفا 
رجالها  مــن  عنيفة  مــقــاومــة  بعد  واحتلتها 
أهلها.  ضد  بشعة  مجزرة  بارتكاب  وقامت 

راح ضحيتها أكثر من ٢٠٠ مدني.
الـــقـــوات  قـــامـــت  ١١-٧-١٩٤٨م  فـــي   -١٤
مدينتي  على  مركز  هجوم  بشن  الصهيونية 
والطائرات.  المدافع  مستخدمة  والرملة  اللد 
 ١٧٦ مــنــهــم  مـــواطـــنـــاً   ٤٢٦ اســتــشــهــد  حــيــث 
الصهاينة  وقــام  المدينة.  مسجد  داخــل  كانوا 
بتقطيع أيادي وأصابع النساء لسرقة حليهم. 
رام  باتجاه  الرحيل  على  البقية  أجبروا  كما 
استشهاد  إلى  أّدى  ما  األقــدام  على  سيراً  اهللا 

٣٥٠ آخرين من شدة الجوع والعطش.
جماعة  أطــلــقــت  ١٧-٩-١٩٤٨م  فــي   -١٥
فولك  الكونت  على  النار  الصهيونية  شتيرن 
مبعوث   (Folke Bernadotte) بــرنــادوت 
الفلسطينية  المشكلة  لحل  المتحدة  األمـــم 
فأردته  القدس  في  الدائم  األممي  والمبعوث 

قتيالً.
قــوة  هــاجــمــت  ٢٩-١٠-١٩٤٨م  فـــي   -١٦
صهيونية قرية الدوايمة غرب مدينة الخليل 
وارتكبت مجزرة وحشية ضد سكانها حيث 
قتلت ٧٥ شخصاً وأبادت ٣٥ عائلة لجأت إلى 
جثثهم  وألقت  بالرشاشات  المغارات  إحدى 

في بئر القرية.
يومنا  حتى  الصهاينة  جــرائــم  واســتــمــّرت 

هــــذا بــمــبــاركــة أمــريــكــا والـــغـــرب الــصــلــيــبــي 
سبباً  كانت  التي  العربية  األنظمة  وتقاعس 
١٩٤٨م  عام  فلسطين  أربــاع  ثالثة  ضياع  في 
فلسطين.  شعب  هجرة  فــي  األســبــاب  وأحــد 
فلسطين  شعب  فإن  المآسي  هذه  كل  ورغم 
المغتصب  مــقــاومــة  عـــن  يـــومـــاً  يــتــوقــف  لـــم 
يسلم  وســـوف  أبـــداً.  يتوقف  ولــن  الصهيوني 
الـــرايـــة الــجــيــل تــلــو الــجــيــل حــتــى يــتــم تحرير 
فلسطين كاملة وعودة أصحابها إلى مدنهم 
وقراهم ألنهم أصحاب الحق واهللا هو الحق 
إلى  بحاجة  الحق  ولكن  الحق.  إال  ينصر  وال 
فتياناً  الــيــوم  شباب  يــا  واعــلــمــوا  تحميه.  قــوة 
يقاتل  شــرســاً  عـــدواً  تواجهون  أنكم  وفتيات 
عن وجوده وتسانده كل قوى الشر العالمية. 
خــيــراً  تــريــد  ال  إقليمية  قـــوى  مــعــه  وتــتــواطــأ 
سواعدكم  على  فلتعتمدوا  فلسطين.  لشعب 
فـــي مــقــاومــتــكــم مــهــمــا بــلــغــت الــتــضــحــيــات. 
الجبناء  على  إال  ينتصر  ال  عدوكم  بأن  وثقوا 
أن  كما  للجهاد.  والــكــارهــيــن  والمتقاعسين 
يلتفت  وال  األقــويــاء  إال  يحترم  ال  كله  العالم 
المؤمن  يفضل  قدرته  جلت  واهللا  للضعفاء. 
القوي على المؤمن الضعيف. أما أنتم يا أمتنا 
فقد حان الوقت ألن تفيقوا من غفلتكم قبل 
فوات األوان. فأمريكا يا سادة تنفذ مخططاً 
ضـــد بــلــدانــكــم. فــقــد صــنــعــت داعــــش الــتــي ال 
في  وجــودهــا  وحقيقة  كينونتها  أحــد  يعرف 
وهمية  أحالف  وإقامة  العربي.  الربيع  دول 
جاهدة  تعمل  الــوقــت  ذات  وفــي  داعــش  ضــد 
ودفعها  العربية  الــثــورات  صــفــوف  الخــتــراق 
للتورط في حرب ضد داعش بدالً من العمل 
العميلة.  االستبدادية  أنظمتهم  إسقاط  على 
لــتــحــول بــذلــك دون وصــــول الــثــائــريــن إلــى 
واهللا  حكامهم  اختيار  من  شعوبهم  تمكين 
أحضان  إلى  فلنعد  ينصره.  من  إال  ينصر  ال 

ديننا ففيه الخير كله.
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عربي ودوليعربي ودولي٣٤٣٤
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

معسكر  أمـــس  صــبــاح  انــطــلــق   : (صــفــا)  حيفا- 
الــعــمــل الــتــطــوعــي لـــلـــدفـــاع عـــن مــقــبــرة الــقــســام 
والتي  المحتل،  الفلسطيني  بالداخل  حيفا  بمدينة 
تعرضت لجريمة محاولة نبش قبورها قبل نحو 
قــيــادات  التطوعي  العمل  فــي  وشـــارك  أســابــيــع.   ٣
الحركة  رئيس  نائب  أبرزهم  الفلسطيني،  الداخل 
اإلسالمية بالداخل كمال الخطيب والنائب يوسف 
جــبــاريــن، بــاإلضــافــة ألهــالــي الــشــهــداء واألمــــوات 
المدفونين داخل المقبرة. وبدأ المعسكر التطوعي 

الشعبية  الهيئة  مــن  بــدعــوة  أمـــس  صــبــاح  الــســاعــة 
للدفاع عن األوقاف في حيفا ولجنة المتابعة العليا 
والحراك  المهجرين  حقوق  عن  الدفاع  وجمعية 
وشخصيات  ومــؤســســات  وقـــوى  الــمــوّحــد  الشعبي 
بأعمال  المعسكر  فــي  الــمــشــاركــون  وبـــدأ  وطــنــيــة. 
صــيــانــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــمــقــبــرة ضـــد مــحــاوالت 
من  عــنــهــا  ودفـــاعـــاً  وتــدنــيــســهــا،  عليها  االســتــيــالء 
المؤسسة  مــن  عليها  لالستيالء  الصفقات  كــافــة 

اإلسرائيلية والشركات الخاصة التابعة لالحتالل.

الــرئــيــس  مــســتــشــار  حــــّذر  (وفـــــا):  سنغافورة- 
لـــلـــشـــؤون االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــســـام زمـــلـــط، مــن 
الحكومة  وبرنامج  لتشكيلة  الخطيرة  التداعيات 
الــحــالــيــة إلســـرائـــيـــل. وأكــــد زمــلــط فـــي خــطــاب 
سينغافورة،  لدولة  الوطنية  الجامعة  في  ألقاه 
حــول الــســالم فــي الــشــرق األوســـط، إن الحكومة 
ــيــة ال تــمــلــك مـــشـــروع ســــالم وتــشــكــل  اإلســرائــيــل
خــطــراً حــقــيــقــيــاً عــلــى الــمــنــطــقــة والــعــالــم. وقــال 
للجيش  وزيـــــراً  لــيــبــرمــان  أفــيــغــديــور  تــعــيــيــن  إن 
فـــي إســـرائـــيـــل مــؤشــر جــديــد عــلــى أن نــتــنــيــاهــو 
واالستعمار  االحــتــالل  واســتــمــرار  الــحــرب  اخــتــار 
المشروع  الفلسطيني  شعبنا  حق  ونفي  والحصار 
أن  وأضـــاف  واالســتــقــالل.  والــعــدالــة  الحرية  فــي 
إسرائيل محكومة من المتطرفين والعنصريين 
إلى  الصراع  لتحويل  يسعون  الذين  والفاشيين، 

على  ذلــك  تداعيات  من  محذراً  عقائدي،  ديني 
تعزيز  سبل  زمــلــط  ونــاقــش  بــأســرهــا.  المنطقة 
إلى  سينغافورة  حكومة  ودعــا  الثنائية،  العالقة 
االعتراف بدولة فلسطين، وهي الدولة الوحيدة 
في جنوب شرق آسيا، التي ال تعترف بفلسطين 
وتربطها بإسرائيل عالقات عسكرية واقتصادية 
وثيقة. واعتبر أن كل دولة ال تعترف بفلسطين 
الشرق  في  والعنف  التطّرف  انتشار  في  تساهم 
الرئيس  مستشار  الــتــقــى  كــمــا  والــعــالــم.  األوســـط 
لـــلـــشـــؤون االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بـــالـــســـفـــراء الـــعـــرب 
الــمــعــتــمــديــن لـــدى ســنــغــافــورة، ومــنــهــم ســفــراء 
مــصــر والــســعــوديــة والــكــويــت واإلمـــــارات وقطر 
التطورات،  آخــر  صــورة  فــي  ووضعهم  وعــمــان، 
بشأن  العربية  الجهود  تنسيق  على  االتفاق  وتــم 

تعزيز العالقة مع دولة سينغافورة.

حيفا  : انطالق معسكر الدفاع عن مقبرة القسام  

السلطة: إسرائيل ال تملك مشروع سالم

االحتالل  لبلدية  تابعة  طــواقــم  سّلمت  (صــفــا):  غزة-  الضفة/ 
اإلسرائيلي فــي الــقــدس، أمــس، إخــطــارات هــدم جــديــدة لمنازل 
جنوب  سلوان  بلدة  في  الــلــوزة  عين  بحي  فلسطينيين  مواطنين 
األنباء  وكالة  وذكــرت  الترخيص.  عدم  بحجة  األقصى،  المسجد 
وشــرطــة  جــنــود  مــن  مــعــززة  قـــوة  أن  أمـــس  (وفــــا)  الفلسطينية 
االحــتــالل رافــقــت طــواقــم البلدية أثــنــاء تــوزيــع اإلخـــطـــارات، التي 
شملت منزلين لمواطنين فلسطينيين. من جهة ثانية، شّيع آالف 

الفلسطينيين أمس جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة 
الخليل جنوب الضفة، بعد احتجاز جثمانه لمدة شهرين. وانطلقت 
مسيرة التشييع بعد صالة الظهر من مسجد المرابطين في جبل 
للمدينة.  الجنوبية  المنطقة  في  الشهداء  مقبرة  باتجاه  الشريف 
جريمة  على  االحــتــالل  من  الغاضبة  الهتافات  المشاركون  وردد 
إعدام الشهيد الشريف وهو مصاب، والتي جرى توثيقها من جانب 

نشطاء فلسطينيين، والتي أثارت الرأي العام المحلي والدولي. 

تشييع الشهيد الشريف في الخليل                 (أ ف ب)

حمـلـــة عالميــــة للتضــامـــن مــــع غـــــزةحمـلـــة عالميــــة للتضــامـــن مــــع غـــــزة
تحذير من أوضاع كارثية في القطاعتحذير من أوضاع كارثية في القطاع

 ٣١ يوم  لغزة  النسائية  القوارب  لمناصرة  العالمية  الحملة  أعلنت  (صفا):  لندن- 
على  اإلسرائيلي  للهجوم  السادسة  (الذكرى  غزة.  مع  العالمي  للتضامن  يوماً  مايو 
غزة  لدعم  العالمية  الشعبية  الهيئة  رئيس  ودعا  التضامنية).  مرمرة  مافي  سفينة 
عصام يوسف في تصريح أمس المجتمع الدولي لجعل ذكرى االعتداء على سفينة 
وإنهاء  فلسطين  عن  اإلسرائيلي  االحتالل  إلنهاء  ودعــوة  جماهيرياً  حراكاً  مرمرة 
المجتمع  يوسف  دعــا  كما  وغــزة.  الفلسطينيين  ضد  والتضييق  واإلغـــالق  الحصار 
الدولي لحماية القوارب النسائية المتجهة لغزة وتمكينها من الوصول للقطاع دون 
الفلسطينية  المطالب  بتبني  وطالب  اإلسرائيلية.  البحرية  من  مالحقة  أو  اعتراض 
والحراك التركي إلقامة ميناء بحري حر في غزة وتوفير محطة الكهرباء العائمة. 
وشدد يوسف على أن الحصار عقاب جماعي وجريمة ضد اإلنسانية في فلسطين، 
اإلسرائيلي  الجيش  قـــادة  لتجريم  الــدولــيــة  المحاكم  أمـــام  قضايا  رفــع  إلــى  داعــيــاً 
التجارية  الحركة  أمام  رفح  معبر  فتح  إلى  مصر  يوسف  ودعا  السياسيين.  وقادته 
اللجنة  رئيس  أكــد  ذلــك،  إلــى  غــزة.  قطاع  مع  التجارية  المنطقة  وإقــامــة  للقطاع، 
الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أمس أن كافة الصناعات اإلنشائية 
تعاني  وغيرها  األثاث  وصناعة  الخياطة  وقطاعات  والخشبية  والمعدنية  والغذائية 
بسبب قيود إسرائيل ومنع دخول مواد خام الزمة لهذه الصناعات إلى غزة ومنع 
التصدير. وشدد الخضري على أن القطاع الصناعي في كل المجاالت تضرر بشكل 
المتكررة  اإلسرائيلية  االعتداءات  جانب  إلى  والمنع،  واإلغالق  الحصار  بسبب  كبير 
وثالثة حروب، ما تسبب بتوقف كلي أو جزئي لنحو ٨٠٪ من المصانع. وأشار إلى 
الفقر  معدالت  ارتفاع  على  كبيرة  بصورة  انعكست  واالعتداءات  السياسات  هذه  أن 
في قطاع غزة جراء الحصار المستمر للعام العاشر. وأكد  والبطالة المتفشية أصالً 
بشكل  الحصار  رفــع  في  يكمن  والحل  كارثي  الحصار  بسبب  «الــواقــع  أن  الخضري 
كامل وبصورة عاجلة». وطالب الجميع ببذل أقصى جهده سواء فلسطينياً أو عربياً 

أو دولياً، وعلى المستويات الرسمية والشعبية لرفع الحصار عن غزة.

مقاتالت 
إسرائيلية تحلق 
في أجواء غزة

حــلــقــت  قـــــنـــــا:   - غــــــــزة 
طائرات حربية إسرائيلية، 
أمس، في أجواء قطاع غزة 
منخفضة.  ارتفاعات  على 
وذكرت مصادر فلسطينية 
االحـــــتـــــالل  ــــــرات  طــــــائ أن 
الــحــربــيــة مـــن طــــراز «إف 
أجــــــواء  فـــــي  حـــلـــقـــت   «١٦
األجــواء  في  خاصة  القطاع 
الــغــربــيــة مــن مــديــنــة غــزة 
وشــمــال الــقــطــاع وأطــلــقــت 
وفتحت  حــراريــة.  بالونات 
قوات أمس، نيران أسلحتها 
الـــرشـــاشـــة، صــــوب مــنــازل 
الـــمـــواطـــنـــيـــن شـــــرق غــــزة. 
وذكـــــر شـــهـــود الـــعـــيـــان  أن 
المتمركزة  االحتالل  قوات 
في األبراج ونقاط المراقبة 
أطلقت  المحافظة،  شــرق 
نـــيـــران رشـــاشـــاتـــهـــا صــوب 
مــــنــــازل الـــمـــواطـــنـــيـــن فــي 
الــمــنــطــقــة الــــواصــــلــــة بــيــن 

مخيمي المغازي والبريج.

القدس : إخطارات بهدم منازل فلسطينيين
الخليل تشيع جثمان شهيد بعد شهرين من احتجازه

حي الشجاعية بعد عدوان الجرف الصامد

المستوطنون ينتظرون تسديد الثمن من ليبرمان
الضفة الغربية- (صفا) : أكد تقرير 
الفلسطيني  الوطني  للمكتب  أسبوعي 
ومــــقــــاومــــة  األرض  عــــــن  لـــــلـــــدفـــــاع 
التهويد  عمليات  استمرار  االستيطان، 
في القدس، كاشفاً عن أن المستوطنين 
ينتظرون من أفيغدور ليبرمان تسديد 
الثمن بتكثيف االستيطان بعد انضمامه 
لــحــكــومــة االحــــتــــالل. وقـــــال الــتــقــريــر 
المستوطنين  قـــادة  إن  أمـــس،  الــصــادر 
ليبرمان  أفيغدور  يسدد  أن  ينظرون 
مهامه  مزاولة  يبدأ  عندما  «الثمن»، 
كوزير للجيش، بعد أن أسهموا في هذا 
حزب  في  نفوذهم  خالل  من  التعيين 
المستوطنون  ويطالب  الحاكم.  الليكود 

ليبرمان كوزير للجيش أن يشجع على 
تكثيف البناء في المستوطنات وشرعنة 
الــبــؤر االســتــيــطــانــيــة الــعــشــوائــيــة، ومنع 
إخــالئــهــا وســلــب الــمــزيــد مــن األراضـــي 
للمستوطنين  وتسليمها  الفلسطينية 
قــادة  يــأمــل  كما  الفلسطينيين.  وردع 
جهوداً  ليبرمان  يبذل  أن  المستوطنين 
لــصــالــحــهــم أكـــثـــر مـــن ســلــفــه مــوشــيــه 
أجل  مــن  الكثير  فعل  والـــذي  يــعــالــون، 
التقرير  ونقل  االستيطاني.  المشروع 
عن داغان وهو أحد قادة المستوطنين 
للجيش  كوزير  ليبرمان  من  يتوقع  أنه 
«أن يعيد الردع إلى الجيش اإلسرائيلي 
ــــق أمــــــــام الــــبــــنــــاء فــي  ــــعــــوائ وإزالــــــــــة ال

مستوطنات الضفة، ورأي أن ليبرمان 
هـــو الـــرجـــل الــــذي بــإمــكــانــه إزالــتــهــا». 
القضاء  وزيــرة  قالت  الوقت  ذات  وفي 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، إيـــلـــيـــت شـــاكـــيـــد خـــالل 
اليهودية  الــمــدرســة  تــوســعــة  افــتــتــاحــهــا 
فــــي مــســتــوطــنــة «إيــــتــــمــــار» الــمــقــامــة 
عــلــى أراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــيــن شــرقــي 
ستواصل  حكومتها  إن  نابلس،  مدينة 
االستيطاني  والــتــوســع  الــبــنــاء  عمليات 
«الحكومة  أن  وأضــافــت  الــضــفــة.  فــي 
الضفة  فــي  االستيطاني  البناء  ستقود 
المزيد  بــنــاء  فــي  وستستمر  الــغــربــيــة، 
من  والــمــزيــد  السكنية  الـــوحـــدات  مــن 
فيها».  يــعــيــشــون  ســـوف  المستوطنين 

ــــى إعـــــالن مــركــز  ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر، إل
اإلنسان  لحقوق  اإلسرائيلي  المعلومات 
أنه  «بتسيلم»،  المحتلة  األراضـــي  فــي 
ســــوف يــتــوقــف عـــن إحـــالـــة الــشــكــاوى 
العسكري،  الــقــانــون  تطبيق  جــهــاز  إلــى 
إســاءة  من  المزيد  في  يساهم  ال  حتى 
الوطني  المكتب  واعتبر  عملها.  تمثيل 
قــرار  األرض  عــن  لــلــدفــاع  الفلسطيني 
النيابة  أن  حقيقة  يــثــبــت   » «بتسيلم 
يتجزأ  ال  جــزء  اإلسرائيلية  العسكرية 
مـــن مــنــظــومــة االحـــتـــالل، تــعــمــل على 
واالنــتــهــاكــات  الــجــرائــم،  على  التغطية 
التي تمارسها قوات االحتالل ضد أبناء 

الشعب الفلسطيني.
المستوطنون يطالبون ليبرمان بتكثيف االستيطان وشرعنة البؤر االستيطانية العشوائية



عربي ودوليعربي ودولي٣٥٣٥
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

الـــقـــاهـــرة - رويــــتــــرز: قـــالـــت مــصــادر 
للجنايات  محكمة  إن  مصر  في  قضائية 
قــضــت أمــــس بــســجــن صـــفـــوت الــشــريــف 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى األســـبـــق وأحـــد 
حسني  المخلوع  الرئيس  عهد  رمــوز  أبــرز 
مبارك بالسجن خمس سنوات بعد إدانته 
فـــي قــضــيــة فـــســـاد. وأضــــافــــت الــمــصــادر 
إن مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة بــرئــاســة 
أيــضــاً  قـــررت  اهللا  خــلــف  محمد  الــقــاضــي 
بالسجن  الــشــريــف  نــجــل  إيــهــاب  مــعــاقــبــة 
خـــمـــس ســــنــــوات وأشـــــــرف نــجــلــه الــثــانــي 

القضية.  نفس  في  سنوات  عشر  بالسجن 
وألزمت المحكمة الثالثة متضامنين برد 
جنيه  ألــف  و٧٨  ماليين   ٢٠٩ قــدره  مبلغ 
وتغريمهم  للدولة  دوالر)  مليون   ٢٣٫٥٥)
ــثــالثــة يــحــاكــمــون  مــبــلــغ مــمــاثــل. وكــــان ال
خالل  مــن  الــمــشــروع  غير  الكسب  بتهمة 
توالها  التي  الكبيرة  الحكومية  المناصب 
به  أطيح  الــذي  مبارك  عهد  في  الشريف 
 ٣٠ بعد   ٢٠١١ عــام  شعبية  انتفاضة  فــي 
عــامــاً فــي الــحــكــم. وشــغــل الــشــريــف عــّدة 
رئيس  بينها  من  كبيرة  حكومية  مناصب 

الهيئة العامة لالستعالمات ووزير اإلعالم 
ورئــيــس مجلس الــشــورى الـــذي ألــغــي في 
تعديل دستوري أقر عام ٢٠١٤. إلى ذلك 
المدينة  والحماية  الشرطة  أجهزة  أخلت 
التاريخية  األقــصــر  بمحافظة  المصرية 
جنوب مصر أمس مبنى مجمع المحاكم 
والــنــيــابــات بــالــمــديــنــة مــن الــعــامــلــيــن بــه، 
جلسات  أوقــفــت  كما  عليه،  والــمــتــرّدديــن 
مختلف  أمــــام  والــتــحــقــيــقــات  الــمــحــاكــمــة 
الدوائر القضائية، وهيئات النيابات العامة 
تلقي  بــعــد  وذلــــك  تــشــكــيــالتــهــا،  بمختلف 

باستهداف  لتهديدات  األمــنــيــة،  األجــهــزة 
وفيما  تخريبية.  عناصر  قبل  من  المبنى 
المدنية  الــحــمــايــة  شــرطــة  فـــرق  بــاشــرت 
وخـــبـــراء الــمــفــرقــعــات، تــمــشــيــط طــوابــق 
الــمــبــنــى والــمــنــطــقــة الــمــحــيــطــة بــــه، قــال 
مــصــدر أمــنــى إن إخــــالء الــمــبــنــى ووقـــف 
جلسات التحقيق والمحاكمة، تأتي بهدف 
والــحــذر،  الحيطة  إجــــراءات  كــافــة  اتــخــاذ 
والــتــعــامــل بــجــديــة مــع أي بــالغــات حتى 
األرواح  عــلــى  حــفــاظــاً  كـــاذبـــة،  كــانــت  وإن 

والممتلكات.

مصر: السجن خمس سنوات لصفوت الشريف
إخالء مجمع محاكم في األقصر بسبب تهديد إرهابي

عدن - وكاالت: أكد مصدر عسكري 
يــمــنــي رفــيــع مــشــاركــة عــنــاصــر تــابــعــة 
للرئيس المخلوع، علي عبد اهللا صالح، 
تنظيم  جــانــب  إلــى  الــحــوثــي،  وميليشيا 
بمدينة  الـــدائـــر  الــقــتــال  فـــي  الـــقـــاعـــدة، 
حضرموت،  محافظة  عاصمة  المكال 
عسكري  مصدر  وقــال  اليمن.  شرقي 
عناصر  اعتقال  تــّم  إنــه  مــوثــوق،  يمني 
الجمهوري  الــحــرس  قـــوات  مــن  كثيرة 
في  ونــجــلــه  الــمــخــلــوع  للرئيس  الــتــابــعــة 
خلعوا  أن  بعد  وأبــيــن،  المكال  مدينتي 

معارك  وخــاضــوا  العسكرية،  بدالتهم 
بزي عناصر القاعدة. وقال إن مشاركة 
صــالــح فـــي اســتــغــالل وتــوظــيــف ورقـــة 
تحتاج  ال  ظــاهــرة  الــقــاعــدة «أصــبــحــت 
ــــــة»، مــضــيــفــاً: «صـــالـــح ضــالــع  إلــــى أدل
القاعدة  قيادات  من  مجموعة  بإطالق 
والسجون  السياسي  األمــن  سجون  من 
الــعــامــة فــي مــحــافــظــة الــضــالــع، وإب، 
وتـــعـــز، وعـــــدن، وأبـــيـــن، وكـــذلـــك من 
أعداد  وعن  صنعاء».  العاصمة  سجون 
عناصر تنظيم القاعدة وحجم التنظيم 

في المكال أوضح المصدر العسكري أنه 
ال يوجد رقــم مــحــّدد فــي هــذا الصدد، 
ميليشيا  اجــتــيــاح  أن  إلــــى  أشــــار  لــكــنــه 
الــحــوثــي وعــلــي صــالــح ألجــهــزة الــدولــة 
ضياع  إلــى  أّدى  واالستخبارية  األمنية 
وإخفاء الكثير من المعلومات الدقيقة. 
وكشف وزير اإلعالم اليمني محمد عبد 
معادية  خــطــط  عــن  الــقــبــاطــي  المجيد 
تــقــوم بــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي والــرئــيــس 
الفترة  في  صالح  اهللا  عبد  علي  السابق 
مع  الكامل  التنسيق  بينها  من  الراهنة، 

إيران والقاعدة في العمليات اإلرهابية، 
وحــتــى الــســيــاســيــة. وقـــال الــقــبــاطــي إن 
طــــهــــران تـــقـــوم بــتــعــطــيــل مـــفـــاوضـــات 
مستشارين  وجـــود  خــالل  مــن  الــكــويــت 
تحت  وآخــــر،  وقـــت  بــيــن  وتلتقي  لــهــا، 
الميليشيات  بــوفــد  مختلفة،  تسميات 
إن  أمــس  القباطي  وأضــاف  االنقالبية. 
اإلرهــــاب،  بمكافحة  الــخــاصــة  الــقــوات 
الــتــي ضــربــتــهــا الـــواليـــات الــمــتــحــدة في 
عهد الــرئــيــس الــســابــق، هــي الــتــي تقوم 

بالعمليات اإلرهابية حالياً.

ميليشيات الحوثيين وصالح تقاتل بجانب القاعدة
المغرب: تفكيك ٢٩ خلية عبر التنسيق مع إيران.. مصدر عسكري يمني:

داعشية في عام واحد

عدن: اعتقال ٧ دواعش 
بينهم غربي

الـــربـــاط - وكـــــاالت: كــشــف مكتب مــحــاربــة اإلرهـــاب 
خلية   ٢٩ تفكيك  عن  المغرب،  في  المنظمة  والجريمة 
إرهــابــيــة، فــي عـــام واحــــد. وأوضــــح عــبــدالــحــق الــخــيــام، 
مــديــر مكتب مــحــاربــة اإلرهــــاب، أن الــخــاليــا اإلرهــابــيــة 
للقيام  مشاريع  «حملت  تفكيكها  جــرى  التي  والداعشية 
المغربية.  المملكة»  استقرار  لزعزعة  إرهابية  بأعمال 
ووفق المسؤول األول عن مكتب محاربة اإلرهاب، التابع 
التشادي»  فإن «الداعشي  المغربية،  الداخلية  للمخابرات 
عن  كشف  طنجة،  مدينة  فــي  آمــن  بيت  فــي  الــمــوقــوف 
ضد  الــمــوجــهــة  داعــــش»  إستراتيجية  فــي  نــوعــي  «تــحــّول 
المغرب. إلى ذلك، شّدد الخيام على أن المتبنين للفكر 
تعليمات  يتلقون  بــاتــوا  المغرب،  فــي  الداعشي  اإلرهــابــي 
جديدة من أجل «البقاء داخل المملكة المغربية، وتشكيل 

خاليا نائمة، ثم القيام بعمليات نوعية».

 ٧ أمــس،  الحكومية،  الــقــوات  اعتقلت  وكـــاالت:   - عــدن 
عناصر ينتمون لتنظيم داعش المتشّدد في مدينة عدن، 
مصادر  ذكــرت  ما  حسب  فرنسي  بينهم  اليمن،  جنوبي 
أمــنــيــة. وقــالــت الــمــصــادر إن األجــهــزة األمــنــيــة اعتقلت 
في  منزالً  استهدفت  دهم  عملية  في  السبعة  المتشّددين 
حي المنصورة. وأعلن الضابط منير اليافعي الذي شارك 
في المداهمة «اعتقلنا سبعة أشخاص بينهم غربي مسلم 
المنصورة»،  في  دهــم  عملية  خــالل  داعــش  عناصر  من 
أحد أحياء عدن. واستفادت التنظيمات الجهادية ال سيما 
تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، من النزاع المستمّر منذ 
أكثر من عام بين القوات الحكومية والمتمّردين، لتعزيز 

نفوذها في مناطق عدة خصوصاً في جنوب البالد.

داف
فيما
دنية
وابــق
قــال
قـــف
هدف
حــذر،
حتى
رواح

وزير الخارجية 
البريطاني يزور 
السعودية اليوم

الرياض - (د ب أ): يصل إلى 
الخارجية  وزيــر  اليوم  الــريــاض 
في  هــامــونــد  فيليب  البريطاني 
يوماً  تــدوم  المملكة  إلــى  زيــارة 
واحداً يلتقي خاللها مع عدد من 
في  يأتي  السعوديين  المسؤولين 
سلمان  الملك  العاهل  مقدمتهم 
بـــن عــبــدالــعــزيــز بــاإلضــافــة إلــى 
عادل  السعودي  الخارجية  وزير 
الــجــبــيــر لــلــبــحــث فـــي تـــطـــّورات 
باإلضافة  المنطقة  في  األوضاع 
ـــــعـــــاون بــيــن  ـــــت ــــعــــزيــــز ال إلــــــــى ت
الــريــاض ولــنــدن. وقــالــت وزارة 
بيان  فــي  السعودية،  الخارجية 
الخارجية  وزيـــر  إن  أمـــس،  لــهــا 
سيعقد  الجبير  عــادل  السعودي 
ـــمـــراً صــحــفــيــاً مــــع نــظــيــره  مـــؤت
في  هــامــونــد  فيليب  البريطاني 
الملك  بــمــطــار  الملكية  الــصــالــة 
ــــي بــمــديــنــة  ــــدول عـــبـــدالـــعـــزيـــز ال
جدة، على ساحل البحر األحمر 
غـــــداً. وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة 
العاهل  اجتماع  إن  الرياض  في 
البريطاني  الوزير  مع  السعودي 
ســــيــــركــــز عــــلــــى األوضـــــــــــاع فــي 
الــمــنــطــقــة خـــاصـــة فــــي ســـوريـــا 
والــــيــــمــــن ولـــيـــبـــيـــا إضــــافــــة إلـــى 

البلدين. بين  الثنائية  العالقات 
تفجيرات القاعدة   بدعم  من االنقالبيين  وإيران

القوات العراقية تهاجم داعش من عدة محاور في الفلوجة

صفوت الشريف بزي السجن

عراقية  مصادر  أكدت  وكــاالت:  ـ  بغداد 
العراقية  الــقــوات  مــن  عنصراً   ٨٠ نحو  أن 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي والـــحـــشـــد 
العشائري قتلوا وجرح أكثر من مئة خالل 
لتنظيم  انــتــحــاريــة  وهــجــمــات  اشــتــبــاكــات 
داعــــش أثـــنـــاء مــحــاولــة الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
قيادي  قتل  فيما  الفلوجة  باتجاه  التقّدم 
مــن  و٧٠  لـــلـــتـــنـــظـــيـــم 

ــتــي تشهد  مــقــاتــلــيــه بــمــعــارك الــفــلــوجــة وال
من  داعــش  تنظيم  بين  شرسة  اشتباكات 
والميليشيات  الــحــكــومــيــة  والـــقـــوات  جــهــة 
شّن  حيث  أخــرى،  جهة  من  لها  المساندة 
الــتــنــظــيــم هــجــمــات مــتــزامــنــة عــلــى مــواقــع 
الــجــيــش الــحــكــومــي فــي الــمــحــاور األربــعــة 
هي  خسائر  موقعاً  بالفلوجة  تحيط  التي 
معركة  العراقية  الــقــوات  بــدء  مــذ  الكبرى 
وأفادت  أيام.  قبل  المدينة  استعادة 

 ٢٦ القتلى  بين  مــن  أن  عسكرية  مــصــادر 
ـــقـــوات الــعــراقــيــة والــحــشــد  عــنــصــراً مـــن ال
الــشــعــبــي ســقــطــوا بــهــجــومــيــن انــتــحــاريــيــن 
شمال  العراقية  القوات  استهدفا  للتنظيم 
غــــــرب الـــفـــلـــوجـــة وشــــرقــــهــــا، أعــقــبــتــهــمــا 
اشتباكات بين الطرفين. وذكرت المصادر 
الــجــيــش  قــــــوات  مــــن  األقــــــل  عـــلـــى   ١٥ أن 
وأصــيــب  قــتــلــوا  الــشــعــبــي  الــحــشــد  وميليشيا 
١٥ آخرين في تفجير عربة عسكرية  نحو 

ــغــمــة يـــقـــودهـــا انــــتــــحــــاري مــــن داعــــش  مــل
عند  والميليشيا  الجيش  وحــدات  استهدف 
التفاحة،  جسر  باتجاه  التقّدم  محاولتهما 
وأســـــفـــــرت عـــــن تـــدمـــيـــر أربــــــــع عـــربـــات 
عسكرية وأسلحة وعتاد وانسحاب الجيش 
الــمــزرعــة.  معسكر  مــحــيــط  إلـــى  والــحــشــد 
العراقية  الــشــرطــة  فــي  مــصــادر  وتــحــدثــت 
عـــن مــقــتــل تــســعــة مـــن الــجــيــش الــعــراقــي 
والــحــشــد الــعــشــائــري وإصـــابـــة ١٢ آخــريــن 

انتحاري  يقودها  ملغمة  سيارة  تفجير  في 
شمال  عسكرية  ثكنة  استهدف  داعش  من 
ــفــلــوجــة، وأســـفـــر الــتــفــجــيــر عـــن تــدمــيــر  ال
ــتــيــن عــســكــريــتــيــن وإحـــــــراق مــخــزن  عــرب
لــلــمــؤن. مــن جــانــب آخــــر، قــالــت مــصــادر 
طــبــيــة إن خــمــســة مــدنــيــيــن بــيــنــهــم ثــالث 
في  طفل  بينهم  ستة  وأصــيــب  قتلوا  نساء 
الحشد  وميليشيا  العراقي  للجيش  قصف 
بــالــمــدفــعــيــة والــــهــــاون بــالــمــديــنــة. وذكـــر 

الــمــتــحــّدث بــاســم قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
العقيد األمريكي ستيف وارين أن طائرات 
األيام  خالل  غارة  عشرين  نفذت  التحالف 
األربــعــة األخـــيـــرة، دمـــرت خــاللــهــا مــواقــع 
من  أكــثــر  وقتلت  داعـــش،  لتنظيم  قتالية 
ماهر  بينهم  التنظيم،  عناصر  من  سبعين 
البيالوي قائد التنظيم في الفلوجة، ورأى 
واريـــــن أن مــقــتــل الـــبـــيـــالوي يـــعـــّد ضــربــة 

للتنظيم.

العراق: العراق: ٨٠٨٠ قتيالً للجيش والحشد في معارك الفلوجة قتيالً للجيش والحشد في معارك الفلوجة
مصرع قيادي في داعش و٧٠ من مقاتليه



بيروت - رويترز - قال مسؤول بوزارة الخزانة 
النواب  مجلس  في  وأعضاء  وزراء  إن  األمريكية 
تشملهم  قد  اهللا  حزب  لجماعة  ينتمون  اللبناني 
عقوبات يفرضها قانون أمريكي جديد يستهدف 
األمريكي  الــقــانــون  وأقــر  الجماعة.  تمويل  وقــف 
ديسمبر  فــي  اهللا  لــحــزب  الــدولــي  الــتــمــويــل  لمنع 
يمول  شخص  أي  على  عــقــوبــات  بــفــرض  ويــهــدد 
خالفا  القانون  هذا  وأثــار  كبير.  بشكل  اهللا  حزب 
لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل بــيــن حــــزب اهللا ومــصــرف 
لــبــنــان. وعــنــدمــا ســئــل فــي مقابلة مــع قــنــاة (إل.
هذا  كــان  إذا  عما  اللبنانية  التلفزيونية  بــي.ســي) 

حزب  ونــواب  وزراء  على  تطبيقه  يمكن  القانون 
وزير  مساعد  جالسر  دانييل  قــال  لبنان  في  اهللا 
الخزانة األمريكي لشؤون تمويل اإلرهاب "إننا ال 
الواليات  وتصنف  اهللا."  حزب  أعضاء  بين  نميز 
المتحدة حزب اهللا جماعة إرهابية وقال جالسر 
الشيعية  والطائفة  اهللا  حزب  بين  الفرق  "نــدرك 
شتى  فــي  الــقــانــون  هــذا  ننفذ  أوســـع. "إنــنــا  بشكل 
محدد  تأثير  له  فإن  واضح  وبشكل  العالم.  أنحاء 
هنا  كبيرا  تــواجــدا  اهللا  لحزب  ألن  لبنان  في  هنا 
في لبنان. ولكن حزب اهللا هو هدف هذا القانون 

وليس الشيعة."

عشر  خمسة  أديـــن   - ب  اف   - ايـــرس  بــويــنــوس 
عسكريا سابقا في بوينوس ايرس لتورطهم في ما 
يعرف بـ «خطة كوندور» للقضاء على معارضين 
سبعينات  في  الجنوبية  أمريكا  في  للدكتاتوريات 
وثــمــانــيــنــات الــقــرن الــمــاضــي. وضــمــن الــمــدانــيــن 
آخـــر دكــتــاتــور فــي األرجــنــتــيــن ريــنــالــدو بينيوني 
عاما.   ٨٨ حاليا  العمر  مــن  البالغ   (١٩٨٢-١٩٨٣)
المخطط  هـــذا  عــلــى  تــركــز  مــحــاكــمــة  أول  وهـــي 
أشخاص   ١٠٥ خطف  أو  تصفية  في  تسبب  الــذي 
بينهم سيدة حامل. وكانت الواليات المتحدة على 

علم بهذا المخطط ولم تعارضه. ونفذت معظم 
االغتياالت وعمليات الخطف (٨٩) في األرجنتين 
التي فر إليها العديد من اليورغوايين والتشيليين 
والــبــاراغــويــيــن هــربــا مــن االســتــبــداد فــي بلدانهم 
وكانوا يعيشون في األرجنتين كالجئين سياسيين. 
المحكمة  قــاعــة  فــي  بالتصفيق  الــحــكــم  وقــوبــل 
متهما   ١٨ الـــ  معظم  وأديـــن  ايـــرس.  بوينوس  فــي 
بجريمة ارتكبت ضمن عصابة منظمة وذلك بعد 
ثالث سنوات من الجلسات. ولم يحضر المتهمون 

في القاعة عند قراءة الحكم.

ماليين  جــنــود  خمسة  قــتــل  ب:  اف   - بــامــاكــو 
وأصيب أربعة آخرون بجروح في شمال مالي في 
أعلن  ما  وفق  عرباتهم،  مــرور  لدى  لغم  انفجار 
الجيش المالي في بيان. وبحسب البيان «انفجرت 
عبوة ناسفة في عربتين للقوات المسلحة المالية 
وإصــابــة  عسكريين  خمسة  مقتل  فــي  تسّبب  مــا 
وانديليمان».  انسونغو  بلدتي  بين  آخرين  أربعة 

كل  أن  إلــى  الحكومة  «تطمئن  الــبــيــان:  وأضـــاف 
الــوســائــل ســتــســتــخــدم لــكــشــف مـــن وضـــع األلــغــام 
واسعة  مناطق  تــزال  وال  المحاكم».  إلى  وإحالته 
مــن شــمــال مــالــي خـــرج ســيــطــرة الــقــوات المالية 
واألجنبية رغم توقيع اتفاق سالم في يونيو ٢٠١٥ 
السابقة  التمّرد  وحركة  وحلفائها  الحكومة  بين 

بهدف عزل المتطّرفين نهائياً.

قانون أمريكي قد يطال وزراءً ونواباً لحزب اهللا

إدانة عسكريين باغتيال 
معارضين في أمريكا الجنوبية

مالي: مقتل وإصابة ٩ جنود

من  آالف  تــواجــه   - ب  اف   - كاليفورنيا 
ــالــد تــرامــب ومــؤيــديــه أمــس  مــعــارضــي دون
فــي أجــــواء مــتــوتــرة خـــارج تــجــمــع للمرشح 
األمريكية  الرئاسية  لالنتخابات  الجمهوري 
وأعلنت  كاليفورنيا.  بوالية  دييغو  سان  في 
أحدهم  حاول  شخصا   ١٢ توقيف  السلطات 
عنف  أعمال  تسجيل  دون  لكن  سياج  تسلق 
خالل  واســع  نطاق  على  توقيف  عمليات  أو 
أخــرى.  مــدن  في  لترامب  أخــرى  تجمعات 
وفــــي أعـــقـــاب خـــطـــاب ألـــقـــاه تـــرامـــب في 
مــركــز الــمــؤتــمــرات فـــي الــمــديــنــة، أمـــرت 
الــشــرطــة الــحــشــود بــالــتــفــرق إذ اعــتــبــرت أن 

آالف  أن  إال  لــلــقــانــون.  مــخــالــف  تــجــمــعــهــم 
الــمــتــظــاهــريــن مـــن الــمــعــســكــريــن رفــضــوا 
الحدث.  انتهاء  بعد  لساعات  المكان  مغادرة 
متظاهرون  راح  عندما  الصدامات  وبــدأت 
الــســخــريــة مـــن بــعــضــهــم البعض  يــتــبــادلــون 
مياه  زجــاجــات  بــإلــقــاء  آخــــرون  قـــام  بينما 
لترامب  مؤيد  متظاهر  وشوهد  وحــجــارة. 
متظاهر  ضــد  الفلفل  رذاذ  يستخدم  وهــو 
آخــر. وتــدخــل عــشــرات مــن عناصر شرطة 
مــكــافــحــة الــشــغــب بــيــن الــمــجــمــوعــتــيــن قبل 
المكان  مــغــادرة  الحشود  على  يفرضوا  أن 
الـــمـــحـــيـــط بـــمـــركـــز الــــمــــؤتــــمــــرات. وكـــانـــت 

الــســلــطــات حـــددت فــي وقـــت ســابــق أمــاكــن 
لتفادي  المعسكرين  لــتــظــاهــرات  منفصلة 
عنف  أعــمــال  وسجلت  بينهما.  اخــتــالط  أي 
آثار  مما  مكسيكو  نيو  في  تظاهرات  خالل 
خــالل  مماثلة  أمـــور  حــصــول  مــخــاوف مــن 
لقاءات ضمن الحملة االنتخابية لترامب في 
االنتخابات  وتنظم  األسبوع.  هذا  كاليفورنيا 
عدد  لجهة  األكبر  كاليفورنيا  في  التمهيدية 
السكان في الواليات المتحدة في السابع من 
يونيو. وتشير استطالعات الرأي الى تقارب 
بــيــن تـــرامـــب والــمــرشــحــة الــديــمــوقــراطــيــة 

لالنتخابات التمهيدية هيالري كلينتون.

 مواجهات جديدة بين مؤيدي ترامب ومعارضيه

إيطاليا: غرق إيطاليا: غرق ٧٠٧٠ مهاجراً وفقدان العشرات في المتوسط مهاجراً وفقدان العشرات في المتوسط

عربي ودوليعربي ودولي٣٦٣٦
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

غينيا : ٥٩ مصاباً 
في اشتباك أثناء 
افتتاح مسجد

أمريكا : السجن ٤٠ 
عاماً لقاعدي فيتنامي

رويــــتــــرز   - كــــونــــاكــــري 
- قـــــال مـــديـــر مــســتــشــفــى 
 ٥٩ إن  أمــــــــس  وشــــــهــــــود 
أصيبوا  األقــل  على  شخصا 
اشتبك  عــنــدمــا  غينيا  فــي 
شــــــبــــــان مــــحــــبــــطــــون مـــع 
عن  إبعادهم  بعد  الشرطة 
في  جــديــد  مسجد  افــتــتــاح 
شهود  وقـــال  تيمبو.  بــلــدة 
منعوا  األمــن  مسؤولي  إن 
دخــول  مــن  عاديين  أنــاســا 
ــلــســمــاح لــكــبــار  الــمــســجــد ل
ـــشـــخـــصـــيـــات الــمــحــلــيــة  ال
بـــالـــمـــرور ولـــكـــن الــشــبــان 
غـــضـــبـــوا وألـــــقـــــوا حـــجـــارة 
وحاولوا اقتحام المسجد. 

مانهاتن - اف ب - حكم 
بالسجن  األمريكي  القضاء 
مصمم  على  عاما  أربعين 
األصــل  فيتنامي  جرافيك 
عــضــو فــي الــقــاعــدة تــدرب 
لــــدى الــشــبــكــة الــمــتــطــرفــة 
لتنفيذ  وخطط  اليمن  في 
هــجــوم فــي مــطــار هيثرو 
اللندني. وأصدرت محكمة 
ـــهـــاتـــن حـــكـــمـــهـــا عــلــى  مـــان
 ٣٣) فــام  مينه  الفيتنامي 
عـــامـــا) بــعــد خــمــســة أشــهــر 
باالتهامات  اعــتــرافــه  على 
الموجهة إليه «باإلرهاب». 

بكر  ديــار  أردوغــان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  زار   - وكــاالت   - أنقرة 
ألول مرة منذ توقف مسيرة الحل السلمي لألزمة الكردية، وكان برفقة 
منذ  األولـــى  بزيارته  قــام  الــذي  يلدريم  علي  بــن  ـــوزراء  ال رئيس  أردوغـــان 
خالله  حاول  المحافظة،  بميدان  خطابا  أردوغــان  وألقى  المنصب.  توليه 
أعلنها  التي  المواقع  في  التركي  الجيش  تقدم  بعد  المنطقة  سكان  طمأنة 
أن  وأكــد  ذاتــي.  حكم  مناطق  سابق  وقــت  في  الكردستاني  العمال  حــزب 
وأهالي  األكـــراد  وطالب  الــســالح،  يحمل  من  كل  وجــه  في  سيقف  الجيش 
ال  العمال «الذي  لحزب  االنضمام  من  أبنائهم  منع  على  بالعمل  بكر  ديار 
الرئيس  ووعد  ومصالحهم.  ومقدساتهم  حقوقهم  وينتهك  األكــراد  يمثل 
التركي بمشاريع تنموية للمنطقة تتجاوز قيمتها مئتي مليون دوالر، وأكد 
الواليات  أردوغـــان  وأدان  تركيا.  مناطق  بين  تفرق  ال  التنمية  خطط  أن 
المتحدة بسبب دعمها للمقاتلين األكراد في سوريا. وقال أدين الدعم الذي 

يقدمونه لوحدات حماية الشعب الكردية، مضيفا يجب على هؤالء الذين 
جنودهم  يرسلوا  ال  ..أن  األطلسي  شمال  حلف  في  ومعنا  أصدقاؤنا  هم 
واتهم  الكردية».  الشعب  حماية  وحدات  شارات  يرتدون  وهم  سوريا  الى 
الميليشيا  لتلك  دعمها  بسبب  الصدق  بعدم  المتحدة  الــواليــات  أردوغـــان 
أن  أعتقد  الديموقراطي.وقال  االتحاد  السياسي «حزب  وجناحها  الكردية 
السياسة يجب أن تمارس بصدق.وتأتي تصريحات أردوغان بعد أن التقط 
مصور وكالة فرانس برس صورا لجنود أمريكيين في سوريا يضعون شارة 
حزب  بين  فرق  إنه «ال  أردوغــان  وقــال  الكردية.  الشعب  حماية  وحــدات 
جميعهم  وداعــش،  الكردي  الشعب  حماية  ووحــدات  الكردستاني  العمال 
إرهابيون». وتسعى الواليات المتحدة الى تجنب حدوث شرخ مع حليفتها 
تركيا، وسارعت الجمعة الى اإلعالن بأن قوات العمليات الخاصة في شمال 

سوريا ستتوقف عن ارتداء شارة ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردي.

شخصاً  سبعين  أن  اإليطالية  السلطات  أعلنت  ب:  ف  ا   - روما 
على األقـــل لــقــوا مصرعهم وفــقــد عــشــرات آخـــرون خــالل ثالثة 
أحدها  المتوسط  البحر  في  جديدة  غرق  حــوادث  ثالثة  في  أيام 
أنها  اإليــطــالــيــة  العسكرية  البحرية  أعلنت  فقد  مــبــاشــرة.  صــور 
البحر  في  مركبهم  غرق  بعد  قضوا  لمهاجرين  جثة   ٤٥ انتشلت 
ألن  ترتفع  أن  يمكن  الضحايا  حصيلة  أن  موضحة  المتوسط، 
اإليطالية  البحرية  وكتبت  مفقودين.  زالوا  ما  األشخاص  عشرات 
 ١٣٥ أنــقــذت  فيغا  «السفينة  أن  تويتر  مــوقــع  على  حسابها  على 
جثة   ٤٥ انتشال  تم  نصفه.  غــرق  زورقـــاً  يستقلون  كانوا  مهاجراً 
 ٢٤ بعد  الجديد  الحادث  هــذا  ووقــع  تتواصل».  البحث  وعمليات 
من حادث غرق آخر أودى بحياة ما بين عشرين  ساعة تقريباً 
وبعد يومين من حادث ثالث أوقع خمسة قتلى  وثالثين شخصاً 
ثالثة  في  قتيالً  سبعين  من  أكثر  إلى  المؤقتة  الحصيلة  يرفع  ما 
اإليطالية  البحرية  وكانت  المفقودين.  عشرات  إلــى  إضافة  أيــام 
العالم.  أنحاء  جميع  في  نشرت  األول  الغرق  لحادث  صــوراً  بثت 
شخصاً،   ٥٥٠ مــن  أكــثــر  إنــقــاذ  فــي  اإليطالية  البحرية  ونجحت 
لكن تصريحاتها تشير إلى احتمال أن يكون حوالي مئة شخص 
مفقودين. وقالت كارلوتا سامي المتحدثة باسم المفوضية العليا 
لالجئين التابعة لألمم المتحدة: إن «ثالثة حوادث غرق في ثالثة 
أيام أمر مقلق جداً». وأضافت «نشهد اآلن وصول مراكب صيد 

من نوعية سيئة جداً».

الشرطة األمريكية تعتقل بعض المتظاهرين في المواجهات 

أردوغـان يتهـم أمـريكا بـعـدم الصـدقأردوغـان يتهـم أمـريكا بـعـدم الصـدق
زار ديار بكر وطمأن األكراد

بيونج يانج تهدد سيول 
بضربات انتقامية

كولومبيا: اإلفراج عن 
صحفيين مختطفين

كوريا  هـــددت  ب-  اف   - يــانــج  بيونج 
الشمالية أمس جارتها الجنوبية بضربات 
انتقامية بال رحمة» غداة إطالق البحرية 
تحذيرية  لــعــيــارات  الــجــنــوبــيــة  الــكــوريــة 
بالقرب  شماليتين  كوريتين  لسفينتين 
عليها  المختلف  الــبــحــريــة  الــحــدود  مــن 
أركــان  هيئة  وقالت  األصفر.  البحر  في 
نقلته  بيان  في  الــكــوري  الشعبي  الجيش 
وكالة األنباء الرسمية إن الشمال سيفتح 
كــوريــة  سفينة  أي  عــلــى  اآلن  بــعــد  الــنــار 
جــنــوبــيــة تــتــجــاوز الــمــنــطــقــة الــحــدوديــة 

موضع الخالف «ل٠,٠٠١ ميليمتر». 

عــن  أفـــــــــرج  ب:  ف  ا   - بــــوجــــوتــــا 
منطقة  فــي  المحتجزين  الصحافيين 
لدى  كولومبيا  شــرق  شمال  كاتاتومبو 
حــركــة تــمــّرد يــســاريــة مــتــطــرفــة، وفــق 
مــا أعــلــنــت مــؤســســة اإلذاعـــــة والــتــلــفــزة 
الكولومبية التي يعمل لديها الصحافيان. 
وقــالــت الــقــنــاة فــي تــغــريــدة: «أفــرجــت 
حركة جيش التحرير الوطني عن دييغو 

بابلوس وزميله كارلوس ميسا».
جانب من الغرقى الذين انقلب بهم مركب في المتوسط جانب من الغرقى الذين انقلب بهم مركب في المتوسط 



عربي ودوليعربي ودولي٣٧٣٧
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

المحلي  المجلس  قال   : نت   الجزيرة  ـ  دمشق 
الجهة  إن  الغربي  دمشق  ريــف  في  داريــا  لمدينة 
تشنه  هــجــوم  أعــنــف  شــهــدت  للمدينة  الجنوبية 
الدبابات. فيه  استخدمت  السوري،  النظام  قوات 
وأوضح المجلس أن قوات النظام قصفت المدينة 
فصائل  أن  وأكد   ، والصواريخ   القذائف  بعشرات 

اقتحام  لمحاولة  التصدي  استطاعت  المعارضة 
المدينة ودمرت آليات ثقيلة تابعة لقوات النظام.

دارت  عنيفة  اشــتــبــاكــات  عــن  المجلس  وتــحــدث 
المدينة  من  أخرى  وجهات  الجنوبية  الجهة  في 
استقدمت  أن  بعد  النظام  قــوات  تحاصرها  التي 
إنها  المعارضة  وقــالــت  أطــرافــهــا.  إلــى  تــعــزيــزات 

النظام.وهذه  لــقــوات  تابعة  ثقيلة  آلــيــات  دمــرت 
رابع محاولة تقوم بها قوات النظام القتحام داريا 
في أقل من شهر، ويأتي ذلك رغم دعوة روسية 
إلى تهدئة مدتها ٧٢ ساعة تشمل داريا، كان من 
الــمــفــتــرض أن تــبــدأ الــخــمــيــس.مــن جــانــب آخــر، 
الميدانيين  القادة  أحد  األحمر  أحمد  أبو  تحدث 

فــي لــــواء شــهــداء اإلســــالم الــعــامــل فــي داريــــا عن 
خالفات بين أفراد من قوات النظام وعناصر من 
الميليشيات العراقية، وأشار إلى رصد صوت يبدو 
أنه ألحد الضباط المسؤولين في تلك الجبهة وهو 
يطلب التوقف عن الهجوم تبعته مشادات كالمية 

بين عناصر من قوات النظام وعناصر عراقية.

سوريا: غارات على حلب والمعارضة تصد هجوماً لداعش

النظام يشن أعنف هجوم على دارياالنظام يشن أعنف هجوم على داريا

١٥ ألف مدني محاصر في مارع

ً مــاليزيا تستقـبل ٦٨  الجئـاً سـوريــــا
الحكومة  استقبلت  ب:  ف  أ  ـ  لمبور  كـــواال 
الماليزية أمس ٦٨ الجئاً سورياً من بينهم ٣١ 
طفالً من أصل ثالثة آالف الجئ تأمل بإيوائهم 
وفي   قريباً.  آخرين  مئات  وصــول  ترقب  مع 
 ١١ من  أولى  دفعة  ماليزيا  استقبلت  ديسمبر 
الجئاً سورياً لديهم أقارب في هذا البلد الواقع 
بجنوب شرق آسيا. وصّرح نائب رئيس الوزراء 
ـــوا جــواً  زاهـــد حــمــيــدي أن الــالجــئــيــن الــذيــن أت
سيدرج  بينما  بالعمل  لهم  سيسمح  لبنان  من 
حميدي  وقال  حكومية.  مدارس  في  األطفال 
الثانية  الــدفــعــة  وصـــول  بعد  صحافيين  أمـــام 
من الالجئين إن ماليزيا ستستقبل ثالثة آالف 

آخرين  الجــئ   ٢٠٠ إن  وقـــال:  ســـوري.  الجــئ 
سيحضرون في األشهر القليلة المقبلة. وتابع 
ومكان  مالية  مساعدة  على  سيحصلون  أنهم 
للسكن خالل إقامتهم المؤقتة على أن تؤمن 
وعند  إنسانياً.  دعــمــاً  حكومية  غير  منظمات 
ترجل الالجئين من الطائرة إلى مدرج قاعدة 
كــوااللــمــبــور،  العاصمة  غــرب  الــجــويــة  ســوبــانــغ 
بــأطــفــالــهــم.  يــمــســكــون  وهـــم  مبتسمين  بــــدوا 
رزاق  نجيب  الــوزراء  رئيس  أعلن  أكتوبر  وفي 
أن ماليزيا ستستقبل ثالثة آالف الجئ سوري 
في السنوات الثالث المقبلة للمساعدة في أزمة 

الالجئين.

دمــشــق - وكــــاالت: جــــّددت قـــوات الــنــظــام الــســوري والــقــوات 
الروسية أمس الغارات على حلب وريفها.. بينما صّدت المعارضة 
المسلحة هجوماً لداعش على مدينة مارع وقتلت ٣٠ عنصراً من 
التابع  الطيران  إن  المصادر:  وقالت  ناشطين.  بحسب  التنظيم 
الحيدرية  أحياء  المتفّجرة  بالبراميل  استهدف  النظام  لقوات 
التل  وعــيــن  الــبــاشــا  وبــســتــان  وبعيدين  والــهــلــك  هنانو  ومــســاكــن 
أن  وأضافت  حلب.  في  المسلحة  المعارضة  لسيطرة  الخاضعة 
الطيران المروحي الروسي كثف قصفه على طريق إمداد قوات 
المعارضة المسلحة إلى حندرات شمالي حلب ومدينة حريتان 
المسلحة  المعارضة  قـــوات  صـــّدت  أخـــرى،  جهة  مــن  بــالــريــف. 
هجوماً لوحدات حماية الشعب الكردية على قرية الشيخ عيسى 
بريف حلب الشمالي، واستهدفت ثكنات النظام ونقاط تمركزه 
في بلدتي نبل والزهراء المواليتين بالريف الشمالي، وفي حلب 
أيضاً قال مراسل الجزيرة: إن المعارضة المسلحة صّدت هجوماً 
وأوضــح  مسلحيه.  من  عــدداً  وقتلت  مــارع  مدينة  على  لداعش 
لألنباء  المحلية  برس»  وكالة «شهبا  ومدير  المعارض  الناشط 
مأمون الخطيب المتحدر من مارع والموجود في إعزاز، للوكالة 
الفرنسية أن تنظيم داعش هاجم أمس مارع من محاور عدة 
وتحديداً من الشرق والشمال، مستخدماً الدبابات ومفخختين. 
وال يزال نحو ١٥ ألف مدني وفق الخطيب معظمهم من النساء 
واألطفال محاصرين داخل المدينة بعد هجوم الجهاديين. وبعد 
ساعات على هجوم التنظيم، أبدت منظمات حقوقية وإنسانية 
مخاوفها إزاء مصير عشرات اآلالف من النازحين الموجودين 
في منطقة إعزاز قرب الحدود التركية المقفلة. وكان تنظيم 
السيطرة  واستطاع  حلب  بريف  مفاجئاً  هجوماً  شن  قد  داعش 
على خمس قرى كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة وتمكن 
بهذا التقّدم من قطع طرق اإلمداد الواصلة بين مدينتي إعزاز 
ومارع ثاني أكبر المعاقل المتبقية للفصائل في محافظة حلب 
بعد إعزاز. وفي محافظة الرقة، أبرز معاقل التنظيم في سوريا، 
مواقع  قصف  أمريكية  بقيادة  الدولي  التحالف  طائرات  تواصل 
سوريا  قــوات  بدأته  لهجوم  دعماً  الرقة،  مدينة  شمال  التنظيم 

الديمقراطية الثالثاء، وفق المرصد.

األمم المتحدة تطالب األسد 
بتسليم المساعدات للمحاصرين

نيويورك ـ أ ف ب : طالب ستيفن أوبراين وكيل األمين العام 
بالتوقف  المعارضة  وجماعات  السورية  الحكومة  المتحدة  لألمم 
للمدنيين  والطبية  الغذائية  المساعدات  تسليم  في  التدخل  عن 
إليها.  الــوصــول  يصعب  أو  مــحــاصــرة  مــنــاطــق  فــي  الــمــحــاصــريــن 
دولــة   ١٥ مــن  الــمــؤلــف  الــدولــي  األمـــن  بمجلس  كلمة  فــي  وقـــال 
أمر  الــحــرب  فــي  كسالح  والتجويع  الحصار  استخدام  «اســتــمــرار 
المعلومات  أحــدث  إلــى  قائال «اســتــنــادا  وأضــاف  الــلــوم.»  يستحق 
تشير تقديراتنا الحالية إلى أن نحو ٥٩٢٧٠٠ شخص يعيشون في 
مناطق محاصرة» موضحا أن أغلبها تطوقها القوات الحكومية. 
المعارضة  جماعات  أقــل  وبــدرجــة  الحكومة  إن  أوبــرايــن  وقــال 
تسليم  وتقيد  عمدا  تتدخل  الحكومة  وتقاتل  بعضها  تقاتل  التي 

المساعدات. 

قلق دولي من 
نزوح ١٦٥ 
ألف سوري

أعربت   : ب  ف  أ  ـ  جنيف 
ــيــا لــشــؤون  الــمــفــوضــيــة الــعــل
الــالجــئــيــن فــي جــنــيــف أمــس 
محنة  إزاء  البالغ  قلقها  عن  
تفيد  نــــازح،  ألـــف   ١٦٥ نــحــو 
تـــقـــاريـــر بــــوجــــودهــــم قـــرب 
وقــــالــــت   ، إعـــــــــزاز  مــــديــــنــــة 
ـــواجـــهـــون صــعــوبــات  إنـــهـــم ي
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
ــــغــــذاء  الـــطـــبـــيـــة وتــــأمــــيــــن ال
وأشــارت   . والسالمة  والــمــاء 
ـــهـــا نــبــهــت  ـــيـــان الـــــى أن فــــي ب
الفور  على  التركية  السلطات 
حـــول الــتــطــورات فــي شــمــال 
ســـوريـــا داعـــيـــة الــــى حــمــايــة 
والسالمة  األساسية  الحقوق 
النازحين.  لــهــؤالء  الجسدية 
أمام  حدودها  تركيا  وتقفل 
شمال  المعارك  من  الفارين 
مـــديـــنـــة حـــلـــب مـــنـــذ أشـــهـــر 

عدة.

أنقرة ـ وكاالت: كشفت رئاسة األركان 
ــتــركــيــة عـــن مــقــتــل ١٠٤ مـــن عــنــاصــر  ال
تركي  مدفعي  بقصف  سوريا  في  داعــش 
وغارات جوية لطائرات التحالف الدولي، 
وأوضــحــت رئــاســة األركــــان فــي بــيــان أن 
التنظيم  مواقع  استهدفت  التركية  القوات 
في سوريا، بـــ٢٣٣ قذيفة مدفعية ثقيلة، 
من  أطـــلـــقـــت  صـــاروخـــيـــة  قـــذيـــفـــة  و٤٠ 
راجـــمـــات الــصــواريــخ، 

بمشاركة أربع دبابات في عملية القصف، 
إلى جانب تنفيذ طائرات التحالف الدولي 
التنظيم.  مــواقــع  ضــد  جــويــة  طلعة  لـــــ١١ 
رداً  يــأتــي  القصف  أن  إلــى  الــبــيــان  وأشــــار 
حدودياً  مخفراً  التنظيم  استهداف  على 
في والية كيليس بست قذائف صاروخية، 
وقذيفة مدفعية أول أمس الجمعة. ولفت 
البيان إلى تدمير أربع راجمات صواريخ، 
ومـــدفـــع ثــقــيــل وقـــاذفـــة هـــــاون، وسبعة 
أبـــنـــيـــة كــــانــــت تُــســتــخــدم 

قذائف  ثالث  وسقطت  للتنظيم.  مقرات 
الــســوري،  الجانب  مصدرها  صــاروخــيــة  
على قضاء «أل بيلي» في مدينة كيليس 
الــتــركــيــة وأســـفـــرت عـــن إصـــابـــة خمسة 
كيليس  مدينة  وتشهد  بجروح.  أشخاص 
في  السورية  للحدود  المتاخمة  التركية 
اآلونة األخيرة سقوط قذائف صاروخية 
سيطرة  مــواقــع  مــن  واآلخـــر  الحين  بين 
بعضها  أسفر  ســوريــا،  في  الــدولــة  تنظيم 
عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في 

صفوف المدنيين.

مقتل ١٠٤ دواعش بقصف لتركيا والتحالف

رأي

قطر تغيث الشعب الليبي
السامي  التوجيه  خالل  ومن  قطر  دولة  أّكدت  لقد 
الــــذي أصـــــدره حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
اهللا،  حفظه  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 
وأدويــة  طبية  مساعدات  تحمل  إغاثة  طائرة  بإرسال 
األول  أمس  مساء  وصلت  والتي  ليبيا،  في  األشقاء  إلى 
تــعــمــل على  ــــدت أنــهــا دائـــمـــاً  إلـــى مــطــار مــصــراتــة، أّك
والمتأثرين  والمكروبين  المظلومين  ونــجــدة  إغــاثــة 
العالمين  في  خاصة  بالعالم،  مكان  أي  في  بالكوارث 
المساعدات  تقديم  فــإن  ولــذلــك  واإلســالمــي،  العربي 
غريباً  ليس  الشقيق  الليبي  الشعب  إلــى  وصــلــت  الــتــي 
عــلــى قــطــر صــاحــبــة األيــــادي الــبــيــضــاء، وإن جــهــودهــا 
إلغــاثــة الــشــعــب الــلــيــبــي مــن خـــالل هـــذه الــمــســاعــدات 
جـــــاءت انـــطـــالقـــاً مـــن حــرصــهــا عــلــى الــــوقــــوف مــعــه 
والتخفيف من معاناته، كما أن هذا التوجيه األميري 
دعماً  قطر  دولــة  به  تقوم  الــذي  للدور  استكماالً  جــاء 

الليبية. الوطني  الوفاق  لحكومة 
إلى  القطرية  المساعدات  من  دفعة  أول  وصول  إّن 
وحكومًة  قيادًة  قطر  أن  مجدداً  يؤّكد  الليبي  الشعب 
األشقاء  مساعدة  على  وحــرصــاً  اهتماماً  تولي  وشعباً 
فـــي لــيــبــيــا الـــذيـــن يــواجــهــون مــحــنــة عـــدم االســتــقــرار 
الــســيــاســي واألمـــنـــي مــا أثـــر عــلــى الــوضــع االقــتــصــادي 
واإلنـــتـــاج، كــمــا أن هـــذه الــمــســاعــدات تــجــدد الــمــوقــف 
هذه  وإن  الوطني،  الــوفــاق  لحكومة  الــداعــم  القطري 
واضح  قطر  موقف  أن  على  تأكيداً  تمثل  المساعدات 
وأنــهــا لــيــســت مــنــحــازة لــطــرف ضــد طـــرف آخـــر في 
الوطني  الــوفــاق  حكومة  تدعم  وأنــهــا  الحالية  األزمــة 
القادمة  للمرحلة  الواضحة  األســس  تضع  بــدأت  التي 
فـــي لــيــبــيــا مـــن أجـــل حـــل األزمــــة الــســيــاســيــة وتــوحــيــد 

الدولة.  راية  تحت  الليبي  الشعب 
في  لألشقاء  العون  لمد  األميري  التوجيه  جــاء  لقد 
يؤكد  كما  الليبي،  الشعب  تغيث  قطر  أن  ليؤكد  ليبيا، 
أو  معينة  قضية  عند  يتوقف  لــم  القطري  الــدعــم  أن 
الــمــجــاالت،  مــن  الــعــديــد  سيغطي  بــل  معين،  مــشــروع 
إنسانية،  أزمــة  أكبر  يعيش  الليبي،  الشعب  أن  خاصة 
ـــة قــطــر ومـــن خـــالل هـــذا الــتــوجــيــه األمــيــري  وأن دول
وجهودها  اإلغــاثــيــة،  المساعدات  مــن  الكثير  ستقدم 
لن تتوقف حتى تنتهي األزمة السياسية التي يواجهها 
الليبي  الشعب  إغاثة  هي  رسالتها  وإن  الليبي،  الشعب 
الوطني  الــوفــاق  وحــكــومــة  الــرئــاســي  المجلس  ودعـــم 
هنا  من  ودولياً.  وعربياً  محلياً  الشرعية  اكتسبت  التي 
بمثابة  الليبي  الشعب  إلــى  القطرية  المساعدات  فــإن 
دائماً  تقف  قطر  أن  على  وتأكيد  قطري  دعم  رسالة 

الليبي. الشعب  مع 

اااااااااللدلدللدلللدببابات التركية تقصف داعش قرب الحدود السووررييييةيةةيةيةيةةة
أمسس كوااللمبور  إلى  يصلون  السوريون المهاجرون

بببلبببيييييييييييييييييييي غغغغغغغغغغغغغغااارراات النظام تستهدف المدنيين في حح



عربي ودوليعربي ودولي٣٨٣٨
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

السوداني  الرئيس  نائب  أكــد  قنا:   - الــخــرطــوم 
حسبو محمد عبدالرحمن أن اتفاق سالم الدوحة 
أدخــــل دارفــــــور فـــي مــنــظــومــة الــنــهــضــة الــشــامــلــة 
الســتــدامــة األمـــن واالســتــقــرار والــســالم وتــجــاوز 
المعاش  الحقيقي  الــســالم  إلـــى  الــحــرب  مــرحــلــة 
الدوحة  ســالم  باتفاق  مشيداً  الــواقــع،  أرض  على 
المعالجات  ووضــع  المشكلة  جــذور  خاطب  الــذي 
عن  السوداني  الرئيس  نائب  وأعــرب  لها.  الناجعة 
شــكــره إلـــى حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
وصاحب  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 
الــســمــو األمــيــر الــوالــد الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة آل 
ثاني، منوها بالدور الكبير الذي بذلته دولة قطر 
قــيــادة وحــكــومــة وشــعــبــاً فــي هـــذا الـــصـــدد. وأكــد 
لمؤتمر  الختامية  للتوصيات  أمــس  تسلمه  خــالل 
السلم االجتماعي في دارفور بمدينة نياال عاصمة 
والية جنوب دارفور، أن ما بذلته دولة قطر من 
العالي  التقدير  تجد  وعظيمة  كبيرة  مجهودات 
أسهمت  حيث  وشعباً،  حكومة  السودان  أهل  من 
الــســودان  وعـــودة  الوطني  االســتــقــرار  استعادة  فــي 
والــدولــي.  اإلقليمي  محيطه  فــي  بـــدوره  للقيام 
ولفت إلى أن اتفاق سالم الدوحة لم يأت إال بعد 
صبر  قيمة  أبــــرزت  ومضنية  شــاقــة  مــجــهــودات 
ومثابرة القيادة القطرية وإصرارها على أن تكون 
عملية السالم شاملة وجامعة وهو ما وفر التفاق 
منه  جعلت  مسبوقة  غير  نجاحات  الدوحة  سالم 
وخــارجــيــاً. وأكـــد أن  يحتذى بــه داخــلــيــاً  نــمــوذجــاً 
المبنية  السالم  ثمار  بشريات  على  مقبلة  دارفــور 

في  الــريــادي  دوره  دارفــــور  إعــطــاء مــواطــن  على 
عملية السالم ومساهمته في بناء الوطن، مشدداً 
على أن جمع السالح واحترام القانون وبسط هيبة 
من  السودان  يحمي  ألنه  ذلك  أســاس  هي  الدولة 
المحيطة  اإلقليمية  للنزاعات  سالبة  تأثيرات  أية 
واإلعمار  البناء  وإعـــادة  التنمية  أن  إلــى  الفتاً  بــه، 
للمرحلة  قــصــوى  أولــــويــــات  الــطــوعــيــة  والــــعــــودة 
الحوار  أن  في  الدولة  نهج  على  مؤكداً  الجديدة، 
الوطني  الــصــف  لجمع  وســيــلــة  أنــجــع  هــو  الــوطــنــي 
أكد  جانبه،  من  والنزاعات.  المشاكل  كافة  وحــل 
رئيس السلطة اإلقليمية لدارفور التيجاني السيسي 
في  الــدوحــة  ســالم  اتــفــاق  تضمين  أن  كلمته  فــي 
كافة  وأزال  جــديــداً  عهداً  أرســى  الــســودان  دستور 
تقدم  مــدى  على  كبيرة  جــديــة  وأظــهــر  الــشــكــوك 
وجامعاً  شامالً  نظاماً  أرســى  كما  السالم،  عملية 
إلى  يشار  ومستقبلها.  بحاضرها  السالم  لعملية 
أن أهل دارفور قدموا وثيقة عهد وميثاق لرئاسة 
عهداً  دخلوا  دارفـــور  أهــل  أن  أكــدت  الجمهورية، 
جـــديـــداً بــوحــدة وقــــوة قــــرار داعــــم التــفــاق ســالم 
أهل  تعهد  كما  السلمي،  للتعايش  ومعززاً  الدوحة 
والدفع  المشترك  الجماعي  العمل  بإرساء  دارفــور 
بــالــســلــم االجــتــمــاعــي آلفـــاقـــه الـــمـــرجـــوة، وقــالــت 
الــوثــيــقــة «نـــؤكـــد أنــنــا قـــد طــويــنــا ســنــيــن الــحــرب 
والخالف وتالقت أيدينا لنطلق نداء السالم أساساً 
والتآخي  التسامح  مــن  جــديــداً  عــهــداً  ونــدخــل  لنا 
والتنمية بعزيمة وإرادة وطنية راسخة تجعل من 

دارفور أماناً ووحدة وسالماً دائماً للسودان».

السودان يشيد بجهود قطر في تحقيق السالم بدارفور
حسبو يؤكد أن اتفاق الدوحة أدخل اإلقليم في منظومة النهضة الشاملة

جانب من جلسات المؤتمر

(د ب أ): طالب رئيس المجلس  القاهرة - 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز 
السراج، الدول العربية بدعم ومؤازرة جهود 
ــنــاء مــؤســســات الـــدولـــة الــمــدنــيــة  بــــالده فـــي ب
والــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة ومـــدهـــا بــالــخــبــرات 
األدوات  كــل  على  الحصول  وتسهيل  الــالزمــة 
فــي كــافــة الــمــجــاالت لــبــنــاء دولـــة فــاعــلــة في 
الــســراج  وأكـــد  والـــدولـــي.  اإلقــلــيــمــي  محيطها 
فــي كلمته أمـــس أمـــام الــــدورة غــيــر الــعــاديــة 
لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء 
البحرين،  مملكة  برئاسة  العرب  الخارجية 
أهمية استمرار الدعم العربي لحكومة الوفاق 
الوحيدة  الحكومة  باعتبارها  الليبي  الوطني 
والشرعية وفقاً لقرار المجلس الرئاسي رقم 
١٢ لسنة ٢٠١٦ ووقف التعامل مع أي كيانات 
تطورات  الــســراج  واستعرض  مــوازيــة.  أخــرى 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا ومــــا صــاحــب 
الصخيرات  بمدينة  الليبي  الــحــوار  جــلــســات 
برعاية أممية أفضت إلى التوقيع على االتفاق 
تشكيل  بإعالن  توجه  والــذي  الليبي  السياسي 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الــتــي يــعــلــق عليها 
تحسين  في  كبيرة  آمــاال  الليبي  الشعب  أبناء 
بها  تمر  التي  واألمنية  االقتصادية  الظروف 
البالد باإلضافة إلى جهود محاربة اإلرهاب. 
ليبيا  في  الراهنة  التحديات  أن  السراج  وأكــد 
تــســتــوجــب اإلســـــراع فــي إعــــادة بــنــاء وتــأهــيــل 
حكومة  لتمكين  الرسمية  الــدولــة  مؤسسات 
بمسؤولياتها  االضــطــالع  مــن  الوطني  الــوفــاق 
الــوطــنــيــة الــمــلــحــة، مــشــيــداً فـــي هــــذا اإلطــــار 
أغلبية  قــرار  في  ممثلة  المسؤولة  بالخطوة 
بمنح  مناسبتين  وفي  النواب  مجلس  أعضاء 

الثقة لحكومة الوفاق الوطني.

الــعــام  األمــيــن  اعــتــبــر  ب:  ف  ا   - الــقــاهــرة 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة نــبــيــل الــعــربــي أمــــس أن 
واالستعمار  «الفاشية  معاقل  آخــر  إسرائيل 
في  مــنــدداً  العالم،  فــي  العنصري»  والتمييز 
المبادرة  لمناقشة  العربية  للجامعة  اجتماع 
ــــشــــرق األوســــــط  الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلـــســـالم فــــي ال
بمواقفها «المتعنتة». وقال العربي في كلمته 
إن «إســـرائـــيـــل أصــبــحــت بــحــق تــشــكــل الــيــوم 
والتمييز  واالســتــعــمــار  الفاشية  معاقل  آخــر 
الــعــنــصــري فـــي الــعــالــم كـــلـــه». وأضـــــاف «إن 
الــمــواقــف الــمــتــعــنــتــة لــلــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 

المطروحة  المبادرات  كافة  تعرقل  الحالية 
إلنــــهــــاء االحـــــتـــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي لــــألراضــــي 
الفلسطينية  الـــدولـــة  وإقـــامـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».. فيما 
مزيد  بذل  إلي  البحرين  خارجية  وزيــر  دعا 
الفلسطيني  الشعب  معاناة  إلنهاء  الجهد  من 
مشيراً إلى أن مبادرة السالم العربية ما زالت 
هي األساس منوها إلى أن المبادرة الفرنسية 
الفلسطينية  للقضية  عادل  حل  إليجاد  تسعى 
مثمنا الجهود الفرنسية للتوصل إلي حل هذه 

القضية.

السراج يطالب بدعم عربي
 لبناء مؤسسات الدولة الليبية

العربي: إسرائيل آخر معاقل 
الفاشية والتمييز العنصري

وزراء  قــال  ووكـــاالت:  قنا  ـ   القاهرة 
الخارجية العرب أمس إن بلدانهم تدعم 
الستئناف  الــرامــيــة  الفرنسية  الــمــبــادرة 
الفلسطينيين  بــيــن  الـــســـالم  مــحــادثــات 
واإلســرائــيــلــيــيــن وطــالــبــوا بــوضــع سقف 
زمــنــي لــلــمــفــاوضــات. ومـــن الــمــقــرر أن 
بــاريــس  الــفــرنــســيــة  الــعــاصــمــة  تستضيف 
ــيــاً لــلــســالم يــوم الــثــالــث من  مــؤتــمــراً دول
ـــــذي رحــــب بــه  يــونــيــو وهــــو الــمــؤتــمــر ال
اإلســرائــيــلــيــون.  وعــارضــه  الفلسطينيون 
وعــــلــــق رئــــيــــس الــــــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي 
قائال  الــمــبــادرة  عــلــى  نتنياهو  بنيامين 

إن الــســبــيــل إلحــــــراز تـــقـــدم هـــو إجــــراء 
دون  الجانبين  بين  مباشرة  محادثات 
الخارجية  وزراء  وأكــد  مسبقة.  شــروط 
الـــعـــرب فـــي بــيــان صـــدر عــقــب اجــتــمــاع 
في  العربية  الجامعة  بمقر  لهم  طــارئ 
الــقــاهــرة «عــلــى مــواصــلــة دعـــم الــجــهــود 
الــهــادفــة  والــدولــيــة  والــعــربــيــة  الفرنسية 
القضية  لحل  الدولية  المشاركة  لتوسيع 
الفرنسية  الــمــبــادرة  ودعــم  الفلسطينية 
بـــــدءا بــعــقــد اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الــدعــم 
٢٠١٦ واإلســــراع  فــي الــثــالــث مــن يــونــيــو 
ودعــا  لــلــســالم».  الــدولــي  الــمــؤتــمــر  بعقد 

الـــــــوزراء فـــي بــيــانــهــم الـــــذي تــــاله وزيـــر 
خـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــن الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــن 
«خلق  إلــى  خليفة  آل  محمد  بــن  أحــمــد 
آلــيــة مــتــعــددة األطـــــراف بــهــدف الــعــمــل 
وإقامة  اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  على 
السيادة  كاملة  المستقلة  فلسطين  دولة 
حدود  على  الشرقية  القدس  وعاصمتها 
جدول  ووضع   ...١٩٦٧ يونيو  من  الرابع 
عليه  يتفق  ما  لتنفيذ  للمفاوضات  زمني 

ضمن إطار متابعة دولية جديدة».
أعــمــال  فـــي  قــطــر  دولــــة  وفـــد  ورأس 
االجـــتـــمـــاع ســـعـــادة الـــســـيـــد ســـلـــطـــان بــن 

الخارجية  وزيــر  مساعد  المريخي  سعد 
ـــوزراء  لــلــشــؤون الــخــارجــيــة. كــمــا بــحــث ال
تــــطــــورات األوضـــــــاع فـــي لــيــبــيــا  لــتــكــون 
حكومة  الليبية  الوطني  الــوفــاق  حكومة 
األمن  إعادة  على  والعمل  حقيقية  وفاق 
واالســـتـــقـــرار إلـــى لــيــبــيــا. ونــظــر الــــوزراء 
اليمن  في  األوضـــاع  تــطــورات  في  كذلك 
الشرعية.  الحكومة  من  طلب  على  بناء 
جدول  مشروع  إعــداد  الــوزراء  بحث  كما 
والمقرر  المقبلة  العربية  القمة  أعمال 
من  الفترة  خــالل  نواكشوط  في  عقدها 

٢٠ إلى ٢٦ يوليو المقبل.

العرب يدعمون المبادرة الفرنسية للسالم
وزراء الخارجية يؤكدون دعم األمن واالستقرار في ليبيا

 الوزاري العربي الطارئ

الرئيس  قــال  وكــــاالت:   - الــقــاهــرة 
تطبيع  إن  عباس  محمود  الفلسطيني 
الــعــالقــات الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة مع 
إســرائــيــل لـــن يــتــم قــبــل إقـــامـــة دولـــة 
الشرقية  القدس  وعاصمتها  فلسطين 
على حدود يونيو ١٩٦٧، وفي كلمة له 
الخارجية  لوزراء  طارئ  اجتماع  أمام 
الـــــعـــــرب أمــــــس لـــمـــنـــاقـــشـــة مــــبــــادرة 
الخارجية  وزيــر  أعلنها  الــتــي  الــســالم 
أشار  إيــرولــت،  مــارك  جــان  الفرنسي 
أبو مازن إلى أنه «ال اعتراف بالدولة 
معلناً  إسرائيل»،  تريد  كما  اليهودية 
فلسطينية  أرض  أي  «تأجير  رفضه 

ســالم»،  اتفاق  توقيع  حــال  إلسرائيل 
مــعــربــاً عــن اســتــعــداده إلجـــراء تــبــادل 
حـــدود  لــتــحــديــد  األرض  فـــي  طــفــيــف 

الدولتين. 
وأعـــلـــن أبــــو مــــازن مــوافــقــتــه على 
اتفاق  أي  لتنفيذ  ثالث  طــرف  وجــود 
من  وإســرائــيــل  فلسطين  بــيــن  ســـالم 
عن  معرباً  الطرفين،  اطمئنان  أجــل 
حكماً  أمريكا  حــضــور  على  موافقته 

. بينهما
 وأشــــــار أبــــو مــــــازن، إلــــى أنــــه «ال 
 ٥٧ جــانــب  مــن  إســرائــيــل،  مــع  تطبيع 
دولـــة عــربــيــة وإســالمــيــة قــبــل إقــامــة 

القدس  وعاصمتها  فلسطين،  دولـــة 
 ،١٩٦٧ حزيران  حدود  على  الشرقية 
ـــمـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســالم».  وفــــق ال
على  موافقته  عــن  مـــازن  أبــو  وأعــلــن 
اتفاق  أي  لتنفيذ  ثالث  طــرف  وجــود 
من  وإســرائــيــل  فلسطين  بــيــن  ســـالم 
عن  معربًا  الطرفين،  اطمئنان  أجــل 
كمحكم  أمريكا  حضور  عن  موافقته 
بــيــنــهــمــا. وطــالــب بــوقــف االســتــيــطــان 
وهــــدم الـــمـــنـــازل واحـــتـــجـــاز األســــرى 
أن «إسرائيل  إلى  الفتًا  الفلسطينيين، 
تــشــهــد هـــذه األيــــام جــمــوًحــا مــســتــمــراً 

وتطرًفا».

عباس يشترط الدولة  الفلسطينية مقابل التطبيع
أبدى استعداده لمبادلة أراض مع إسرائيل

 مشاورات بين عباس والعربي ووزير   الخارجية البحريني



٣٩٣٩ صور وأحداثصور وأحداث
األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

الصــواعــق تضــرب مــدنــاً أوروبـيــةالصــواعــق تضــرب مــدنــاً أوروبـيــة
إصابة ٣٥ شخصاً في ألمانيا و١١ في باريس

تكساس - رويــتــرز: قــال مــســؤولــون فــي واليــة 
ُقتال  شخصين  عن  يقل  ال  ما  إن  األمريكية  تكساس 

شرق  بجنوب  مناطق  تعرض  بعد  آخــرون  ثالثة  ُفقد  كما 
الوالية ألمطار غزيرة بشكل قياسي وفيضانات شديدة، وقالت 

 ٤٢ إلــى  وصلت  قياسية  أمــطــاراً  إن  الجوية  لألرصاد  القومية  الهيئة 
غربي  كيلومتراً   ١٣٠ نحو  بعد  على  برينهام  على  سقطت  سنتيمتراً 

القومية  الهيئة  في  الجوية  األرصـــاد  خبير  كير  برين  وقــال  هيوستون، 
الجنوب  نحو  تحركت  الرعدية  العواصف  من  سلسلة  إن  الجوية  لألرصاد 
قبالة  المتوقع  تحركها  قبل  لويزيانا  غرب  وتجاه  هيوستون  فوق  الشرقي 
تقارير  وقــالــت  برينهام،  فــي  العامة  الــمــدارس  وأغلقت  الخليج،  ساحل 
على  غزيرة  أمطار  هطلت  الماضيين  اليومين  مدى  على  إنه  إخبارية 

وســـط الـــواليـــات الــمــتــحــدة وتــســبــبــت فــي فــيــضــانــات غــطــت الــطــرق 
وأجبرت السلطات على القيام بعمليات إجالء متعددة. واقتلعت 

أضرار  وإلحاق  الكهرباء  النقطاع  وأدت  أشجاراً  أعاصير 
بمنازل في مناطق من تكساس وكانساس.

نــيــويــورك - قــنــا: قــتــل شــخــص واحـــد فــي حــادث 
تــحــطــم طـــائـــرة صــغــيــرة فـــي أحـــد األنـــهـــار بــواليــة 
نــيــويــورك األمــريــكــيــة، وأعــلــنــت شــرطــة نــيــويــورك 
أن طــائــرة صــغــيــرة ســقــطــت فــي نــهــر «هــادســن» 
واحد  شخص  مقتل  إلى  أدى  مما  بالمدينة  الواقع 
الطيار،  هــو  القتيل  يكون  أن  مرجحة  األقــل  على 
وأوضـــحـــت أن أجــهــزتــهــا وفــــرق اإلطـــفـــاء قــامــت 
بعمليات بحث في مكان سقوط الطائرة في النهر 

أن  إال  مــحــتــمــلــيــن  نــاجــيــن  أو  ضــحــايــا  عـــن  لــلــبــحــث 
قد  واحدة  جثة  على  ساعات  بعد  عثروا  الغطاسين 

للطيار. تكون 
ومـــن جــهــتــهــا ذكــــرت وســائــل إعــــالم مــحــلــيــة أن 
المقاتالت  مــن  مقاتلة  هــي  سقطت  الــتــي  الــطــائــرة 
وهي  الثانية  العالمية  الحرب  إبان  استخدمت  التي 
أن  يفترض  وكــان  ثاندربولت»  «بي-٤٧  طــراز  من 

تشارك في عرض جوي في عطلة نهاية األسبوع.

قتيل في تحطم طائرة صغيرة بنيويوركقتيل في تحطم طائرة صغيرة بنيويورك

الشرطة  استخدمت  رويترز:   - سيدني 
اشتباكات  لتفريق  الفلفل  رذاذ  األسترالية 
بــــيــــن قـــومـــيـــيـــن يـــمـــيـــنـــيـــيـــن ومــحــتــجــيــن 
ملبورن  شــوارع  في  للعنصرية  مناهضين 
فــي الــوقــت الـــذي قــال فــيــه رئــيــس الـــوزراء 
األسترالي مالكولم ترنبول إن القضاء على 
بعد»،  ينته  لــم  «عــمــال  زال  مــا  العنصرية 
تجمعاً  المتحدة  الوطنيين  جبهة  ونظمت 
تــحــت شــعــار «أوقــفــوا أقــصــى الــيــســار» 
مناهضون  محتجون  قام  حين  في 
شعار  تــحــت  بــمــســيــرة  للعنصرية 
للعنصرية»  ال  تقول  «مورالند 
فـــي إشـــــارة إلـــى مــنــطــقــة في 
ملبورن، وعززت المخاوف 

يستلهمون  الذين  األستراليين  الشباب  من 
نــهــج مــتــشــدديــن مــثــل تــنــظــيــم «داعـــــش» 
ــقــتــال فـــي الـــعـــراق  ــل والــــذيــــن يـــســـافـــرون ل

وســـوريـــا الـــدعـــم لــجــمــاعــات يــمــيــنــيــة مثل 
و«اســتــعــادة  الــمــتــحــدة»  الوطنيين  «جبهة 

استراليا».

أستراليا: الشرطة تستعين بالفلفل لفض اشتباك متظاهرين

الفيضانات والعواصف الفيضانات والعواصف 
تجتاح تكساستجتاح تكساس

شخصاً   ١١ أصــيــب  ب:  ف  أ   - عــواصــم 
بــيــنــهــم عــــشــــرة أطـــــفـــــال، حـــيـــن ضــربــت 
صــاعــقــة حــديــقــة فـــي بــــاريــــس، وفــــق مــا 
أعـــلـــن مــســاعــد عـــمـــدة الــمــنــطــقــة فــانــســان 
جروحهم  أطفال  ستة  بــأن  علماً  بــاالدي، 
تيلي»  «أي  لقناة  بـــاالدي  وصـــرح  بــالــغــة، 
هم  أحــد عشر جــريــحــاً  أن «هــنــاك حــالــيــاً 
عــشــرة أطـــفـــال وشــخــص كـــان يــرافــقــهــم. 
هــنــاك ســتــة أطــفــال حــالــهــم طــارئــة جـــداً، 
ولــكــن نــأمــل بـــأن يــنــجــوا جــمــيــعــاً»، الفــتــاً 

وقال  حــروقــاً،  يعانون  جرحى  وجــود  إلــى 
بينهم  أشــخــاص  ستة  إن  الــشــرطــة  مــركــز 
الفتاً  جدا»  حالتهم «حرجة  أطفال  أربعة 
في  اآلخــريــن  الخمسة  المصابين  أن  إلــى 
جميعاً  نقلوا  وقــد  نسبياً»  «حــرجــة  حــالــة 
إلى المستشفى، وأضاف: إن األطفال كانوا 
مونسو  حديقة  فــي  ميالد  بعيد  يحتفلون 
المطر.  بــدأ  حين  العاصمة  غــرب  بشمال 
وقالت المسؤولة المحلية كارين طيب إن 
أعمار  وتراوح  بشجرة»،  احتموا  «األطفال 

عاماً،  و١٤  سبعة  بين  الجرحى  األطــفــال 
وفــــي وقــــت ســـابـــق صــــرح مــســاعــد عــمــدة 
تيلي»  لقناة «إي  باالدي  فانسان  المنطقة 
جريحاً  عشر  أحد  عن  أسفر  الحادث  بأن 
المتحدث  وأوضــح  أطــفــال،  عشرة  بينهم 
بــاســم جــهــاز اإلطـــفـــاء فـــي بـــاريـــس أريـــك 
موالن أن األطفال لم يصابوا جراء سقوط 

شجرة.
وفي ألمانيا ضربت صاعقة ملعباً لكرة 
ــبــالد مــا أدى إلـــى إصــابــة  الــقــدم بــغــرب ال

خطيرة،  منهم  ثالثة  جــروح  شخصاً،   ٣٥
ووقع الحادث في ختام مباراة لكرة القدم 
بحسب  هوبستايدتن،  مدينة  في  لألطفال 
مــا نقلت الــوكــالــة عــن الــشــرطــة، وأصــيــب 
بالصاعقة  مباشرة  إصــابــة  الــمــبــاراة  حكم 
بالغان  أصيب  كما  المستشفى،  إلــى  ونقل 
آخران بجروح خطيرة، وأصيب ٣٠ طفال 
تتراوح أعمارهم بين ٩ و١١ عاماً بجروح 
طــفــيــفــة ونــقــلــوا إلــــى الــمــســتــشــفــى إلجــــراء 
فــحــوص، إضــافــة إلــى بالغين اثــنــيــن.  كما 

أعطال  فــي  أخــرى  جوية  صاعقة  تسببت 
عـــديـــدة بــخــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة في 
متحدثة  وقــالــت  بألمانيا،  كولونيا  مدينة 
باسم «دويتشه بان» األلمانية «كان هناك 
أعـــطـــال فـــي مــنــشــآت تــوصــيــل اإلشــــــارات 
للسكك  الحديدية  ويرجع السبب في تلك 
الشبكة»،  ضربت  صاعقة  إلى  األعطال 
وأضــــافــــت الــمــتــحــدثــة أنـــــه خـــــالل فــتــرة 
فعال،  الــقــطــارات  بعض  انطلقت  األعــطــال 
التي  الكبرى  الــقــطــارات  مــن  تسعة  أن  إال 

عن  تأخرت  البعيدة  المسافات  على  تسير 
مواعيدها كما تعطل أيضا ٢٣ قطارا تسير 

على المسافات القريبة. 
ونقل متحدث باسم الشرطة عن شهود 
إنـــه «لـــم تــتــســاقــط أمــطــار وكــانــت السماء 
قــاتــمــة» عــنــد وقــــوع الــصــاعــقــة، وحـــذرت 
أجــهــزة الــرصــد الــجــوي مــن صــواعــق في 
غـــرب وجــنــوب ألــمــانــيــا الــســبــت قــائــلــة إن 
طــوال  ستستمر  الــســيــئــة  الــجــويــة  األحـــــوال 

نهاية األسبوع.

نقل المصابين إلى المستشفىحديقة مونسو شمال غرب باريس

البحث عن الطائرة في نهر هادسن
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١- أعادك - علماء الكالم والحكمة.
قارة  كشف  بريطاني  رحالة   -٢

أستراليا - رمز رياضي.
«معكوسة»-  الــســوق  ازدهـــار   -٣

تماطل في السداد.
سابق  بريطاني  وزراء  رئيس   -٤

«معكوسة».
٥- ألوم- إبداع بشري.

عربي  فيلم  الطريق-  عــن  أتـــوه   -٦
ليحيى شاهين وماجدة «معكوسة».

٧- من أسماء الخمر- رمز موسيقي.

٨- متين وشديد- مدينة أردنية.
٩- لــقــب رئــيــس ســـودانـــي راحـــل 

-للزراعة «معكوسة».
شــدائــد  «معكوسة»-  يــبــلــغ   -١٠

ومصاعب.

الصورتين  هاتين  بين  الستة  الفوارق  معرفة  تستطيع  هل 
في أقل من ٥ دقائق؟

لعبة الفوارق

متاهة

الرقم المناسب

هــــــــل تـــســـتـــطـــيـــع 
ـــــرقـــــم  مـــــعـــــرفـــــة ال
المناسب الذي يجب 
وضعه مكان عالمة 

السؤال؟

حتى  المتاهة  هذه  عبور  في  التاكسي  مساعدة  تستطيع  هل 
يتمكن من الوصول إلى منطقة األبراج في أقل من دقيقتين؟

3.17الفجر

11.31الظهر

2.56العصر

6.20المغرب

7.50العشاء

الكلمات الرأسية:الكلمات ا#فقية:

حل الكلمات المتقاطعة

خليجية  مطربة  هــز..   -١
معروفة - نصف حوار.

«معكوسة»-  يــحــســن   -٢
هزم أو انتصر.

ومــؤرخ  صحفي  كــاتــب   -٣
وعالم آثار عربي راحل.

«معكوسة»-  تــجــهــم   -٤
ـــة األمـــويـــة  ـــدول مـــن خــلــفــاء ال

«معكوسة».
صحفي  وكــاتــب  أديـــب   -٥

عربي راحل.
٦- للتمني- نعشق ونهوى - 

فات «معكوسة».
نـــاد   - مــــيــــالدي  شـــهـــر   -٧

رياضي يوناني.
خــيــانــة  األعداد-  مــــن   -٨

وخديعة.
«معكوسة»-  نـــهـــض   -٩
عالمي  نمساوي  روائـــي  لقب 

راحل.
أمــريــكــيــة  عـــاصـــمـــة   -١٠
ســيــنــمــائــيــة  نــجــمــة  التينية- 

شابة.

٤٠٤٠
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أبــومــجــرف (الــكــيــش) هــو بــط متوسط 
الــحــجــم وثــقــيــل الــبــنــيــة نـــوعـــاً مـــا وقــصــيــر 
الرقبة. يفرق عن بقية أنواع البط بمنقاره 
الــضــخــم مــلــعــقــي الــشــكــل. يــســبــح ومــقــدمــة 
في  مبلل  مــنــقــاره  وغــالــبــاً  منحنية  جسمه 
تبدو  جسمه.  وتناسب  الشكل  يميزه  الماء. 
األجـــنـــحـــة أثـــنـــاء الـــطـــيـــران مـــوضـــوعـــة في 
الخلف. الذكر واضح: المنقار داكن والرأس 
بعيد)  من  أســود  وكأنه  (يبدو  المــع  أخضر 
يتباين مــع الــصــدر والــكــتــف األبــيــض، لــون 
للنظر.  الفـــت  كستنائي  والــبــطــن  الــجــوانــب 
يبدو أثناء الطيران أسود وأبيض وكستنائي 
األنثى  المميزة.  الزرقاء  الجناح  مقدمة  مع 
الخضاري  إنــاث  يشبهان  الماء  على  واليافع 
والــســمــاري ولــكــن الــمــنــقــار الــضــخــم صفة 
مــمــيــزة. أثـــنـــاء الـــطـــيـــران مــقــدمــة الــجــنــاح 
مزرقة تشبه الى حد ما ذكر حذف صيفي 
صغير، من األسفل يتباين البطن البني مع 

أسفل الجناح األبيض.

البروج والطوالع
سهيل : ٢٨٠
الجوزاء : ٨
البطين: ٥

ال ِعْطَر بعد عروس.

أبو مجرف (الكيش)

حدث في مثل هذا اليوم

بقيادة  العثمانيين  بيد  القسطنطينية  سقوط   :١٤٥٣
البيزنطية  اإلمبراطورية  وانتهاء  الفاتح  محمد  السلطان 

التي دامت ألف عام.

١٨٠٧: اإلطاحة بالسلطان العثماني سليم الثالث وتولي 
مصطفى ابن السلطان عبد الحميد األول الحكم تحت اسم 

مصطفى الرابع.

الفلسطيني  الدستور  تعطل  المتحدة  المملكة   :١٩٢٣
بحجة عدم تعاون العرب معها.

١٩٤٨: إعالن الهدنة األولى في حرب فلسطين.

الحكومة  رئاسة  يتولى  ديجول  شــارل  الجنرال   :١٩٥٨
الفرنسية.

في  الــعــنــود  بحي  مسجد  فــي  انــتــحــاري  تفجير   :٢٠١٥
مدينة الدمام السعودية يخلف ٤ قتلى.

٢٩ مايو

يومية سياسية مستقلة
صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير

صالح بن عفصان العفصان الكواري
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نائب رئيس التحرير
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قطر  جــامــعــة  حصلت   :]  - الـــدوحـــة 
على جائزة تقدير الشراكة للسنة الرابعة على 
التوالي من ِقبل قطاع الطاقة والصناعة وذلك 
تقديراً لجهودها وأنشطتها في تبادل الخبرات 
ورفد  والصناعة  الطاقة  قطاع  مع  والمعرفة 

سوق العمل بالقطريين لتعزيز خطط التقطير 
في الشركات.   وقال د. حسن الدرهم  إن هذا 
التكريم يعزز التزامنا تجاه المجتمع القطري 
تحمل  العالي  للتعليم  وطنية  مؤسسة  كــأول 

مشعل التراث الفكري والثقافي.

قطاع الطاقة يكّرم جامعة قطر

الدوحة - [: نظمت مدرسة العلوم 
اإلخصائيين  ملتقى  للبنات  المصرفية 
النفسيين، لعرض نتائج دراسة حول تأثير 
استخدام طالب المرحلة الثانوية لوسائل 
التواصل االجتماعي من إعداد اإلخصائية 
النفسية بمدرسة قطر للعلوم المصرفية 
لــلــبــنــات وتــحــت إشــــراف مــكــتــب اإلرشــــاد 
العالي  والتعليم  التعليم  بـــوزارة  الطالبي 

وباالشتراك مع ٦ مدارس ثانوية مستقلة. 
أقــيــم الــمــلــتــقــى تــحــت شــعــار «وســائــل 
عزلة»،  أم  تواصل  االجتماعي..  التواصل 
اإلخصائي  مواكبة  هــي:  الملتقى  ورؤيـــة 
الــنــفــســي لــمــشــاكــل الــعــصــر والــــوعــــي بها 

ومواجهتها بالعلم والتدريب.
خبير   - الــمــهــنــدي  د.حـــمـــدة  أشــــارت   
والتعليم  التعليم  بوزارة  الطالبي  اإلرشاد 

إلى  يهدف  الملتقى  هذا  أن  إلى   - العالي 
والدراسات  العلمية  الجهود  على  االطالع 
المفّسرة لظاهرة إدمان وسائل التواصل 
االجتماعي وآثارها، واالطالع على نتائج 
مجتمع  عــلــى  أجـــريـــت  حــديــثــة  دراســــــة 
طــــالب الــــمــــدارس الــمــســتــقــلــة ومــنــاقــشــة 
الملتقى  يهدف  كما  وتوصياتها،  نتائجها 
إلــى تــبــادل الـــرؤى والــمــعــارف حــول دور 

اإلخصائي النفسي مع الطلبة للوقاية من 
ظاهرة إدمان وسائل التواصل االجتماعي 
األسرة  تحديات  وتحديد  منها،  والوقاية 
والـــفـــرد فـــي مــواجــهــة وســـائـــل الــتــواصــل 
اآلمن  االستخدام  ومعرفة  االجتماعي، 
وشملت  االجــتــمــاعــي.  الــتــواصــل  لــوســائــل 
وطــالــبــة في  عــيــنــة الـــدراســـة ١٨٤ طــالــبــاً 

المرحلة الثانوية.

ملتقى لبحث تأثير وسائل التواصل على طالب الثانوي

جــامــعــة  وفــــد  حــقــق   :]  - الـــدوحـــة 
التاسعة  بلغراد  بطولة  فــي  الــريــاضــي  قطر 
الــجــامــعــيــة  لـــلـــريـــاضـــات   «٢٠١٦ «بـــيـــســـت 
فــي دولـــة صــربــيــا الــعــديــد مــن الــمــيــدالــيــات 
األفـــراد،  مــشــاركــة  مستوى  فعلى  الــذهــبــيــة، 
الذهبية  الميدالية  جــاد  أحمد  الطالب  حــاز 
٨٠٠ متر جري في ألعاب القوى،  في سباق 
بينما حاز الطالب استاس من فريق جامعة 
والــمــيــدالــيــة  األول  الــمــركــز  لــلــســبــاحــة  قــطــر 

متر   ١٠٠ لــمــســافــة  الــســبــاحــة  فـــي  الــذهــبــيــة 
متر   ٥٠ ســبــاق  فــي  فضية  ومــيــدالــيــة  صــدر 
صـــدر ومــيــدالــيــة بــرونــزيــة فــي ســبــاق ٢٠٠ 
الحكيم  عــبــد  الــطــالــب  وأيــضــاً  مــتــنــّوع،  مــتــر 
حاز المركز الثاني في سباق ١٠٠ متر ظهر 
وحــصــل عــلــى الــمــيــدالــيــة الــفــضــيــة. وشـــارك 
التنس  فريق  من  المري  جابر  الالعب  أيضاً 
مباريات  ولــعــب  قطر  جامعة  فــي  األرضـــي 

البطولة. في  منافسيه  ضّد  قوية 

الجامعة تحصد الذهب في بطولة بلغراد

٩ مساء دوام مصححي 
الثانوية خالل رمضان

كتب -  محروس رسالن:

دوام  يكون  أن  قــررت  الطلبة  تقييم  إدارة  أن   ] علمت 
مقدري الدرجات (المصححين) في الكنترول خالل شهر رمضان 
وذلك  الليل،  منتصف  بعد  الواحدة  إلى  مساء  التاسعة  الساعة  من 
لمواد األحياء واللغة العربية والفيزياء. وكانت أعمال التصحيح قد 
تدارس  يتم  حيث  الثانوية،  الشهادة  اختبارات  أيام  ثاني  في  بدأت 

اإلجابات النموذجية والمحتملة قبل مباشرة أعمال التصحيح. أرشيفية ألعمال تصحيح الشهادة الثانوية

توقعت   :] ـ  الدوحة 
أن  الــجــويــة  األرصــــــاد  إدارة 
تــتــأثــر الــبــالد مـــجـــدداً بــريــاح 
شــمــالــيــة غــربــيــة نــشــطــة إلــى 
الفترة  خــالل  الــســرعــة  قــويــة 
ما بين يوم غد االثنين وحتى 
ـــــقـــــادم نــتــيــجــة  الـــخـــمـــيـــس ال
ــمــنــخــفــض الــهــنــد  امـــــتـــــداد ل
مع  المنطقة  على  الموسمي 
شمال  جــوي  لمرتفع  تــواجــد 

شبه الجزيرة العربية. 
بيان  فــي  اإلدارة  وقــالــت 
ـــه مـــن الــمــتــوقــع  لــهــا أمـــس إن
الشمالية  الـــريـــاح  تــنــشــط  أن 
الـــغـــربـــيـــة تـــدريـــجـــيـــاً لــتــبــلــغ 
ذروتــــــهــــــا يـــــومـــــي الــــثــــالثــــاء 
سرعتها  لــتــتــراوح  واألربـــعـــاء 
عـــقـــدة   ٢٨  -  ١٨ بـــيـــن  مـــــا 
مـــــع هــــبــــات تـــصـــل إلــــــى ٣٥ 
المناطق  بــعــض  عــلــى  عــقــدة 
أحــيــانــاً، مــا يـــؤّدي إلــى إثــارة 
الــغــبــار واألتـــربـــة وتــــدٍن في 
لتصل  األفقية  الــرؤيــة  مــدى 
عــلــى  أقـــــــل  أو  كـــــم   ٢ إلـــــــى 
بــعــض الــمــنــاطــق، مــع وجــود 
تـــحـــذيـــرات بـــحـــريـــة بـــريـــاح 
 -  ٦) مرتفعة  وأمــــواج  قــويــة 
ليلة  مــن  ابـــتـــداًء  أقــــدام)   ١٠

اليوم األحد. 

أن  اإلدارة  وبـــــيـــــنـــــت 
ـــــى  الــــــتــــــوقــــــعــــــات تــــشــــيــــر إل
ارتــــفــــاع درجـــــــات الــــحــــرارة 
الــــعــــظــــمــــى إلــــــــى مـــنـــتـــصـــف 
األربـــعـــيـــنـــيـــات الــــيــــوم وغــــداً 
الــثــالثــاء  يــومــي  تنخفض  ثــم 
واألربــــــعــــــاء نــتــيــجــة هــبــوب 
أواخــر  إلــى  الشمالية  الــريــاح 
الـــثـــالثـــيـــنـــيـــات عـــلـــى مــعــظــم 

مـــنـــاطـــق الـــــبـــــالد. وأهــــابــــت 
اإلدارة بالجميع أخذ الحيطة 
والـــــحـــــذر وتــــجــــّنــــب ارتــــيــــاد 
الــبــحــر أثـــنـــاء فـــتـــرات نــشــاط 
لمتابعة  دعـــت  كــمــا  الـــريـــاح، 
الطقس  حالة  تحديثات  آخر 
عــبــر الـــحـــســـابـــات الــرســمــيــة 
مواقع  مختلف  فــي  لــــإلدارة 

االجتماعي. التواصل 

األرصاد: الحرارة في منتصف 
ً األربعينيات اليوم وغدا

توقعت تجدد الرياح المثيرة لألتربة حتى الخميس

 ٤٣ : ٠٤ صباحاً

ال يوجد

ريـاح قويـة وأمـواج عاليـة ليـالً.

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٩ - ٠٠٤٢ : ٠٠ – ٤٥ : ٤٥١١ : ١٤ – ١٥ : ٠٨مسيعيد

٢٩ - ١٥٤٢ : ٢٣ – ٣٠ : ٠٠١١ : ١٥ – ٣٠ : ٠٦الوكرة

٣٣ - ٤٥٤٤ : ٢٢ – ٣٠ : ٤٥١٠ : ١٤ – ٠٠ : ٠٦الدوحة

٢٩ - ٠٠٤٠ : ٢٢ – ٠٠ : ١٥٠٩ : ١٤ – ٤٥ : ٠٤الخور

 ١٩ : ١١ ١٤: ١٩٠٠ : ١٨ مساءً

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٩ - ٣٠٣٤ : ٢٢ – ٣٠ : ٣٠١٠ : ١٦ – ٣٠ : ٠٤الرويس

٢٦ - ٣٠٤٠ : ١٥ – ٤٥ : ٣٠٠٢ : ٢١ – ١٥ : ٠٩دخان

٢٦ – ١٥٤٢ : ١٥ –  ٤٥ : ٠٠٠٢ : ٢١ – ٤٥ : ٠٩أبوسمرة

بالتوقيت المحلي
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إلهام المدفعي: األغنية العراقية ليست بخير٤٢٤٢
قال الفنان العراقي إلهام المدفعي 
جــديــدة  ووجـــوهـــاً  إن هــنــاك أصـــواتـــاً 
فــي مجال  عــراقــيــة، وتــبــذل جــهــوداً 

الغناء.
وأضـــــاف الــمــدفــعــي الـــقـــول إنــــه و 

بــالــرغــم مــن هـــذا كــلــه ال اعــتــقــد أن 
األغــنــيــة الــعــراقــيــة بــخــيــر، والــســبــب 
وجـــــــود اســـتـــعـــجـــال مــــن الــكــثــيــريــن 
األعــمــال،  مــن  كبيرة  كمّية  لتقديم 

من دون مباالٍة بالنوعية.

عدم تجاوب بعض الجهات يعيق مسيرة برنامج وطني الحبيب
البرنامج يتوقف خالل رمضان ويعود بعد عيد الفطر .. فالح فايز:

ـــن وتــــهــــربــــت مـــــن الـــــرد ـــي ـــن ـــواط ـــم ـــت شـــــكـــــاوى ال ـــجـــاهـــل جــــهــــات ت

www.qatarcinemas.com

سينما المول (١)
 Am  ١١٫٣٠ الـــســـاعـــة  حـــفـــالت 

 PM و٦٫٤٥ و ٩٫٠٠ و١١٫١٥
فيلم فن الحرب.

حفلة الساعة ١٫٣٠ 
فيلم ابنة شامر.

حفلة الساعة ٣٫١٥ 
فيلم الطيور الغاضبة.

حفلة الساعة ٥٫٠٠ 
فيلم كتاب الغابة.

سينما المول (٢)
حفلة الساعة ١٢٫٣٠ 

فيلم اللطفاء.
حفلتا الساعة ٢٫٣٠ و٩٫٠٠ 

فيلم الرجل إكس، نهاية العالم.
حفلة الساعة ٥٫٠٠ 
فيلم وحش المال.
حفلة الساعة ٧٫٠٠ 

فيلم بيليه.. والدة أسطورة.
حفلة الساعة ١١٫٣٠ 

فيلم وحش المال.
سينما المول (٣)

حفلة الساعة ١١٫٤٥ 
فيلم بيليه.. والدة أسطورة.

حفلة الساعة ١٫٤٥ 
فيلم جامح لليلة.

حفلتا الساعة ٣٫٣٠ و٩٫٠٠ 
فيلم اللطفاء.

حفلتا الساعة ٥٫٣٠ و ١١٫٠٠ 
فيلم حمى الكابينه.
حفلة الساعة ٧٫١٥ 
فيلم وحش المال.

سينما الرويال بالزا (١)
 ١١٫٠٠  Am الـــســـاعـــة  حـــفـــالت 

و٦٫٣٠ و٨٫٤٥ و١١٫٠٠
فيلم فن الحرب.

حفلة الساعة ١٫١٥ 
فيلم راتشيت وكالنك.

حفلة الساعة ٣٫٠٠ 
فيلم كتاب الغابة.

حفلة الساعة ٤٫٣٠ 
فيلم الطيور الغاضبة.

سينما الرويال بالزا (٢)
حفلتا الساعة ١١٫٤٥ و ٤٫٣٠ 

فيلم اللطفاء.
حفلتا الساعة ٢٫٣٠ و٩٫٠٠ 

فيلم بيليه.. والدة أسطورة.
حفلتا الساعة ٦٫٣٠ و١١٫٠٠ 

فيلم الرجل إكس، نهاية العالم.
سينما الرويال بالزا (٣)

حفلتا الساعة ١١٫٣٠ و٤٫٠٠ و ٧٫٤٥ 
فيلم وحش المال.
حفلة الساعة ٢٫١٥ 

فيلم ابنة شامر.
حفلة الساعة ٦٫٠٠ 
فيلم جامح لليلة.

حفلة الساعة ٩٫٣٠ 
فيلم اللطفاء.

حفلة الساعة ١١٫٣٠ 
فيلم حمى الكابينه.

الدوحة - [: طرح تلفزيون ج 
على موقعه اإللكتروني مسابقة إعادة 
ــتــدويــر فــي حــمــلــة الــعــمــل اإلبــداعــي  ال

والتي ستنتهي يوم السبت القادم.
األطـــــفـــــال  ج   ــــفــــزيــــون  تــــل ودعـــــــــا 
يشاركونا  أن  الــعــالــم  حــول  المبدعين 
خالل  من  المجال  هــذا  في  مواهبهم 
إظــهــار قــدراتــهــم عــلــى إعــــادة تــدويــر 
وذلك  جديدة،  فنون  وابتكار  األشياء 
يلعبه  الذي  الــدور  أهمية  من  انطالقاً 
ـــدويـــر فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى  ـــت إعـــــــادة ال

بــيــئــتــنــا فـــإن الــمــســابــقــة تــحــرص على 
بأشكال  المبتكرين  األطفال  مشاركة 
األدوات  تــحــويــل  خــــالل  مـــن  فـــريـــدة 
غــيــر الــمــســتــخــدمــة فــي مــنــازلــهــم إلــى 
ابــتــكــارات حــرفــيــة مــفــيــدة وجــمــيــلــة، 
الحرية  مطلق  متسابق  كــل  وسيمنح 
الخــتــيــار االبــتــكــار الـــذي يــرغــب فيه، 
وكل ما عليهم فعله هو إرسال مقطع 
تقومون  وأنــتــم  فيه  تظهرون  فيديو 
الشكل  لصناعة  المطلوبة  بالخطوات 

الذي اخترتموه.

موهبة إعادة التدوير موهبة إعادة التدوير 
على موقع تلفزيون جعلى موقع تلفزيون ج

مسابقة إعادة التدوير

فالح فايز فالح فايز 
خالل إخراج خالل إخراج 
البرنامجالبرنامج

كتب - محمود الحكيم:  

أعـــلـــن فـــالـــح فـــايـــز مـــخـــرج بــرنــامــج 
أثير  على  الخير  صباح  الحبيب  وطني 
إذاعة قطر أن البرنامج سيتوقف خالل 
شهر رمضان المبارك ليعاود البث مرة 
أخرى بعد عيد الفطر المبارك، مشيراً 
إلـــى أن الــبــرنــامــج مــنــذ انــطــالقــتــه بعد 
التطوير وهو يعمل جاهداً على أن يكون 
والجهات  المجتمع  بين  وصــل  هــمــزة 
عامالً  يكون  وأن  الدولة  في  المسؤولة 
مــســاعــداً فــي اســتــجــالء الــحــقــائــق حــول 

القضايا المختلفة وبيانها للرأي العام.
وقـــــال فـــالـــح فـــايـــز فـــي تــصــريــحــات 
لـــــــ[ إنــــنــــا ســعــيــنــا وبــــكــــل تــجــرد 
مبدأ  وتعزيز  المجتمع  قضايا  لخدمة 
تهم  ملفات  فتح  خــالل  مــن  الشفافية 
الشارع  اهتمام  تثير  وقضايا  المجتمع 
القطري وتواصلنا مع الجهات المختلفة 
باالستديو  المسؤولين  استضافة  عبر 
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة أو عــبــر الــهــاتــف 
يعاني  الــتــي  المشاكل  أو  القضايا  لحل 
حد  على  والمقيمون  المواطنون  منها 
ســـواء،وقـــد كـــان الــتــجــاوب كــبــيــراً معنا 
فــي الــبــدايــة ولــكــن لــألســف فــي الفترة 
األخيرة الحظنا تقاعس بعض الجهات 
والمؤسسات عن التواصل معنا وتجاهل 
معنا  بالتواجد  لهم  المتكررة  نــداءاتــنــا 
باالستديو لحل مشاكل المواطنين والرد 
على تساؤالتهم واستفساراتهم أو حتى 

التواصل معنا عبر الهاتف إال أن الرفض 
والــتــهــرب والــالمــبــاالة كــانــت هــي الــرد 
يعزز  ال  الــذي  تلك،األمر  مطالبنا  على 
المجتمع  خــدمــة  لصالح  الــتــعــاون  روح 
الــقــطــري عــمــومــاً، وكـــان لــه أثـــره غير 
جدوى  حــول  الكثيرين  لــدى  المحمود 
أن  يــرون  حيث  البرنامج  مع  التواصل 
شكاواهم  تتجاهل  الجهات  من  العديد 

وال تعيرهم انتباها. 
وأعـــــرب فــالــح فــايــز عـــن أمــلــه في 
المتجاهلة  الــجــهــات  تــلــك  تـــتـــدارك  أن 
الــرد  فــي  الجمهور  ومطالب  لمطالبنا 

الحضور  عبر  ومعهم  معنا  والــتــواصــل 
بـــاالســـتـــديـــو أو عــبــر الـــهـــاتـــف لــتــذلــيــل 
على  والـــرد  المشكالت  وحــل  العقبات 
الــقــضــايــا الـــمـــثـــارة والــمــســائــل الــعــالــقــة 
وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام في 

األمور التي يستوجب إيضاحها. 
ومـــن جــانــب آخـــر أشــــاد فــالــح فايز 
بــالــعــديــد مـــن الــجــهــات الــمــتــعــاونــة مع 
في  الـــبـــرنـــامـــج والــــتــــي ال تـــألـــو جــــهــــداً 
ـــتـــواصـــل مــــع الــــنــــاس واإلجـــــابـــــة على  ال
وإيــضــاح  مشكالتهم  وحـــل  تــســاؤالتــهــم 
ما يستوجب اإليضاح للرأي العام وهي 

أشغال، وزارة التعليم و التعليم العالي، 
ووزارة  الــصــحــة،  وأوريـــــــــــــدو،ووزارة 
بقية  تحذو  أن  آمــالً  وكهرماء.  البلدية 
الــمــؤســســات والــــــــوزارات والــمــؤســســات 
من  البرنامج  مع  التعاون  في  حذوها 
العقبات  وتذليل  المجتمع  خدمة  أجــل 
الخدمات  وتوفير  الناس  يواجهها  التي 
الالزمة لهم وتصحيح األخطاء التي قد 

تقع وتحسين الخدمات. 
خالل  البرنامج  أن  فايز  فالح  وذكر 
الفترة الماضية فتح العديد من الملفات 
الساخنة التي تهم المواطنين والمقيمين 

على حد سواء مثل ملف العالج بالخارج 
الــطــرق  ومــلــف  التحتية  البنية  ومــلــف 
الفلل  تقسيم  ومــلــف  االبــتــعــاث  ومــلــف 
المراكز  وملف  حمد  مستشفى  وملف 
وغيرها   المتقاعدين  وملف  الصحية 
من  مسؤولين  واستضفنا  وناقشناها 
المسؤولة  والجهات  المعنية  الــــوزارات 
الكثير  حل  معهم  بالتعاون  واستطعنا 
مـــن الــمــشــكــالت وتــحــســيــن الــخــدمــات 
وتصحيح  الكثيرين  عــن  الظلم  ورفـــع 
اآلونــة  في  ولكننا  األخــطــاء  من  الكثير 
األخـــيـــرة قـــلَّـــت مــلــفــاتــنــا بــســبــب ضعف 
تــعــاون الــعــديــد مــن الــجــهــات ولـــم نعد 

قادرين على استكمال ما قد بدأناه.
وفي سياق متصل قال فالح فايز إن 
إدارة اإلذاعة قد اعتمدت منهجاً جديداً 
الحبيب  وطــنــي  بــرنــامــج  مــذيــعــي  مـــع 
المنهج  هو  والتجديد  التنوع  بات  حيث 
المتبع فأصبح البرنامج يقدم كل فترة 
الملل  لدفع  ومختلفة  جــديــدة  أصـــوات 
في  الــدمــاء  ولتجديد  المستمعين  عــن 

البرنامج.

فالح فايز

الدوحة - [: أعلنت قناة قطر 
الـــيـــوم عـــن إطــــالق بــرنــامــج «كـــرك» 
والبرنامج عبارة عن فكرة كاريكاتير 
مع التحريك حيث يبدو كفيلم قصير 
يرصد  دقــيــقــتــيــن،  إلـــى  دقــيــقــة   ١٫٣٠
حــاالت  سبيعي  سلطان  الــفــنــان  فيها 
التوقف  تستحق  اجتماعية  وظــواهــر 

عندها لرصدها سلباً أو إيجاباً.
ـــامـــج يــــواكــــب الــكــاريــكــاتــيــر   «بـــرن
الــــقــــارئ  أن  والــــفــــكــــرة  ـــمـــتـــحـــرك  ال
يـــشـــاركـــنـــي فــــي رســـــم لـــلـــوحـــة كــونــه 
تــرســم أمــامــه وتــتــحــرك فــــوراً وهــي 
إلى  الثابتة  الصورة  من  تخرج  بذلك 

الحركة».

كتب - هيثم األشقر: 

ــــروائــــي الــقــصــيــر  حــقــق الــفــيــلــم ال
«بـــــــدون» نــســبــة مـــشـــاهـــدة تــخــطــت 
بــعــد  وذلــــــــك   ،٤٠٠٠ الــــــــ  حـــــاجـــــز  
اليوتيوب  على  طرحه  من  أسبوعين 

ألول مرة. 
ـــســـايـــق أشــــــار بــســام  وفـــــي هـــــذا ال
لشركة  التنفيذي  المدير  اإلبراهيم 
أن  السينمائي  لــإلنــتــاج  «انــوفــيــشــن» 
استراتيجية عرض األفالم من خالل 
ضمنت  من  كانت  العنكبوتية  الشبكة 

عليها  تــعــمــل  الــتــي  االســتــراتــيــجــيــات 
باألفالم  التعريف  أجل  من  انيفوشن 
الــــتــــي تــنــتــجــهــا الــــشــــركــــة، وكـــذلـــك 
بــصــنــاع األفـــــالم الــقــطــريــيــن الــذيــن 
من  السينمائية  أعــمــالــهــم  يــقــدمــون 
هناك  أن  موضحاً  انوفيشن،  خــالل 
مــطــالــب بــعــرض عــــدد مـــن األفــــالم 
وغيرها،  و»الحبس»،  مثل «قرار»، 
حققت  ــتــي  ال الــقــديــمــة  األفـــــالم  مـــن 
نــجــاحــات مــن خــالل مــشــاركــتــهــا في 
كاشفاً  سينمائي،  مهرجان  من  أكثر 
عـــلـــى  أنــــه ســيــتــم عــــرض فــيــلــم من 

من  اثنين  أو  شهر  كــل  األفـــالم  تلك 
«انوفيشن»  لـ  الرسمية  القناة  خالل 
من  البداية  وستكون  اليوتيوب،  على 

فيلم «بدون». خالل 
فاز  بدون  فيلم  أن  بالذكر  جدير 
ضمنها  مـــن  الــجــوائــز  مـــن  بــالــعــديــد 
جائزة أفضل فيلم روائي قصير في 
السينمائي  التعاون  مجلس  مهرجان 
ســيــنــاريــو  مــن  والــفــيــلــم   ،٢٠١٣ عـــام 
بطولة  اإلبــراهــيــم،  محمد  وإخــــراج 
عــبــدالــعــزيــز الـــدورانـــي، رنـــا جــبــارة، 

المنصوري. سالم 

كرك .. جديد قطر اليوم في رمضان

بدون يتخطى الـ ٤٠٠٠ مشاهدة على يوتيوب
من برنامج كرك



األحد ٢٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٤٠)

٤٣٤٣ عود أخضر جديد سليمان المال
يــــحــــضــــر الـــــمـــــطـــــرب والـــمـــلـــحـــن 
ســلــيــمــان الـــمـــال أعــــمــــاالً عــــدة مــنــهــا 
مــع الــفــنــان عــبــدالــكــريــم عــبــدالــقــادر، 
الـــذي ســبــق وقـــدم مــعــه عــدة أعــمــال 
واإلنسانية  الشهيرة  األغــنــيــة  ومنها 

يعكف  كما  النهار)،  وطن  (وطني... 
لشهر  أخرى  أعمال  إنهاء  على  المال 
مسلسل  هناك  كما  الفضيل،  رمضان 
تصويره  يتواصل  الذي  أخضر)  (عود 

. ً حاليا

مشروع فني لتبني األصوات القطرية الواعدة مشروع فني لتبني األصوات القطرية الواعدة 
بدأ باختيار األصوات .. علي عبد الستار:

الــــــــــــتــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــت الـــــــشـــــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــاق وال خــــــــــــــــــــوف عـــــــــــلــــــــــيـــــــــه

الجزيرة  مركز  وقــع   :]- الــدوحــة 
اإلعــالمــي لــلــتــدريــب والــتــطــويــر وأكــاديــمــيــة 
األخــبــار الــتــابــعــة لــوكــالــة األنـــاضـــول مــذكــرة 
تــفــاهــم تُــعــنــى بــالــتــعــاون اإلعـــالمـــي. ووقــع 
االتــفــاق مــن جــانــب الــمــركــز الــدكــتــور ياسر 
ــنــفــيــذي لــالســتــراتــيــجــيــة  ــت بـــشـــر الـــمـــديـــر ال
اإلعالمية،  الــجــزيــرة  شبكة  فــي  والتطوير 

فـــي حــيــن مــثــل جــانــب أكــاديــمــيــة األخــبــار 
أمــيــت ســونــمــز، مــديــر أكــاديــمــيــة األخــبــار 

التابعة لوكالة األناضول.
مركز  بتجرية  سونمز  أشاد  جانبه  ومن 
وقال:  اإلعالمي  التدريب  بمجال  التدريب 
لتبادل  تأتي  توقيعها  تم  التي  إن «االتفاقية 
الجزيرة  مــركــز  بين  والــتــجــارب  الــخــبــرات 

األنــاضــول،  وأكــاديــمــيــة  للتدريب  اإلعــالمــي 
ثرية  وتجربة  بــخبرة  األول  يتميز  حيث 
فــي مــجــال الــتــدريــب اإلعــالمــي عــلــى مــدى 
خالل  كلمته  في  مضيفاً  الماضية،  السنوات 
المؤسستين  اجــتــمــاع  أن  الــتــوقــيــع،  مــراســم 
ستكون له نتائج إيجابية في مجال التعاون 

وتبادل الخبرات اإلعالمية.

الجزيرة  قناة  تعرض   :]  - الدوحة 
العربية ...خريف  فيلم «الجامعات  الوثائقية 
ـــنـــاول هـــــذا الــشــريــط  ـــت أم ربـــيـــع قـــــــادم» وي
أال  بمكان  والخطورة  األهمية  من  موضوعاً 
العربي  الوطن  في  العالي  التعليم  أزمــة  وهو 
وبالتنمية  بالمجتمع  التعليم  هـــذا  وعــالقــة 
الضوء  الفيلم  ويسلط  الــراهــنــة.  والتحديات 
واقعية  شمولية  رؤيـــة  انــعــدام  إشكالية  على 
العالي.  التعليم  لمنظومة  المعالم  وواضحة 
بمستقبل  تتعلق  إشــكــالــيــة  إلـــى  يــتــطــرق  كــمــا 
أجيالنا أال وهي مالئمة التعليم العالي لسوق 
إلى  يتطرق  كما  العصر.  ولمتطلبات  الشغل 
الجامعات  فــي  المطبقة  الــمــنــاهــج  إشــكــالــيــة 
متجاوزة  تعتبر  التي  المناهج  هذه  العربية، 
على  تعتمد  األحيان  أغلب  في  الزالــت  حيث 
التلقين عوض التفكير واإلبداع. فهذا الشريط 
نظر  وجــهــة  مــن  الــعــالــي  التعليم  إلـــى  ينظر 
من  البنيوية  اإلشــكــاالت  على  تركز  شمولية 
المناهج إلى األستاذ إلى البنيات التحتية إلى 
القناة  تعرض  كما  والتميز.  الجودة  مقاييس 
فيلم بعنوان «أبناء الجبل» وهو فيلم وثائقي 
استكشافية  رحــلــة  فــي  يــأخــذنــا  ســاعــة  مــدتــه 

مــشــوقــة إلــــى ســلــســلــة جـــبـــال الــحــجــر شــمــال 
سلطنة ُعمان، وتحديداً إلى قمة جبل شمس 
حيث ترتفع ٣٠٠٠ متر فوق سطح البحر مما 
يجعلها أعلى قمة في شبه الجزيرة العربية. 
هذا الجبل رغم قساوته ينبض بالحياة فعلى 
سفحه أقام السكان حياتهم بالزراعة والرعي 

و نحتوا في الصخور بيوتاً وهي في معظمها 
الحياة  ومستوى  تتناسب  متواضعة  مساكن 
رأسهم  بمسقط  المتشبثين  لألهالي  الجبلية 
علو  بسبب  المعيشية  الــظــروف  قــســوة  رغــم 
الخدمات  أماكن  عن  وبعده  الشاهق  المكان 

األساسية للحياة اليومية.

واقع الجامعات العربية على الوثائقيةتعاون بين الجزيرة للتدريب ووكالة األناضول

من سلسلة الجامعات العربية

ڈ ما جديدك على الساحة الفنية ؟ 
منها  الجديدة  الفنية  المشاريع  من  العديد  لدي   -
على سبيل المثال التحضير ألغنية فردية سأطرحها 
ـــا عــشــقــت «  فـــي عــيــد الــفــطــر الــمــبــارك بــعــنــوان « أن
باللهجة  وهي  راقص  لحن  ذات  خفيفة  أغنية  وهي 
عمر  وألحان  كلمات  من  مغربي  وبتوزيع  الخليجية 
الــخــيــر وســـأقـــوم بــتــصــويــرهــا بــنــظــام الــفــيــديــو كليب 

أيضاً.  بالمغرب 
الــواعــدة  األصـــوات  لتبني  تجهيزات  أيــضــاً  وهــنــاك 
اختيار  بـــدأت  وبالفعل  والمقيمين  القطريين  مــن 
السرحان  وليد  منهم  المتمّيزة  األصـــوات  مــن  عــدد 
وفــاطــمــة  مــصــر  مـــن  عــنــانــي  وأحـــمـــد  األردن  مـــن 
سوف  رائــعــة  قطرية  أصــواتــاً  هناك  أن  كما  يــوســف، 
غنائية  أعــمــاالً  لــهــؤالء  وسننتج  قــريــبــاً،  عنها  أعــلــن 
المستوى  على  ينتشروا  لكي  معهم  وسنقف  جميلة 
قدمنا  قد  نكون  وبهذا  والعربي،  والخليجي  المحلي 
الالمعة،  الغنائية  األسماء  من  العديد  الفنية  للساحة 
الشباب  مع  التعاون  جسور  أمــّد  أنني  إلــى  باإلضافة 
القطري من الشعراء والملحنين ومن يرى أن لديه 
عــمــالً جـــاداً ومــمــيــزاً فــال يــتــردد فــي الــتــواصــل معي، 
أولــويــاتــي  أحــد  الــشــبــاب  القطريين  الفنانين  فــدعــم 
دور  وهـــو  قــطــر،  فــي  الفنية  األجــيــال  تستمّر  حــتــى 
وطني ومسؤولية أدبية على كل الفنانين الكبار من 
ضرورة  في  يتمثل  األول  الصف  ونجوم  الرّواد  جيل 
احتضان المواهب القطرية الشابة لتظّل مسيرة الفن 

القطري متواصلة ومتألقة. 
«سوق األلبوم»

ڈ لــمــاذا تــحــرص عــلــى طـــرح األلــبــومــات بشكل 
مستمر ؟ 

- أنــــا حــريــص عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع جــمــهــوري من 
يقابلها  التي  الصعوبات  من  بالرغم  ألبوماتي  خــالل 
العنكبوتية  الشبكة  وجود  ظل  في  حالياً  األلبوم  سوق 
األلبوم  سوق  أصابت  التي  الحديثة  االتصال  ووسائل 
اإلنتاج  شــركــات  البتعاد  أدى  مما  والــتــراجــع  بالكساد 
عن المخاطرة بإنتاج األلبومات كما كان العهد سابقاً 
على كاهل المطربين ألنهم  فأصبح العبء كله واقعاً 
أصبحوا ينتجون ألنفسهم علماً بأن تكلفة إنتاج األلبوم 

باهظة جداً، ولكني كفنان يحترم جمهوره ويحترم 
فــنــه أوثـــر تــواصــلــي مــع جــمــهــوري عــلــى أي حسابات 
بهما  يتنفس  الــلــذان  الرئتان  هما  فالجمهور  أخــرى 

الفنان، أو هو الحياة له ولفنه بكل معنى الكلمة.
ڈ مــا رأيــــك فــي انــتــشــار األغـــانـــي الــفــرديــة على 

حساب األلبومات مؤخراً؟
- لــألغــانــي الـــفـــرديـــة وجـــهـــان أحــدهــمــا إيــجــابــي 
فاألغنية  اإليجابي  للجانب  بالنسبة  سلبي،  واآلخــر 
يتواصل  أن  الفرصة  للفنان  تتيح  أصبحت  الفردية 
الفترة  طــالــت  إذا  خــاصــة  دائـــم،  بشكل  جمهوره  مــع 
الزمنية بين األلبوم واآلخر، كما أنها ساعدت العديد 
مشوارهم  بداية  في  هم  الذين  الشباب  الفنانين  من 
الغنائي، على االنتشار والتواجد، لكني أرفض االتجاه 
الغالب لدى العديد من الفنانين باالكتفاء بـ «األغاني 

المنفردة» وإيقاف إنتاج األلبومات الكاملة.
كلفة  أقل  لكونها  ترجع  الفردية  األغاني  وسيطرة 
من الناحية اإلنتاجية، على عكس األلبومات الغنائية 
رائـــجـــة فـــي عصر  الــمــكــلــفــة، والـــتـــي ال تــلــقــى ســـوقـــاً 
بالرغم  ولــكــن  اإللــكــتــرونــيــة،  والــقــرصــنــة  اإلنــتــرنــت 
حتى  الخاص،  رونقه  الغنائي  لأللبوم  يبقى  هذا  من 

لـــو انــخــفــضــت مــبــيــعــاتــه، حــيــث ال يــــزال هــنــاك من 
نقوم  أن  بد  وال  واإلسطوانات  األلبومات  جمع  يهوى 

لهم. بتوفيرها 
أمـــا عــن ســلــبــيــات األغــانــي الــفــرديــة فــإنــهــا جعلت 
الفنان كسوالً، بحيث أصبح معظم المتواجدين على 
كل  فقط  واحدة  أغنية  على  بالعمل  يكتفون  الساحة 
فكرة  متعة  مــن  الجمهور  حــرمــت  أنــهــا  كما  فــتــرة، 

اقتناء وتوثيق ألبومات مطربها المفضل.
 «صوت الريان»

القطرية  األغنية  دعــم  في  الشكر  توجه  لمن  ڈ 
حالياً؟ 

دعمها  على  الريان  صوت  بالشكرإلذاعة  أتوجه   -
بث  مــا  وهــو  القطريين  للفنانين  والكبير  المستمر 
روحاً عالية في الفنان القطري وكان له أثره الواضح 
في اإلنتاج الغزير من األغاني التي ينتجها المطربون 
القطريون وكان له الفضل األول في ازدهار األغنية 
الــقــطــريــة حــتــى أصــبــحــت تــعــيــش عــصــرهــا الــذهــبــي، 
والحقيقة أن المهرجانات الكبيرة التي تنظمها إذاعة 
صوت الريان وتحرص فيها على مشاركة المطربين 
كان  والعرب  الخليجيين  الفنانين  بجوار  القطريين 

خدم الساحة الغنائية في قطر. وعظيماً  ذكياً  عمالً 
 «أصوات مميزة»

ڈ كــيــف تــجــد الــجــيــل الــحــالــي مـــن الــمــطــربــيــن 
القطريين ؟ 

بأصوات  يتمتعون  المطربين  من  الحالي  الجيل   -
متميزة ومواهب حقيقية ونشاطاً كبيراً في إنتاجهم 
انعكس  مما  أعمالهم  إدارة  في  واضحاً  وذكاء  الفني 
بـــاألثـــر الــطــيــب عــلــى ســمــعــة الــغــنــاء الــقــطــري على 

المستوى المحلي والخليجي والعربي. 
 « مدرسة فنية»

ڈ هل تراجع حضور التخت الشرقي على الساحة 
الغنائية؟ 

- الــتــخــت الــشــرقــي مـــدرســـة فــنــيــة لــهــا تــاريــخــهــا 
وإبداعها الفني الذي يمثل إرثاً إنسانياً فريداً وستظل 
بنت  ألنها  أبــداً  هويتها  تذوب  ولن  كالجبال  شامخة 
مسيرة  في  مضيئة  عالمة  وهي  والتاريخ  الحضارة 
فهو  الشرقي  التخت  على  خــوف  وال  اإلنساني  الفن 
يالئم  بديع  بمظهر  نفسه  يقدم  زمن  كل  وفي  باق، 
بروعة  الناس  أذواق  ويرضي  زمانه  ويواكب  عصره 

أدائه وجمال تجلياته وإيقاعاته. 

ڈ ولكن اإليقاعات الغربية طغت في االستخدام 
العام؟

سنن  مــن  ســنــة  وهـــي  طبيعية  ظــاهــرة  الــتــطــور   -
الــحــيــاة والــتــمــازج بــيــن الــغــربــي والــشــرقــي لــم يكن 
الثقافات  بين  االحتكاك  سمة  هو  بل  اللحظة  وليد 
ذلــك  معنى  ولــيــس  ببعض  بعضها  وتــأثــر  اإلنــســانــيــة 
وتفقد  الغربية  فــي  الشرقية  الموسيقى  تــذوب  أن 
مالمحها وأصولها بل على العكس تماماً فإن التطوير 
روحــاً  إليها  يضيف  الموسيقي  واالبــتــكــار  والتجديد 
وتعيد  وعنفوانها  شبابها  إليها  تعيد  عصرية  شرقية 
إن  واإليقاعات.  األلحان  جمال  من  فيها  ما  اكتشاف 
بالموسيقى الشرقية  الموسيقى الغربية تأثرت كثيراً 
ولـــيـــس بـــخـــاف عــلــى أحــــد مـــا اقــتــبــســتــه الــمــوســيــقــى 
تختنا  من  والتركية  واليونانية  والفرنسية  اإلسبانية 

الشرقي األصيل. 
فيما  ڈ هل تستخدم آالت التخت الشرقي حالياً 

يقدم من أغان ؟ 
مجموعة  من  يتكون  الشرقي  الموسيقي  التخت   -
من اآلالت الموسيقية من العود، والكمان والقانون، 
والــســنــطــور، والـــنـــاي، والـــــدف، والــطــبــلــة، والــربــابــة 
اآلالت  نفس  نستخدم  نــزال  ال  هذا  يومنا  إلى  ونحن 
الــغــربــيــه  اآلالت  بـــعـــض  إضــــافــــة  مــــع  الــمــوســيــقــيــة، 
تبقى  ولــكــن  وغــيــرهــا  والـــدرامـــز  والــبــيــانــو  كالجيتار 
هذه اآلالت هي األساس بشكل عام لألغنية العربية 
الفرقة  تغني  أن  وبدل  خصوصاً،  والخليجية  عموماً 
جلوساً كما كان يفعل قديماً بات المطرب يغني على 
التخت  بــدل  الموسيقية  الــفــرقــة  بمرافقة  الــمــســرح 
الغنائية  الــجــلــســات  إلـــى  نــظــرت  إذا  ولــكــن  الــشــرقــي 
خليجياً  شــرقــيــاً  تــخــتــاً  اعــتــبــارهــا  فيمكن  الخليجية 
حديثة،  وديــكــورات  وتكنولوجيا  بـــاآلالت  مــمــزوجــاً 
واعتقد  األصل  ذات  من  وينبع  واحد  المضمون  لكن 
الشرقي  للتخت  سيبقى  العصور  تغيرت  مهما  أنــه 
بات  الــغــرب  حتى  عنه  االستغناء  يمكن  وال  مكانته 
العربية  واألغــنــيــة  الــشــرقــي  التخت  موسيقى  يعشق 
وأصــبــحــوا مــن خــالل الــريــمــكــس يــدمــجــون الشرقي 
لــدى  كــبــيــراً  بــالــغــربــي ألنــهــم وجـــــدوا أن لــهــا قـــبـــوالً 

المستمعين. جمهور 

كتب - محمود الحكيم: 

من  للعديد  تحضيره  عن  الستار  عبد  علي  الفنان  كشف 
المشاريع الفنية منها أغنية جديدة بلهجة خليجية وتوزيع 
مغربي. مؤكداً على أن إذاعة صوت الريان بثت روحاً عالية 
في الفنان القطري وكان له أثره الواضح في اإلنتاج الغزير 
له  وكــان  القطريون  المطربون  ينتجها  التي  األغــانــي  مــن 

الفضل األول في ازدهار األغنية القطرية
ودعـــا عــلــي عــبــد الــســتــار فــي حـــوار مــع [ الفنانين 
يتواصلوا  أن  الشباب  والملحنين  الــشــعــراء  مــن  القطريين 
للشباب  جيد  عمل  أي  سيتبنى  فهو  الجيدة  بأعمالهم  معه 
القطري، وشدد على أهمية األلبوم في تواصله مع الجمهور 
وأشــــاد بــجــيــل الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن الــحــالــي، مـــؤكـــداً على 
الحضور القوي للتخت الشرقي في األغنية المعاصرة على 

المستوى العربي والغربي. 

علي عبد 
الستار خالل 

مشاركته 
بمهرجان 
العيد

اإلعالن 
عن أصوات 

قطرية جديدة 
ً قريبا

ع
قطر

جانب من توقيع المذكرة
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عبداهللا بن حيي 
بوغانم السليطي

من الواقع

ah.alsulaiti@yahoo.com

تـــكـــلـــمـــت قــــبــــل أكـــثـــر 
مـــن شــهــر عـــن خــطــورة 
الـــتـــأشـــيـــرات األوروبــــيــــة 
اإللــكــتــرونــيــة الــتــي كانت 
تـــــــصـــــــدر بـــــالـــــمـــــجـــــان، 
بــمــبــالــغ  اآلن  وأصـــبـــحـــت 
مـــالـــيـــة عـــلـــى كــــل جــــواز 

سفر.
أو  تـــعـــديـــل  أي  حـــيـــث 
تــغــيــيــر  فــــي حـــجـــوزات 
في  الــتــأخــيــر  أو  الــســفــر، 
ســبــب  ألي  الــــمــــطــــارات 
مــــن األســــــبــــــاب، تــصــبــح 
هــــذه الــتــأشــيــرة الغــيــة، 
ولك أن تحسب الخسائر 
الـــمـــتـــرتـــبـــة عــــلــــى ذلــــك 
التي  الجمة  والمصاعب 
إلغاء  مــن  تالقيها  ســوف 

هذا السفر.
الــتــأشــيــرات األوروبــيــة 
أصــــبــــحــــت عــــبــــئــــاً عــلــى 
الــمــواطــن صــاحــب جــواز 
ــــعــــادي ، فــهــي  الـــســـفـــر ال
تــتــطــلــب حــجــز مــواعــيــد 
لتعبئتها  ونماذج  وأوراقــاً 
وعريضة  طويلة  وأسئلة 
ثم  التفاصيل،  أدق  عــن 
الــحــضــور لــلــمــقــابــلــة في 
ـــســـفـــارة، وأخـــذ  مــبــنــى ال
الـــبـــصـــمـــات الــمــخــتــلــفــة، 
ــــغ لــيــســت  ــــال ودفــــــــــع مــــب
أكثر  تنتظر  ثم  بسيطة، 
من أسبوع للحصول على 

هذه التأشيرة.
فـــــــــــي حــــــــيــــــــن نــــجــــد 
مـــواطـــنـــي هـــــذه الـــــدول 
األوروبــــــــيــــــــة، يـــدخـــلـــون 
سهلة  بتأشيرات  الــدولــة 
ومــــيــــســــرة، تـــمـــنـــح لــهــم 
فــي الــمــطــار فــي دقــائــق 
أو ثــوان مــعــدودة، ودون 

عناء.  
وزارة  عـــلـــى  أقـــــتـــــرح 
الــــخــــارجــــيــــة الـــمـــعـــامـــلـــة 
إللغاء  والترتيب  بالمثل، 
مـــنـــح الــــتــــأشــــيــــرات فــي 
تعامل  دولــة  ألي  المطار 
لهم  وتـــضـــع  الــقــطــريــيــن 
الـــــشـــــروط الـــصـــعـــبـــة فــي 
تأشيرات  على  الحصول 
إلغائها  أو  الـــــدول،  هـــذه 
مـــــن قــــبــــل الـــطـــرفـــيـــن، 
الــدول  بعض  فعلت  كما 

األخرى.

من الواقع

المعاملة بالمثل 
يا وزارة الخارجية
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شخصية  بـــلـــوغ  بــمــنــاســبــة  ب:  ف  أ   - لـــنـــدن 
السنة  خالل  التسعين  العام  بو»  ذي  الــدب «ويني 
إليزابيث  الملكة  مع  له  مغامرة  صدرت  الحالية، 
الثانية المولودة هي أيضاً عام ١٩٢٦، نشرت عبر 
في  هذه  المصورة  القصص  ومغامرة  اإلنترنت، 
عــنــوان «ويــنــي ذي بــو أنــد ذي رويـــال بيرثداي»، 
ويــتــوجــه خــاللــهــا الــــدب الــبــريــطــانــي الــشــهــيــر إلــى 
لندن،  في  الملكة  إقامة  مقر  باكينجهام،  قصر 
كريستوفر  أصدقائه  برفقة  بطبقتين  حافلة  في 
الملكة  ويلتقون  إور،  والحمار  وبيجليت  روبــن 
األمير  يشبه  طفل  برفقة  القصر  خارج  مصادفة 

جورج ابن حفيدها األمير وليام، وتستمع الملكة 
قبعة  ومعتمرة  معطفاً  مرتدية  الثانية  إليزابيث 
بو  ذي  ويني  إلــى  يدها  في  زهــر  باقة  مع  حمراء 
بيجليت  ويقدم  شعر.  قصيدة  عليها  يقرأ  حيث 

للصبي الصغير كرة حمراء.
جاين  كتبتها  التي  القصة  على  االطالع  ويمكن 
ريوردان ووضع رسومها مارك برجس عبر موقع 
ذي  ويني  ولــد  بريطانيا،  في  اإللكتروني  ديزني 
الكاتب  مخيلة  فــي  الــعــســل،  يعشق  دب  وهــو  بــو، 
البريطاني آلن ألكسندر ميلن وال تزال مغامراته 

تجذب أعداداً كبيرة من األطفال.

ڈ طالب أحد القراء باإلسراع في افتتاح مركز قطر 
الطويلة  االنتظار  قوائم  ظاهرة  على  للقضاء  للتأهيل 
تم  أنــه  إلــى  الفــتــاً  الرميلة  مستشفى  منها  تعاني  الــتــي 
منذ فترة طويلة اإلعالن عن إنشاء المركز دون تحديد 
تماماً  سيقضي  الـــذي  الــمــركــز  الفــتــتــاح  مــحــدد  مــوعــد 
إجراء  لهم  الموصوف  للمراجعين  االنتظار  قوائم  على 
بعد  وظيفي  تأهيل  أو  تخاطب  جلسات  أو  طبيعي  عالج 

الخضوع للعالج العضوي.
ڈ دعا أحد القراء القائمين على إنشاء المساجد بالنظر 
منطقة  مثل  السكانية  بالكثافات  المتميزة  المناطق  إلى 
أداء  خــالل  بها  الــشــوارع  المصلون  يفترش  الــتــي  المطار 
إنشاء  فــي  التوسع  ضـــرورة  يتطلب  مما  الجمعة،  صــالة 
أئمة  على  التنبيه  يتم  أن  وكذلك  المساجد  من  المزيد 
مراعاة  طويال  ليس  الخطبة  زمــن  يكون  بــأن  المساجد 
أجل  مــن  الــحــار  الجو  هــذا  فــي  المسجد  خــارج  للمصلين 

التخفيف عن المصلين.
على  الــرقــابــة  تشديد  بــضــرورة  الــقــراء  أحــد  طالب  ڈ 
رمضان  شهر  خــالل  أعــدادهــم  تكثر  الذين  المتسولين 
الشهر  مــن  قليلة  أيـــام  عــدة  بعد  على  ونــحــن  الــمــبــارك 
المظهر  تشوه  الظاهرة  هــذه  مثل  أن  موضحاً  الكريم 
العام كما أن هناك جمعيات خيرية متخصصة يمكنها 

أن تحدد األشخاص المستحقين للصدقة من غيرهم.

مغـامــرة بيـن الــدب والملكــة

على تويترعلى تويتر

إسالم أباد - رويترز: يجري 
وزراء  ــــيــــس  رئ شــــريــــف  نــــــــواز 
باكستان عملية قلب مفتوح في 
لندن يوم الثالثاء وذلك حسبما 
قــالــت عــائــلــتــه ووســـائـــل إعـــالم، 
في  عملية  ثــانــي  تلك  وستكون 
ـــجـــرى لــشــريــف خــالل  الــقــلــب تُ
خــمــس ســـنـــوات، وقــالــت مريم 
نــــواز شــريــف ابــنــة نــــواز شريف 
على حسابها الرسمي على تويتر 
في  «بثقب  تتعلق  الجراحة  إن 
مضاعفات  أحـــد  وهـــو  الــقــلــب» 
جراحة أجريت في وقت سابق 
وأضـــافـــت «الــدعــاء   ،٢٠١١ فــي 
والدواء الفعال.  هو األكثر تأثيراً 

ماليين سيصلون من أجله».
عن  «دون»  صحيفة  ونقلت 
وزير الدفاع خواجه آصف قوله 
إن شريف سيبقى في المستشفى 
وسيعود  الجراحة  بعد  أسبوعاً 

لـــبـــاكـــســـتـــان عـــنـــدمـــا يــســمــح لــه 
األطباء بذلك، ونقلت الصحيفة 
زرداري  بوتو  بيالوال  عن  أيضاً 
الباكستاني  الشعب  حزب  رئيس 
المعارض حثه كل الباكستانيين 
عــلــى الـــصـــالة مـــن أجــــل رئــيــس 
ــــوزراء، وأبـــدى رئــيــس الـــوزراء  ال
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي أيــضــاً 
تـــمـــنـــيـــاتـــه لـــشـــريـــف بـــالـــشـــفـــاء، 
من  تويتر  على  تغريدة  وقالت 
لرئيس  تمنياتي  «أطيب  مودي 
عملية  فــي  شريف  نــواز  ـــوزراء  ال
يجريها  الــتــي  الــمــفــتــوح  الــقــلــب 
السريع  ولــشــفــائــه  الــثــالثــاء.  يـــوم 

والصحة الطيبة».

رئيس وزراء باكستان يجري عملية قلب مفتوح
المريخ مر بعصر جليدي منذ ٣٧٠٣٧٠ ألف عام ألف عام

مد كابل إنترنت طوله مد كابل إنترنت طوله 
٦٠٠٠٦٠٠٠ كلم عبر األطلسي كلم عبر األطلسي

شش شركركتا «فيسبوك»  تتنت واواو تع
ررـرووووســـوفـــت» األمــريــكــيــتــان  كـكـكــــ و«ممـــايايــــ

كابل  مد  وهو  نوعه  من  فريد  عوعوعوع  مممششرشر تحقيقيق على 
كيلومتر،  ألــف  ٦٫٦ بطول  األطلسي  المحيط  قققعر  فـفـيـيـي إنترنت 

اإلسباني  الساحل  إلى  األمريكية  فرجينيا  ساحل  من  الكابل  مد  سوسيتيتمم
إن  «سي  شركة  وقالت  الثانية،  في  تيرابايت  ١٦٠ بسرعة  المعلومات  يليرسرسل 

عن قدرة الكابالت المثيلة إن» التلفزيونية األمريكية إن قدرة الكابل ستزيد كثيراً 
القادم  أغسطس  في  الكابل  مد  على  العمل  يبدأ  أن  ويتوقع  نفسه،  المسار  في  الممدودة 
شركة أيضاً  المشروع  في  وستساهم  تقريباً،  واحدة  سنة  المشروع  تحقيق  عملية  لتستغرق 
«تيليفونيكا» اإلسبانية التي ستقوم بجمع طلبات من الشركات الخاصة المعنية بأن توصل بهذا

الكابل.
يستخدم  حيث  وأفريقيا  آسيا  بوابة  دور  تلعب  إسبانيا  أن  األذهــان  إلى  إن»  إن  وأعــادت «سي 
على  يتعاونان  األمريكيين  التقنيين  العمالقين  أن  يذكر  شخص،  مليار  على  يزيد  ما  اإلنترنت 
تحقيق مشاريع البنية التحتية ليس ألول مرة، فقد سبق لهما أن أجريا تجارب على استخدام

المناطيد والطائرات من دون طيار لنقل اإلنترنت إلى مناطق نائية.

فلوريدا - رويترز: قال علماء إن تحليال لصور رادار من 

مريخ أظهرت أن الكوكب 
داخل قمم جليدية قطبية على كوكب ال

مجموعة الشمسية يخرج من عصر جليدي 
المجاور لألرض في ال

فيما يعد جزءاً من دورة حالية من تغير المناخ، وبحسب بحث نشر 

في دورية (ساينس) فإن تراجع كثافة الجليد على سطح المريخ بدأ 

قبل ٣٧٠ ألف عام مما يضع نهاية آخر عصر جليدي، وباستخدام 

حدد  المريخ  حول  تدور  صناعية  أقمار  طريق  عن  التقطت  صور 

تراكمت  الجليد  من  مكعب  كيلومتر  ألف   ٨٧ حوالي  أن  الباحثون 

على قطبي الكوكب منذ نهاية العصر الجليدي أغلبها في القطب 

يخ المناخي للمريخ الذي 
م العلماء بشدة بجمع التار

الشمالي، ويهت

سطحه  على  كانت  ما  وقــت  في  أنــه  على  قوية  أدلــة  على  يشتمل 

محيطات وبحيرات مما يقوي احتماالت وجود حياة عليه.
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