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الزحمة في قطر إلى متى؟

مواطنون ومقيمون يطالبون السلطات بسرعة 
حل المشكلة..

جانب من الطريق الرسيع ) 22 فرباير (

ينتقد الكثري من املواطنني واملقيمني الحالة 

بشكل  تواجههم  التي  اليومية  املرورية 

يومي، وال يوجد لها وقت معني حيث إن 

وقد  األوقات،  شتى  يف  تواجههم  الزحمة 

أشاروا إىل أن الطرقات والتي  من املفرتض 

نهاية  يف  يجدونها  رسيعة  طرقاً  تكون  أن 

املطاف أزحم الطرق وأكرثها عرقلة للسري. 

ومن ناحية أخرى يقول العميد فهد نارص 

الكواري مسؤول يف إدارة املرور والدوريات 

مشكلة  املروري  االزدحام  مشكلة  إن 

تكون  ما  عادة  الزحمة  أن  كام  محدودة 

نحن  ولكن  الذروة،  أوقات  يف  طبيعية 

وإزالة  الرسيعة  الطرقات  توسعة  بصدد 

و  الدولة  يف  الدائرية  التقاطعات  جميع 

لتسهيل حركة  مرورية  بإشارات  استبدالها 

من  أنه  كام  الكواري  ويضيف  السري، 

الرئيسية  الطرقات  بعض  توسعة  الصعب 

سوف  ألنها  وذلك  الراهن  الوقت  يف 

تتسبب يف إيجاد ازدحام آخر يف عدد من 

الطرقات األخرى الداخلية، ولكن بإذن الله 

سيتم إنشاء طريق آخر باإلتفاق مع هيئة 

األشغال وسيكون خطاً رسيعاً مؤقتاً إىل أن 

يتم توسعة الخط الرسيع 22 فرباير وبذلك 

سيكون هناك حل ولكن هناك حاجة إىل 

ال  نحن  تعلمون  فكام  الوقت  من  املزيد 

نتعامل مع جهة واحده فقط ولكنا نتعامل 

موافقات  عدة  تحتاج  جهات  عدة  مع 

وتخطيطات هندسية لتضمن سالمة جميع 

السائقني وتسهيل تنقلهم باملركبات، ونحن 

القادمة  السنة  بحلول  قريب  حل  بصدد 
.2016

السمنة تفتك بجسد عبداهلل..
ووالدته تطالب الصحة بعالجه

واملقيم  الجنسية  ميني  الجهوري  سامل  عبدالله  يرتك  مل 

واملستشفيات  الصحة  وزارة  أبواب  من  باباً  الدوحة  يف 

إال وطرقه بحثاً عن عالج لحالته الصحية التي أصبحت 

حيث  املُفرِطَة  السمنة  بسبب  يوم  بعد  يوماً  تتدهور 

إنَّه أصبح يعيش  300 كجم، وقال عبدالله  وصل وزنه 

حياة قاسية بسبب ضيق اليد وعدم حصوله عىل وظيفة 

مناسبة تساعده عىل حمل أعباء حياته الزوجية، وكذلك 

قضاء حاجات والدته الطاعنة يف السن التي ال تستطيع 

العمل، ويضيف »حصلت عىل وظيفة يف رشكة تعمل مع 

قطر للبرتول براتب وقدره 8000 ريال منذ عدة أشهر، 

األرض  عىل  سقوطي  يف  تتسبب  املفرطة  السمنة  ولكنَّ 

لضيق التنفس، وكذلك عدم مقدريت عىل قيادة السيارة 

لهذه األسباب«.                                        

متكن قسم التحريات واملباحث الجنائية يف إدارة رشطة 

من  الشارقة،  لرشطة  العامة  بالقيادة  الوسطى  املنطقة 

بني  أعامرهم  ترتاوح  أحداث،  أربعة  عىل  القبض  إلقاء 

تجارية  ارتكبوا عدة جرائم رسقة ملحال  15 و16عاماً، 
ومركبتني من معارض السيارات وإحدى املنشآت التابعة 

لجهة حكومية يف املنطقة الوسطى بإمارة الشارقة.            

القبض على 4 أحداث ارتكبوا
جرائم سرقة

منظمة الصحة العالمية تطالب 
بإجراءات عاجلة لحماية الصحة

وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العاملية، تتسبب 

بالفعل يف عرشات اآلالف من  املناخ  آثار تغري 

الحر  موجات  من  انطالقاً   – سنوياً  الوفيات 

الشديد والفيضانات وغريها من ظواهر الطقس 

نوعية  وتدهور  املرض،  أمناط  وتغري  املتطرفة، 

الهواء والغذاء واملاء، والرصف الصحي.                             

صالة االنتظار تزدحم باملراجعني بعد تعطل نظام التسجيل االإلكرتوين 

ألغيت بسبب عطل فني ..

تعطل »نظام« المواعيد يحرم مراجعي العيادات 
الخارجية من العالج

العيادات  أداء  املقيمني  بعض  انتقد 
بالنسبة  الطبية  حمد  مبؤسسة  الخارجية 
تستغرق  أصبحت  التي  الطبية  للمواعيد 
قبل  من  تحديدها  يتم  أن  إىل  طويالً  وقتاً 
موظفي اإلستقبال يف هذه العيادات، حيث 
قال بعص املقيمني إنهم حجزوا مواعيد مع 

املوعد  األطباء قبل ثالثة أشهر، وحني جاء 
املحدد ملقابلة الطبيب املختص فوجئوا بأن 
نظام املواعيد معطل، واستمر العطل  ساعة 
املواعيد  تعطيل  يف  تسبب  مام  ونصف، 
الطبيب  مقابلة  دون  حالت  التي  الطبية 

بعد انتظار دام ثالثة أشهر، مؤكدين أن 
موظفي قسم اإلستقبال كان عليهم تجاوز 

العطل عرب الحلول الرسيعة لهذه املواقف،  
املؤسسة  تقوم  ال  ملاذا  املراجعون  وتساءل 
األقسام  كافة  بديلة ملساندة  بوضع خطط 
حني  الطبيعي  حالها  يف  األمور  لتكون 
ال  املرىض  أن  مؤكدين  عطل،  أي  حدوث 
الذين  األشخاص  وخاصة  التأخري  يتحملون 
دورهم  جاء  أن  اىل  طويلة  مدة  انتظروا 

للدخول عىل الطبيب، موضحني أن منسقي 
اإلستقبال لدى العيادة الخارجية طلبوا من 
املراجعني حجز مواعيد جديدة، بالرغم من 
أنهم يدركون أن املواعيد تأخذ وقتاً طويالً 
وقبل أن يتم تحديها مع الطبيب املختص، 
املوعد  إىل  الطويل  االنتظار  بأن  معربين 

القادم سيكون شاقاً.
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انتقد سكان منطقة نعيجة إهامل البلدية إزالة املخلفات 

وأشاروا  باملنطقة،  املنترشة  الفضاء  األرايض  ىف  املرتاكمة 

مبستويات  الحشائش  فيها  نبتت  املواقع  بعض  أن  إىل 

عالية مشكلة غطاًء دائرياً حول املوقع الذي أصبح مكاناً 

فوق  تراكمت  والتي  املختلفة  بأنواعها  املهمالت  إللقاء 

القريبة  املنازل  بني  تنترش  كريهة  روائح  مسببة  بعضها 

شكلت  املرتاكمة  املخلفات  أن  السكان  وأوضح  منها.  

خطراً عليهم خاصة أنها أصبحت املكان املفضل للثعابني 

والعقارب، فضالً عن الكالب املرشدة التي تنترش ىف هذه 

املواقع بكرثة.  وطالب السكان الجهات املسؤولة يف البلدية 

يف  خاصًة  املنطقة،  يف  املنترشة  املخلفات  إزالة  برضورة 

املواقع الحيوية، حيث إن كرثة املخلفات التي ترتاكم يومياً 

تسبب روائح كريهة، وتساعد يف جذب الحرشات الضارة 

وتكرث حولها الحرشات السامة مام قد يشكل خطراً بيئيــاً 

باملنطقة، خاصًة عىل  املحيطني  الســكان  عـىل  وصحيــاً 

يدركون  وال  املنازل  من  بالقرب  يلعبون  الذين  أطفالهم 

ما هو الخطر الذي ينتظرهم يف الخارج من تراكم هذه 

كبري.   بشكل  املنطقة  حول  واملنترشة  الضارة  املخلفات 

وأكد السكان رضورة حل هذه املشكلة يف أقرب وقت من 

البلدية  أنه كلام تأخرت  البلدية، مشريين إىل  قبل وزارة 

خطرية  مشاكل  ذلك  عن  نجم  املخلفات؛  هذه  إزالة  يف 

قد ترض بصحة هؤالء األطفال وسكان املنطقة، وبينوا أن 

البلدية  املرتاكمة هي من مسؤولية  املخلفات  مثل هذه 

إىل  السكان  وأشار  إزالتها،  يف  اإلرساع  عليها  يجب  التي 

أنهم طالبوا عدة مرات برضورة إزالة املهمالت والنباتات 

الضارة وتنظيف املنطقة من الحرشات والحيوانات الضارة 

يتلتقوا ردا عملياً من  عليهم ولكن مل  التي تشكل خطراً 

البلدية.

وأكد السكان رضورة توفري عدد كبري من صناديق القاممة 

املنطقة للقضاء عىل الشكل  وتوزيعها عىل جميع بيوت 

تجميع  أماكن  من  املنبعثة  الخبيثة  والروائح  املنفر 

السكان  وتوعية  باملنطقة،  الفضاء  االرايض  ىف  القاذورات 

للمساهمة يف  املكان  بعدم رمي مخلفاتهم يف هذا  فيها 

لهم  ووقاية  البيئي  الخطر  من  والحامية  النظافة  توفري 

منطقة  سكان  والخطرية.  ويضيف  املعدية  األمراض  من 

نعيجة أنه يجب عىل البلدية مكافحة العقارب والثعابني 

يصيب  أن  قبل  وبشكل رسيع  الضارة عموماً  والحرشات 

قد  مكروه  أي  لها  الزائرين  أو  املنطقة  سكان  من  أحد 

واملخلفات  النفايات  إزالة  ثم  ومن  البلدية،  تتحمله 

والنباتات الضارة والحشائش التي تشكل حاضنة طبيعية 

لكل ماسبق ذكره.

كام أنه يجب توافر عامل نظافة يومياً يف األرجاء إلزالة 

ترتيب  إىل  البلدية  ودعوا  بأول،  أوالً  النفايات  مثل هذه 

املنطقة بشكل الئق  ترتيب  إىل جانب  املخالفات  وإزالة 

للدولة  الحضاري  الطابع  إبراز  من  أيضاً  بد  وال  وجميل 

والنقلة النوعية التي تسعى لها الدولة من أجل التنمية 

املستدامة وذلك يف ظل التقدم الكبري الذى نعيشه واقعاً 

ملموسا.
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شكاوى من انتشار الزواحف  والحشرات والكالب الضالة بنعيجة
الحشائش أصبحت مأوى للزواحف والحشرات بنعيجة

النفايات تشوه  املنطقة

تعطل »نظام« المواعيد يحرم مراجعي 
العيادات الخارجية من العالج

مواعيدهم ألغيت بسبب عطل فني ..

حمد  مبؤسسة  الخارجية  العيادات  أداء  املقيمني  من  عدد  انتقد 
طويالً  وقتاً  تأخذ  اصبحت  التي  الطبية  للمواعيد  بالنسبة  الطبية 
هذه  لدى  اإلستقبال  موظفي  قبل  من  تحديدها  يتم  لحني 
مبواعيد  ارتبطوا  أنهم  إىل  املقيمني  بعص  أشار  حيث  العيادات، 
مع األطباء حددت لهم قبل ثالثة اشهر، وحني جاء املوعد املحدد 
ملقابلة الطبيب املختص فوجئوا بأن نظام املواعيد معطل، واستمر 
تعطل النظام »السيستم« من الساعة العارشة والنصف اىل الساعة 
التي  الطبية  املواعيد  تعطيل  يف  تسبب  مام  ظهراً،  عرش  الثانية 
أشهر.  ثالثة  دام  انتظار  بعد  الطبيب  مقابلة  من  بدورها  منعت 
مؤكدين أن موظفي قسم اإلستقبال كان عليهم تجاوز العطل عرب 
الحلول الرسيعة لهذه املواقف، وخاصة أن بعض املراجعني أخذوا 
مواعيد منذ مدة طويلة وحني جاء املوعد أصبح دخولهم مستحيالً 
عىل األطباء. وخاصة أن العطل أخذ وقتاً كبرياً من ساعات الدوام 
املراجعون  املواعيد وتساءل  بإلغاء  تسبب  للعيادات مام  الرسمي 
األقسام  بديلة ملساندة كافة  املؤسسة بوضع خطط  تقوم  ملاذا ال 
لتكون األمور يف حالها الطبيعي حني حدوث أي عطل، مؤكدين بأن 
انتظروا مدًة  الذين  التأخري وخاصة األشخاص  املرىض ال يتحملون 

طويلة إىل أن جاء دورهم للدخول عىل الطبيب.
كافية  كانت  العطل  إصالح  أثناء  االنتظار  مدة  أن  إىل  أشاروا  و 
كبرية  حاجتهم  كانت  ملراجعني  عديدة  طبية  مواعيد  تلغي  بأن 

الوقت  نفس  يف  لديه  الذي  املختص  الطبيب  عىل  للدخول 
أن  موضحني  مقابلته،  ينتظرون  املرىض  من  عديدة  حاالت 
املراجعني  من  طلبوا  الخارجية  العيادة  لدى  اإلستقبال  منسقي 
املواعيد  أن  يدركون  أنهم  من  بالرغم  جديدة،  مواعيد  أخذ 
املختص. الطبيب  مع  تحديدها  يتم  أن  إىل  طويالً  وقتاً  تأخذ 

وأوضح املراجعون أنهم ال يتحملون أخطاء إدارة العيادات الخارجية، 
شكل  الذي  العطل  بسبب  ألغيت  الطبية  مواعيدهم  أن  وخاصة 
أزمة جديدة يف تحديد املواعيد الطبية، مؤكدين أن املراجعني الذين 
وصلوا للعيادات ملقابلة األطباء قد تكبدوا عناء تأجيل مواعيدهم 
القيام  بالقامئني عىل مكتب اإلستقبال وقتها  الخاصة، وكان األوىل 
خلل  عن  لهم  تعويضاً  للمراجعني  قريبة  أخرى  مواعيد  بتحديد 
»سيستم« املواعيد، وما حدث يعني وجود قصور يف إدارة األزمات.

وقد خرج املراجعون من املستشفى بعد هذا الخلل الذي حملهم 
ثالثة أشهر أخرى مطالبني املسؤولني مبحاولة حل املشكلة يف أقرب 
وليس  الناس  معالجة  املستشفى  واجب  من  أنه  وخاصة  وقت 
كام  باملراجعة،  الخاصة  املواعيد  بتأخري  املستشفى  من  تنفريهم 
سابقة  شهور  ثالثة  إىل  املوعد  تأخري  ذلك  قبل  تكبدوا  قد  أنهم 
أن  وخاصة  أخرى،  مرة  الشهور  تضاعف  تحمل  بصدد  اآلن  وهم 
والصحية  العامة  مصالحهم  تعطيل  يف  سيتسبب  التأجيل  ذلك 
املستشفى. نظام  يف  الخلل  ذلك  تحمل  عليهم  وليس  والشخصية 

مركز اإلستشارات العائلية: الحوار هو 
السبيل لحل المشكالت األسرية

العديد  العائلية  اإلستشارات  مركز  يستقبل 

من املشاكل األرسية والتي التنفك أن تتواىل 

الدكتور  يقول  حيث  املركز  إىل  باستمرار 

نستقبل  نحن  املال  عبدالكريم  اإلستشاري 

ومشكلة  حالة  عرشين  عن  يزيد  ما  يومياً 

الحاالت  أن  املركز، وحيث  إىل  القادمني  بني 

تحمل  عدم  أو  زوجية،  خيانة  من  تتنوع 

للمسؤلية من أحد الوالدين، واملشاكل التي 

وأيضا   ، الزوجني  بني  دائم  تنافر  إىل  تؤدي 

األطفال،  وسلوك  بالرتبية  املتعلقة  املشاكل 

مع  التعامل  يف  الوالدين  مشاكل  تعترب  كام 

املراهقني من أكرث ما يأتينا من هذه الحاالت.

المال: يوما أكثر من 20 
مشكلة... 

عادة  األرسية  القضايا  أن  املال  ويضيف 

ماتكون أسبابها ما بني إهامل األرسة للجانب 

بني  فاملشاكل  الصحيحة،  والرتبية  التوعوي 

املبهم  الرتف  عن  عادًة  ناجمة  الزوجني 

أن  حيث  املجتمع  هذا  فيه  يعيش  الذي 

الزمن ال تؤسس الشاب عىل  األرسة يف هذا 

تجعل  والتي  واإلجتامعية  الدينية  القيم 

مسؤولية  من  ينتظره  ما  يدرك  الشاب  هذا 

كام  بنفسه،  أرسته  يؤسس  أن  بعد  يتحملها 

أن تعويده عىل اإلعتامد عىل الخدم ووالديه 

هو من أشد أسباب عدم ثقته بنفسه وهو 

مرحلة  يف  حالته  تدهور  أيضاً  يسبب  ما 

املراهقة فيلجأ إىل تجربة املفاهيم الخاطئة 

أيضاً  ننىس  وال  الهالك،  إىل  به  تؤدي  والتي 

أن الفتاة تعاين من نفس املشكلة حيث أنها 

والبذخ  الرتف  بني  أرستها  كنف  يف  تعيش 

وذلك  يتقلص  ودورها  حياتها  تجعل  والتي 

ألنها اعتادت عىل الحياة الكرمية غري مدركة 

أن ما ينتظرها بعد الزواج مسؤولية أخرى مل 

الجديدة.  بالحياة  فتنصدم  قبل  من  تعشها 

والذي  املعنوي  الدور  أن  املال  ويذكر 

األكادميية  واملؤسسات  املجتمع  يتحمله 

الشباب  توعية  هو  األرسة  بعد  والتعليمية 

العادات  يف  اإلنخراط  مبخاطر  والشابات 

الزوجية  الحياة  مفاهيم  وتعليمهم  السيئة 

وتعويدهم عىل االعتامد عىل النفس، وأقرتح 

للمقبلني  إجبارية  دورات  هناك  يكون  أن 

بد  وال  الزواج،  قبل  ما  وفحص  الزواج  عىل 

العميل،  الجانب  الدورات  هذه  تتضمن  أن 

فمثالً اندونيسا جعلت هذه الدورات ملزمة 

واستخدمت  الزواج  عىل  املقبلني  لجميع 

النظري،  الجانب  من  أكرث  العميل  الجانب 

كبرًيُ حيث  الدورات نجاحاً  وقد القت هذه 

يف  والزوجية  األرسية  املشاكل  انحرصت 

اندونيسا بشكل كبري، ولهذا البد من تجربة 

والذي  مجتمعنا  يف  الجديد  املصطلح  هذا 

يفتقر كثرياً إىل الشق العميل، والذي يحرص 

مع  التعامل  مواكبة  عىل  األبناء  تعليم  عىل 

املراكز.  مثل هذه  إىل  اللجوء  دون  املشاكل 

مركز  يف  نحن  قائال:  حديثه  املال  وينهي 

هذه  ملثل  كامالً  حالً  النعد  اإلستشارات 

وقد  حل  إيجاد  يف  نساهم  ولكننا  املشاكل 

من  بسيطاً  يكون  ما  دامئاً  الحل  أن  نالحظ 

خالل تشجيع األطراف املختلفة باللجوء إىل 

فدورنا  البسيط،  والتفاهم  الهادف  الحوار 

ثم  وأسبابها  املشكلة  معرفة  يف  ينحرص 

تنظيم  إعادة  أخرياً  و  عليهم  املشكلة  عرض 

املشكلة. لحل  األطراف،  بني  راقياً  حواراً 

جانب آخر من النفايات املرتاكمة من الجهة الثانية للمنطقة 
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 نوع من التغيري
يف البداية يقول ساملني عبدالله الجابري إنه يفضل قضاء 

عطلة الربيع خارج الدوحة  فهو يفضل قضاء اإلجازة يف 

من  كنوع  واملعتدلة  الباردة  األجواء  ذات  البلدان  بعض 

أنواع التغيري.

يف  السياحية  املوارد  نقص  إىل  الجابري  ساملني  ويشري 

الدولة ال  السياحية يف  الدوحة ويقول إن أغلب األماكن 

للزوار  خصيصاً  معدة  رمبا  إنها  بل  عادة  الشباب  تفيد 

األجانب القادمني من الخارج، ويضيف ساملني إن أفضل 

مجيء  هو  القطري  املجتمع  عىل  ترفيهاً  يعترب  وقت 

املخيامت يف »سيلني«  باب  فتح  يتم  الشتاء حيث  فصل 

ويف املناطق املخصصة إلقامة تلك املخيامت عىل األنحاء 

قبوالً  تالقي  املخيامت  تلك  أن  وخاصة  والبحرية،  الربية 

هائالً من سكان قطر الذين يفضلون قضاء فصل الشتاء يف 

املخيامت و »العنن« عوضاً عن السفر إىل الخارج.

  السياحة املحلية

الربيعية  العطلة  قضاء  إن  املهندي  نايف  حمد  ويقول 

العطلة  فقضاء  فارقاً،  يشكل  ال  داخلها  أو  الدولة  خارج 

أنه   املؤكد  فمن  األصدقاء،  أو  األهل  مع  يكون  ما  دامئاً 

عندما يكون داخل الدولة فأصدقاؤه وأهله يحيطون به 

فإنه  لذا  أحدهم،  مع  يذهب  فهو  السفر  ينوي  وعندما 

يف  ذلك  كان  سواء  وأصدقائه  أهله  بني  يكون  أن  يفضل 

من  العديد  هناك  أن  حمد  ويضيف  خارجها،  أم  دولته 

البنانا  كجزيرة  الدولة  يف  والرتفيهية  السياحية  املناطق 

لقضاء  املواطنون  من  الكثري  ويلجأ  أنشئت حديثاً  والتي 

اإلجازة هناك وحيث أن »البنانا« تقع يف منتصف البحر 

لذلك فهي مكان مناسب جداً لقضاء العطلة  وهي كذلك 

الفرد  يغمر  والذي  الجهات  كل  من  املياه  عليها  تطل 

الجزيرة  تلك  يف  واإلستجامم  بالسباحة  التمتع  بحرية 

تلك  يف  أهله  مع   عطلته  قضاء  نايف  وينوي  الجميلة، 

الجزيرة حيث يعترب نفسه سائحاً يف بلده. 

  الروتني اململ
العبدالرحمن  نارص  عدنان  املواطن  يقول  جانبه  من 

مع  السفر  أن  يرى  أصدقائه حيث  مع  السفر  يحب  إنه 

السفر  يعترب  أنه  كام  التزاماً،  وأقل  راحة  أكرث  األصدقاء 

بعيداً عن أجواء البلد نوعاً من التغيري النفيس حيث إن 

الشخص يصيبه امللل من تكرار نفس الروتني اليومي، لذا 

فاإلنسان بحاجة إىل بعض التغيري الكتساب طاقة تعيده 

بحياته  اليومية  واإللتزامات  اليومي  العمل  روتني  إىل 

الخاصة.

قبل  من  سافر  قد  أنه  عىل  العبدالرحمن  عدنان  ويؤكد 

يف بداية العطلة الصيفية وقد صادف ذلك شهر رمضان، 

فيعترب أن قضاء شهر رمضان يف الخارج هو ذلك النوع من 

التغيري الروتيني الذي يقصده وال ضري من التجربة أحياناً 

ملحاولة تغيري ذلك الروتني خارج املألوف.

  السياحة معرفة
ويقول ساملني محمد الجابري إنه يفضل السفر مع أهله 

حيث إن السفر من دون األهل أو التواجد معهم ال يكون 

السعادة  يل  يجلبون  ما  واألقارب هم  فاألهل  لهو طعم، 

والحياة الجميلة، .

كام يضيف ساملني أنه يفضل قضاء العطلة مع أهله وذلك 

ألنه أكرب إخوانه فهو يسافر معهم ملساعدتهم عىل قضاء 

فهو  النفس  الرتويح عن  إىل  بحاجة  أنهم  حاجاتهم وكام 

لزيارة  أنه يسافر معهم  كام  ومعاوناً  يكون معهم معيناً 

البلدان األخرى، ومن ناحية أخرى فهو يفضل  أقاربه يف 

السفر مع أصدقائه لعدم وجود تلك اإللتزامات والتقيد 

باألهل وبهذا فهو يأخذ راحتـه مع أصدقائه كثرياً عندمـا 

العبيدلي: اإلجازات القصيرة
 للدول العربية 

والطويلة للغربية

الكثيري: أعتبر نفسي 
مرشدًا للزوار األجانب 
وأحب مساعدتهم 

املرتاكمة،  واإللتزامات  الضغوط  أجواء  من  الهروب  يريد 

الفرد  يفيد  الخارج  إىل  السفر  أن  الجابري  ويعترب ساملني 

استكشاف  وكذلك  الجدد  األصدقاء  اكتساب  حيث  من 

املعامل يف الدول األخرى كام أنه أيضاً يساعد املسلم عىل 

العامل وكذلك معرفة  الخالق يف خلق  معرفة قدرة وقوة 

عظمة رب العاملني يف تدبري شؤون ذلك الكون الكبري.

  

 معامل جديدة
مؤيدي  من  أنه  العبيديل  يوسف  طالل  املواطن  ويؤكد 

السفر إىل الخارج للسياحة يف العطل الطويلة، حيث يعترب 

أن الدولة تعترب دولة سياحية لألجانب وليس لسكان البلد 

ويشري طالل إىل أن السياحة تعترب نزهة ويحب أن يرى 

ويستكشف كل ما هو جديد يف الخارج حيث يؤكد عىل 

وليس هناك يشء جديد  الدوحة  مناطق  يحفظ كل  أنه 

ليحثه عىل التنزه فيها، ويضيف طالل أنه يحب السفر إىل 

دول الخليج واملناطق العربية يف اإلجازات القصرية أما يف 

اإلجازات الرسمية كعطلة املنتصف وعطلة الربيع فيفضل 

السفر إىل الدول األجنبية ذات املعامل الجديدة والغريبة 

بالنسبة له لرياها ويستمتع بالتنزه يف تلك الدول.

  ضغوط العمل

يقول عبدالعزيز حمد الكثريي إنه يحب السياحة يف قطر 

لطبيعة  نظراً  كثرية  إجازات  له  تتاح  ال  أنه  يذكر  حيث 

عمله، لذا فهو قد اعتاد عىل جو الدولة والتنزه فيها، كام 

أنه يعترب نفسه مرشداً للزوار األجانب ويحب مساعدتهم، 

أضيق،  مجال  يف  تصبح  باتت  إإلجازات  أن  حمد  ويذكر 

حيث وافقت العطلة الصيفية يف هذا العام شهر رمضان 

يعترب  فيهام  السفر  فإن  لذلك  املبارك  الفطر  وبداية عيد 

إخالالً بعادات أهل قطر، فقد كانت العادة هي التجمع 

من  اإلسالمية  املناسبات  هذه  يف  واألصدقاء  األهل  بني 

العطلة  أما  القديم،  القطري  والرتاث  املجتمع  عادات 

الربيعية فمدتها قصرية جداً، ، ويؤكد عبدالعزيز عىل أنه 

يف  السفر  ينكر  ولكنه  السفر،  عن  املتخلفني  من  يعد  ال 

أزمة  من  هروباً  السفر  يعترب  بينام  املناسبات  هذه  مثل 

الشغل والضغوط الحياتية اليومية وترويحاً عن النفس مبا 

تراه العني من مناظر وأجواء طبيعية وخالبة غري موجودة 

يف الدولة والتي تجعل الشخص يفضل السفر إليها للتنزه 

وتعويضاً لنفسه عن األعباء واملشاكل التي قد يصادفها يف 

حياته والتي ال يجد لها حالً إال البعد عنها.
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 3العدد:  األولتحقيقات الديرة
أشادوا بتطور السياحة الداخلية.. 

الشباب القطري: السفر في اإلجازة الصيفية راحة واستكشاف

خارج  الربيعية  العطلة  قضاء  املواطنني  بعض  يفضل 

الدولة، حيث يقوم العديد منهم حالياً باالستعداد لقضاء 

العطلة الربيعية يف بعض البلدان األجنبية، وذلك ألنهم مل 

الصيف حيث حل شهر  بداية إجازة  السفر يف  يسعفهم 

رمضان املبارك قبيل اإلجازة الصيفية بقليل.

الكثريون يعدون العدة لقضاء العطلة الربيعية وبعضهم 

قد سافر فعالً يف إجازة عيد األضحى املبارك.

 "الديرة" حاورت عدداً من الشباب ملعرفة ملاذا يفضلون 

السفر للخارج، وأكدوا أن قضاء العطلة خارج الدولة هـو 

الدوام  بداية  قبل  واإلستجامم  الرتويح  أنواع  من  نوع 

من  قطر  أهايل  من  الكثري  مينع  والذي  الجديد  الدرايس 

السفر وقضاء العطلة الربيعية. 

إىل  بحاجة  ولكنهم  القلب  يف  تظل  قطر  أن  إىل  وأشاروا 

طيلة  الدولة  يف  موجودون  أنهم  كام  والراحة  اإلستجامم 

الخارج  يف  العطلة  قضاء  األجمل  فمن  لذا  السنة،  شهور 

األهل  مع  الوقت  وقضاء  أخرى  دول  معامل  الستكشاف 

املشاكل  من  والهروب  النفس  عن  والرتويح  واألصدقاء 

اليومية والضغوط الحياتية.

الجابري: نقص الموارد السياحية يشجع الكثيرين على السفر

المهندي: جزيرة البنانا مكان مناسب جداَ للسياحة الداخلية

العبدالرحمن: السفر مع األصدقاء أكثر راحة وأقل التزاما

عبدالعزيز حمدحمد الهاجريساملني محمد عدنان نارص

األمطار ُتغرق الشوارع لسوء الصرف الصحي
     الدوحة: عبدالله السعدي 

اشتىك عدد من سكان بعض املناطق غرق مناطقهم السكنية 

عدة  منذ  الدوحة  عىل  سقطت  التي  األمطار  نتيجة  باملاء 

قد غمر  بيته  أمام  الشارع  أن مدخل  بعضهم  وقال  أسابيع 

باملاء حيث أصبح من الصعوبة عليه الدخول إىل البيت دون 

التبلل باملاء، بينام أعرب آخرون عن غرق سياراتهم وتعطلها 

بسبب األمطار الغزيرة. 

بعض  يف  األمطار  تكدس  سبب  أن  املواطنني  بعض  ويرى 

الطرقات دون غريها إمنا هو خلل يف تأمني الرصف الصحي يف 

مثل هذه الشوارع، ناهيك عن بعض الطرقات الرسيعة يف 

بعض مناطق الدوحة يف الدفنة واملعمورة والوعب والشامل، 

والتـي بات من الصعـب الوصول إليها أو السـري فيها، وقال 

بعض السكان أنهم أبلغوا الجهات املختصة بذلك.

مدير  مساعد  العضيدي  سامل  املالزم  قال  أخرى  جهة  ومن 

إدارة املرور والدوريات يف وزارة الداخلية، نحن نحاول قدر 

املستطاع إدارة مثل هذه الحوادث الطبيعية بشكل يسهل 

ولكن  والرسيعة،  السهلة  الحركة  واملقيمني  املواطنني  عىل 

كام نعلم مثل هذه الحوادث الطبيعية ال تأيت يف الحسبان 

وال تتيح لنا مجاالً لإلستعداد لها، بينام يكون أفراد الرشطة 

مثل  حدوث  وعند  عام،  بشكل  الطبيعية  أعاملهم  يؤدون 

هذه األزمات الطبيعية فنحن نقوم بحالة طوارئ و استنفار 

ونكرس جميع عنارص الدوريات واملرور للتوجه إىل الشوارع 

من أجل تحقيق سالمة مرورية للمواطنني واملقيمني. 
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مل يرتك عبدالله سامل الجهوري- ميني 

الجنسية- واملقيم يف الدوحة باباً من 

واملستشفيات  الصحة  وزارة  أبواب 

لحالته  عالج  عن  بحثاً  وطرقه  إال 

التي أصبحت تتدهور يوماً  الصحية 

املُفرِطَة  السمنة  بسبب  يوم  بعد 

وقال  كجم،   300 وزنه  وصل  حتى 

عبدالله إنَّه أصبح يعيش حياة قاسية 

بسبب ضيق اليد وعدم حصوله عىل 

تحمل  تساعده عىل  مناسبة  وظيفة 

قضاء  وكذلك  الزوجية،  حياته  أعباء 

السن  يف  الطاعنة  والدته  حاجات 

ويضيف  العمل،  تستطيع  ال  التي 

»حصلت عىل وظيفة يف رشكة تعمل 

مع قطر للبرتول براتب وقدره 8000 

ريال منذ عدة أشهر، ولكنَّ السمنة 

عىل  سقوطي  يف  تتسبب  املفرطة 

عدم  وكذلك  التنفس،  لضيق  األرض 

لهذه  السيارة  قيادة  عىل  مقدريت 

األسباب«.

 عالج السمنة
يف  املسؤولني  من  عبدالله  ومتنى 

وزارة الصحة عالجه من هذا املرض 

بعد  يوماً  حياته  يهدد  أصبح  الذي 

أسري  جعله  كابوساً  أصبح  بل  يوم، 

يتذكر  ثم  عبدالله  ويقف  املنزل، 

وقعت  التي  املواقف  من  عدداً 

يف  اإلسعاف  بواسطة  نقله  منها  له 

بسبب  املستشفى  إىل  األيام  أحد 

السمنة  شدة  من  التنفس  ضيق 

تحريك  عىل  مقدرته  وعدم  املفرطة 

بالغة.  بصعوبة  إال  جسمه  أجزاء 

املسؤولني  والدته  طالبت  حني  يف 

حمد  ومستشفى  الصحة  وزارة  يف 

للعالج،  ابنها  بقبول  بالدوحة 

وقالت: نعيش عىل نفقة أهل الخري 

يف  مقيمون  أننا  وخاصة  واملحسنني 

الجارات  إحدى  ومن   ، البلد  هذا 

جزاها الله خرياً، فهي تقوم بإحضار 

أمورنا،  ومتابعة  يوم  كل  لنا  الطعام 

الجزاء  خري  يجزيها  أن  الله  وأسال 

املرض  هذا  من  ابني  ويشفي 

يوم. كل  حياته  يهدد  أصبح  الذي 

 منزل من غرفتني
فيام كان عبدالله يراقب والدته أثناء 

تريد  هل  وقال  استوقفنا  الحديث؛ 

مشاهدة منزلنا، إنه غرفتان فقط، ومل 

الثاين  الدور  صعود  عبدالله  يستطع 

الذي تقع فيه غرفته بسبب السمنة 

املفرطة، ولكنه قال باإلمكان الصعود 

الصغرية،  الغرفة  هذه  تروا  ليك 

أريد  قال  عبدالله  يودعنا  أن  وقبل 

معنا  يسري  أن  وأرص  العالج،  فقط 

ليودَعنا  الخارجي  املنزل  باب  حتى 

الحركة. عىل  مقدرته  عدم  رغم 

  الملحم:
 حالة عبداهلل 

تحتاج فريقًا طبيًا 
متكاماًل

 فريق طبي متكامل
امللحم  عبدالرحمن  الدكتور  أوضح 

حالة  أنَّ  املناظري،  جراحة  استشاري 

متكامالً  طبياً  فريقاً  تحتاج  عبدالله 

واختصايص  نفسياً  اختصاصياً  يضم 

طبيعي،  عالج  واختصايص  أغذية، 

ويجب  صامء،  غدد  واختصايص 

إجراء  يف  البدء  قبل  عليه  الكشف 

املهم  امللحم:  ويضيف  العملية، 

نفسياً،  املريض  تهيئة  العملية  قبل 

املنزل،  ظروف  تهيئة  يجب  وكذلك 

قبل  خاصة  رعاية  يحتاج  حيث 

وبعد إجراء العملية من حيث األكل 

مهيَّأ،  املكان  يكون  وأن  والرشب، 

مضاعفات  هناك  تكون  قد  ألنَّه 

أي  يف  متوقعة  وهي  العملية  بعد 

هناك  أن  إىل  امللحم  ونوَّه  حال، 

إجراؤها  تم  العمليات  من  عدداً 

وتكللت بالنجاح ولله الحمد، ولكن 

وسوف  الدقيقة  املتابعة  تجب 

املعاناة. هذه  بعد  املريض  يرتاح 
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ينتقد بعض املواطنني واملقيمني الحالة املرورية اليومية، 

وازدحام الطرق يف معظم األوقات، كام أن الطرقات التي 

نهاية  يف  يجدونها  رسيعة  طرقاً  تكون  أن  املفرتض  من 

املطاف أزحم الطرق و أكرثها عرقلة للسري. 

 أرسع طريق
مدينة  أسكن يف  أنا   « عبدالعزيز جاسم  املواطن  ويقول 

الوكرة و أذهب إىل الجامعة بشكل يومي وال أجد طريقاً 

يوصلني إىل الجامعة بأرسع وقت سوى شارع 22 فرباير 

والذي يستغرق مني ساعتني ونصف للوصول إىل الجامعة 

الطرقات  وبالنسبة يل هذا وقت قيايس، حيث إن بعض 

تتطلب مني وقتاً أكرث من ذلك للوصول إىل وجهتي، وال 

أنكر أنني أعاين يومياً من هذه الزحمة ولكن ليس باليد 

حيلة فحايل كحال الجميع نعاين من الالزدحام الشديد«.

 الشوارع الضيقة
ويضيف املواطن عيل عبدالله بأن شوارع الدوحة باتت 

هي  تكون  ما  عادة  والتي  الشاحنات  من  بالكثري  تكتظ 

واحداً  أنها ال تشغل مساراً  الزحمة حيث  أهم سبب يف 

فقط بل تحتاج إىل مسار آخر لكرب حجمها مام يساهم يف 

تعطيل حركة السري بالنسبة للسيارات الصغرية.

 التخطيط الهنديس
ويرى املقيم عبدالله سامل إن مايحدث من ازدحام مروري 

ويقول  للشوارع،  الهنديس  التخطيط  يف  خلل  هو  إمنا 

بأنه قد ذهب إىل العديد من البلدان ومل يجد مثل هذا 

االزدحام ، ويضيف صحيح أن مساحة دولة قطر صغرية 

ضخمة  تحتية  بنية  هناك  تكون  أن  املفرتض  من  ولكن 

أن  ننىس  وال  قوي،  اقتصاد  ذات  قطر  دولة  أن  وخاصة 

دولة قطر ستستضيف كأس العامل سنة 2022.

 مشكلة حديثة
الزحمة  الجابري أن مشكلة  يف حني يرى املواطن ساملني 

إمنا هي مشكلة حديثة و ذلك بعد التطور امللحوظ لدولة 

قطر وإن من يتحمل مسؤولية هذا االزدحام هي الرشطة 

الجهات  إن  حيث  والتنيمة،  التخطيط  ووزارة  املروية 

هذا  من  يومي  بشكل  تعاين  الناس  أن  ترى  املرورية 

االزدحام ومع ذلك مل تتخذ إجراءات رسيعة يف هذا الشأن 

فهل من املعقول أن الطريق الرسيع والذي يجمع الدوحة 

بأكملها دامئاً مايكون أزحم الطرقات وعىل مدار الساعة؟ 

وكام أن املشكلة ظاهرة منذ أكرث من سنتني ولكن مل يكن 

هناك حل جذري لهذه املشكلة؟

 حل قريب 
ومن جهة أخرى يقول العميد فهد نارص الكواري مسؤول 

املروري  االزدحام  إن مشكلة  والدوريات  املرور  إدارة  يف 

مشكلة محدودة كام أن الزحمة عادًة ما تكون طبيعية 

الطرقات  توسعة  بصدد  نحن  ولكن  الذروة،  أوقات  يف 

إبدالها  و  الدولة  يف  الدوارات  جميع  وإزالة  الرسيعة 

من  أنه  وكام  السري،  حركة  لتسهيل  مرورية  بإشارات 

الصعب توسعة بعض الطرقات الرئيسية يف الوقت الراهن 

وذلك ألنها سوف تتسبب يف إيجاد ازدحام آخر يف عدد 

سيتم  الله  بإذن  ولكن  الداخلية،  األخرى  الطرقات  من 

إنشاء طريق آخر مع اإلتفاق مع هيئة األشغال وسيكون 

 22 الخط الرسيع  يتم توسعة  خط رسيع مؤقت إىل أن 

فرباير وبذلك سيكون هناك حل ولكن نحن نريد املزيد 

من الوقت فكام تعلمون نحن ال نتعامل مع جهة واحدة 

فقط ولكننا نتعامل مع عدة جهات تحتاج عدة موافقات 

واملقيمني  املواطنني  لتضمن سالمة  وتخطيطات هندسية 

قريب  حل  بصدد  ونحن  باملركبات،  تنقلهم  وتسهيل 

بحلول السنة القادمة 2016.

الزحمة في قطر إلى متى؟
مواطنون ومقيمون يطالبون السلطات بضرورة حل المشكلة  بأسرع 

وقت 
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العدد:  األولتحقيقات الديرة

العميد فهد الكواري: الحلول ستكون قريبة ومرضية بحلول 2016

السمنة تفتك بجسد عبداهلل..  ووالدته تطالب الصحة بعالجه
عبداهلل يبحث عن عالج لحالته الصحية.. 

وزنه وصل 300 كجم ويعاني ضيقًا في التنفس.

الدكتور عبدالرحمن املحلم 

 الدوحة : عبدالله السعدي 

 الدوحة : عبدالله السعدي 

اإلثنين 28 ديسمبر 2015 م 
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العدد: األولفي محيط الديرة

القبض على 4 أحداث ارتكبوا جرائم سرقة
المتهمون استولوا على لوحات أرقام واستخدموها على المركبات المسروقة

إدارة رشطة  الجنائية يف  التحريات واملباحث  متكن قسم 

من  الشارقة،  لرشطة  العامة  بالقيادة  الوسطى  املنطقة 

بني  أعامرهم  ترتاوح  أحداث،  أربعة  عىل  القبض  إلقاء 

تجارية  ملحال  رسقة  جرائم  عدة  ارتكبوا  عاماً،  و16   15

ومركبتني من معارض السيارات وإحدى املنشآت التابعة 

لجهة حكومية يف املنطقة الوسطى بإمارة الشارقة.

حران  العقيد  الرشطة،  إدارة  مدير  أشار  التفاصيل،  ويف 

الفرتة  خالل  عدة  بالغات  ورود  إىل  الجزيعي،  مبارك 

القليلة املاضية، إىل عدد من مراكز الرشطة التابعة إلدارة 

رشطة املنطقة الوسطى، من قبل أصحاب محال تجارية 

مفادها  الجهات،  إحدى  ومندوب  السيارات،  ومعارض 

لجهة  التابعة  املنشأت  وإحدى  التجارية  محالهم  تعرض 

تقرر  عليه  وبناء  مجهولني،  قبل  من  للرسقة  حكومية 

عليهم. والقبض  الجناة  عن  للبحث  أمني  فريق  تشكيل 

تحديد  من  الفريق  متكن  والتحري،  البحث  خالل  ومن 

معهم  وبالتحقيق  عليهم،  والقبض  فيهم  املشتبه  هوية 

عىل  وبناء  إليهم،  املنسوبة  بالرسقات  بتورطهم  اعرتفوا 

اعرتافات املتهمني تم توقيفهم وإحالتهم إىل النيابة العامة.

وأشار الجزيعي إىل أن املتهمني رسقوا أيضاً لوحات ألرقام 

مركبات متوقفة يف املنطقة الصناعية، واستخدموها بعد 

تزويرها عىل املركبات التي متت رسقتها، واستخدمت هذه 

املركبات يف القيادة واالستعراض باملناطق الصحراوية، ومن 

ثم تم إحراق إحدى هذه املركبات، بغرض التخلص منها، 

وقد تبني كذلك من خالل التحقيقات أن حدثني من هؤالء 

سابقة. رسقة  جرائم  يف  السوابق  أصحاب  من  األحداث 

عربي أسال لعاب مواطنة من أصوله العربية بقطعة 
أرض »لقطة« واختفى بـ 10 آالف دينار

     الكويت: أمري زيك 

اضطرت مواطنة من أصول عربية إىل مالحقة مواطنها 

)سابقاً( بتهمة النصب واإلحتيال بعدما أوهمها برشاء 

إشرتت  أنها  اكتشفت  ولكنها  »لقطة«،  أرض  قطعة 

الوهم بعد أن قام أقاربها بالسؤال عن قطعة األرض 

صحراوية  شبه  منطقة  يف  تقع  األرض  أن  واكتشاف 

األقل حتى  25 عاماً عىل  يقل عن  ما ال  إىل  وتحتاج 

يصل إليها العامر.

الرابع  العقد  يف  مواطنة  فإن  أمني  مصدر  وبحسب 

قالت إنها حصلت عىل الجنسية الكويتية لزواجها من 

إىل  الذي حرض  مواطنها،  تعرفت عىل  وانها  مواطن، 

الكويت مؤخراً، حيث عرض عليها رشاء قطعة أرض 

قيمتها  سرتتفع  األرض  هذه  وإن  األسعار،  بأرخص 

األكرث. عىل  عامني  أو  عام  خالل  خيالية  أسعار  إىل 

 10 سلمته  قد  كنت  معدودة  أيام  »خالل  وأضافت: 

آالف دينار، وهو املبلغ الذي إتفقنا عليه ألنه أبلغني 

يف  رشعت  وعندما  طويالً،  تستمر  لن  الفرصة  بأن 

أن  أقاريب  خالل  من  واكتشفت  األرض  عن  السؤال 

األرض ال تعادل 500 دينار، حيث إنها يف منطقة شبه 

صحراوية.

وقالت: عدت لإلتصال بالوافد الذي قال يل أن 

»القانون ال يحمي املغفلني«، وأكدت املبلغة أنها 

أدخلت واسطات حتى يعيد إليها الوافد جزءاً من 

املبلغ، اإل أنه رفض وتوارى عن األنظار. 

سعودية »قاصر« هربت من أهلها للزواج بيمني 
وبإجراءات مزورة!

     السعودية: دينا جالل

قامت الجهات األمنية مبنطقة جازان السعودية بإلقاء 

الفتاة  إقدام  هو  ذلك  يف  السبب  و  عليهم  القبض 

عىل الهرب من أرستها للزواج من مقيم ميني  حيث 

احتوى عقد الزواج عىل مخالفات نظامية و قانونية 

ورشعية بسبب عدم بلوغ الفتاة السن الرشعي و هو 

شقيق  صفة  بإنتحال  املتهم  صديق  دفع  الذي  األمر 

نفس  يف  تلقت  و  الزواج  إلمتام  أمرها  وويل  الفتاة 

الوقت الرشطة بالغ يفيد بإختفاء الفتاة منذ أيام يف 

الرشطة  نجحت  التحري  و  وبالبحث  غامضة  ظروف 

يف التعرف عىل مكان الفتاة و برفقتها زوجها اليمني 

الذي تزوجته منذ أيام كام ألقت القبض عىل صديقه 

الزواج  من  لتتمكن  الفتاة  شقيق  صفة  إنتحل  الذي 

وتم تسليم جميع املتهمني مبن فيهم الفتاة إىل رشطة 

ومتابعة  معهم  التحقيق  الستكامل  محافظة صامطة 

مجريات القضية.

شخصان يمنيان و فتاة سعودية .. 

* صحيفة األنباء الكويتية.

* صحيفة املشاهري اإللكرتونية.

مطاردة تكشف عن أحد أكبر مصانع الخمور 
المحلية في األحمدي 

      الكويت: محمد الجالهمة - عبدالله قنيص

مبديرية  العمليات  إلدارة  التابعة  الدوريات  متكنت 

من  سفاح  عبدالله  العميد  بقيادة  األحمدي  أمن 

ضبط مصنع للخمور املحلية.

مبنطقة  دورية  تجول  خالل  أنه  أمني  مصدر  وذكر 

من  فطلب  يابانية  باص  مركبة  يف  اشتبهت  املنقف 

تم  أنه  إال  الهروب  وحاول  فرفض  التوقف  قائدها 

معه  وكان  قائدها  ونزل  الجربية  بالقوة  توقيفها 

شخص آخر، والذ كالهام بالفرار داخل أحد املنازل، 

وكانت تنبعث منهام رائحة كريهة.

املركبة  بتفتيش  قاموا  الدورية  عنارص  أن  وأضاف 

يشتبه  كيساً   39 عىل  العثور  تم  حيث  احرتازياً 

متت  وعليه  محلية،  مسكرة  مواد  عىل  باحتوائها 

املنزل، وفوجئ  إىل  اللذين دخال  الشخصني  مطاردة 

رجال الدورية بأنه مصنع إلنتاج الخمور املحلية وتم 

ضبط ثالثة أشخاص فيام فر الرابع.

وأوضح املصدر أنه تم ضبط 600 قنينة خمر جاهزة 

معبأة مبواد  برميالً   293 املنزل وكذلك  داخل  للبيع 

يشتبه يف أنها مسكرة، باإلضافة إىل 319 قنينة أخرى 

املقبوض  إحالة  ومتت  تقطري،  أدوات   6 عن  فضالً 

البحث عن  يجري  فيام  اإلختصاص  إىل جهة  عليهم 

الشخص الرابع.

أغرب قضيه في المحاكم السعودية

* صحيفة األنباء الكويتية.

قضية بين أخوين في محكمة الجيزان

    الرياض: مسفر الصبايب

أغرب  صاحب  الفهيدي  حيزان 

القصيم  محاكم  تشهدها  قضية 

ودموع سخية ولكن ملاذا ؟؟ قصه 

الخيال  من  وليست  الواقع  من 

قصص  عن  ونسمع  كثرياً  نقرأ 

مؤسفة تتحدث عن العقوق الذي 

العائلية يف بعض  العالقات  يسود 

األرس، وتنتج عنه ترصفات مشينة 

صحيفة  شد  وقد  الغضب  تثري 

صحيفة  يف  نرش  موضوع  الديرة 

رصاع  مقدمته  يف  وورد  الرياض 

يف  نقل  حيث  أخوين  بني  حاد 

املوضوع بكاء مواطن سعودي يف 

محكمة، حيث أن حيزان رجل 

القصيم بىك يف  مسن من منطقة 

فام  لحيته  ابتلت  حتى  املحكمة 

الذي أبكاه؟ 

ما  ذاك  وال  هذا  ليس  الواقع  يف 

قضية  خسارته  هو  حيزان  أبىك 

خرس  فقد  نوعها  من  غريبة 

أمة  لرعاية  أخيه,  أمام  القضية 

التي ال متلك سوى خاتم  العجوز 

العجوز يف  من نحاس فقد كانت 

والذي  حيزان,  األكرب  ابنها  رعاية 

تقدم  وعندما  وحيداً,  يعيش 

مدينة  من  أخوه  جاء  السن  به 

مع  لتعيش  والدته  ليأخذ  أخرى 

محتجا  رفض  حيزان  لكن  أرسته، 

بقدرته عىل رعايتها وكان أن وصل 

ليحكم  املحكمة  إىل  النزاع  بهام 

الخالف  ولكن  بينهام,  القايض 

وكال  الجلسات  وتكررت  احتدم 

األخوين مرص عىل أحقيته برعاية 

القايض  طلب  وعندها  والدته، 

حضور العجوز لسؤالها, فأحرضها 

اإلخوان يتناوبان حملها يف كرتون 

كيلوجرام   20 وزنها  كان  فقد 

فقط.

عمن  سؤالها  وبعد  املحكمة  ويف 

وهي  قالت  معه,  العيش  تفضل 

مدركة ملا تقول: هذا عيني مشرية 

األخرى  عيني  وهذا  حيزان  إىل 

أضطر  وعندها  أخيه  إىل  مشرية 

مناسبا  يراه  مبا  يحكم  أن  القايض 

األخ  أرسة  مع  تعيش  أن  وهو 

رعايتها  عىل  األقدر  فهو  أألصغر 

وهذا ما أبىك حيزان.

سكبها  التي  الدموع  أغىل  ما   

عدم  عىل  الحرسة  دموع  حيزان, 

أن  بعد  والدته  رعاية  قدرته عىل 

حظ  أكرب  وما  مسنا  شيخا  أصبح 

األم لهذا التنافس ليتنا نقتدي بها 

ونعلم كيف ربت ولديها للوصول 

عىل  املحاكم  يف  التنافس  ملرحلة 

رعايتها هو درس نادر يف الرب.

وفاة إمرأة أثناء هروبها من حارس بناية 
يتحرش بها

سقطت من بناية أثناء نزولها بحبل صنعته من مالبس المتهم

     ديب: محمد فودة

كفيلها،  من  هاربة  آسيوية،  جنسية  من  إمرأة  لقيت 

كان  بناية  حارس  من  هروبها  محاولة  أثناء  مرصعها، 

من  سقوطها  إثر  جنسياً،  ويستغلها  غرفته  يف  يحتجزها 

أعىل سطح بناية يف منطقة املدينة العاملية، أثناء محاولة 

النزول بواسطة حبل صنعته من مالبس املتهم.

البحث  لشؤون  ديب  لرشطة  العام  القائد  مساعد  وقال 

الجنايئ، اللواء خليل إبراهيم املنصوري، إن إدارة مرسح 

الجرمية استطاعت حل غموض الواقعة خالل زمن قيايس، 

وأثبتت أن هناك جرمية أخرى وراء محاولة الهروب ووفاة 

املرأة.

إثر احتجازها  املحاولة  املرأة لجأت إىل هذه  أن  وأضاف 

آخر  وشخص  البناية  حارس  جانب  من  الوقت  من  فرتة 

جنسياً،  واستغاللهن  بالنساء  لإلتجار  عصابة  كونا  معه، 

يستخدمها  ومالبس  عنق  ربطات  جمعت  أنها  إىل  الفتاً 

أفراد الجالية اآلسيوية )وزار(، وصنعت منها حبالً للنزول 

به من البناية، لكن الحبل الذي صنعته مل يتحمل ثقلها، 

وتتوىف  لتسقط  للنزول،  محاولتها  بعد  مبارشة  فانقطع 

نتيجة االرتطام باألرض الصلبة.

وأشار املنصوري إىل أن فريق العمل وضع خطة لتحديد 

الفريق  وتوصل  املرأة،  فيه  تحتجز  كانت  الذي  املكان 

البناية وشخص آخر تجري مالحقته يف  إىل تورط حارس 

الجرمية من قبل فريق التحري.

من جهته، رشح مدير إدارة مرسح الجرمية، العقيد أحمد 

املري أن بالغاً ورد،  إىل غرفة القيادة والسيطرة باإلدارة 

يف  بناية  أعىل  من  امرأة  سقوط  عن  للعمليات،  العامة 

الحي الرويس يف املدينة العاملية.

وقال إن فريقاً من إداريت مرسح الجرمية والبحث الجنايئ 

ومركز الرشطة املختص انتقل مبارشة إىل املوقع، حيث عرث 

عىل املرأة مرضجة بدمائها، فيام يتدىل حبل معقود من 

مالبس متنوعة من أعىل البناية، ولوحظ وجود كرس يف 

ماسورة املياه التابعة لشقة يف الطابق الرابع.

البناية، وتبني  وأضاف أن فريق العمل استجوب قاطني 

أن املرأة مجهولة للجميع، مام فرض نوعاً من الغموض، 

تقع عىل  الحارس  أن غرفة  اكتشف  املكان  لكن مبعاينة 

خالل  من  إال  إليها  الدخول  ميكن  وال  البناية،  سطح 

الحارس. تورط  يف  االشتباه  أثار  ما  متاماً،  مغلقني  بابني 

وأشار إىل أن فريق العمل استدعى الحارس، الذي أنكر 

مالبس  عىل  وعرث  غرفته،  تفتيش  فتم  باملرأة،  معرفته 

تم  كام  الحبل،  املرأة  منها  صنعت  التي  لتلك  مشابهة 

ضبط أغراض تابعة للمرأة تشمل وثائق تشري إىل هويتها، 

وتبني أنها هاربة من كفيلها منذ عام 2011.

وأقر الحارس بأنه اشرتى املرأة من شخص آخر بـ 8000 

درهم، وتم احتجازها يف غرفته، واستغاللها جنسياً.

بجرائم  املختصة  اإلدارة  إىل  الواقعة  إحالة  إىل  ولفت 

اإلتجار يف البرش، وأحيل املتهم إىل النيابة العامة بتهمة 

احتجاز شخص عىل غري إرادته، والتسبب يف وفاة املرأة، 

الجرمية. يف  مالحقة رشيكه  وجارية  جنسياً،  واستغاللها 

 اإلمارات: أحمد سامل  

* صحيفة اإلمارات اليوم اإللكرتونية. 

* صحيفة اإلمارات اليوم اإللكرتونية. 
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 6العدد:  األولمقاالت 
اإلعالم والمجتمع .. توعية أم تعرية؟ 

المهندس : حسام روحي 

اليخفى عىل الجميع التأثري الكبري لإلعالم 

الثقافات  طريق  عن  مجتمعاتنا،  عىل 

وسائل  تطرحها  التي  العديدة  واألفكار 

كالتلفاز  منها  التقليدية  سواءاً  اإلعالم 

الجديد  اإلعالم  وسائل  أو  والصحف 

بأنواعها.  اإلجتامعي  التواصل  كمواقع 

يف إحصائية قمنا بها مع إحدى املؤسسات 

املعينة حول عدد الساعات التي نقضيها 

أن  تبني  املختلفة,  اإلعالم  وسائل  مع 

مقدار الساعات يقدر بـالخمس ساعات 

بأنواعها! اإلعالم  ووسائل  شاشات  امام 

ولنا أن نتخيل مقدار املعلومات واألقكار 

التي تتدفق إىل أبنائنا وشبابنا جراء هذا 

والتي  الوسائل  هذه  عىل  الكبري  اإلقبال 

قد  خطري  إدمان  إىل  مؤخرا  تحولت 

كمجتمع  نبنيه  ما  أيام  يف  ويهدم  يفتك 

هذه  نرى  ونحن  ال  كيف  عقود!  يف 

املجتمع  أبناء  يف  العميقة  التغريات 

تنبى  ولكنها   .. لألسوء  أو  لألفضل  سواء 

تأثريات كبرية بل وجذرية أحيانا أخرى.

تحدثنا  لو  الحرص,  ال  املثال  فعىل سبيل 

األطفال عىل  الكبري  التأثري  حول 

فراغ  وقت  يشغل  التليفزيون  وكيف 

من  أكرث  يف  طرح  السؤال  هذا  الطفل؟ 

اإلتصال  وسائل  عرب  ونوقش  مناسبة 

عيل  الجميع  يتفق  ويكاد  املختلفة 

والفضايئ  عام  بشكل  اإلعالمي  املد  أن 

فراغ  وقت  يشغل  خاص  بشكل 

رغباتهم  تحقيق  يف  ويساهم  أطفالنا 

السنة. أيام  طوال  الوقت  هذا  ملء  يف 

وهو يؤثر فيهم تأثرياً مبارشاً نظراً الرتباط 

الطفل بثقافة الصوت والصورة واإلدمان 

عيل هذا النشاط بشكل ال يتوقف أثناء 

هذا  يف  الثقافات  لكافة  وتقبله  منوه 

أهمية  من  قلل  بالطبع  وهذا  السن، 

كان  ما  وهو  للفيديو  الطفل  مشاهدة 

يف  العربية  مجتمعاتنا  يف  بكرثة  سائداً 

املايض. القرن  وتسعينيات  مثانينات 

األطفال  يشاهده  ما  حرص  حاولنا  وإذا 

التليفزيون  شاشات  عرب  موضوعات  من 

التالية: املوضوعات  يف  نلخصها  فإننا 

برامج  متحركة  و  رسوم  و  - رياضة 

النجوم  برامج  و  إعالن  و  الحيوانات 

برامج  و  منوعات  و  وألعاب  واألغاين 

السريك  برامج  و  واملسابقات  الفوازير 

و  دينية  برامج  و  تليفزيونية  أفالم  و 

الرقص  برامج  و  تليفزيونية  مسلسالت 

الواقع . تليفزيون  و  واالستعراضات 

املوجهة  الربامج  به  تتسم  ما  أغلب   إن 

الفراغ  وقت  قضاء  محاولة  هو  للطفل 

ودراسة  تخطيط  دون  األطفال  لدي 

وقت  قضاء  بني  الربط  لكيفية  كافية 

فتأيت  املرجوة  اإلستفادة  وتحقيق  الفراغ 

هادفة  وغري  مخططة  غري  الربامج  هذه 

الجهات  كافة  بني  تنسيق  يوجد  وال 

عن  املسؤولة  واملؤسسات  واألجهزة 

واملدرسة  األرسة  مثل  الطفل  رعاية 

التليفزيون. برامج  عيل  والقامئني 

ما  القنوات  من  الكثري  تقدم  حيث 

الجانب  من  املشاهدين  عىل  يؤثر 

عرب  للمجتمع  يقدم   ما  ولعل  الجنيس, 

القيم  تغري  فيه  ويثري  التلفاز  شاشات 

السائدة  الثقافة  اطار  يف  واألخالق 

عرب  الجنسية  املشاهد  تلك  هي 

واملشاهد املخلة  السينامئية  األفالم 

الواقع  تليفزيون  يف  والقيم  باألخالق 

األرسة. لقلق  مصدراً  تشكل  والتي 

باإلضافة إىل كرثة الدعايات والتي تشكل 

عرب  املشاهدين  حياة  يف  مهامً  منعطفاً 

املختلفة.  اإلتصال  وسائل  يف  ينرش  ما 

وهي تؤثر تأثرياً كبرياً يف الطفل خصوصا 

الصرب، يدندن معها  بفارغ  ينتظرها  ألنه 

يضخم  يشء  فكل  شعاراتها،  ويردد 

إعجاب  تنال  بذلك  وهي  الدعاية،  يف 

الطفل. فهو يعجب بالدعاية ألنها تالئم 

سنه وعمره مبا فيها من تشويق وهو يف 

نفس الوقت ليس بحاجة لالنتباه املركز، 

بالنسبة  تصبح  يوم  كل  الدعاية  وتكرار 

له كأنها لعبة جميلة يتسيل بها فيحاول 

إعادة الحدث واملشهد قبل وقوعه. وهنا 

يكمن الخطر يف التقليد األعمي للجانب 

لها. املشاهد  تقمص  أو  منها  السلبي 

وسائل  األخرية  اآلونة  يف  انترشت  كام 

اإلعالم الجديد عن طريق اإلنرتنت, الذي 

يعرب عاملاً واسعاً وليس له حدود، وفوائده 

واإلجتامعية  العملية  حياتنا  يف  كبرية 

والرتبوية، ولكنه قد يسبب بعض املخاطر 

اإلدمان  مثل  عقباها  يحمد  ال  التي 

الهادفة  غري  املحادثات  صفحات  عيل 

)الدردشة(، أو الصفحات املخلة باألدب، 

وهنا يأيت دور األرسة يف الرقابة واملالحظة 

وتوجيههم  أبنائنا  بتوعية  واإلهتامم 

لإلنرتنت، كام  ضحية  يقعوا  ال  ليك 

مسؤولية  واملجتمع  األرسة  عيل  تقع 

االنرتنت. عامل  يف  اإلبحار  يف  مشاركتهم 

يف  املجتمع  أعضاء  يستمر  وهكذا 

وسائل  من  لالستفادة  الدائم  سعيهم 

يقلل  الذي  بالشكل  املختلفة  اإلعالم 

السؤال  ليستمر  العائد  الرضر  كمية  من 

الحقيقي  الوعي  غياب  ظل  يف  املطروح 

بل  الكبري  وتأثية  اإلعالم  بأهمية 

جديدة  إعالمية  منصة  إنشاء  ورضورة 

إعالم هادف وسامي وذو شكل  لتقديم 

وهكذا   .. والعرض  املحتوى  يف  إحرتايف 

هل  أخر  مرة  ويطرح  السؤال   يستمر 

تعرية؟ أم  توعية   .. واملجتمع  اإلعالم 

الجامعة مستقبل مبهر 
املحظوظني  األشخاص  من  نفيس  أعترب 

ملا  قطر،  جامعة  يف  تعلموا  الذين 

تعليمية  وسائل  من  فيها  وجدت 

و  األكادميي  الطاقم  وكذلك  مميزية 

مستوي. أعىل  عيل  املدرب  اإلداري 

 أستطيع أن أقول أن من خالل ما تعلمته  

حيايت  من  وكذلك  قطر  جامعة  من 

الشخصية من تجارب فاشلة قد تعلمت 

للنجاح،  األول  الوسيلة  هي  الفشل  أن  منها 

وأعني بذلك أن األنسان البد أن يكون يف حياته 

محطات للفشل ألن هذه املحطات تقوده إىل  

جدا  مهمة  مسألة  عيل  نتفق  ودعنا   ، للنجاح 

وهي أنه ال يوجد تجارب فاشلة مبعنى الفشل و 

اإلحباط، بل يوجد تجارب تعملك أن األسلوب 

الذي أتبتعه غري صحيح، حاول بطريقة أخرى. 

من أحدي املقوالت امللهمة بالنسبة لدي قول 

املفاتيح  كتابه  يف   « الفقهي  إبراهيم  دكتور 

التي  املرات  لعدد  أهمية  ال  للنجاح   العرشة 

تكون قد فشلت فيها يف املايض، ولكن كل ما 

السابقة،  تجاربك  من  تستفيد  كيف  هو  يهم 

وتخاطر  تنطلق  أن  هو  فعله  عليك  ما  وكل 

وتقيم األمور، وتهييء استخدام تجاربك املاضية 

ومعرفتك، حتى تنجح يف املستقبل؛ ألنه رغم كل 

يشء ال يوجد فشل، ولكنها خربات وتجارب«.    

عبداهلل فارح
طالب في جامعة قطر

ومن األمور الجميلة التي أحاول أن أعمل بها 

دامئا هي الجد و االجتهاد ليِك أكون من الذين 

الدعوة اإلسالمية  يسعون لعامرة االرض ونرش 

يف العامل حسب ما هوه مطلوب منا وتحقيق 

غاية وجودنا يف الكون لقوله تعاىل:}ُهَو أَنَْشأَكُْم 

ِمَن اأْلَرِْض َواْستَْعَمرَكُْم ِفيَها { )هود: 61(.

والرسول صيل الله عليه وسلم عمل عىل ذلك 

األرض. وعامرة  اإلسالمية  الدولة  بتأسيس 

تأملوا معي هذا الحديث : » إن قامت الساعة 

فإن  صغرية(  )نخلة  فسيلة  أحدكم  يد  وىف 

فليغرسها« يغرسها  حتى  تقوم  ال  أن  استطاع 

هذا هوه منهجي الخاص يف دراستي يف جامعة 

الكرام  األساتذه  مع  تعاميل  أسلوب  و  قطر 

ليك  االجتهاد  و  الجد  و  العمل  مع  وكذلك 

اإلسالمي. العامل  يف  العالية  املراتب  اىل  نصل 

كرة القدم عشق ال ينتهي

قصة   .. القدم  وكرة  الشباب 

غرام ال تنتهي سمها ما شئت 

صفحات,  مجرد  يكفيها  فلن 

الشباب  بد  من  نفيس  وأخص 

عشقي  فريق  عن  ألتحدث 

اإلسباين  النادي  »برشلونة« 

زمن  منذ  عشقه  أرسين  الذي 

بعيد. ليست كرة القدم مجرد 

رياضة عادية بل هي أكرث من 

مشاهدة  فعند  بكثري  ذلك 

أي  يف  أو  التلفاز  عىل  مباراة 

تتكرس  املالعب  من  ملعب 

ويزول  االجتامعية  القيود 

حاجز الخجل والخوف والرتدد 

يف  نقولها  التي  الكلامت  من 

الجميع  فرتى  األول  اللقاء 

يهتف ألجل شعار نادي واحد 

وعند إحراز هدف النرص ترى 

ويعانق  فرحا  يقفز  الجميع 

أو  شعور  دون  اآلخر  أحدنا 

تردد ونبدأ بالحديث عن روعة 

الذي  اإلبداع  وسحر  فريقنا 

يقدمه عىل املستطيل األخرض 

عىل  ينعكس  بدوره  الذي 

تكوين عالقات اجتامعية متينة 

يؤازرون  الذين  املشجعني  بني 

فريقهم. واملهم واألهم احرتام 

مشجعني فريق الخصم فبهذا 

صديقا  تكون  قد  االحرتام 

يحمسك عىل مشاهدة فريقك 

وترية  وتتصاعد  فريقه  ضد 

تعلق  ويزيد  بينكم  الحامس 

مع  باألخر  منكم  واحد  كل 

التي  املباريات  عدد  زيادة 

النقاشات  وحدة  تشاهدونها 

بالساعات  بينكم  التي تستمر 

وباأليام فبالنسبة يل أفضل هذا 

النوع من األصدقاء عىل النوع 

األول فهو من يعطيني الحافز 

حبي  من  ويزيد  والنشاط 

للساحرة  وعشقي  لفريقي 

املستديرة , ويكرث بيننا الكالم 

والتوعد بفرق كل منكم لألخر 

العبارات  بعض  نجهز  وترانا 

لبعضنا عىل سبيل املثال: )هاه 

 – اليوم  للخسارة  مستعدين 

يقول   – اليوم  أكل  بناكلكم 

بيرنقع   فريقه  واحد  يف  لكم 

0/5( وغريها من العبارات التي 

وتعطيهم  الشباب  بها  يتفنن 

ليقابلوا  والدافع  الحافز 

بعضهم البعض وليتعرفوا عىل 

واملوالني  املنافسني  من  مزيد 

وترانا  الرابطة  وتكرث  لفريقهم 

»الواتس  نكون مجموعة عىل 

اب« لعشاق كرة القدم ويكرث 

فيه  الحامس  ويكرث  أعضاؤه 

يف  أو  فامللعب  الشباب  وبني 

القهاوي واملجالس وترانا إخوة 

اآلخر  بجانب  منا  كل  يجلس 

وكل واحد يدعو لفريقه بدعوه 

ويتمنى له الفوز وحمل الكأس 

وبعد نهاية املباراة يلتفت كل 

بتوطيد  ونبدأ  اآلخر  عىل  منا 

بفضل  أنشئت  التي  عالقاتنا 

كرة القدم.

صقر السعدي
طالب في جامعة قطر  

االجتامعي  والتأهيل  الحامية  مركز  أقام 

األسبوع املايض فعالية جامهريية بفندق 

/أحمد  الشيخ  وبحضور  ريجنس  سانت 

البوعينني والدكتور طارق حبيب وتناول 

مختلفة  زوايا  من  العنف  منهام  كل 

وتسليط الضوء عىل العنف من جوانب 

من  والسنة  بالقرآن  وماورد  مختلفة، 

الناحية الدينية، ووصايا الرسول صىل الله 

عليه وسلم ىف كيفية التعامل مع املرأة، 

التعامل  بها وكيفية  الرفق  والحرص عىل 

عىل  الحفاظ  عىل  اإلسالم  وحرص  معها، 

نفسية املرأة وكرامتها.

بها  متر  التى  البيولوجية  املراحل  ويليها 

من الطفولة إىل املراهقة، ويتبعها البلوغ 

عن  ومسؤولة  زوجة  إىل  تصل  أن  إىل 

حياة زوجية والتقلبات املزاجية والصحية 

عىل  األضواء  وتسليط  لها  تتعرض  التى 

تتعرض  التى  النفسية  الهموم  بعض 

بشكل  الزوجية  الحياة  مسرية  ىف  لها 

الكلامت  من  الكثري  تفادي  وكيفية  عام، 

والعبارات التى رمبا تؤدى للعنف بشكل 

عام.

املرأة  له  تتعرض  آخر  عنفاً  هناك  لكن 

بصورة  واضح  رمبا  أخرى  أشكال  بعدة 

التحوالت  ظل  ىف  مرئية  وغري  مرئية 

االقتصادية والثقافية وأدى لخروج املرأة 

للعمل واستقاللها اقتصادياً ومهنياً، حيث 

القيادية  املناصب  من  العديد  تولت 

املفاهيم  من  العديد  وغريت  بالدولة 

بعد  الفكرية  افاقها  اتسعت  و  الثقافية 

بعد  لها  الثاىن  العائل  هو  الرجل  ماكان 

والدها.

الرجال غري مدركني لهذه  ورمبا كثري من 

الزواج  بعد  والثقافية  الفكرية  الفروق 

بنفس  يتعامل  منهم  البعض  ومازال 

معها  التعامل  كيفية  ىف  الضيقة  الثقافة 

بينهام  الفجوة  بداية  هنا  تكون  ورمبا 

ىف  اللفظي  العنف  من  ألوان  وظهور 

الثقافة بينهام، وكل منهام له بعد ثقاىف 

خالل  من  العنف  حدة  وتبدأ  مختلف. 

حقاً  الرجل  يعتربه  املشرتك  السلوك 

الثقاىف  وعيها  عىل  حكراً  املرأة  وتعتربه 

بينهام،  املشرتكة  اللغة  وغياب  والفكري 

ويتبعها العنف ىف مفاهيم الحب املبني 

عىل املودة والرحمة بني الزوجني. واملرأة 

بحكم طبيعتها تحكمها العاطفة وبحاجة 

إىل العاطفة واالهتامم كام اعتادت عليه 

ىف بيت والدها واعتقدت انها ستجده ىف 

عش الزوجة ويحدث الصدام ورمبا لعدم 

تهيأتها بشكل مناسب قبل الزواج وعدم 

إدراك الكثري من االزواج بأهمية الكلامت 

وبحكم  املرأة  نفسية  عىل  والعبارات 

يعطي  ال  التي  السائدة  املجتمع  ثقافة 

الرجل أهمية لهذا الجانب حتى اليعتربه 

زوجته  أمام  شخصيته  من  يضعف  أنه 

املنزل  خارج  اآلخرين  مع  يرددها  ورمبا 

و«االتيكيت«،  »الربيستيج«  من  كنوع 

خاصة إذا كان شخصية مرموقة ذا مكانة 

وتتفاجأ  لباقة  بكل  بها  ويتحدث  رفيعة 

أنه صارم الطبع مع أهل بيته ويكاد هذا 

صىل  الرسول  ووصايا  القرآن  مع  يتناىف 

خريكم  )خريكم  ومنها  وسلم  عليه  الله 

ألهله(.

الزوج  كان  لو  آخر  عنف  هناك  وأيضا   

منذ  والده  اعتاد  أرسية  بيئة  من  قادماً 

الصغر عىل رضب والدته وترعرع ىف مثل 

ناجحاً  زوجاً  سيكون  فهل  األجواء،  هذه 

لديه  ستكون  أنه  أم  الزوجية،  حياته  ىف 

مصري  وما  لوالده  النفسية  الثقافة  نفس 

من  العديد  ويليها  واألبناء؟،  الزوجة  من  أرسته 

النساء الاليئ يطلنب االنفصال أو الطالق بعد مسرية 

اشباعها  عدم  يكون  والسبب  الزواج  من  سنوات 

عاطفياً بإحدى الكلامت العاطفية أو تحمل الشكر 

الحب  ومفاهيم  ثقافة  غياب  بسبب  والتقدير 

للعديد  واالجتامعية  النفسية  اآلثار  وما  للزوجني 

املسلسالت  من  العديد  يتابعن  الاليئ  النساء  من 

العاطفية الرتكية وغريها مبئات الحلقات ويتعايشن 

الواقع  عن  مختلف  خيال  ىف  يتعايشن  ورمبا  معها 

الواقعية  الزوجية  حياتهن  ىف  عنه  مخالفة  بصورة 

وكيف ستكون لغة الحوار املشرتك مابني فكر يعيش 

ىف  بالعاطفة  واليبايل  ملهم  غري  وزوج  الخيال  عىل 

قلة  ورمبا  الحقا،  ومايتبعها  الزوجة  مع  معاملته 

تلعب  الزواج  قبل  للفتيات  الثقافية  األرسة  وعي 

دورا كبريا ىف سبب اآلثار التى يتعرض لها الفتيات 

تهيأتهن  وعدم  املرهفة  الحياة  بسبب  الزواج  بعد 

وتدريبهن عىل الحياة الزوجية وأنها مخالفة بشكل 

من  مختلفة  أشكال  وتحمل  والخيال  لألحالم  عام 

السامت الشخصية للزوج رمبا تكون متاثل الوالدين 

بالعنف  الفتيات  وتفاجأ  نقصان  أو  زيادة  ورمبا 

أرسية  بيئة  من  القادم  الزوج  وسامت  ثقاقة  مع 

عاطفي  طالق  إما  عنه  وينتج  مخالفة  ومجتمعية 

فهناك  ولذا  نهايئ،  طالق  أو  الزواج  سقف  تحت 

املرأة  له  تتعرض  الذى  العنف  أشكال  من  العديد 

الحالية  األحداث  مع  يتناسب  مبا  مختلفة  بأشكال 

للتحوالت الثقافية والتي تأخذ التغيري الشكىل فقط 

الزوجني  لثقافة  والداخىل  الجذرى  التغيري  دون 

والنفسية  اإلعالمية  األضواء  تسليط  تتطلب  والتى 

الرشيكني  من  الطرفني  كال  لتنبية  واالجتامعية 

العنف وليس  القادمة من أشكال  الحاالت  لتجنب 

فقط العنف الجسدى كام يتصوره الكثري.

كام أننا قادرون من خالل الخدمات الرائدة للجهات 

القيام بهذا الجانب والذي يتطلب املزيد  املختصة 

أقيمت  كام  واالجتامعية  النفسية  الفعاليات  من 

هذه الفعالية ولها آثار ايجابية عىل الوعي الفكري 

واملنبثقة   ، عام  بشكل  واملجتمع  لألرسة  والثقايف 

املودة  عىل  املبنية  والنبوية  اإلسالمية  التعاليم  من 

والرحمة ووصايا الرسول الكريم )رفقاً بالقوارير(.

رفقا بالقوارير
موزة عبدالعزيز آل إسحاق 

كاتبة بجريدة الشرق القطرية - ناشطة أجتماعية 

اإلثنين 28 ديسمبر 2015 م 



آثار  تتسبب  العاملية،  الصحة  منظمة  لتقديرات  وفقا 

تغري املناخ بالفعل يف عرشات اآلالف من الوفيات سنويا 

– انطالقاً من موجات الحر الشديد والفيضانات وغريها 

من ظواهر الطقس املتطرفة، وتغري أمناط املرض، وتدهور 

نوعية الهواء والغذاء واملاء، والرصف الصحي. 

 )21-COP( ويوفر مؤمتر األمم املتحدة حول تغري املناخ

الذي سيفتتح يف الثالثني من نوفمرب ترشين الثاين بباريس 

تغرّي  من  للحد  فقط  ليس  للوصول  هامة  فرصة  للعامل 

الحالية  األجيال  صحة  لحامية  أيضا  ولكن  وآثاره،  املناخ 

واملستقبلية. وتعترب منظمة الصحة العاملية اتفاق باريس 

لديه  اتفاق  إنه  وقالت   - الصحية  االتفاقات  أهم  من 

القدرة عىل إنقاذ األرواح يف أنحاء العامل.

املعروفة  املناخ  تغري  مكافحة  وسائل  تجلب  أن  وميكن 

توضح  وكام  الهامة.  الصحية  املكاسب  جيدا،  واملوثقة 

موجزات منظمة الصحة العاملية الجديدة حول تغري املناخ 

والصحة لكل بلد، تعترب االستثامرات منخفضة الكربون يف 

مسار التنمية، والطاقة النظيفة املتجددة، وتعزيز املرونة 

تجاه املناخ، جميعها استثامرات يف مجال الصحة.

جدواها  أثبتت  التي  التدخالت  تنفيذ  ينقذ  أن  ويتوقع 

مثل  األجل،  قصرية  املناخ  ملوثات  انبعاثات  من  للحد 

الكربون األسود وامليثان، وتحقيق معايري فعالة لالنبعاثات 

واملركبات، ما يقرب من 2.4 مليون شخص سنويا، والحد 

مئوية  درجة   0.5 بنحو  الحراري  االحتباس  ظاهرة  من 

بحلول 2050. 

كام أنه يتوقع أن يساهم وضع رسوم عىل الوقود امللوث 

الوفيات  السلبية يف خفض  الصحية  اآلثار  عن  للتعويض 

والحد  النصف،  مبقدار  الطلق  الهواء  تلوث  عن  الناجمة 

 ،%20 تتجاوز  بنسبة  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  من 

وجمع إيرادات تصل إىل ما يقرب من ثالثة تريليون دوالر 

سنويا - أكرث من نصف إجاميل قيمة اإلنفاق عىل الرعاية 

الصحية من قبل جميع الحكومات يف العامل.

إن تعزيز املرونة الصحية ملخاطر تغري املناخ، مبا يف ذلك 

الحر شدة  موجات  املبكر ألكرث  اإلنذار  نظم  مثل  تدابري 

وتواترا، وحامية املياه والرصف الصحي وخدمات النظافة 

عدم  يكفل  أن  شأنه  من  والجفاف،  الفيضانات  آثار  من 

األمراض  أحرز مؤخرا ضد  الذي  التقدم  تراجع  أو  تباطؤ 

التي تتأثر بعوامل املناخ املتغرية باستمرار وتؤثر سلباً عىل 

صحة األشخاص.

املتحدة  األمم  مؤمتر  أن  العاملية  الصحة  منظمة  وترى 

الصحي  للقطاع  املناسب  الوقت  املناخ هو  بتغري  املعني 

من  "ونطلب  الدولية  املناخ  مناقشة  يف  صوته  إلسامع 

البلدان العمل معا وتقديم التزامات جريئة لحامية كوكبنا 

وصحة األجيال الحالية واملستقبلية."

القرار  الصحة وغريهم من صناع  ومن أجل متكني وزراء 

املقبلة،  املناخ  مفاوضات  يف  الصحة  قضايا  منارصة  من 

أطلقت منظمة الصحة العاملية، بالتعاون مع اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ ورشكاء آخرين، أول 

موجزات قطرية حول تغري املناخ والصحة ل14 بلدا.

الحالية  اآلثار  حول  حديثة  معلومات  املوجزات  وتوفر 

املناخ عىل صحة اإلنسان، واستجابات  واملستقبلية لتغري 

السياسات الحالية يف كل بلد عىل حدة. كام أنها تسلط 

التخفيف من تغري  الرامية إىل  أن اإلجراءات  الضوء عىل 

وامليش  النظيفة  الطاقة  مصادر  إىل  التحول  مثل  املناخ، 

وركوب الدراجات الهوائية، وميكن أيضا أن تفيد الصحة.

بنغالديش،  الدراسة،  شملتها  التي  البلدان  بني  ومن 

وماليزيا،  وغانا،  واثيوبيا،  ومرص،  وكولومبيا،  والربازيل، 

وتايلند  والفلبني،  وبريو،  وعامن،  ونيجرييا،  واملغرب، 

وتنزانيا. وسيتم إطالق موجزات إضافية  يف كانون االول 

وأوائل عام 2016.

* موقع منظمة الصحة العاملية 
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 7العدد:  األولقضايا عالمية 
منظمة الصحة العالمية تطالب بإجراءات عاجلة لحماية الصحة من تغّير المناخ

الحد من آثار تغير المناخ يمكن أن يحقق فوائد صحية كبيرة وفورية. 

»قضاة المحاكم« يسترشدون بنظام »الحماية من اإليذاء« في قضايا العنف األسري

     الرياض: فداء البديوي

كشف مسؤول يف وزارة العدل السعودية، عن بدء قضاة 

املحاكم تطبيق إجراءات التعامل مع العنف األرسي من 

أقره  الذي  اإليذاء  من  الحامية  بنظام  اسرتشادهم  خالل 

مجلس الوزراء عام 1434هـ.

إدارة  عىل  العام  املرشف  العدل  وزير  مستشار  وأبلغ 

العود،  نارص  الدكتور  الوزارة  يف  االجتامعية  الخدمة 

التعامل  إجراءات  املحاكم  قضاة  تطبيق  ببدء  »الحياة« 

مع العنف األرسي، من خالل اسرتشادهم بنظام الحامية 

من اإليذاء قبل إطالق برنامج التعامل مع قضايا العنف 

األرسي املوجه للقضاة.

مهارات  ليعزز  يأيت  الربنامج  هذا  أن  إىل  العود  وأشار 

القضاة عند نظر قضايا العنف األرسي يف مجلس القضاء، 

يف  املستجدات  وآخر  اإلجراءات  عىل  تعرّفهم  جانب  إىل 

مجال العنف األرسي.

وأفاد، بأن تدريب القضاة عىل التعامل مع قضايا العنف 

األرسي يعد خطوة مهمة لتهيئة القضاة للتعامل مع قضايا 

العنف وازدياد وعي املجتمع بحقوقهم، ولجوء املترضرين 

من العنف األرسي إىل القضاء إلنصافهم، موضحاً أن قضايا 

العنف التي وردت إىل املحاكم بلغت 13 قضية عنف ضد 

األطفال، و12 قضية عنف ضد املرأة، و152 قضية عنف 

أرسي سجلت خالل العام املايض.

لألحوال  إدارات  أو  محاكم  تخصيص  أن  إىل  ولفت 

الشخصية بهدف ترسيع الفصل يف القضايا األرسية أتت 

ضمن حزمة القرارات التي تنهي وتحل مشكالت القضايا 

وجه  عىل  األرسي  العنف  وبقضايا  بها  وتتكفل  األرسية 

التحديد، مع تحقيق الجودة يف الحكم القضايئ، وإكساب 

القضاة مزيداً من القدرة العلمية واملهنية التي يسهم فيها 

التخصص القضايئ.

إىل ذلك أعلنت وزارة العدل أمس، مناقشة 22 قاضياً يف 

وزارة العدل مفاهيم العنف األرسي وتأصيالته الرشعية، 

تدريبي  برنامج  ضمن  منه،  السمحاء  الرشيعة  وموقف 

أصحاب  فيه  وقف  بالرياض،  يومني  مدى  عىل  قُدم 

الفضيلة عىل عدد من الصور الواقعية من العنف األرسي، 

وموقف اإلسالم منه، وأسباب ذلك العنف، مع االطالع 

عىل النظريات املفرسة للعنف األرسي، وتأويالته النفسية 

الوزارة  ودربت  معها،  التعامل  وكيفية  والسيكولوجية، 

القضاة عىل فهم حاالت العنف األرسي وهيأتهم مع قضايا 

العنف يف محاكم األحوال الشخصية، واملحاكم الجزائية يف 

مناطق اململكة كافة، عرب برامج ينفذها قضاة وباحثون 

خالل  من  املجتمع  وعي  ازدياد  إىل  هادفة  اجتامعيون، 

طرح محاور عدة، تختص بقضايا العنف لتدريب قضاتها 

إلنصاف من تظلم وترضر نتيجة هذا العنف.

مع  متزامنة  العـدل خطوة  وزارة  قضاة  تدريـب  وجــاء 

بدرس  للقضـاء  األعىل  للمجلـس  السـامي  املقـام  توجيه 

مشكالت  أهم  أحد  باعتباره  األسـري  العنف  موضوع 

األرسة، وما يرتتب عليه من نتائج سلبية تؤثر يف األرسة، 

وارتباطها الوثيق بقضايا الوالية والحضانة والزيارة يؤثر يف 

األبناء الصغار بالرضر النفيس واالجتامعي الذي يحدث 

لهم، ومدى مالءمة استمرار صالحية األبوين أو أحدهام، 

والظلم  العنف  من  اإلشكاالت  بعض  ظل  يف  وخصوصاً 

الواقع عىل األوالد من خالل القضايا املنظورة يف املحاكم.

وأكد عضو مجلس القضاء األعىل الشيخ سعود آل معجب 

وصوره  ومفهومه  األرسي  العنف  »دور  برنامج  ختام  يف 

واإلجراءات القضائية تجاهه« أخرياً، أهمية هذا الربنامج 

وخصوصاً  للمعنف  بالحقوق  معرفة  إىل  الوصول  ألجل 

يف  يعمل  الذي  القايض  عىل  يجب  أنه  موضحاً  الصغري، 

أو  املحضون  بجانب  يهتم  أن  الشخصية  األحوال  قضايا 

املوىل عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الوالية، 

ومراعاة جانب املحضون ومصلحته عند الحكم.

األعىل  املجلس  بيان  تعميم  إىل رضورة  آل سعود  وأشار 

الشأن يف جميع املحاكم عىل وجه  باعتامد ذلك  للقضاء 

الرسعة.

للتعامل  القضاة  تهيئة  تستهدف  العدل  وزارة  أن  يذكر 

مع قضايا العنف األرسية عرب تعزيز دور القضاء يف الحد 

من العنف األرسي، وتحديد اإلجراءات القضائية واألحكام 

تطبيقات  استعراض  مع  األرسي،  العنف  لقضايا  الجزائية 

قضائية عىل قضايا العنف األرسي.

* صحيفة الحياة اإللكرتونية

كتبه: أ. كراغز

تغري املناخ يأثر عىل الطبيعية ويزيد اإلحتباس الحراري
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 8العدد: األولالصفحة األخيرة
الوظيفة اإلجتماعية للصحافة... بين الحضور 

والغياب
اإلجتامعية  الوظيفة  تحظ  مل 

تستحقه،  الذي  باالهتامم  للصحافة 

تناله  الذي  الرتكيز  تنل  مل  أنها  كام 

حيث  للصحافة،  األخرى  الوظائف 

اهتامم  السياسية  الوظيفة  تتصدر 

والصحافة  عامة،  اإلعالم  وسائل 

تعكس  الرؤية  هذه  أن  غري  خاصة. 

شيئا من قصور الرؤية بالنسبة للدور 

الوظيفي لوسائل اإلعالم واالتصال.

ينبغي  للمجتمعات  املثيل  فالنظرة 

كيانا  املجتمع  كون  من  تنطلق  أن 

ميكن  وال  متشابكا،  ونسيجا  واحدا، 

لهذا الكيان أن يسري عىل نحو سوي 

مكوناته  بأحد  االهتامم  تم  ما  إذا 

عىل حساب األخرى، وكذلك وسائل 

اإلعالم ال تؤدي وظيفتها عىل النحو 

تصب  التي  وبالكيفية  منها،  املرجو 

يف مصلحة املجتمع بوجه عام حال 

عىل  لوظيفة  تغليبها  أو  اهتاممها 

حساب الوظائف األخرى.

تشري  الصحفية  املامرسات  أن  غري 

إىل إعالء الوظيفة السياسية لوسائل 

اإلعالم واالتصال عىل ما عداها من 

وظائف الصحافة، وتؤكد التحليالت 

التليفزيوين  البث  بخرائط  الخاصة 

واإلذاعي واملنشورة يف كتب اإلحصاء 

النرشات  من  وغريها  السنوية 

اإلحصائية املتخصصة إىل غلبة املواد 

عداها  ما  عىل  والرتفيهية  السياسية 

من املواد األخرى، ويف بعض األحيان 

يف  خجال  االجتامعية  املواد  تتوارى 

تلك القوائم اإلحصائية، فهي إما يف 

خانة الواحد، أو ما بعد الفاصلة!

وقد تكون الصورة تغريت عىل نحو 

بعض  بدأت  حيث  مؤخرا،  محدود 

تهتم  –مثال-  التليفزيونية  القنوات 

أو  اإلبراز  ما يعرف بقصص  بتقديم 

القصص املنوعة؛ مبا يف ذلك القصص 

اإلنسانية، كام برزت حديثا اإلذاعات 

املجتمعية يف بعض البلدان العربية، 

وإن كانت هذه التجربة قد تعرثت 

ذاتها  التجربة يف حد  لكن  ما،  نوعا 

اإلعالم  مسرية  يف  هام  لتغري  تؤرخ 

الصحافة  صعيد  عىل  أما  العريب. 

»املالحق«  فتعترب  املطبوعة، 

التجارب  أحد  األسبوعية  الصحفية 

الرائدة يف مجال اإلعالم االجتامعي، 

يف  البارزة  املحطات  من  تعد  كام 

تاريخ الصحافة العربية.

لتغليب  عادة  التفسري  يذهب 

للوظيفة  اإلعالم  وسائل  اهتامم 

السياسية عىل ما عداها من وظائف 

بأهمية  القول  إىل  األخرى  الصحافة 

للمجتمع،  بالنسبة  الوظيفة  هذه 

ما  عىل  السيايس  الجانب  وتأثري 

األخرى،  الحياة  جوانب  من  عداه 

عىل  تبدو  عالقة  صاغت  وبذلك 

الرغم  وعىل  واملتبوع.  التابع  غرار 

يف  أنها  إال  الرؤية،  هذه  أهمية  من 

تصل  أن  ينبغي  ال  التقديرات،  أقل 

بوظائفها  الصحافة  فيه  تخل  حدا 

إىل  املجتمع  فحاجة  املجتمعية، 

عن  يقل  ال  االجتامعية  الوظيفة 

حاجته للوظائف الصحافة األخرى.

حرفة  املطاف  نهاية  يف  الصحافة 

يقوم  وصناعة  الصحفيون،  ميتهنها 

العمل  مجال  يف  املختصون  عليها 

نجاح  فإن  ثم  ومن  الصحفي، 

مرهون  االجتامعية  الصحافة 

للمجتمع  بتقدميها  االهتامم  مبدى 

فيه  ينفصم  ال  محرتف،  نحو  عىل 

املضمون،  عن  بالشكل  االهتامم 

ناهيك عن املبادئ األساسية للعمل 

تتغري  ولن  مل  التي  املهني  الصحفي 

باألمس  فالصحفيون  الوقت،  مبرور 

يف  يستندون  اليوم،  عليه  هم  كام 

مجموعة  إىل  املهنية  مامرساتهم 

التي  العاملية  واملبادئ  القيم  من 

رضورة  عىل  مجملها  يف  تؤكد 

واالنصاف  والعدالة  الدقة  مراعاة 

والتوازن وغريها من مبادئ املامرسة 

ال  املبادئ  وهذه  املهنية،  الصحفية 

يطالها التقادم، وتخرج الصحافة عن 

مبقدار  مفهومها  عن  فضال  وظيفها؛ 

انحرافها عن هذه املبادئ.

األمثلة  من  العديد  رسد  بوسعنا 

إىل  املجتمعات  حاجة  عىل  للتدليل 

قضاياهم،  تتناول  التي  الصحافة 

هذه  وتضع  مشكالتهم،  وتعالج 

أجندة  عىل  واملشكالت  القضايا 

عن  ناهيك  العام؛  الرأي  اهتاممات 

الحاجة  هذه  وتتأكد  القرار،  صناع 

من خالل إقبال الجمهور عىل اقتناء 

أو  األسبوعية  الصحفية  املالحق 

النوع  لهذا  تكرس  التي  الصفحات 

النسخ  أعداد  فرتتفع  القضايا،  من 

يف  التوزيع  نسبة  وتزيد  املطبوعة، 

األيام املكرسة لهذا النوع من اإلصدار 

الصحفي أو األبواب املتخصصة، مام 

الجمهور  شغف  مدى  عىل  يؤكد 

يقوم  التي  االجتامعية  بالصحافة 

محرتفون،  صحفيون  صناعتها  عىل 

يؤمنون بأهمية الوظيفة االجتامعية 

اإليجايب  التغيري  وإحداث  للصحافة، 

ملا فيه الصالح العام يف نهاية املطاف.

الدكتور: عبدالرحمن الشامي 

في ربوع الجامعة 

جامعة قطر تحتفل باليوم الوطني
اكتست جامعة قطر يوم أمس االثنني بأعالم دولة 

قطر  جامعة  نظمته  وطني  عرس  يف  وذلك  قطر 

املوافق  للدولة  الوطني  باليوم  احتفاال  احتفاال 

يف  وذلك  الحايل  ديسمرب  شهر  من  عرش  للثامن 

وسيكون  العليا.  اإلدارة  ملبنى  الخلفية  الساحة 

هناك احتفال خاص بالبنات اليوم الثالثاء املوافق 

15 ديسمرب.

وقد متيزت فعاليات هذا العام التي اختري لها وسم 

من  األوىل  هي  مسابقات  بتقديم  #واليئ_لوطني 

نوعها؛ مثل مسابقة »راوي الجامعة« باإلضافة إىل 

الشعرية«  »املسابقة  مثل  املسابقات  من  العديد 

و«أفضل صورة وطنية« وغريها من الفعاليات مثل 

»بيت  وفعاليات  والسيارات«  الدراجات  »مسرية 

تاله  الوطني  بالنشيد  االحتفال  بدأ  وقد  عر«.  الشَّ

فقرة إنشادية وفيديو يستعرض تاريخ دولة قطر 

بالعلم  أوبريت  إىل  باإلضافة  وشيوخها،  وُحّكامها 

قطر  جامعة  طلبة  إخراج  من  وهو  الوطن  نبني 

عبدالعزيز  املبدع  املنشد  قدمها  إنشادية  وفقرة 

الفائزين  بتكريم  الحفل  اختُتم  وقد  العليوي. 

باملسابقات ملهرجان اليوم الوطني لعام 2015.

د. طارق سويدان: ال وجود لشعب من دون هوية

الجامعة تستضيف فضيلة الشيخ العريفي

الباحث واملفكر والداعية  استضافت جامعة قطر 

اإلسالمي د. طارق السويدان والذي حارض يف ندوة 

بعنوان: )هويتنا بني األصالة والتغريب(،  وشهدت 

مساعد  اليافعي  عبدالله  السيد/  حضور  الندوة 

الطالبية والخدمات،   للحياة  الجامعة  نائب رئيس 

باإلضافة إىل حضور مكثف من طلبة الجامعة 

وأعضاء هيئة التدريس واملهتمني.

الرواق  نادي  أنشطة  ضمن  الندوة  هذه  وجاءت 

الذي يعد هيئة طالبية تحت مظلة إدارة  الثقايف 

األنشطة الطالبية بجامعة قطر.

نرش  أجل  من  يعمل  النادي  أن  بالذكر  والجدير 

الوعي الفكري ورفع الكفاءة العلمية وتثمني قيمة 

وتنمية  الجامعي  املجتمع  يف  الفكريّة  التعّدديّة 

العقول الطالبية. 

كلية  نادي  مع  بالتعاون  اإلعالم  نادي  استضاف 

اإلدارة واالقتصاد ومؤسسة الشيخ ثاين بن عبدالله 

املعروف  الداعية  )راف(  اإلنسانية  للخدمات 

عبدالرحمن  بن  محمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة 

العريفي. وقد حرض الفعالية منتسبو الجامعة من 

طلبة وأعضاء هيئة تدريس.

وخالل اللقاء، تحدث فضيلة الشيخ العريفي عن 

مسريته األكادميية والتي ابتدأت باختياره تخصص 

الثانوية العامة وقال: »قُبلت يف كلية  الطب بعد 

الرشيعة  لدراسة  اتجهوا  زماليئ  ولكن  الطب 

الرشيعة،  تخصص  دراسة  اقناعي  يف  ونجحوا 

أكتفي  ال  أن  األوىل  السنة  منذ  قررت  أين  إال 

أواصل دراستي وصوال  وإمنا  البكالوريوس  مبرحلة 

للامجستري والدكتوراه«.

مركز التطوع والخدمة المجتمعية بجامعة قطر 
ينظم »حملة أنا إغاثي«

ق مركز التطوع والخدمة املجتمعية بجامعة قطر 

الخريية  بقطر  املحلية  التنمية  إدارة  بالتعاون مع 

إىل  يهدف  الذي  إغايث«  »أنا  التطوعي  برنامجها 

بث وعي حول مفهوم اإلغاثة ومواجهة الكوارث 

وذلك يومي 29 و30 نوفمرب 2015، مبشاركة عدد 

كبري من طالب وطالبات جامعة قطر. ويأيت هذا 

الربنامج »أنا إغايث« يف إطار تعاون جامعة قطر مع 

لالجئني  الدعم  حشد  بهدف  وذلك  الخريية  قطر 

السوريني يف الحدود الرتكية واللبنانية واالستفادة 

الوقت  الشباب، واستغالل  املبادرة لدى  من روح 

الجهود  دعم  يف  الجامعيني  الطلبة  لدى  املتوفر 

التطوعية، وخدمة القضايا اإلنسانية.

* موقع جامعة قطر
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