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 جواد حمد بن جوعان يتوج الخارجية تدعو املواطنني لعدم السفر للبنان 
بسباق رئيس اإلمارات 

 عواصم - وكاالت - نور الحملي »

كـــافـــة  أمـــــــس  الــــخــــارجــــيــــة  دعـــــــت وزارة 

املـــواطـــنـــني لـــعـــدم الــســفــر إلــــى لــبــنــان في 

الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي، حــــرصــــًا عـــلـــى أمــنــهــم 

وسالمتهم.

وذكــــر مــصــدر بــــالــــوزارة أن تــلــك الــدعــوة 

نـــاتـــجـــة عـــــن «األوضــــــــــــاع األمــــنــــيــــة غــيــر 

املـــســـتـــقـــرة فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 

الـــشـــقـــيـــقـــة، ومـــــا قــــد يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا مــن 

تداعيات».

الـــوزارة املواطنني املتواجدين  كما دعــت 

فــــي لـــبـــنـــان حـــالـــيـــًا إلـــــى املــــــغــــــادرة، وفـــي 

حــالــة ضــــرورة بــقــائــهــم عليهم االتــصــال 

بـــســـفـــارة دولـــــــة قـــطـــر فــــي بــــيــــروت عــلــى 

 ،009611804258 ،009611865271)

009611804256) إلبــالغــهــم بــاألســمــاء 

ومقر اإلقامة.

هـــذه الــخــطــوة، أقــدمــت عليها أيــضــًا كل 

مــــن دولـــــــة اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة 

ومملكة البحرين، حيث نصحت كل من

أبـــو ظــبــي واملــنــامــة رعــايــاهــمــا بــمــغــادرة 

لبنان، نتيجة «ما تشهده تلك البالد من 

أوضاع أمنية غير مستقرة».

وفي السياق ذاته، يتوقع أن تشهد األيام 

الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة إلــــغــــاء حــــجــــوزات ســفــر 

القطريني تجاه لبنان، بحسب تقديرات 

مسؤولي شركات سياحة وسفر محلية.

وقـــال هـــؤالء لـــ «�»: «مـــن املــرجــح أن 

يــلــغــي املـــواطـــنـــون حــجــوزاتــهــم لــلــبــنــان 

الــذي يمر بــأحــوال غير مستقرة»، فيما 

أكــــــد آخــــــــرون أن اإلقـــــبـــــال عـــلـــى الــســفــر 

لــــبــــيــــروت كـــــــان ضـــعـــيـــفـــًا قـــبـــيـــل دعـــــوة 

«الــخــارجــيــة» لــلــقــطــريــني بــعــدم الــذهــاب 

لبيروت.

ورجـــحـــوا أال تحظى دول عــربــيــة أخــرى 

املــواطــنــني للسفر  بالتفضيل مــن جــانــب 

تــــجــــاهــــهــــا، مــــتــــوقــــعــــني تـــــحـــــول أســــفــــار 

املـــواطـــنـــني نــحــو دول أوروبـــــــا وأمــيــركــا 

وشرق آسيا. 

الدوحة - � »
 

فــاز الــجــواد «تــي أم فــريــد تــكــســاس» ملك الشيخ حمد بــن جوعان 

ثــانــي بسباق رئــيــس دولـــة اإلمــــارات العربية املتحدة  بــن حمد آل 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للخيل العربية األصيلة في مدينة 

بالتيمور بوالية ميريالند األميركية.

وبلغت مسافة السباق -حسب موقع قناة الكأس- كيلومترًا وواحدًا 

وثمانمائة متر، حيث فاز الجواد بقيادة الفارس أبيل كاستييانو 

من بني عشرة أحصنة مشاركة. 

 قرارات وتشريعات لتنظيم آليات الصرف

القسائم التعليمية لجميع أبناء أهل قطر 
 الدوحة - � »

قال املجلس األعلى للتعليم إن نظام القسائم 

الــتــعــلــيــمــيــة -الـــــذي يــبــدأ تــطــبــيــقــه اعــتــبــارًا من 

أبــنــاء  املــقــبــل- يشمل جميع  الــعــام األكــاديــمــي 

القطريني، دون التقيد بعدد محدد.

وتــغــطــي قــيــمــة الــقــســيــمــة الــتــعــلــيــمــيــة الــرســوم 

الدراسية للطالب، وبحد أقصى (28.000) ريال 

للعام الدراسي الواحد في جميع املراحل.

وتـــحـــدثـــت صــــبــــاح الــــهــــيــــدوس مــــديــــرة هــيــئــة 

الـــوزارات  التعليم -فــي لقاء موسع مع ممثلي 

واملــؤســســات الحكومية للتعريف والــتــشــاور 

حــول السياسات واإلجـــراءات الخاصة بنظام 

الـــقـــســـائـــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة- عــــن قـــــــــرارات وزاريـــــــة 

وتشريعات خاصة بنظام القسائم، ستصدر 

لتنظم آليات الصرف.

 وطرح مديرو املوارد البشرية واملسؤولون في 

املؤسسات الحكومية العديد من االستفسارات 

واملــقــتــرحــات بــشــأن الــنــظــام وآلـــيـــات الــصــرف 

وضـــوابـــطـــه، أجـــابـــت عــنــهــا قــــيــــادات املــجــلــس 

األعــلــى للتعليم، حــيــث أثــيــر ســـؤال مــن ممثل 

الــجــهــات الحكومية حـــول تقيد بعض  إحـــدى 

الــدولــة بمنح بــدل التعليم ألربعة  مــؤســســات 

من األبناء فقط، ورد السيد ناصر املالكي مدير 

الــخــدمــات املــشــتــركــة بــقــولــه إن نــظــام القسائم 

يمكن أن يستفيد مــنــه جميع األبـــنـــاء دونــمــا 

تقيد بــعــدد مــحــدد. وأوضــحــت األســـتـــاذة أمــل 

الــكــواري مديرة مكتب تكنولوجيا املعلومات 

أن القسيمة تمنح ألولــيــاء األمـــور وفقًا للرقم 

لــولــي األمــــر، منعًا  الشخصي للطالب ولــيــس 

لالزدواجية في الصرف. 

 الدوحة - قنا  »

يــنــطــلــق الـــيـــوم «مــنــتــدى الـــدوحـــة الــثــانــي عــشــر ومــؤتــمــر إثــــراء 

املــســتــقــبــل االقـــتـــصـــادي لــلــشــرق األوســــــط» بــفــنــدق الــشــيــراتــون، 

وتستمر فعالياته ثالثة أيام.

ويشارك في أعمال املنتدى -الذي يعقد بالتزامن مع مؤتمر إثراء 

املستقبل االقتصادي للشرق األوسط- العديد من رؤساء الدول 

والحكومات والوزراء ونواب البرملانات ورجال األعمال وخبراء 

في مختلف املجاالت من شتى أنحاء العالم.

ويتضمن جدول أعمال املنتدى مجموعة من الجلسات وورش 

العمل، ملناقشة عدة رؤى حول التنمية والسلم وسبل تحقيق 

االستقرار العاملي. 

الدوحة - � »
 

الـــدوحـــة  عــلــمــت «�» أن مـــديـــر مـــركـــز 

لحرية اإلعالم السيد يان كولني أمر -عبر 

البريد اإللكتروني مــن هــولــنــدا- بإحالة 

مــديــر الــشــؤون اإلداريــــة واملــالــيــة باملركز 

للتحقيق وإغالق مكتبه. 

 وكــــان مــديــر الـــشـــؤون اإلداريــــــة واملــالــيــة 

اعـــتـــمـــاد أوراق مهمة  (مــــواطــــن) رفــــض 

قـــدمـــهـــا مـــديـــر املــــركــــز الــــــذي اعـــتـــبـــر ذلـــك 

تحديًا له ولسلطاته.

الــشــؤون اإلداريـــة واملالية  وفوجئ مدير 

بــغــلــق جــهــاز الــكــمــبــيــوتــر فــي مكتبه من 

قسم الـ (IT) الــذي أفــاد مسؤولوه بأنهم 

تلقوا أوامر عبر الهاتف بإغالق الجهاز.

وأغـــلـــق مــكــتــب مــديــر الـــشـــؤون اإلداريــــــة، 

ومنع من أخذ أي أوراق من املكتب.

ـــلـــم أن مــديــر الـــشـــؤون اإلداريــــــة يصر 
ُ
وع

حاليًا على اعــتــذار مــديــر املــركــز على ما 

وصــفــه بالتصرف املــســيء املــخــالــف لكل 

األعراف اإلدارية. 

 منتدى الدوحة اليوم 

 كولني يحيل مديرًا قطريًا بمركز حرية اإلعالم للتحقيق 

 رئيس املخابرات املصرية يزور الدوحة 

 ألوروبا 
ً
 تشيلسي بطال

الدوحة - � »
 

اللواء مــراد موافي  يبحث رئيس جهاز املخابرات العامة املصرية 

مـــع املــســؤولــني الــقــطــريــني بــالــدوحــة الـــيـــوم آخـــر تـــطـــورات الــوضــع 

فـــي املــنــطــقــة، خــصــوصــًا األزمـــــة الـــســـوريـــة، والـــوضـــع فـــي األراضــــي 

الفلسطينية، إلى جانب مستقبل العالقات املصرية القطرية.

وغـــادر مــوافــي القاهرة مساء أمــس فــي زيـــارة لقطر تستغرق عدة 

أيام. 

 ميونيخ - قنا »

تــوج تشيلسي اإلنــجــلــيــزي  بلقبه األول فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 

إثــر فــوزه على بــايــرن ميونيخ األملــانــي أمــس فــي املــبــاراة النهائية 

للبطولة، والتي أقيمت على استاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونيخ.

وحسم تشيلسي اللقب عبر ضربات الترجيح التي انتهت إليها 

املباراة، وتغلب فيها 4/ 3 على بايرن ميونيخ في عقر داره، بعدما 

انتهى الوقتان األصلي واإلضافي للمباراة بالتعادل 1/1.  

رويترز  »  قادة مجموعة الثماني في اجتماع كامب ديفيد بالواليات املتحدة 

�������ملحق

4ص

9ص

 الكونغرس األميركي يؤيد استخدام القوة ضد إيران 

 األمير يبحث مع عباس 
املستجدات الفلسطينية 

 الدوحة - قنا  »

الــتــقــى حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 

حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــبــالد 

املــفــدى بفندق شــيــراتــون الــدوحــة مساء 

أمس أخــاه فخامة الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس (أبو مازن). 

 جرى خالل اللقاء استعراض العالقات 

بــــني الـــبـــلـــديـــن وآخــــــر املـــســـتـــجـــدات عــلــى 

الساحة الفلسطينية. 

ووصـــــــــل عـــــبـــــاس إلـــــــى الــــــدوحــــــة مـــســـاء 

أمــــس فـــي زيـــــارة لــلــبــالد تــســتــغــرق عــدة 

أيام.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله 

مــطــار الـــدوحـــة الـــدولـــي ســـعـــادة الــســيــد 

عبدالله بن خليفة العطية وزير الدولة، 

وســعــادة السيد منير غنام سفير دولة 

فلسطني لدى الدولة. 

 واشنطن - وكاالت »

أيــــــــد مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب األمــــيــــركــــي 

إمــــكــــانــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام الــــــقــــــوة ضــد 

إيـــران فــي حــالــة تهديدها الــواليــات 

املتحدة وحلفاءها بواسطة السالح 

النووي.

لــتــمــويــل  قـــــانـــــون  وأورد مـــــشـــــروع 

الــدفــاع تبناه مجلس النواب  وزارة 

بــغــالــبــيــتــه الـــجـــمـــهـــوريـــة -وفــــقــــًا ملــا 

أذاعـــــه راديـــــو ســـوا مــســاء أمــــس- أن 

هذا األمر ينبغي أن يكون السياسة 

التدابير  األميركية لجهة اتخاذ كل 

الضرورية، بما في ذلك القيام بعمل 

عسكري -إذا اقتضت الضرورة- ملنع 

الــواليــات املتحدة  إيـــران مــن تهديد 

وحــلــفــائــهــا أو جــيــرانــهــا بــواســطــة 

سالح نووي. وال يزال اإلجراء الذي 

تضمنه قانون التمويل -الذي تبناه 

مــجــلــس الـــــنـــــواب- يــتــطــلــب مــوافــقــة 

الـــغـــالـــبـــيـــة  الــــشــــيــــوخ ذي  مـــجـــلـــس 

الديمقراطية. 

اقرأ في الداخل:

• الدور الوحيد للجيش الحفاظ

على أمن الوطن وحدوده 

صـ 22

• عبد املنعم

أبو الفتوح لـ «�»:

أنا ال أعترف

بإسرائيل

19ص
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 منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء املستقبل االقتصادي اليوم 
 الدوحة - قنا  »

يــنــطــلــق الـــيـــوم «مــنــتــدى الـــدوحـــة الــثــانــي 

عشر ومؤتمر إثراء املستقبل االقتصادي 

للشرق األوسط» بفندق شيراتون الدوحة 

وتستمر فعالياته ملدة ثالثة أيام.

ويـــشـــارك فــي أعــمــال املــنــتــدى الــــذي يعقد 

بـــالـــتـــزامـــن مــــع مـــؤتـــمـــر إثــــــــراء املــســتــقــبــل 

االقــــتــــصــــادي لـــلـــشـــرق األوســــــــط الـــعـــديـــد 

مــن رؤســـاء الـــدول والــحــكــومــات والــــوزراء 

ونواب البرملانات ورجال األعمال وخبراء 

فـــي مــخــتــلــف املــــجــــاالت مـــن شــتــى أنــحــاء 

العالم.

ويــتــضــمــن جـــــدول أعـــمـــال املـــنـــتـــدى الـــذي 

يــعــقــد لــلــعــام الــثــانــي عــشــر عــلــى الــتــوالــي 

بالدوحة مجموعة من الجلسات وورش 

العمل التي تناقش جملة من املوضوعات 

تــشــمــل عـــدة رؤى حـــول الــتــنــمــيــة والــســلــم 

وسبل تحقيق االستقرار العاملي.

ومـــــــــن أبـــــــــــرز مـــــــحـــــــاور املـــــنـــــتـــــدى جـــلـــســـة 

حـــــول املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي واالقـــتـــصـــادي 

الـــعـــاملـــي، ومــــحــــور حـــــول الــتــنــمــيــة حــيــث 

يـــنـــاقـــش األهــــــــــداف اإلنــــمــــائــــيــــة لـــأللـــفـــيـــة، 

مــســتــعــرضــًا تـــحـــديـــات اإلنــــجــــاز فــــي ظــل 

األزمة االقتصادية العاملية، ودور التدريب 

والتعليم من أجل تحقيق التنمية، إضافة 

إلـــى دور االســتــثــمــار األجــنــبــي واملــعــونــة 

الدولية في تحقيق التنمية الوطنية.. كما 

يــســتــعــرض هـــذا املــحــور فـــرص ومــجــاالت 

الـــثـــورات العربية  الــعــمــل املمكنة مــا بــعــد 

والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه الــتــنــمــيــة فــي 

الــشــرق األوســـط بعد الــربــيــع الــعــربــي إلى 

جـــانـــب الــتــنــمــيــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة مــــن خـــالل 

التمويل والتخطيط املناسبني، وأبــرز ما 

هــو مطلوب فــي مــالمــح التنمية العربية 

املطلوبة.

 وفــــي مــجــال الــســيــاســة يــتــنــاول املــنــتــدى 

مــــحــــورًا خــــاصــــًا بــمــســتــقــبــل الــــســــالم فــي 

الــشــرق األوســــط يــنــاقــش خــاللــه مستقبل 

السالم في الشرق األوسط ما بعد الربيع 

الــعــربــي وثــــــورات الــشــعــوب وتــأثــيــراتــهــا 

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دولــــيــــًا وإقـــلـــيـــمـــيـــًا.. كــمــا 

يــــنــــاقــــش هــــــــذا املــــــحــــــور تــــأثــــيــــر املـــشـــهـــد 

السياسي ما بعد االنتخابات األميركية، 

فــــي تــحــقــيــق  الـــعـــشـــريـــن  ودور مــجــمــوعــة 

االستقرار العاملي، ودور األمم املتحدة في 

حماية السلم االجتماعي.

 كـــمـــا يـــنـــاقـــش املــــنــــتــــدى مــــحــــورًا خــاصــًا 

بعنوان «الديمقراطية وتحديات الربيع 

الــــعــــربــــي» حـــيـــث يــــتــــنــــاول مـــفـــهـــوم بـــنـــاء 

املــــواطــــنــــة فــــي إطــــــار الـــتـــعـــدديـــة الــديــنــيــة 

واإلثــنــيــة ودور األحــــزاب واملنظمات غير 

الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي بــــلــــورة مــجــتــمــع مــدنــي 

ناشط، إضافة إلى بناء الديمقراطية من 

خالل إرساء آلية تداول السلطة ومنظومة 

قيم ومؤسسات مجتمعية إلى جانب دور 

اإلعـــالم الــعــربــي فــي مرحلة بــنــاء السلطة 

الجديدة.

ويــبــحــث مــنــتــدى الــــدوحــــة الـــثـــانـــي عشر 

فـــي إحـــــداث التغيير  أيــضــا دور اإلعـــــالم 

الـــســـيـــاســـي واالجــــتــــمــــاعــــي فـــــي املــنــطــقــة 

الــعــربــيــة واملــســؤولــيــة األخــالقــيــة لحماية 

الــصــحــافــيــني فــي ظــل الــنــزاعــات املسلحة 

ودور وســــائــــل اإلعـــــــالم اإللـــكـــتـــرونـــي فــي 

الــتــغــيــرات السياسية باملنطقة واإلعـــالم 

العربي في ظل الربيع العربي، إلى جانب 

سلبيات وسائل اإلعالم الحديث في زمن 

التغييرات االجتماعية والجيل الجديد 

لوسائل اإلعالم الحديث ما بعد «تويتر» 

و»فــــــيــــــس بـــــــــوك» واملــــــــدونــــــــات وآثــــــارهــــــا 

املحتملة على العالم العربي.

 وإلــــى جــانــب الــجــلــســات تــتــخــلــل املــنــتــدى 

ورش عــمــل خـــاصـــة تـــتـــنـــاول الـــعـــديـــد من 

الــــقــــضــــايــــا، مـــنـــهـــا الــــتــــداعــــيــــات الــعــمــلــيــة 

للحركات الديمقراطية الجديدة في الشرق 

األوســـــط، والــبــيــئــة االســتــثــمــاريــة فــي دول 

مــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج العربية 

ودول املنطقة، ودور الشباب العربي في 

الثورة وموقعه في املرحلة االنتقالية.

 وتبحث ورش العمل أيضًا محورًا حول 

وســائــل مواجهة تحديات األمــن الغذائي 

في الشرق األوسط، ومحور حول مستقبل 

األقــلــيــات فــي املــنــطــقــة، إلـــى جــانــب محور 

حــــــول آلــــيــــات حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق وتـــعـــزيـــز 

املجتمعات، كما يتضمن املنتدى ورشــة 

عــمــل خــاصــة عــن «حــقــول الــغــاز فــي شــرق 

املتوسط – العاصفة القادمة».

 ويتضمن املنتدى أيضًا ورش عمل منها 

«الشباب والربيع العربي: دوره في الثورة 

وموقعه في املرحلة االنتقالية»، و»حقوق 

األقـــلـــيـــات: تـــجـــارب مـــن الـــعـــالـــم»، و»آلـــيـــات 

حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق وتـــعـــزيـــز املــجــتــمــعــات» 

وورشـــــــــة عـــمـــل حــــــول تـــفـــعـــيـــل تـــوصـــيـــات 

الــدولــي لحماية الصحافيني في  املــؤتــمــر 

الحاالت الخطرة.

 وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــؤتــمــر إثـــــراء املستقبل 

االقــتــصــادي فــإن مــن أبــرز مــحــاوره جلسة 

حول دور األزمــة املالية العاملية في إعادة 

هيكلة السياسة االقتصادية وتداعياتها 

الــــعــــربــــيــــة ودول مــجــلــس  الـــــــــــدول  عــــلــــى 

الـــتـــعـــاون الـــخـــلـــيـــجـــي.  ويـــبـــحـــث املــؤتــمــر 

أيــضــًا مــحــورا حـــول االقــتــصــاد والــتــجــارة 

الحرة ودورهــا في تشكيل النظام العاملي 

الــيــورو  الــجــديــد، كما يناقش تأثير أزمـــة 

على االقــتــصــاد العاملي وجدلية التجارة 

الحرة وتنمية الصناعة الوطنية وموازين 

القوى االقتصادية العاملية في ظل الدول 

الــصــاعــدة والــعــالقــة بــني الــتــجــارة البينية 

للوصول إلى التكامل االقتصادي.

 ويــــقــــدم املـــؤتـــمـــر مــــحــــورا يـــتـــنـــاول رؤى 

إلــى جــانــب جلسة  اقتصادية مستقبلية، 

حــول مــنــاخ االستثمار فــي املنطقة ودول 

مجلس التعاون الخليجي.

 وتـــعـــقـــد ضـــمـــن مـــؤتـــمـــر إثـــــــراء املــســتــقــبــل 

االقتصادي العديد من الجلسات الخاصة 

مــن بينها جلسة حـــول اآلثــــار الخارجية 

عــلــى الــتــنــمــيــة اإلقــلــيــمــيــة، وجــلــســة حــول 

عــــواقــــب الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد عــلــى 

املـــرأة وحــقــوق األقــلــيــات.. كما تضمن تلك 

الــجــلــســات مــحــورا بــعــنــوان «ملــــاذا انــهــارت 

الـــــيـــــونـــــان»، إلــــــى جــــانــــب جـــلـــســـة خـــاصـــة 

تتناول التوجهات املستقبلية في الشرق 

األوسط. 

 املري يرأس ورشة 
حماية الصحافيني 

باملناطق الخطرة 

 الدوحة - � »

يـــتـــرأس ســـعـــادة الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن صميخ 

املــــــــري، رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 

اإلنـــــســـــان، بـــعـــد غــــد الــــثــــالثــــاء عـــلـــى هــامــش 

الــدولــيــة لتفعيل  الــورشــة   ، الــدوحــة  منتدى 

تـــــوصـــــيـــــات «املــــــؤتــــــمــــــر الـــــــدولـــــــي لـــحـــمـــايـــة 

الــصــحــافــيــني فـــي املـــنـــاطـــق الـــخـــطـــرة» الـــذي 

نظمته اللجنة فــي الفترة مــن 22-23 يناير 

املاضي.

يــذكــر أن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنــســان 

بــدولــة قطر تــتــرأس الفريق العامل لتفعيل 

تــــوصــــيــــات مـــؤتـــمـــر حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــيـــني، 

وينتظر أن يلتقي هــذا الفريق األمــني العام 

لـــألمـــم املـــتـــحـــدة ملــتــابــعــة تــفــعــيــل تــوصــيــات 

الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا تـــمـــكـــني أدوات  املـــؤتـــمـــر 

الـــســـالمـــة لــعــمــل الــصــحــافــيــني فـــي املــنــاطــق 

الخطرة، ومنها: ضرورة العمل على تطوير 

أدوات جديدة ملزمة لجميع الدول لالعتراف 

وقـــبـــول االلــــتــــزام بــتــوفــيــر حــمــايــة وســالمــة 

قــرارات مجلس  إلــى  الصحافيني، باإلضافة 

الـــدول بالتزاماتها بحماية  األمـــن، وتذكير 

الصحافيني واملدنيني في مناطق الصراع.

كما أوصى مؤتمر الدوحة الذي دام يومني بـ 

«توسيع مجاالت األحكام القانونية الحالية 

إلــــــى أبــــعــــد مــــن حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــيـــني ضــد 

الــهــجــمــات عــلــى حــيــاتــهــم، لتشمل االخــتــفــاء 

والــخــطــف بــالــقــوة (مـــن قــبــل الــحــكــومــات أو 

الـــجـــهـــات الـــخـــاصـــة) واالعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي 

والترحيل ومنع الدخول واملصادرة وتدمير 

املــمــتــلــكــات وأشـــكـــال الــعــنــف الــجــديــدة الــتــي 

مــر بــهــا الــصــحــافــيــون خـــالل ثــــورات الــربــيــع 

العربي».

ودعــــا إلـــى «تــطــويــر قـــــرارات مــجــلــس حقوق 

اإلنــســان املتعلقة بالهجمات على املنشآت 

اإلعالمية إلى جانب السماح بدخول مناطق 

الصراع وتوفير ممرات إعالمية آمنة».

 ويحضر الورشة الدولية لتفعيل توصيات 

مـــؤتـــمـــر حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــيـــني، مــجــمــوعــة 

مقدرة من الجهات ذات الصلة من كبريات 

الفضائيات واملؤسسات اإلعالمية. 

 من فعاليات منتدى العام املاضي  »


