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)تصوير سعود سالم( منيرة القطان 

ــة  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــفــ ــ ــشــ ــ بــــــكــــــثــــــيــــــر مـــــــــــن الــ
واملـــصـــارحـــة والــــوضــــوح، رفــعــت 
مراقبة الخدمة النفسية في وزارة 
القطان،  منيرة  الدكتورة  التربية 
ــــى بـــعـــض  ــلـ ــ ســــــتــــــار الــــتــــحــــفــــظ عـ
املنتشرة  الــطــابــيــة  الــســلــوكــيــات 

فــــي املـــجـــتـــمـــع املـــــدرســـــي، والـــتـــي 
ــاء  ــيــ ــاتـــت تــــــؤرق املــجــتــمــع وأولــ بـ
األمـــــور بــشــكــل خــــاص، كــاشــفــة لـ 
»الــــــراي« عـــن حــــاالت مـــحـــدودة ال 
تـــشـــّكـــل ظــــاهــــرة، لــكــنــهــا »جــــرس 

إنذار كي نتحرك لدرء الخطر«. 
 وكــشــفــت الــقــطــان عـــن حـــاالت 
ـــل بـــرأســـهـــا من 

ّ
إلـــحـــاد بـــــدأت تـــط

ــبــــات فــي  ــالــ ــفــــوف بـــعـــض الــــطــ صــ
إحدى املدارس الثانوية، اللواتي 
ــيــــوب«،  ــوتــ ــيــ ـــــرن بـــثـــقـــافـــة »الــ

ّ
تـــــأث

بأسئلة  ترتفع  وبــدأت أصواتهن 
مــن مــثــل هــل هــنــاك إلـــه )والــعــيــاذ 
بالله(؟ ملاذا نصلي ؟ ملاذا نصوم؟ 

)التفاصيل ص 20(

مراقبة الخدمة النفسية في وزارة التربية كشفت لـ »الراي« 
ستار التحفظ على بعض السلوكيات الطالبية

• منيرة القطان: طالبات يشككن بوجود الخالق )والعياذ بالله( 
ويتساءلن ملاذا نصوم ونصلي؟

 - 3 طلبة أقدموا على االنتحار العام املاضي ورصدنا مدمنة مخدرات 
 - 4 معلمات كويتيات متشّبهات أوقفن عن التدريس بعد شكوى 

بحقهن من أولياء أمور
 -  ظاهرة »الفاشينستا« مصدر استهتار لبناتنا وأبنائنا

| كتب علي التركي |

إلحاد في ثانوية

أزمة األمطار 
تكشف املستور... 

كالب وقطط نافقة 
في املناهيل

الحجرف: سعد العجمي رفض التوقيع 
على »بياض«... وهذا أمر غير مقبول 

ال قانونًا وال منطقًا
 -  أقولها وأنا مستعد لها...كل وزير في هذه الحكومة 

»مشروب فنجانه«
 • الدمخي: الوفد ذهب وبحوزته جواز مادة 17 

استخرج باسم سعد دون إبالغه بشيء
 • عبدالكريم الكندري يستهجن تعيني مستشارين وافدين 

 في »الفتوى والتشريع«: أخشى يومًا ُيستغنى فيه 
عن املحامني الكويتيني
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المدينة  عيون  تلقت 
اتـــــــصـــــــاالً مــــــن أحــــد 
سكان الوكير يطالب 
والبيئة  الــبــلــديــة  وزارة  فــيــه 
بـــدراســـة الـــطـــرق والـــشـــوارع 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة والـــــداخـــــلـــــيـــــة 
بـــالـــمـــنـــطـــقـــة والــــكــــشــــف عــن 
المنتشرة  والــشــقــوق  الــحــفــر 
بــــــالــــــشــــــوارع جـــــــــراء مـــوجـــة 
ـــتـــي  األمـــــطـــــار األخـــــيـــــرة وال

تــســبــبــت فــــي زيـــــــادة أعـــــداد 
قائدو  بها  يفاجأ  التي  الحفر 
الـــســـيـــارات، مـــا قـــد يــتــســبــب 
أو  السير  حركة  عرقلة  فــي 
محاولة  عند  حــوادث  وقــوع 

تفاديها.
دعـــــــــــــــــــــا أحـــــــــــد 
مؤسسة  مراجعي 
الصحية  الــرعــايــة 

األولـــيـــة إلـــى تــوفــيــر بــديــل 
يـــمـــّكـــن الـــمـــراجـــعـــيـــن مــن 
صـــرف الـــــدواء حــالــة عــدم 
تـــوفـــر أمـــــــوال كـــافـــيـــة فــي 
خالل  من  البنكية  البطاقة 
إمـــكـــانـــيـــة الــــدفــــع الــنــقــدي 
الــمــبــاشــر.. مــشــيــراً إلـــى أن 
على  الــمــعــامــالت  اقــتــصــار 
المشاكل  يسبب  البطاقات 

لــلــكــثــيــر مـــن الــمــراجــعــيــن 
لديهم  يكون  ال  قــد  الــذيــن 
تــكــون  أو  بــنــكــيــة  بــطــاقــات 
الـــبـــطـــاقـــات بـــهـــا مــشــاكــل، 
فـــيـــضـــطـــرون النـــتـــظـــار أي 
مـــــن الــــمــــراجــــعــــيــــن يــقــبــل 
المبلغ  وإعطاءه  عنه  الدفع 
نقداً، ما يتسبب في إحراج 

الكثيرين.

مطلوب دراسة 
احتياجات السوق قبل 

طرح التخصصات 
الجامعية الجديدة.

خدمة
«أعراس قطر»..

كما كتبنا في األسبوع 
إيجابيات  عــن  الماضي 
ــــــواصــــــل  ــــــت ـــــــــرامـــــــــج ال ب
االجــتــمــاعــي، وفــائــدتــهــا 
المعلومة  تــوصــيــل  فـــي 
قطاع  أكــبــر  إلــى  والخبر 
مــمــكــن مـــن الــجــمــهــور، 
ـــــواحـــــدة مــن  ـــــا ل وأشـــــرن
هـــذه الـــخـــدمـــات، وهــي 
قطر».  «وفيات  خدمة 
عن  ــــوه  أن أن  أود  الـــيـــوم 
خـــــدمـــــة أخــــــــــــرى، فــي 
غـــايـــة األهـــمـــيـــة، تــزخــر 
بـــهـــا بــــرامــــج الـــتـــواصـــل 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وهـــــي 

خدمة «أعراس قطر».
القائم  المواطن  فهذا 
ــــى هــــــــذه الــــخــــدمــــة  عــــل
الــمــجــانــيــة والــــذي سخر 
نـــفـــســـه لــــهــــا، مـــشـــاركـــة 
مـــنـــه لـــتـــوصـــيـــل الــخــبــر 
والــمــعــلــومــة ألكــبــر عــدد 
مــمــكــن مــــن الــجــمــهــور 
حـــول مــواعــيــد وأمــاكــن 
ونشر  ــــــزواج،  ال حــفــالت 
ــــوهــــات  ــــدي صــــــــور وفــــي
حـــفـــالت األعــــــــراس، ما 
يــشــكــل مـــرجـــعـــاً هـــامـــاً 
لــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــات، 
فـــإنـــه يــســتــحــق الــتــقــديــر 
على  والشكر  والــعــرفــان 
هذا المجهود. لكن هذه 
الخدمة «أعراس قطر» 
انــــحــــصــــرت فـــقـــط فــي 
بــرنــامــج «االنــســتــجــرام» 
وبـــــرنـــــامـــــج «تــــوتــــيــــر» 
ولـــيـــس لــهــا وجـــــود على 
مــــا يـــبـــدو فــــي بــرنــامــج 
الشهير،  آب»  «الـــواتـــس 
إدراج  يــتــطــلــب  مـــا  وهــــو 
هـــذه الــخــدمــة فــي هــذا 

البرنامج النتشاره اآلن.

ah.alsulaiti@yahoo.com

عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

اصطدام ١٣٠ سيارة 
بسبب الضباب

إيـــــران - وكـــــاالت: اصـــطـــدم حــوالــي 
بين  السريع  الطريق  على  ســيــارة   ١٣٠
مــديــنــتــي مــشــهــد ونــيــســابــور فــي إيـــران؛ 
وذلــــك بــســبــب الــضــبــاب الــكــثــيــف الـــذي 

طفل،  قتل  لذلك؛  ونتيجة  الرؤية  أعاق 
ــَشــّكــل  بــجــروح وتَ ٥٩ شــخــصــاً  وأصــيــب 
إثــــر الـــحـــادث ازدحــــــام مـــــروري لــعــدة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــســـريـــع. 

السيارات  سائقي  المسؤولون  وأوصــى 
بــــاســــتــــخــــدام طــــــرق فـــرعـــيـــة وخـــــالل 
تــكــون   ، الــــنــــوروز“  بــعــيــد “  االحـــتـــفـــال 

بالسيارات. مليئة  الطرق 

سنغافورة تسير التاكسي 
الطائر في ٢٠٣٠

سنغافورة - وكاالت: كشفت وزارة النقل السنغافورية أنها 
تجرى محادثات مع شركات لبدء تجارب «التاكسى الطائر» 
لتشغيلها  ســنــغــافــورة  تــخــطــط  مستقبلية  مــركــبــات  وهـــي   ،
بحلول ٢٠٣٠، وتأتي في إطار خطة طموحة لتوسيع خيارات 
ميل»  «ديلى  صحيفة  وذكــرت  بها  الحضري  النقل  وسائل 
لـــوزارة  الــدائــم  السكرتير  كيونج  كينج  بــانــج  أن  البريطانية 
أن الوزارة بدأت  النقل السنغافورية أعلن هذه األنباء، مؤكداً 
مركبات  تجارب  لبدء  الشركات  بعض  مع  محادثاتها  بالفعل 
المركبات  هذه  أن  كيونج  ويــرى  النقل..  على  قــادرة  طائرة 
ســيــنــجــم عــنــهــا تــغــيــيــر مــســاعــى ســكــان ســنــغــافــورة المــتــالك 
ومختلفة  مــتــنــوعــة  نــقــل  خـــدمـــات  ارتـــيـــاد  لــتــصــبــح  ســـيـــارات 

الرحالت. أنواع  كافة  لتناسب  مصممة 

«أوديـــتـــي  صحيفة  نــشــرت 
مجموعة  األمريكية  سنترال» 
فيتنامي  لــرجــل  الـــصـــور  مـــن 
يبلغ  هوين»  كونج  يدعى»لوه 
لــم يقص  مــن العمر ٥٨ عــامــاً 
أظــفــاره مــنــذ أكــثــر مــن ثالثة 
ـــصـــف، وتــجــنــب أن  عـــقـــود ون
يــفــعــل أي نــشــاط يــتــســبــب في 
كسر أظفاره عن طريق الخطأ، 
وقال إن تربية األظفار أصعب 
من األبوة واألمومة ألنه يجب 
في كل لحظة  أن يكون حــذراً 

للحفاظ على أظفاره.
يــبــلــغ طــــول أظـــفـــار الــرجــل 
إلى  باإلضافة  سم،   ٥٥ حوالي 
أنها سميكة وقوية، وقال إنها 
جداً،  بسهولة  تكسر  أن  يمكن 

رطبة  تكون  عندما  خصوصاً 
يــالمــس  أن  يــتــجــنــب  لــــذلــــك 
ـــمـــيـــاه بـــقـــدر مــــا يــســتــطــيــع،  ال
وأضــاف «لــوه» أن زوجته لها 

على  مساعدته  في  كبير  دور 
وقال إنها في  حماية أظفاره، 
بعض األحيان تطعمه حتى ال 

يعرض أظفاره للكسر.

ً فيتنامي لم يقص أظفاره منذ ٣٥ عاما

شهدت  رويترز:   - المكسيك 
حفل  أكبر  المكسيكية  العاصمة 
 ٣٤٠٠ تــضــمــن  جــمــاعــي  زفـــاف 

المتزوجون  وكسر  زواج.  حالة 
بــذلــك، الــرقــم الــقــيــاســي الــذي 
ــعــام الــمــاضــي، والـــذي  ســجــل ال

مكسيكو  واعـــتـــادت   ٢٠١٦ بــلــغ 
ســــيــــتــــي تــــنــــظــــيــــم مــــثــــل هــــذه 

المناسبات.

عرس جماعي لـ ٣٤٠٠ مكسيكي



•  الدوحة - قنا: حذرت إدارة األرصاد الجوية من 
أمطار رعدية متوقعة تصحبها ريــاح قوية على 

الــســاحــل، ومـــن أمـــطـــار رعـــديـــة مــصــحــوبــة بــريــاح 

قوية وأمــواج عالية في عــرض البحر.   وتوقعت 

الــيــوم /اإلثــنــني/ غائما جزئيا  أن يــكــون الطقس 

إلى غائم مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية على 

بعض املناطق أحيانا على الساحل، وفي البحر 

إلــى غائم مــع أمطار  يكون الطقس غائما جزئيا 

مــتــفــرقــة قـــد تـــكـــون رعـــديـــة عــلــى بــعــض املــنــاطــق.   

وتكون الرياح على الساحل شمالية إلى شمالية 

شرقية بسرعة تتراوح بني 5 و15 عقدة تصل إلى 

25 عقدة خالل األمطار الرعدية، وفي البحر تكون 

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 

تتراوح بني 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على 

بعض املناطق مع األمطار الرعدية.= أدنى درجة 

حرارة متوقعة في الدوحة /21/ درجة مئوية. 

◄٢٨ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ ٢٧ مارس ٢٠١٧م العدد ١٠٥١١اإلثنني◄

 الرصد المستمر 
لالختناقات 

والتقاطعات يسهم 
في انسياب حركة 
المرور، خاصة في 

ساعات الذروة. 

 
 األربعاء غرة شهر رجب 

 الدوحة - الشرق 

أعلنت دار التقويم القطري أن غــرة شهر رجــب لعام  

املــوافــق  يــوم بعد غــد األربــعــاء  1438 هجرية سيكون 

29 الــجــاري، وأن غــدا الثالثاء املــوافــق 28 الــجــاري هو 

ــرة. واوضـــحـــت «الـــــدار» في  ــ نــهــايــة شــهــر جــمــادي اآلخـ

بيان صحفي أمس أن هالل شهر رجب لعام 1438 هـ 

ســوف يولد عند الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة 

الــدوحــة املحلي يــوم غد  والخمسني صباحا بتوقيت 

الثالثاء 28 الــجــاري «يــوم الــرؤيــة».  وجــاء فــي البيان 

«يمكن رؤية الهالل يوم الرؤية في قطر ودول مجلس 

الــتــعــاون الــخــلــيــجــي بــواســطــة األجـــهـــزة الــفــلــكــيــة وفــي 

األماكن البعيدة عن امللوثات الضوئية والبيئية. 

تبدأ مؤسسة الرعاية الصحية ا�ولية يوم ٩ 
أبريل المقبل استقبال طلبة المدارس الحكومية 

والمستقلة ورياض ا�طفال؛ �صدار شهادات 
التقييم.

بيصير.. !!
 فاز فريق من جامعة قطر بالمركز ا�ول في 

النسخة التاسعة من مسابقة برنامج خبرة ا�بحاث 
للطلبة الجامعيين، التابع للصندوق القطري لرعاية 
البحث العلمي، والتي أقيمت مؤخرL بمقر الصندوق. 

صــار.. !!

ننصح بتجنب أماكن جتمع املياه على 
الطرق، وعدم "اولة اختبارها؛ Aنك ال 

تعلم مدى عمقها وال العوائق أسفلها، 
رافقتكم السالمة.

تطبيق الوزارة على الهاتف اجلوال 
واملوقع اZلكQو�، يوفر لك خدمة "و 

سجل جتاري فرعي من أحد السجالت 
الرئيسية، حمل التطبيق ا-ن 

لنساهم جميعا ^ حماية الغطاء النباتي 
من االنقراض وحماية الQبة من التعرية 

وإعادة التنوع احليوي ل3 قطر.

فتح دار احلضانة بدون ترخيص يعد 
�الف� للقانون، وقد يعرضك للحبس 

والغرامة املالية.

●  الداخلية

●  االقتصاد والتجارة 

●  البلدية والبيئة 

●  التنمية والعمل 

 «األرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح اليوم 

  حملة لتنظيف منطقة لغويرية 
   الدوحة ـ الشرق

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية 

الــخــور والــذخــيــرة خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، 

بحملة لتنظيف منطقة الغويرية، والتي 

ــمـــن الـــــحـــــدود اإلداريـــــــــــة الــتــابــعــة  ــقـــع ضـ تـ

للبلدية، وإزالــة مخلفات املباني باملنطقة 

مـــن املــخــلــفــات املــتــنــوعــة. ويـــأتـــي ذلــــك في 

إطـــار حــمــالت التنظيف والــعــمــل املستمر 

لتطوير وتنظيف املناطق العامة بالدولة. 

     يحتفل السيد محمد 
إبـــراهـــيـــم عيسى  بـــن 
بــــزواج نجله  الـــســـادة 
ــك  (إبـــــــراهـــــــيـــــــم)، وذلــــ
بــمــشــيــئــة الــلــه تــعــالــى 
بعد صالة املغرب من 
مــســاء الـــيـــوم اإلثــنــني 
مــــارس  املـــــوافـــــق 27 
الــــــــجــــــــاري، بـــمـــجـــمـــع 
- قاعة  الرفاع  قاعات 
تــهــانــيــنــا   ... رقــــــــم1 

وألف مبروك. 

 ألف مبروك  ألف مبروك 

¶    خالل حملة التنظيف   
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