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صاحب السمو يعزي رئيس أنغوال في وفاة الرئيس السابق.. ويهنئ رئيس منغوليا بذكرى االستقالل

حجاج قطر يشيدون بخدمات بعثتنا 

موسم حـج استثـنائي
تسهيل اإلجراءات.. وتعاون 
وتنسيق بين البعثة والحملة

تقديم التوعية واإلرشاد 
عبر الرسائل القصيرة

مخيمات منى وعرفة 
كانت على أعلى مستوى

خدمات 
ميسرة 
ومرافق 
مرتبة 
وعناية 
طبية 
ممتازة

شعورهم  عن  التسع  القطرية  الحمالت  حجاج  من  عدد  عبر 

العام،  لهذا  الحج  موسم  خالل  وعاينوه  شاهدوه  فيما  وآرائهم 

من  االنتهاء  وحتى  الحج،  فريضة  ألداء  التسجيل  لحظة  منذ 

التي  المميزة  بالخدمات  مشيدين  الخامس،  الركن  أداء 

وفرتها بعثة الحج القطرية لهم خالل هذا العام.

اإلجراءات  تسهيل  إلى  صحفية،  تصريحات  خالل  وأشاروا، 

التي  والحمالت  القطرية  الحج  بعثة  بين  والتنسيق  والتعاون 

ومغادرته،  الدولي  حمد  مطار  إلى  الوصول  منذ  بها،  سجلوا 

التي  الماضية  بالسنوات  مقارنة  السكن،  مقر  إلى  التوجه  ثم 

القطرية  البعثة  مسؤولي  بأن  منوهين  للحج،  فيها  جاؤوا 

مستوى  أعلى  على  والتجهيز  الترتيب  على  حريصين  كانوا 

للحجاج.

وبتجهيزات  والمواصالت،  السكن  في  التنظيم  بحسن  ونوهوا 

الطبية  العيادة  مثل  الخدمات؛  جميع  وتوفر  عرفة،  مخيم 

للبعثة  الشكر  ووجهوا  المتوفرة،  واإلعاشة  الجيدة  والمرافق 

القطرية والوحدات العاملة بها على الدعم واإلشراف العام على 

وتلبية  قطر،  لحجاج  الراحة  وسائل  لتوفير  الحمالت،  جميع 

متطلباتهم. جميع 

عبر  البعثة  أتاحته  الذي  الحج«،  »مرشد  تطبيق  ثمنوا  كما 

الحج  مناسك  على  والتعرف  الديني  اإلرشاد  لتوفير  الجوال 

بكل سهولة، وتأمين أفضل مقار السكن في مكة المكرمة.

الدوحة           $

»التربية والتعليم«: 

أندية للغة اإلنجليزية
كتب          محمد الجعبري 

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تنفيذ خطة 

مستوى  لتحسين  المقبل،  الدراسي  العام  بداية  من  جديدة 

الدراسية،  المراحل  بجميع  اإلنجليزية  اللغة  بمادة  الطالب 

المشاريع،  على  القائم  والتعلم  المدرسية  األندية  بإطالق  تبدأ 

تعلم  تعزيز  إلى  تهدف  التي  الصفية  غير  األنشطة  من  وهما 

الوزارة،  قامت  الغاية  ولهذه  الطلبة،  نفوس  في  وتمكينها  اللغة 

خالل الفترة الماضية، بإعداد األدلة اإلرشادية الخاصة بهذين 

لمنسقي  تدريبية  ورش  عقد  في  بدأت  كما  المشروعين، 

المتاحة،  الحصص  خالل  من  التنفيذ  آلية  لتوضيح  األقسام 

في  المعلمين  تساعد  التي  الوثائق  بكافة  المدارس  وتزويد 

تحقيق األهداف المرجوة لهذة األنشطة.

التوالي:  على  الرابع  للعام  تنفذ  التي  األنشطة  ضمن  ومن 

مشروع »Young Writers Competition«، بالتعاون مع السفارة 

الساحة  على  مواضيع  في  الكتابة  يشمل  والذي  األميركية، 

أو الدولية تعزز االنتماء والوطنية، يعبر عنها الطالب  المحلية 

كتابة باللغة اإلنجليزية، ثم تصدر هذه األعمال في كتاب.

وفي إطار مشروع وزارة التعليم والتعليم العالي إلنتاج الدروس 

خطته  القسم  وضع  المدارس،  لطالب  المصورة  التعليمية 

السنوية إلنتاج المزيد من هذه الدروس لكافة المراحل، وبعد 

الوزارة  قناة  على  رفعها  سيتم  ومراجعتها  إعدادها  من  االنتهاء 

على موقع يوتيوب. 

صممها طالب »مؤسسة قطر«

حديقـة عشـبية

أكاديمية  في  التعليمي  المنهج  من  جزءا  االستدامة  تشكل  ال 

الجامعي بمؤسسة قطر  ما قبل  للتعليم  التابعة  للقادة،  قطر 

والفصول  التعليمية  المواد  كافة  في  تتداخل  بل  وحسب، 

الدراسية، إنها منهج حياة يسلكه الطالب خالل دوامهم المدرسي 

بأهداف  وعيا  أكثر  بجيل  يعد  ما  وهو  اليومية،  حياتهم  وفي 

التنمية المستدامة.

الطالب  قام  االستدامة،  لتعزيز  المستمرة  جهودهم  إطار  وفي 

والمعلمون وكافة العاملين في أكاديمية قطر للقادة بتصميم 

جميعا  شاركوا  حيث  األكاديمية،  في  العشبية  الحديقة 

العلمية  معارفهم  كافة  تطبيق  وفي  الحديقة،  هذه  إنشاء  في 

والنظرية في مجال الزراعة.

الدوحة           $

إدارة الشرطة المجتمعية

زيارة مرضى القلب

»التعليم 
المستمر«

فرص 
تدريبية

طالبنا يشاركون 
في أولمبياد 
األحياء الدولي

وصل طالب دولة قطر إلى 

أرمينيا للمشاركة في 

أولمبياد األحياء الدولي 

الثالثة والثالثين، حيث 

يضم الفريق نخبة 

من الطلبة والطالبات 

تم اختيارهم بناء على 

جدارتهم ومستواهم 

العلمي وحصولهم على 

الدرجات العليا في 

االختبارات.  وكان قسم 

العلوم في إدارة التوجيه 

التربوي بوزارة التربية 

التعليم والتعليم العالي 

قد باشر في عملية 

تدريب وإعداد الفريق 

القطري المشارك في 

مسابقة أولمبياد األحياء 

الدولي، عقب اختبارات 

نهاية الفصل الدراسي 

الثاني للعام األكاديمي 

الحالي مباشرة، وذلك 

بهدف تأهيلهم للمسابقة 

الدولية.

االستمتاع بالعروض الترفيهية في العيد 

فرق شعبية تقدم العروض المنوعة لرواد السوق 

أحد أهم الوجهات المفضلة للعائالت والسائحين

الفرق  ومعزوفات  البهلوانية  العروض  نجحت 

الموسيقية والفقرات الترفيهية المتنوعة بسوق 

المواطنين والمقيمين  واقف في جذب األسر من 

وشهد  المبارك.  األضحى  عيد  أيام  خالل  إليه 

السوق العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية 

شعبية  فرق  مشاركة  وكذلك  العيد،  خالل 

بتقديم العروض المنوعة لرواد السوق، ما يضفي 

وتحرص  العيد.  على  والبهجة  الفرح  من  المزيد 

إدارة السوق على االحتفال بهذه المناسبة وإدخال 

المباركة،  األيام  هذه  في  الجميع  على  البهجة 

الوجهات  أهم  أحد  يعد  واقف  سوق  أن  خاصة 

الذين  والسائحين  قطر،  في  للعائالت  المفضلة 

يرغبون في االستمتاع بالعيد.

سوق واقف يستقطب الزوار

كتب        محمد أبوحجر

بحث العالقات الثنائية

صاحب السمو يتلقى 
اتصاال من رئيس قبرص

حضرة  تلقى  قــنــا-  ــة-  ــدوح ال

تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 

مساء  هاتفيا  اتصاال  المفدى، 

الرئيس  فــخــامــة  ــن  م أمـــس، 

نــيــكــوس أنــاســتــاســيــاديــس، 

رئيس جمهورية قبرص.

جـــرى خـــالل االتـــصـــال بحث 

العالقات الثنائية بين البلدين، 

وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة 

ـــى مــنــاقــشــة الــقــضــايــا ذات  إل

االهتمام المشترك.

استعراض القضايا ذات االهتمام المشترك

استعراض العالقات وسبل دعمها

رئيس الوزراء يتلقى اتصاال 
من وزير الداخلية التركي
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صاحب السمو 
يهنئ رئيس منغوليا

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

نائب األمير 
يهنئ رئيس منغوليا

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره المنغولي

نائب األمير 
يعزي رئيس أنغوال

رئيس الوزراء 
يعزي رئيس أنغوال

الدوحة- قنا - بعث حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  المفدى، 

جمهورية  رئيس  خوريلسوخ،  أوخنا 

استقالل  ذكرى  بمناسبة  وذلك  منغوليا، 

بالده.

الدوحة- قنا - بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد 

فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير،  نائب  ثاني،  آل 

جمهورية  رئيس  خوريلسوخ،  أوخنا  الرئيس 

منغوليا، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

الداخلية، برقية تهنئة  الوزراء ووزير  مجلس 

لوفسانامسري،  إردين  أوين  السيد  دولة  إلى 

منغوليا،  بجمهورية  الوزراء  مجلس  رئيس 

وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

عبدالله  الشيخ  سمو  بعث   - قنا  الدوحة- 

برقية  األمير،  نائب  ثاني،  آل  حمد  بن 

لورنسو،  جواو  الرئيس  فخامة  إلى  تعزية 

جوزيه  وفاة  في  أنغوال،  جمهورية  رئيس 

األنغولي  الرئيس  سانتوس،  دوس  إدواردو 

السابق.

خالد  الشيخ  معالي  بعث   - قنا  الدوحة- 

رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية 

رئيس  لورنسو،  جواو  الرئيس  فخامة  إلى 

جمهورية أنغوال، في وفاة جوزيه إدواردو دوس 

سانتوس، الرئيس األنغولي السابق.

نظمتها بلدية الدوحة تحت شعار »لنزرع في العيد«

فعاليات ترفيهية للجمهور

نظمت بلدية الدوحة، ممثلة بقسم الحدائق وفريق التوعية 

عة لألطفال بمناسبة عيد 
ِّ

بالبلدية، فعاليات ترفيهية متنو

بالتعاون  العيد«  في  »لنزرع  شعار  تحت  المبارك  األضحى 

لتعريف  الفرصة  استغلت  حيث  مول،  طوار  مجمع  مع 

الشتالت،  زراعة  كيفية  وتعليمهم  الزراعة  بأهمية  األطفال 

كما تم توزيع الشتالت عليهم.  واستمرت الفعاليات طيلة 

العاشرة  وحتى  مساًء  السادسة  الساعة  من  العيد  أيام   3
مساًء، وشملت الفعاليات مسابقات لألطفال وتوزيع هدايا 

الفعاليات  هذه  وتأتي  ترفيهية.  وعروضا  وفقرات  وجوائز 

ضمن حرص بلدية الدوحة على التفاعل والتواصل بشكل 

إيجابي مع المجتمع لما فيه تحقيق النفع العام، والتنوع في 

السيد محمد عبدالله  الفعالية  فعالياتها للجمهور. حضر 

أشاد  الذي  الدوحة  ببلدية  الحدائق  قسم  رئيس  عباس 

بالتعاون على تنظيم مثل هذه الفعاليات لألطفال والجمهور.

صاحب السمو 
يعزي رئيس أنغوال

في وفاة الرئيس السابق

السمو  صاحب  حضرة  بعث   - قنا  الدوحة- 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الرئيس  فخامة  إلى  تعزية  برقية  المفدى، 

في  أنغوال،  جمهورية  رئيس  لورنسو،  جواو 

وفاة جوزيه إدواردو دوس سانتوس، الرئيس 

األنغولي السابق.

الدوحة           $

احتفاال بالعيد

قنصليات قطر في الخارج تستقبل المواطنين
بمناسبة حلول عيد األضحى 

المبارك، استقبل سعادة السيد 

راشد بن عبدالله الدهيمي، 

القنصل العام لدولة قطر في 

هيوستن، في منزله، عددا 

من المواطنين القطريين 

المتواجدين في مدينة 

هيوستن.

كما أقام سعادة غانم بن محمد 

المعاضيد، القنصل العام 

لدولة قطر في قوانغتشو، مأدبة 

غداء بمناسبة عيد األضحى 

المبارك ألصحاب السعادة 

قناصل الدول اإلسالمية في 

مدينة قوانغتشو لدى جمهورية 

الصين الشعبية.

الدوحة          $

قاموا بعيادة المرضى وتقديم التهاني بمناسبة العيد

الشرطة المجتمعية تزور مستشفى القلب

ــوري إن  ــع ــظ ــم ـــرائـــد طــــالل ال ــــال ال وق

أيام  ثاني  بــدأ  الــذي  الــزيــارات  برنامج 

أيامه،  خامس  إلى  سيستمر  العيد 

إلى  مستشفيات  ثــالثــة  وسيشمل 

جانب مستشفى القلب.

كما قام الفريق بزيارة إلى مستشفى 

الــعــيــد، وسيقوم  أيـــام  الــوكــرة ثــالــث 

الخور  مستشفى  إلــى  ثالثة  بــزيــارة 

وينتهي  العيد،  أيـــام  رابـــع  فــي  الــيــوم 

المستشفى  إلـــى  ــارة  ــزي ب الــبــرنــامــج 

الكوبي خامس أيام العيد المبارك. 

ـــارات  ـــزي ال أن مــثــل هــــذه  ــاف  ـــ ـــ ـــ وأض

تعزيز  في  كــبــيـر  بشـكل  تســــاهم 

الــثــقــة والــعــالقــة الــطــيــبــة مـــع أفـــراد 

الــمــجــتــمــع، انــطـــــــــــالًقــا مــن األهــــداف 

خطتها  فــي  لــــإدارة  االســتــراتــيــجــيــة 

التي  والتوعوية  التثقيفية  وبرامجها 

تفعيل  أهمية  إلــى  مشيًرا  تطلقها، 

في  ــــا  ودوره المجتمعية  الــشــراكــة 

ــس األمـــنـــي لـــدى أفـــراد  ــح تــنــمــيــة ال

ــظ األمــــن ومــكــافــحــة  ــف الــمــجــتــمــع وح

الجريمة. 

مستشفى  نـــزالء  مــن  عــدد  عبر  وقــد 

ــت زيـــارتـــهـــم عن  ــم ــب الـــذيـــن ت ــل ــق ال

التي  الطيبة  المبادرة  لهذه  سعادتهم 

وزارة  تبذلها  كبيرة  جــهــود  عــن  تنم 

وتأكيد  التواصل  لتعزيز  الداخلية 

تجاه  واالجتماعية  اإلنسانية  األدوار 

المجتمع.

الرائد المظعوري: تساهم بشكل 
كبير في تعزيز الثقة والعالقة 

الطيبة مع أفراد المجتمع

قامت إدارة الشرطة المجتمعية مساء ثاني أيام العيد بزيارة لمستشفى 
القلب، بهدف عيادة المرضى وتقديم التهاني بمناسبة عيد األضحى 

المبارك، ومثل اإلدارة الرائد طالل المظعوري والمالزم أول صالحة سعد 
الفهد من قسم اإلعالم والتوعية وعدد من العاملين باإلدارة. 

الدوحة           $

استعراض العالقات الثنائية بين البلدين

رئيس الوزراء يتلقى اتصاال 
من وزير الداخلية التركي

قــنــا - تلقـى معالي الشيخ خالد  الدوحــة - 

رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليـفـة  بن 

اتصــاال  الداخـلـيـة،  ووزيــر  الوزراء  مجلــس 

السيد  سعادة  من  أمس  مساء  هاتفيا 

بالجمهورية  الداخلية  وزير  صويلو  سليمان 

التهاني  خالله  تبادال  الشقيقة،  التركية 

خالل  جرى  كما  المبارك.  األضحى  بعيد 

الثنائية  العالقات  استعراض  االتصال 

بدعمها  الكفيلة  والسبل  البلدين،  بين 

وتعزيزها، ال سيما في المجاالت األمنية.

خالل لقاء وزير الخارجية مع وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية

مباحثات قطرية ـــ فرنسية
ســـعـــادة  اجـــتـــمـــع   - قـــنـــا   - بـــاريـــس 

ــن عــبــدالــرحــمــن آل  الــشــيــخ مــحــمــد ب

الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  نــائــب  ثــانــي 

أمــس،  بــاريــس  فــي  الخارجية،  ــر  وزي

كولونا  كاثرين  السيدة  ســعــادة  مــع 

في  الخارجية  والــشــؤون  ــا  أوروب وزيــرة 

الفرنسية. الجمهورية 

ــراض  ــع ــت جــــرى خــــالل االجـــتـــمـــاع اس

البلدين،  بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

في  خاصة  وتطويرها،  دعمها  وسبل 

المجال االقتصادي، كما تمت مناقشة 

آخر المستجدات اإلقليمية والدولية، ال 

والملف  الفلسطينية،  القضية  سيما 

ــووي اإليـــرانـــي، وتــطــورات األوضـــاع  ــن ال

وتشاد،  وأوكرانيا،  ولبنان،  ليبيا،  في 

وأفــغــانــســتــان، بــاإلضــافــة إلـــى تــبــادل 

ذات  الموضوعات  من  عدد  حيال  اآلراء 

االهتمام المشترك.

على  االجتماع،  خالل  الجانبان،  وأكد 

أهــمــيــة تــهــيــئــة األفــــق الــســيــاســي في 

إلى  والــعــودة  الفلسطينية،  القضية 

الدولتين  حل  تحقق  هادفة  مفاوضات 

اتفاق  إلى  والوصول   ،1967 وفقا لحدود 

ــاق  ــف ــات إحـــيـــاء االت ــادث ــح عــــادل فـــي م

الـــنـــووي اإليــــرانــــي، وضــــــرورة الــحــل 

أوكرانيا. في  لألزمة  الدبلوماسي 
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مدير مركز التعليم المستمر في جامعة قطر.. د. رجب اإلسماعيل:

نسعى للتوسع في إطالق الدورات التدريبية

في إطار جهود تعزيز االستدامة

طالب مؤسسة قطر 
يصممون حديقة عشبية

مركز  مدير  اإلسماعيل،  رجب  الدكتور  وقال 

تسهم  المستمر:  والتعليم  المجتمع  خدمة 

خدمة  مركز  يقدمها  التي  والدورات  البرامج 

المجتمع والتعليم المستمر في تنمية المهارات 

العامة للمشاركين وزيادة تحصيلهم المعرفي، 

تأهيلهم  زيادة  في  كبيرة  أهمية  لها  أن  كما 

المهني مما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على 

أداء المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، 

على  تسهم  الوطنية  والكفاءات  القدرات  فتنمية 

نحو فعال في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

السنوات  في  األهمية  هذه  زادت  وقد  للدولة. 

التواصل  وسائل  في  الكبير  التطور  مع  األخيرة 

والتطور التكنولوجي السريع وازدياد وهج الثورة 

الرقمية.

المجتمع  خدمة  لمركز  إن  اإلسماعيل  وأضاف 

واضحة  مستقبلية  رؤية  المستمر  والتعليم 

جامعة  من  يتجزأ  ال  جزءا  كونه  من  تنبع 

العامة  االستراتيجية  مع  تتماشى  وهي  قطر 

بيت  ليصبح  المركز  يتطلع  حيث  للجامعة، 

الخبرة األكبر في دولة قطر من خالل االستمرار 

من  جديد  هو  ما  كل  وتقديم  التوسع  في 

التي  المجاالت  في  التدريبية  والبرامج  الدورات 

خدمات  وتقديم  إليه  وتضيف  المجتمع  تخدم 

والمالية  واالجتماعية  اإلدارية  االستشارات 

والفنية لجميع فئات المجتمع.

وبدوره تحدث عبد العزيز عبد الله، مدير خدمة 

المجتمع  خدمة  أهداف  عن  بالمركز  المجتمع 

وقال إن هدف خدمة المجتمع يتحقق في إيجاد 

والخاصة  الحكومية  الجهات  مع  التعاون  سبل 

والخبرات  بالكفاءات  واالستعانة  الربحية  غير 

المتميزة من أعضاء هيئة التدريس في األقسام 

واالستعانة  قطر  جامعة  داخل  األكاديمية 

الخدمة  مجاالت  في  المتميزين  باألفراد 

وتطويع  وخارجها  قطر  دولة  داخل  المجتمعية 

تلك الخبرات ونقلها إلى أفراد المجتمع.

ما  المجتمع  نطاق عمل خدمة  وأضاف: يشمل 

يلي: 

تعزيز عالقة جامعة قطر مع المجتمع من خالل 

االجتماعية  الشرائح  مختلف  مع  التواصل 

المشاركة مــن خالل  إيجاد فرص  والعمل على 

المــدارس  مــع  والتواصــل  االكاديمية،  المناهج 

التعاون  إلى  إضافة  االجتماعيــة،  والمؤسســات 

مع الجهات ذات الصلة في تطوير برامج التدريب 

المدارس  في  والعاملين  للطالب  والتعليم 

الفئات  رعاية  مجال  في  المتخصصة  والمراكز 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  مثل:  الخاصة، 

في  العمل  وورش  التدريبية  الدورات  وتقديم 

للجمهور.  االساسية  العامة  المهارات  مجال 

استهدفت  التي  الدورات  إلى  عبدالله  أشار  كما 

ذوي االحتياجات الخاصة، ومنها: تدريب أطفال 

البرنامج  هذا  يهدف  حيث  المنزل،  في  التوحد 

إلى زيادة قدرات األهالي لتدريب أطفالهم من فئة 

وبالتحديد  المنزل  في  التوحد  طيف  اضطراب 

بورتج  ودورة  كورونا،  جائحة  وجود  ظل  في 

للعاملين  متخصصة  دورة  وهي  المبكر  للتعلم 

الوالدة  منذ  اإلعاقة  ذوي  فئة  من  األطفال  مع 

وحتى عمر 3 إلى عمر 4 سنوات، اإلعداد لشهادة 

التطبيقي،  السلوك  لتحليل  الدولية  الرخصة 

وهي دورة متخصصة تحقق متطلبات العاملين 

النمائية،  االضطرابات  وذوي  التوحد  مجال  في 

التكامل الحسي وهي دورة متخصصة للعاملين 

وهي  النمائية  واالضطرابات  التوحد  مجال  في 

الحسية  المشاكل  تعريف  في  متخصصة 

مع  بتناسب  بما  ومعالجتنا  تقييمها  وطريقة 

احتياجات األطفال في الحياة اليومية والمهارات 

دورة  وهي  الظل  مدرس  تدريب  األكاديمية، 

متخصصة لتدريب ذوي االهتمام والذين لديهم 

الدمج  برامج  ضمن  يندرجون  توحد  أطفال 

المدرسي.

وبدورها، قالت أ. نجالء المحمود، مدير التعليم 

الدورات  من  العديد  يقدم  المركز  إن  المستمر: 

يقدم  حيث  المجاالت؛  من  عددا  تغطي  التي 

ذات  الدورات  من  كبيرا  عددا  حاليا  المركز 

الطابع العام والتي تتراوح بين الدورات القصيرة 

بين  تتنوع  والتي  ما،  نوعا  الطويلة  والدورات 

والقيادة،  واإلدارة  والمحاسبة،  المالية  مجاالت 

المعلومات،  وتكنولوجيا  والحاسب  والقانون 

اللغات  دورات  من  عددا  المركز  يقدم  كما 

اإلنجليزية  كاللغة  المختلفة  بمستوياتها 

والفرنسية  واليابانية  والتركية  والعربية 

واأللمانية والصينية واإلسبانية وغيرها. 

وأضافت: كما يقدم المركز البرامج التحضيرية 

المعتمدة،  الشهادات  الختبارات  واإلعداد 

 ،CIA المعتمد  الداخلي  المدقق  برنامج  مثل: 

ومحترف   ،CMA المعتمد  اإلداري  والمحاسب 

إدارة المشاريع PMP، وبرامج اإلعداد المتحانات 

القبول في الجامعات، مثل: IELTS ACT، ويقدم 

في  المعتمدة  الشهادات  برامج  أيضا  المركز 

واألمن السيبراني وشهادة معهد تشارترد  األيزو 

لألفراد والتنمية.. ويسعى المركز إلى التوسع 

من خالل مواكبته لكل ما هو جديد في ميادين 

منصة  باستحداث  مؤخرا  قام  فقد  المعرفة، 

مسجلة  تدريبية  دورة   160 تحوي  تدريبية 

تغطي مجاالت متعددة باللغة العربية، ويمكن 

أي مكان وفي  الدورات من  إلى  الوصول  للمتدرب 

الوقت الذي يتناسب معه.

لتعزيز  المستمرة  جهودهم  إطار  وفي 

وكافة  والمعلمون  الطالب  قام  االستدامة، 

بتصميم  للقادة  قطر  أكاديمية  في  العاملين 

حيث  األكاديمية،  في  العشبية  الحديقة 

شاركوا جميًعا في إنشاء هذه الحديقة وفي 

في  والنظرية  العلمية  معارفهم  كافة  تطبيق 

مجال الزراعة.

العلوم  منسق  جوزيف،  ساني  المعلم  يقول 

»لقد  للقادة:  قطر  أكاديمية  في  والتقنية 

أعوام،  منذ  العشبية  الحديقة  مشروع  بدأ 

النباتات  إنتاج  كيفية  الطالب  تعلم  حيث 

للغاية  وسعداء  متحمسون  الطالب  عضوًيا. 

وذلك  المشروع،  هذا  إنجاز  من  تمكنوا  ألنهم 

بفضل دعم إدارة األكاديمية ومشاركة كافة 

العاملين فيها«.

دمج  على  يقوم  منهًجا  جوزيف،  صمم 

مجاالت  جميع  في  العشبية  الحديقة 

االستدامة  اعتماد  تم  حيث  التعليم، 

الواحد  الدراسي  الفصل  لمشروع  كموضوع 

متعدد التخصصات، ويقوم المعلمون بربط 

العشبية،  بالحديقة  األكاديمية  مشاريعهم 

االقتصاد  معلمو  يربط  المثال،  سبيل  على 

الخضراوات  بإنتاج  والطلب  العرض  دروس 

فصل  خالل  الطالب  يكتب  كما  واألعشاب، 

في  المنجز  العمل  حول  مقاالت  اللغات 

بالنسبة  الحديقة  وتعتبر  الحديقة، 

لمدرسي العلوم مختبًرا خارجًيا، كما يتعلم 

الطالب من خالل الحديقة المهارات الحياتية 

االتصال  ومهارات  الموارد  إدارة  مثل  والقيادية 

والعمل الجماعي.

»يعمل  قائاًل:  جوزيف  المعلم  ويردف 

عشبية  حديقة  إنشاء  على  حالًيا  الطالب 

حيث   ،2022  -  2021 الدراسي  للعام  جديدة 

لصنع  تدويره  المعاد  الخشب  يستخدمون 

الصناديق الكبيرة للزراعة. ثم سيقوم طالب 

العلوم،  طالب  أما  الصناديق،  بتزيين  الفنون 

العشبية  البذور  إنبات  في  بالفعل  بدأوا  فقد 

للحصول على النباتات الصغيرة، وكل فريق 

إلى  وصواًل  له،  المخصص  بالعمل  سيقوم 

بيع المنتجات في سوق التربة للمزارعين في 

المدينة التعليمية«.

عيادة  إنشاء  للقادة  قطر  أكاديمية  تعتزم 

العام  نهاية  بحلول  أبحاث  ومركز  نباتية 

الدراسي، كما تسعى ألن تعزز التواصل مع 

األخرى عبر دعوتهم لحضور  المدارس  طالب 

األكاديمية  منشآت  والستخدام  الفعاليات 

وتقنية  المائية  الزراعة  أنظمة  تتضمن  التي 

األيروبونيك،  أي  تربة،  بدون  النباتات  زراعة 

حيث تتم الزراعة في بيئة هوائية أو ضبابية 

دون استخدام التربة.

استكشاف  على  »نعمل  جوزيف:  يقول 

النبات، كما نعتزم  أسباب وعالجات أمراض 

بالزراعة،  أطباء متخصصين  أن نكون  أيًضا 

مستشفى  إنشاء  من  ما  يوًما  نتمكن  وقد 

المزارع  زيارة  خالل  من  للنباتات  متنقل 

وتقديم العالج«.

نشر  إلى  األكاديمية  طالب  يسعى  كما 

الحضرية،  الزراعة  تقنيات  حول  التوعية 

وذلك من خالل تقديم جلسات إرشادية ألفراد 

المجتمع في مختلف المواقع في الدوحة.

يضفي المعلمون متعة على التعليم حين يتم 

ربط المفاهيم بالحياة الواقعية، تم تصميم 

منهج البيت األخضر في أكاديمية قطر للقادة 

كمشروعات متعددة التخصصات، مصممة 

لتعزيز فهم الطالب لألفكار الكبيرة والمفاهيم 

العالمية الواسعة.

يشرح المعلم جوزيف: »ستساعد المشاريع 

سيحتاجونها  مهارات  تطوير  على  الطالب 

اآلن،  من  عاًما   20 بعد  حتى  ويستخدمونها 

في الواقع، أنا أرى ثمار طريقة التدريس هذه 

في الحياة الواقعية، فطالبنا اليوم يشاركون 

ويعززون  العالم،  مستوى  على  بمسابقات 

معارفهم بالتواصل مع طالب المدارس األخرى 

االستدامة  أبطال  إنهم  المؤتمرات.  خالل 

تنظيف  مبادرات  في  شاركوا  لقد  البيئية، 

في  مرات  عدة  الخور  شاطئ  مثل  الشواطئ 

أخرى،  عديدة  بيئية  أنشطة  ونظموا  السنة 

لن  تعلموها  التي  الدروس  بأن  ثقة  على  أنا 

ُتنسى«.

في  طالب  الهاجري،  سالم  يؤكد  جهته،  من 

أنه  للقادة،  قطر  أكاديمية  الثامن،  الصف 

الحديقة  مشروع  في  بالمشاركة  جًدا  فخور 

من  يأتي  والذي  األكاديمية،  في  العشبية 

ضمن مشاريع مكثفة تنظمها األكاديمية من 

أجل تعزيز مفهوم االستدامة لدى الطالب.

األكاديمية  حفزتني  »لقد  الهاجري:  يقول 

على تبني االستدامة كنمط حياة دائم، لدّي 

حديقة في الفناء الخارجي في منزلي، حيث 

الرائع  من  النباتات،  من  متنوعة  أنواًعا  أزرع 

بنفسي،  النعناع  نبات  قطف  من  أتمكن  أن 

وأن أصنع منه الشاي، وكذلك األمر بالنسبة 

البيئية  الحياة  إن  والعنب وغيرها،  للسبانخ 

على  الحفاظ  في  نستغلها  أن  بد  وال  فريدة، 

بلدنا«.

أن  اإلمكان  قدر  »أحاول  الهاجري:  ويضيف 

المجتمع  وأفراد  أصدقائي  بين  الوعي  أنشر 

وأنه  االستدامة،  أهمية  حول  حولي  من 

في  المحلي  اإلنتاج  ندعم  أن  جميًعا  بإمكاننا 

قطر  جعل  أجل  من  حدائقنا،  وفي  مزارعنا 

بلدا مستداما«.

طالب  الحوري،  إبراهيم  يشير  وبدوره، 

إلى  للقادة،  قطر  أكاديمية   ،12 الصف  في 

في  األكاديمية  تتبعه  الذي  المسار  أن 

دفعه  الطالب،  لدى  االستدامة  مفهوم  تعزيز 

حياته  في  ليس  المفهوم  هذا  يتبنى  ألن 

مستقبلي  كمشروع  بل  فحسب  األكاديمية 

يسعى إلى تحقيقه.

يقول الحوري: »أسعى، بعد التخرج، الفتتاح 

عديدة  أنواع  إنتاج  يتم  حيث  زراعي  مشروع 

من النباتات من أجل المساهمة في االكتفاء 

بدل  المحلي،  اإلنتاج  وتشجيع  الذاتي، 

االعتماد على الخارج«.

االستمرارية،  تعني  ويضيف:»االستدامة 

مؤقتة،  لفترة  وليس  الحياة  لمدى  نزرع  أن 

يفترض  وما  األكاديمية  في  تعلمناه  ما  وهذا 

أن نركز عليه. لقد أبعدتنا التكنولوجيا عن 

الطبيعة، ونحن نريد أن نستعيد ما فقدناه 

جراء ذلك، الطبيعة تهبنا كل ما نحتاج إليه 

وعلينا أن نحافظ عليها ونستفيد من فوائدها 

الصحية والبيئية«.

واختتم قائاًل: »لقد حققنا في أكاديمية قطر 

شاركنا  حيث  اإلنجازات،  من  الكثير  للقادة 

في مسابقات عالمية حول االستدامة ونفذنا 

أنا  الجوائز،  من  الكثير  ونلنا  عدة،  مشاريع 

األكاديمية،  هذه  إلى  أنتمي  بأنني  فخور 

مجتمعنا  في  فارق  إحداث  من  تمكننا  والتي 

ووطننا«.

{ الحديقة العشبية

{ طالب أكاديمية قطر

ساني جوزيف: المشاريع تساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم 

ال تشّكل االستدامة جزًءا من المنهج التعليمي 
في أكاديمية قطر للقادة، التابعة للتعليم ما قبل 

الجامعي بمؤسسة قطر وحسب، بل تتداخل في كافة 
المواد التعليمية والفصول الدراسية، إنها منهج حياة 
يسلكه الطالب خالل دوامهم المدرسي وفي حياتهم 
اليومية، وهو ما يعد بجيل أكثر وعًيا بأهداف التنمية 

المستدامة.

    كتب         محمد الجعبري 

سالم الهاجري: أقوم بزراعة العديد من النباتات المتنوعة بحديقة منزلي

{ د. رجب االسماعيل

تقديم كل ما هو جديد من البرامج لنصبح بيت الخبرة األكبر 

عبدالله: تدشين دورات تأهيلية لدعم ذوي االحتياجات الخاصة

يسعى مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر 
بجامعة قطر إلى ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة؛ 

من خالل توفير الفرص التعليمية الملبية 
الحتياجات األفراد والمؤسسات في المجتمع 

القطري من حيث التنمية المهنية والذاتية 
والتأثير إيجابيا في المجتمع من خالل 

المشاركة الهادفة إلى تعزيز التعلم الخدمي 
والتطوعي والتعاوني عبر تطوير الشراكات 

المستدامة بين الجامعة والمجتمع 
وقطاع الصناعة. 

  كتب         محمد أبوحجر
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أشادوا بالخدمات التي قدمتها البعثة.. حجاج قطر:

موسم حج متميز واستثنائي

إلى  صحفية  تصريحات  خالل  وأشاروا 

بين  والتنسيق  والتعاون  اإلجراءات  تسهيل 

التي سجلوا  القطرية والحمالت  بعثة الحج 

ثم  الدولي  حمد  مطار  إلى  الوصول  منذ  بها 

بالسنوات  مقارنة  السكن  مقر  إلى  التوجه 

الماضية التي جاؤوا فيها للحج، منوهين بأن 

حريصين  كانوا  القطرية  البعثة  مسؤولي 

مستوى  أعلى  على  والتجهيز  الترتيب  على 

للحجاج.

المال  حامد  عبدالله  قال  الصدد  هذا  وفي    

أحد حجاج حملة الحمادي: منذ اإلعالن عن 

التسجيل للحج هذا العام 1443هـ عن طريق 

األوقاف  بوزارة  والعمرة  الحج  شؤون  إدارة 

بالتسجيل  بادرنا  اإلسالمية  والشؤون 

وقمنا  الموافقة  على  حصلنا  الحمد  ولله 

ووجدنا  الحمادي،  حملة  مع  بالتسجيل 

فرقا شاسعا في تسهيل اإلجراءات والتعاون 

والتنسيق بين بعثة الحج القطرية والحملة 

ثم  الدولي  حمد  مطار  إلى  الوصول  منذ 

إلى  ثم  بجدة  عبدالعزيز  الملك  مطار  إلى 

بالسنوات  مقارنة  بالعزيزية  السكن  مقر 

وتتابعت  للحج،  فيها  أتينا  التي  الماضية 

الذهاب  ثم  العمرة  أداء  في  التسهيالت  هذه 

الخدمات  خالل  من  ومزدلفة  وعرفة  لمنى 

والحملة  والمطوفون  البعثة  قدمتها  التي 

العام،  هذا  الرائع  أدائها  على  تشكر  التي 

في  األخيرة  محطتنا  إلى  وصلنا  أن  إلى 

وأشيد  الجمرات،  رمي  في  الحج  مناسك 

والحملة  القطرية  البعثة  إدارة  قدمته  بما 

وخدمات  جهود  من  السعودية  والسلطات 

وتعاون  جهود  على  وأثني  الدولة،  لحجاج 

قدمت  التي  السعودية  األمنية  الجهات 

مساعدة  في  والتجهيزات  التسهيالت  أروع 

الحجاج على سهولة أداء مناسكهم. 

أحد  النعيمي  راشد  أحمد  ذكر  جهته  من   

مرة  ألول  أحج  إنني  حاتم:  حملة  حجاج 

الصعوبات  عن  الزمالء  من  سمعت  وقد 

أداء  وأثناء  المطار  في  الحجاج  تواجه  التي 

ولكن  الماضية،  السنوات  خالل  المناسك 

والخدمات  المتوقع  فوق  الترتيبات  وجدت 

كلها  واألمور  مرتبة  والمخيمات  ميسرة 

طيبة وكأننا في فندق خمس نجوم، وأديت 

مشقة  ودون  سهولة  بكل  المناسك  جميع 

آل  عبدالهادي  صالح  وأضاف   . الفضل.  ولله 

مشروم المري أحد حجاج حملة حاتم: أقدم 

رأسها  وعلى  القطرية  الحج  لبعثة  الشكر 

رئيس البعثة السيد علي المسيفري وأشكر 

الخالدي،  منصور  حاتم  الحملة  رئيس 

حج  أحسن  هذا  أقول  صراحة  بكل  ألنني 

منى  في  فالمخيمات  حياتي،  في  حججته 

وعرفة ممتازة وفوق الغاية دون مجاملة وجزى 

الله البعثة القطرية وحملة حاتم والسلطات 

التيسير  في  جهودهم  على  السعودي  واألمن 

يشكر  ال  الناس  يشكر  ال  فمن  الحجاج  على 

الله عز وجل. 

 ترتيب وتجهيز 
حجاج  أحد  العمادي  عبدالله  محمد  وتابع   

والحمد  الفريضة  حجة  هذه  التوبة:  حملة 

وعلى  الحمالت  جميع  السنة  هذه  لله 

حريصين  كانوا  القطرية  البعثة  رأسهم 

مستوى  أعلى  على  والتجهيز  الترتيب  على 

من  سمعناه  ما  غير  شيئا  ورأينا  للحجاج، 

سنة  فهي  ولذا  سبقونا،  ممن  الحج  قصص 

بشهادة  الحجاج  يتصوره  ما  وفوق  مميزة 

ومستوى  البعثة  على  يثني  والكل  الجميع 

لي  حجة  كأول  وأنا  القطرية،  الحمالت 

كانت كل األمور ميسرة في تفويج الحجاج 

أداء  وفي  القطرية  الحج  بعثة  خالل  من 

المناسك والترتيب في مخيمات منى وعرفة 

هذه  تعتبر  ولذا  مستوى،  أعلى  على  كانت 

سنة  الحج  وتجهيزات  خدمات  في  السنة 

استثنائية. 

حجاج  أحد  البدر  إبراهيم  يوسف  ونوه    

حملة التوبة إلى حسن التنظيم في السكن 

عرفة  مخيم  إلى  ووصولنا  والمواصالت 

بالقرب  والمخيم  وسهولة  ُيسر  على  كان 

الخدمات  وجميع  ومتميز  العام  الشارع  من 

العيادة  مثل  الله  بفضل  موجودة  كانت 

الجيدة  والمرافق  المياه  ودورات  الطبية 

وجدنا  منى  مخيم  وفي  متوفرة،  واإلعاشة 

تسعى  والحملة  الراحة  وسائل  جميع 

البعثة  وأشكر  الحجاج،  لخدمة  جاهدة 

الدعم  على  بها  العاملة  والوحدات  القطرية 

العام على جميع الحمالت، فكانوا  واإلشراف 

لتوفير  بالنهار  الليل  يواصلون  مثابرين 

وتلبية  قطر  لحجاج  الراحة  وسائل  جميع 

جميع متطلباتنا، وكانوا متواصلين بشكل 

والمتابعة  وبالتنسيق  الحجاج  مع  دائم 

الحمالت  جميع  بأن  وسعدت  الحملة،  مع 

بجميع  نلتقي  متجاورين  منى  مخيم  في 

الحمالت  في  واألصدقاء  األهل  من  الحجاج 

األخرى. 

حجاج  أحد  المناعي  سالم  شبيب  ولفت 

مثل  عاملتنا  الحملة  أن  إلى  طيبة  حملة 

لنا  ووفروا  الحمد  ولله  وآبائهم  إخوانهم 

وفي  بالمطار  وصولنا  منذ  الخدمات  جميع 

المواصالت ومقر السكن، ولم أجد أي صعوبة 

الحج  عن  سمعت  كما  المناسك  جميع  في 

فهذه أول حجة لي، وجميع اإلداريين يقدمون 

آبائهم  مثل  وكأننا  والمساعدة  الدعم  لنا 

وهذا سواء للحجاج جميعًا يرون تعاماًل طيبًا 

وخدمات ممتازة، وكذلك السلطات بالمملكة 

تقديم  في  تقصر  لم  السعودية  العربية 

التسهيالت للحجاج. 

 توفير وسائل الراحة 
 وذكر سالم خلف أحمد المناعي أحد حجاج 

القطرية  إن عهدنا بالحمالت  الفرقان:  حملة 

للحجاج  المتميزة  الخدمات  هذه  تقديم 

وتوفير جميع وسائل الراحة وحسن التنظيم 

ووفرت  منها،  والخروج  للمشاعر  الدخول  في 

بعثة الحج جميع الخدمات والرعاية الطبية 

جميع  وتابعوا  والتغذية  المخيمات  وتجهيز 

الرسائل  عبر  واإلرشاد  بالتوعية  الحجاج 

المباشر  للتواصل  أرقامًا  ووفروا  القصيرة 

وأشيد  والدعم،  المساعدة  لتقديم  معهم 

بتخصيص وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

مرشدًا دينيًا بكل حملة فكان مرشد حملتنا 

وتفصيل  الديني  اإلرشاد  في  يوم  كل  معنا 

والرد  بالحج  تتعلق  وكبيرة  صغيرة  كل 

نطمئن  تجعلنا  والتي  األسئلة  جميع  على 

بإذن الله من تأدية المناسك بشكل صحيح 

ولمسنا  الله،  بفضل  مقبولة  حجتنا  وتكون 

جهود  من  السعودية  السلطات  بذلته  ما 

مقدرة ابتداًء من وصولنا في المطار إلى مكة 

سواء في الحرم أو المشاعر المقدسة. 

 وألمح عبدالله عبدالهادي المري أحد حجاج 

مع  التسجيل  منذ  أنه  إلى  ُنُسك  حملة 

الحملة وحتى وصولنا إلى مكة وخالل تأدية 

من  ودعم  ومتابعة  تعاون  وجدنا  المناسك 

وال  بها  العاملين  وجميع  الحملة  رئيس 

الحجة  هذه  بين  الفرق  لمست  أنني  شك 

فهم  بالمملكة  األمن  رجال  وأشكر  قبلها،  وما 

الوصول  لتسهيل  وساق  قدم  على  يعملون 

وتأمين الطرق وفتح الممرات خدمة لضيوف 

الرحمن، وتنظيم الطرق في منى وخالل رمي 

لمست  هذه  الثالثة  حجتي  وفي  الحمالت، 

الفرق الكبير في مستوى الخدمات وتسهيل 

اإلجراءات. 

أحد  عبدالله  علي  يوسف  أثنى  جانبه  من    

المتميز  التفويج  على  زمزم  حملة  حجاج 

االستقبال  وحسن  جدة  مطار  في  للحجاج 

القطرية  البعثة  وممثلي  الجيد،  والتعامل 

جميع  وفي  بالمطار  متواجدين  كانوا 

لهم  يحسب  أمر  وهذا  المقدسة  المشاعر 

لخدمة  الحمالت  مع  التنسيق  عن  فضاًل 

خدمات  تقدم  والحملة  الدولة،  حجاج 

والسلطات  حجاجها،  لراحة  نجوم  خمس 

السعودية مشكورين في كل عام تطور من 

خدماتها لحجاج بيت الله الحرام. 

  ونوهت سارة الجابر من حجاج حملة حاتم 

إلى أنها تفاجأت بالمستوى الراقي لحج هذا 

ممن  زميالتها  من  سمعته  بما  قياسًا  العام 

حججن سابقًا، وقدمت الشكر الجزيل إلى 

وجودتها،  الخدمات  تنوع  على  حاتم  حملة 

على  القطرية  الحج  بعثة  شكرت  كما 

التنسيق الرائع لوحداتها وباألخص الوحدة 

قرب  عن  شاهدت  حيث  منى؛  في  الطبية 

هذه  من  الصحية  والرعاية  االهتمام  مدى 

الوحدة لحجاج دولة قطر. 

أحد  المهندي  الحسن  محمد  علي  وقال    

حجاج حملة الركن الخامس إن بعثة الحج 

والدعم  الخدمات  بمستوى  أبهرتنا  القطرية 

والحمد  الحمالت،  مع  بالتنسيق  المقدم 

والحملة  ميسرة  كانت  األمور  جميع  لله 

تعاملنا وكأننا إخوانهم ويوفروا جميع الدعم 

الحج  مرشد  تطبيق  وبصراحة  لحجاجهم، 

الذي أتاحته البعثة عبر الجوال يوفر اإلرشاد 

بكل  الحج  مناسك  على  والتعرف  الديني 

األوقاف  وزير  لسعادة  الشكر  وأقدم  سهولة، 

عياله  مثل  ُيعدنا  الذي  اإلسالمية  والشؤون 

رأيت  ألنني  صلواتي  كل  في  له  أدعو  وأنا 

البعثة  تقدمها  التي  الخدمات  بين  الفرق 

حولنا،  من  األخرى  الحمالت  وبين  القطرية 

متعاونين  القطرية  الحمالت  في  فنحن 

وأشيد  واحد،  وربع  إخوة  وكأننا  ومترابطين 

السعودية  السلطات  استقبال  بحسن 

بالمطار  العاملين  من  والبشاشة  والتبسم 

وأضاف  للحجاج.  قدموها  التي  والتسهيالت 

محمد ظافر الهاجري أحد حجاج حملة الهدى 

تواصل  وهناك  بالحملة  التسجيل  منذ 

استلموا  بيوم  سفرنا  وقبل  مستمر  ودعم 

حتى  الترتيبات  بجميع  وقاموا  الحقائب 

إلى  ثم  جدة  مطار  في  ومساعدتنا  وصولنا 

أفضل  من  صراحة  بكل  ُيعد  الذي  السكن 

عن  اللسان  ويعجز  مكة،  في  السكن  مقار 

تقديم الشكر للحملة على جميع التسهيالت 

المناسك  ثم  العمرة  أداء  في  قدموها  التي 

ومزدلفة  عرفة  في  ثم  التروية  يوم  من  بداية 

رمي  ثم  العقبة  جمرة  ورمي  اإلفاضة  وطواف 

وفي  التشريق،  أيام  أول  الثالث  الجمرات 

الحقيقة سمعت من جميع الحجاج الشكر 

لحمالتهم وهذا بفضل الله ثم بجهد ومتابعة 

علي  السيد  رأسها  وعلى  القطرية  البعثة 

ونشكر  البعثة،  رئيس  المسيفري  سلطان 

من  قدمته  ما  على  السعودية  السلطات 

خدمات وتسهيالت لجميع حجاج بيت الله. 

  ولفت حسن خليفة المنصوري أحد حجاج 

دائمًا  القطرية  البعثة  أن  إلى  النور  حملة 

الغالي  تقدم  والحمالت  جهوزية  أفضل  على 

والنفيس في سبيل إرضاء جميع الحجاج، 

وسهلة  متوفرة  الخدمات  جميع  العام  وهذا 

وعلى مستوى راق ولله الحمد، وهناك سهولة 

في الحركة والتفويج أثناء جميع المناسك، 

على  بالحملة  الديني  المرشد  وحرص 

في  متواصل  بشكل  الحج  بأمور  التعريف 

السكن وحتى في الباصات وفي الخيام ألداء 

بالتعاون  وأشيد  صحيح،  بشكل  المناسك 

على  كونه  والبعثة  الحملة  بين  والتنسيق 

أكمل وجه لخدمة حجاج الدولة. 

أحد  اليوسف  محمد  عبدالرحمن  وتابع    

الحملة  مسؤولي  بأن  النور  حملة  حجاج 

وتلبية  الخدمات  جميع  توفير  على  عملوا 

طلبات الحجاج ومساعدتهم بشكل مستمر 

خالل  الزحام  نلمس  ولم  راحتهم،  أجل  من 

فاألمور  الطريق  خالل  أو  بالحرم  الصلوات 

القطرية  للبعثة  وأقول  ميسرة،  كانت 

على  وجهكم  الله  بيض  الحملة:  ومسؤولي 

جهودكم في خدمة إخوانكم حجاج قطر.

{ صالح عبدالهادي آل مشروم المري{ شبيب سالم المناعي

 عّبر عدد من حجاج 
الحمالت القطرية التسع 

عن شعورهم وآرائهم 
فيما شاهدوه وعاينوه 

خالل موسم الحج لهذا 
العام 1443هـ منذ لحظة 

التسجيل ألداء فريضة 
الحج وحتى االنتهاء من أداء 

الركن الخامس، مشيدين 
بالخدمات المميزة التي 

وفرتها بعثة الحج القطرية 
{ أحمد راشد النعيميلهم خالل هذا العام.

المال: تسهيل اإلجراءات والتعاون والتنسيق بين »األوقاف« والحمالت

العمادي: أداء المناسك والترتيب في  منى وعرفة كانا على أعلى مستوى

النعيمي: الخدمات ميسرة.. والمخيمات مرتبة كأننا في فندق خمس نجوم

المناعي: تقديم التوعية واإلرشاد عبر الرسائل القصيرة وتوفير أرقام للتواصل المباشر

{ يوسف علي عبدالله

{ عبدالله عبد الهادي المري

{ عبدالله حامد المال

{ حسن خليفة المنصوري

{ محمد عبدالله العمادي

{ عبدالرحمن محمد اليوسف

{ يوسف إبراهيم البدر

{ سالم خلف أحمد المناعي

{ علي محمد الحسن المهندي

{ محمد ظافر الهاجري

الدوحة          $
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إعالن مناقصة

رسوم وثيقة العطاء: 1,000 ريال قطري.	 

تاريخ اإلقفال يوم االثنني 15 أغسطس 2022 الساعة 12:00 ظهراً. ال يتم قبول أي مناقصة بمرور هذا التاريخ.	 

ــوب 	  ــو مطل ــا ه ــه كم ــاء ووملحقات ــوذج العط ــك نم ــا يف ذل ــات بم ــاذج و املرفق ــع النم ــة جمي ــم تعبئ ــب أن يت يج

وإعادتهــا وافيــة مــع باقــي مســتندات املناقصــة مشــتمله عــى أصــل نمــوذج العطــاء وصــورة طبــق األصــل . يتــم 

تقديــم املناقصــات وفقــا لنظــام ظرفــني منفصلــني )فنــي و مــايل( ، ســوف يســتبعد أي عطــاء ال يلتــزم مــع هــذه 

الــروط.

يجــب أن يــودع مــع العطــاء تأمــني مؤقــت مكفــول بخطــاب ضمــان بنكــي مصــدق عليــه مــن أحــد البنــوك العاملــة 	 

ــاله و  ــني أع ــو مب ــا ه ــال  كم ــخ اإلقف ــن تاري ــا م ــدة 90 يوم ــح مل ــت صال ــني مؤق ــر. كتأم ــة قط ــجلة يف دول و املس

وحســب النمــوذج املرفــق مــع مســتندات املناقصــة

يقدم التأمني املؤقت مرفقا ً مع العطاء يف مظروف العرض الفني.	 

ــه 	  ــية علي ــة الراس ــة املناقص ــايل قيم ــن اجم ــة %10 م ــاً  بقيم ــاً نهائي ــم تأمين ــول تقدي ــاء املقب ــب العط ــى صاح ع

ــه. ــة علي ــاء املناقص ــاره بإرس ــخ إخط ــن تاري ــر م ــى األكث ــوم ع ــالل15 ي خ

يجب أن يكون التأمني النهائي صالحا حتى االنتهاء من تنفيذ العقد بصفه نهائية.	 

يجوز للجنة رفض العطاء األدنى دون تقديم األسباب.	 

للجنة الحق يف زيادة أو خفض مقادير األصناف بنسبة ال تزيد عن %20 من قيمة العقد.	 

تكون جميع العطاءات صالحا ملدة 90 يوما بعد تاريخ اإلقفال.	 

ــة 	  ــم املناقص ــة رق ــع كتاب ــات، م ــة املناقص ــس لجن ــة لرئي ــر موجه ــمع األحم ــة بالش ــات مختوم ــدم املناقص تق

ــك. ــص لذل ــدوق املخص ــودع يف الصن ــرف، وت ــى الظ ــة ع ــة واضح ــا بطريق وموضوعه

 	delhalabi@qfa.qa :للحصول عى مستندات املناقصة أو للمزيد من اإلستفسارات، يرجى إرسال ايميل
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ظهرا

المقامة في أرمينيا

طالبنا يشاركون في أولمبياد األحياء الدولي

وصل طالب دولة قطر  إلى دولة أرمينيا للمشاركة 

في أولمبياد األحياء الدولي الثالثة والثالثين لعام 

الطلبة  من  نخبة  الفريق  يضم  حيث   ،2022
جدارتهم  على  بناء  اختيارهم  تم  والطالبات 

الدرجات  على  وحصولهم  العلمي  ومستواهم 

العليا في االختبارات.

التربوي  التوجيه  إدارة  في  العلوم  قسم  وكان 

باشر  العالي  والتعليم  التعليم  التربية  بوزارة 

القطري  الفريق  وإعداد  تدريب  عملية  في 

الدولي–  األحياء  أولمبياد  مسابقة  في  المشارك 

الفصل  نهاية  اختبارات  عقب   ،2022 أرمينيا 

 2021 الحالي  األكاديمي  للعام  الثاني  الدراسي 

للمسابقة  تأهيلهم  بهدف  وذلك  مباشرة   2022  -

الدولية )أولمبياد األحياء الدولي(.

وحصل الفريق القطرى على تدريب مكثف على 

مدربين  قبل  من  األولمبياد  مسابقة  مواضيع 

األحياء  أولمبياد  تدريب  في  وخبراء  محليين 

الدولي. 

الذي  القطري  الطالبي  الفريق  أن  بالذكر  جديٌر 

شارك في مسابقة أولمبياد األحياء الدولي الثاني 

والثالثين بالبرتغال العام الماضى، حصد ثالث 

ميداليات ذهبية.

 وتعقد مسابقة أولمبياد األحياء كل عام في دولة 

مختلفة، ويتنافس فيها طالب المدارس الثانوية 

العالم،  دول  مختلف  من  العشرين  سن  دون 

وتهدف إلى اختبار مهاراتهم العلمية والتعامل مع 

مستوى  على  األحياء  مادة  في  العلمية  التجارب 

إمكانيات  إبراز  عن  فضال  متقدم،  أكاديمي 

ومهارات الموهوبين منهم في مادة األحياء.

الدوحة           $

لرفع مستوى الطالب خالل العام الدراسي الجديد.. »التربية والتعليم«:

إنشاء أندية للغة اإلنجليزية بالمدارس

كما بدأت في عقد ورش تدريبية 

آلية  لتوضيح  األقسام  لمنسقي 

الحصص  خالل  من  التنفيذ 

بكافة  المدارس  وتزويد  المتاحة 

المعلمين  تساعد  التي  الوثائق 

في تحقيق األهداف المرجوة لهذه 

األنشطة.

مراجعة  على  الوزارة  تعمل  كما 

في  اإلنجليزية  اللغة  معايير 

الوطني  للمنهج  العام  اإلطار  ضوء 

بمعايير  المادة  معايير  ومقارنة 

مدى  على  لإلطالع  أخرى  دول 

المقارنات  من  واالستفادة  التوافق 

يضمن  بما  المعايير  تحديث  في 

العالمية،  للمعايير  محاكاتها 

عالمية  شركات  مع  التواصل  وتم 

التنقيح  عملية  في  للمشاركة 

وتشكيل فرق عمل بالشراكة مع 

المدارس  من  ومعلمين  منسقين 

مناهج  إلعداد  تمهيًدا  الحكومية 

تعكس المعايير المنقحة لجميع 

مراحل التعليم في دولة قطر.

اإلنجليزية  اللغة  قسم  ويعمل 

على  التربوي  التوجيه  بادارة 

 2030 الوطنية  قطر  رؤية  تعزيز 

رؤية  التعليم، وتحقيق  في مجال 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

المهارات  تنمية  في  العالي 

اللغة  مادة  في  والكتابية  اللغوية 

اإلنجليزية كونها متطلبا أساسيا 

لتأهيل الطالب للتعليم الجامعي 

وسوق العمل.

اإلنجليزية  اللغة  تعتبر  حيث 

األكثر شيوعًا في العالم، كما أنها 

لغة التقدم والتكنولوجيا واألبحاث 

أساسيات  من  أنها  كما  العلمية، 

أنحاء  جميع  في  العلمي  البحث 

والمراكز  التعليمية  النظم 

البحثية حول العالم، هذا بخالف 

االهتمام باللغة العربية وهي اللغة 

الثقافي  الموروث  تعتبر  التي  األم 

للشعب العربي. 

الدراسية  المناهج  تعّد  حيث 

العنصر األهم من عناصر العملية 

وزارة  تحرص  لذا  التعليمية، 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

على المراجعة المستمرة للمناهج 

للتحقق من جودتها ومالءمتها لقيم 

واحتياجات المجتمع القطري وبما 

يتوافق مع رؤية قطر 2030.

دعم المنسقين والمعلمين 
كما يعقد قسم اللغة اإلنجليزية 

منسقي  مع  دورية  اجتماعات 

إشراكهم  بهدف  اإلنجليزية  اللغة 

التربوي  التطوير  عمليات  في 

كون  يستجد  ما  على  وإلطالعهم 

بمتابعة  المعني  هو  المنسق 

مما  القسم  معلمي  أداء  وتطوير 

التعلم  مخرجات  على  ينعكس 

على  القسم  يعمل  للطالب. 

عامة  إرشادات  وتوفير  تحديث 

الرؤية  توحيد  على  تعمل  ونماذج 

في  اإلنجليزية  اللغة  أقسام  بين 

التحضير  كنموذج  المدارس 

على  القائم  التعلم  اليومي، 

من  وغيره  واألندية  المشاريع 

مستجدات العام الدراسي.

تعليم  عملية  تجويد  إطار  وفي 

في  اإلنجليزية  اللغة  وتعلم 

قسم  يقوم  الدراسية  الصفوف 

على  باإلشراف  اإلنجليزية  اللغة 

تنفيذ دروس المشاهدة لمختلف 

دروس  وهي  الدراسية،  المراحل 

في  للمعلمين  كنموذج  تقدم 

األربع  المهارات  عرض  كيفية 

االستماع  الكتابة-  )القراءة– 

الدراسية  الحصة  في  والحديث( 

على  النماذج  بعض  رفع  ويتم 

موقع القسم لإلفادة.

بزيارات  المادة  موجهو  يقوم  كما 

على  للوقوف  للمدارس  منتظمة 

أداء منسقي المادة ومدى كفاءتهم 

كما  المعلمين،  أداء  تطوير  في 

يرصد موجهو اللغة اإلنجليزية أداء 

بهدف  الصفوف  داخل  المعلمين 

يخدم  بما  الالزم  التوجيه  تقديم 

والتربوية  التعليمية  العملية 

البرامج  ويقترح  المدارس،  في 

للمعلمين  المناسبة  التدريبية 

الخبرة  ذوي  أو  المستجدين 

التدريب  مركز  مع  بالتعاون 

رصد  ضوء  في  المهني  والتطوير 

وتحليل احتياجات المعلمين. 

حصص للقراءة
مخرجات  تحسين  إطار  وفي 

اللغة  قسم  يسعى  التعلم 

التربية  وزارة  في  اإلنجليزية 

والتعليم والتعليم العالي بخطى 

في  الطالب  كفاءة  لرفع  حثيثة 

القراءة  وخاصة  المهارات  جميع 

االستمرار  خالل  من  والكتابة 

مما  القراءة  برنامج  تفعيل  في 

نتائج  على  إيجابيا  ينعكس 

الوطنية  االختبارات  في  الطالب 

حصص  وتخصيص  والدولية. 

لتحسين  الدراسي  المنهج  خالل 

مهارة القراءة لدى الطالب وتفعيل 

الال  كأنشطة  القراءة  نوادي 

صفية.

المعلمين  تفعيل  متابعة  ويتم 

القائم  التعلم  إستراتيجيات 

أثرها في  على المشاريع، وقياس 

تحسين تعلم الطلبة ورفع أدائهم 

متابعة  وكذلك  التحصيلي، 

التنفيذ الواعي لألندية المدرسية 

التعلم  بيئة  تحسين  في  وأثرها 

وجعلها أكثر جاذبية للطالب.

اللغة  توجيه  قسم  يشرف  كما 

مجموعة  تنظيم  على  اإلنجليزية 

غير  واألنشطة  المسابقات  من 

المدارس،  في  الهادفة  الصفية 

وهذه األنشطة مرتبطة بالمهارات 

تفعل  والتي  المختلفة  اللغوية 

معايير المادة. والغرض منها إبراز 

وتعزيز  والطالبات  الطالب  مواهب 

تعلم اللغة وتكريم الفائقين منهم 

لمواصلة تميزهم.

تنفذ  التي  األنشطة  ضمن  ومن 

للعام الرابع على التوالي: مشروع 

 »Young Writers Competition«

األميركية  السفارة  مع  بالتعاون 

والذي يشمل الكتابة في مواضيع 

الدولية  أو  المحلية  الساحة  على 

تعزز االنتماء والوطنية يعبر عنها 

اإلنجليزية  باللغة  كتابة  الطالب 

كتاب  في  األعمال  هذه  تصدر  ثم 

والطالب  المدارس  على  يوزع 

المشاركين، هذا بخالف مسابقة 

الثاني  للعام  تقام  التي  التهجئة 

مستوى  لتحسين  التوالي  على 

الطالب في مهارة القراءة والكتابة.

دروس مصورة
اللغة  قسم  جهود  إطار  وفي 

بمستوى  لالرتقاء  اإلنجليزية 

وإتاحة  العلمي،  التحصيل 

وجاذبة  متنوعة  تعلم  مصادر 

إطار  وفي  للطالب،  الجودة  وعالية 

والتعليم  التعليم  وزارة  مشروع 

التعليمية  الدروس  إلنتاج  العالي 

المدارس،  لطالب  المصورة 

السنوية  خطته  القسم  وضع 

الدروس  هذه  من  المزيد  إلنتاج 

من  االنتهاء  وبعد  المراحل.  لكافة 

رفعها  سيتم  ومراجعتها  إعدادها 

على قناة الوزارة على موقع يوتيوب 

العام  في  رفعه  تم  لما  استكماال 

الدروس  مشروع  ويهدف  السابق. 

الطالب  تزويد  إلى  المصورة 

بمجموعة من الدروس التعليمية 

المرتبطة  الرقمية  المصورة 

الدراسية  المناهج  بمعايير 

القطرية وذلك من أجل تشجيعهم 

ورفع  والتفاعل  المشاركة  على 

األكاديمي  تحصيلهم  مستوى 

تعلم  ألهداف  تحقيقهم  وضمان 

اللغة العربية باإلضافة إلى المواد 

الدراسية وذلك ضمن خطة زمنية 

محددة.

التي  األخرى  اللغات  جانب  وفى 

يتم تدريسها في المدارس كمادة 

اختيارية، يتم العمل على تعزيز 

المدارس،  في  الفرنسية  اللغة 

مهارات  تعزيز  من  انطالقًا  وذلك 

فتح  على  والعمل  اللغوية  الطالب 

المجال لتعلم لغات أخرى يشرف 

القسم على متابعة تدريس مادة 

اختيارية  كمادة  الفرنسية  اللغة 

في المدارس الثانوية لمن يرغب 

برنامج  خالل  من  الطالب  من 

الفرنسية.  السفارة  مع  شراكة 

أداء  على  اإلشراف  يتابع  حيث 

خبير  وتطويرهم  المعلمين 

التطبيق  لضمان  فرنسية  لغة 

على  والعمل  للمادة.  السليم 

للطالب  تعريفية  زيارات  تنظيم 

الفرنسي،  الثقافي  للمجلس 

لطلبة  الفرصة  إتاحة  وأيضًا 

المدارس الجتياز اختبارات دولية 

.DELF A1 A2

{ إنشاء أندية للغة اإلنجليزية 

تخصيص 
حصص 

لتحسين 
مهارة 
القراءة 

عند الطالب

دورات 
تدريبية 

لمعلمي 
ومنسقي 
اإلنجليزية 
إلشراكهم 

في التطوير 
التربوي

إنتاج دروس تعليمية مصورة 
ورفعها على موقع يوتيوب

تنفيذ مشروع 
»Young Writers Competition«

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم 
العالي، على تنفيذ خطة جديدة من 

بداية العام الدراسي المقبل 2022/  2023، 
لتحسين مستوى الطالب بمادة 

اللغة اإلنجليزية، بجميع المراحل 
الدراسية، حيث تبدأ الخطة بإطالق 

الوزارة األندية المدرسية والتعلم القائم 
على المشاريع، وهما من األنشطة غير 

الصفية التي تهدف إلى تعزيز تعلم 
اللغة وتمكينها في نفوس الطلبة، 

ولهذه الغاية قامت الوزارة خالل الفترة 
الماضية بإعداد األدلة اإلرشادية الخاصة 

بهذين المشروعين. 

كتب         محمد الجعبري 



السنة )27( - الثالثاء  13 ذي الحجة  1443هـ الموافق 12 يوليو 2022م العدد )9808( متابعات6

وتحرص إدارة السوق على االحتفال بهذه المناسبة 

األيام  هذه  في  الجميع  على  البهجة  وإدخال 

أهم  أحد  يعد  واقف  سوق  أن  خاصة  المباركة، 

المفضلة للعائالت في قطر  الوجهات السياحية 

االستمتاع  في  يرغبون  الذين  والسائحين 

طموحاتهم  تلبية  عبر  الدوحة،  في  بالعيد 

الترفيهية خالل أيام العيد.

األطباق  تقدم  التي  المطاعم  جذبت  كما   

والخليج  قطر  دولة  بها  تشتهر  التي  المحلية 

تختص  أخرى  مطاعم  إلى  باإلضافة  عمومًا، 

باألكالت العربية والعالمية والمقاهي التي تقدم 

للزبائن  والعصائر  المشروبات  من  مختلفة  أنواعا 

في السوق على مدار أيام العيد. 

وأكد عدد من زوار السوق أنهم يحرصون على التواجد 

بجانب  العيد  أيام  خالل  واقف  سوق  في  باستمرار 

أسرهم وأطفالهم وذلك لالستمتاع بالعروض المبهرة للفرق 

الفلكلورية  العروض  من  متنوعة  باقة  تقدم  التي  الموسيقية 

بأشكالها  السوق  شوارع  الفرق  هذه  وتجوب  يوميًا،  الشائقة 

العجيبة ومالبسها غير التقليدية المشعة باألضواء والمصحوبة 

بمعزوفات من الموسيقى الفلكلورية بآالتها الموسيقية المتنوعة، 

السوق كله،  والبهجة داخل  السعادة  أجواء من  وذلك بهدف خلق 

فضاًل عن تنظيم عروض الفرق الشعبية المتنوعة.

والعائالت  الزوار  آالف  استقطاب  في  نجح  السوق  أن  وأوضحوا 

والعروض  المصاحبة  واألنشطة  الفعاليات  بمختلف  لالستمتاع 

ضية  ا ستعر ال ا

التي تجذب الكبار والصغار.

فعاليات  تنظيم  على  دأبا  الوكرة  وسوق  واقف  سوق  أن  إلى  يشار 

على  تأكيدًا  المختلفة  المناسبات  خالل  وترفيهية  وفنية  ثقافية 

دورهما كوجهتين سياحيتين في الدولة.

عدد من الزوار يـؤكدون حرصهم 
عـلـى التـواجــد بالســوق خـالل أيــام العيـد 

أحـد أهـم الـوجـهــات الســيـاحيــة 
الـمـفـضـلـة للعــائـالت والســـائـحيـن

نجحت العروض البهلوانية ومعزوفات الفرق 
الموسيقية والفقرات الترفيهية المتنوعة في سوق 

واقف في جذب األسر من المواطنين والمقيمين إليه 
خالل أيام عيد األضحى المبارك. حيث شهد السوق العديد 

من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية خالل العيد، 
وكذلك مشاركة فرق شعبية بتقديم العروض 

المنوعة لرواد السوق ما يضفي المزيد من 
الفرح والبهجة على العيد.

كتب        محمد ابوحجر 

إقبــال على المطـاعـم والمقــاهـي المـتنوعـةمشاركة فرق شعبية بتقديم العروض المنوعة لرواد السوق

لالستمتاع بالعروض الترفيهية في العيد

سوق واقف وجهة مفضلة لألسر

} تصوير عباس على
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شهدت إقباال من العائالت في العيد

حديقة روضة الخيل.. إرث بيئي وحضاري

على  األسر  من  إقباال   $ ورصدت 

في  المسائية  الفترة  خالل  الحديقة 

حيث  المبارك،  األضحى  عيد  إجازة 

الرياضة  لممارسة  جموع  توافدت 

في  المتوافرة  الحديثة  األجهزة  على 

البلدية  وزارة  افتتحها  حديقة  أحدث 

بألعاب  االستمتاع  بجانب  مؤخرا 

في  المتوفرة  الحديثة  األطفال 

الحديقة.

الخيل  روضة  حديقة  وأصبحت 

الرياضية  المنشآت  أهم  من  واحدة 

وخاصة  الدوحة  لسكان  بالنسبة 

القريبة منها، مثل مشيرب  المناطق 

والمنصورة  والنجمة  والمنتزه 

من  وغيرها  الجديدة،  والدوحة 

مناطق الدوحة.

الحديقة  مرتادي  من  عدد  وأكد 

المرح  الحديقة  في  يجدون  أنهم 

واألجواء  المناظر  فهناك  والمتعة، 

مع  التجمع  إلى  باإلضافة  المميزة، 

أوقات  لقضاء  وااللتقاء  األصدقاء 

التي  الخضراء  المسطحات  على 

تمتد على مساحة شاسعة في هذه 

حرصهم  إلى  مشيرين  الحديقة، 

إجازة  طوال  عائلتهم  اصطحاب  على 

العيد.

قصدت  التي  األسر  جميع  أن  وأكدوا 

قضت  العيد  أيام  خالل  الحديقة 

ال  لحظات  وسجلت  جميلة  أوقاتا 

وجدوا  الذين  أطفالها  مع  تنسى 

ألعاب  ومنطقة  خضراء  مسطحات 

مميزة.

مفهوم  تعزز  الحديقة  أن  وأضافوا 

أفراد  وشجعت  للجميع  الرياضة 

بما  الرياضة  ممارسة  على  المجتمع 

توفره من مسارات للمشي والركض 

خضراء،  ومساحات  رياضية  وأجهزة 

تتمتع  المنشآت  تلك  أن  إلى  الفتين 

التي  العالمية  المعايير  بأحدث 

من  وتمكنهم  المتريضين  تخدم 

ممارسة مختلف أنواع الرياضات من 

الدراجات  وركوب  والركض  المشي 

الهوائية.

والخدمات  الحديقة  أن  وأوضحوا 

تساهم  توفرها  التي  الرياضية 

أفراد  حفاظ  في  مباشرة  بصورة 

أجسادهم،  صحة  على  المجتمع 

تشجعوا  الكثيرين  أن  إلى  الفتين 

الدولة  قيام  بعد  الرياضة  لممارسة 

بتوفير مثل تلك المرافق المهمة.

المختصة  الجهات  بجهود  وأشادوا 

الحديقة  تطوير  على  عملت  التي 

بمرافق متطورة من مسارات للمشي 

إنشاؤها  تم  والدراجات  والركض 

بمعايير  تتمتع  مواد  باستخدام 

لممارسة  وآمنة  عالمية  وجودة 

الراحة  يضمن  بما  الرياضة 

للمتريضين.

ومن الجدير بالذكر أن افتتاح حديقة 

االهتمام  إطار  في  يأتي  الخيل  روضة 

البلدية  وزارة  توليه  الذي  الكبير 

إلنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات 

بجميع  المناطق  مختلف  في  العامة 

صحيا  متنفسا  لتكون  البلديات، 

وترفيهيا وسياحيا للعائالت.

الحدائق  أقدم  من  الحديقة  وتعد 

لدى  مميزة  مكانة  ولها  قطر،  في 

عشرات  منذ  والمقيمين  المواطنين 

من  العديد  وتخدم  السنين، 

نظرًا  موقعها،  من  القريبة  المناطق 

ألف   140 تبلغ  التي  مساحتها  لكبر 

من  واحدة  يجعلها  ما  مربع،  متر 

تحتوي  كما  بالدولة،  الحدائق  أكبر 

الترفيهية  المرافق  من  العديد  على 

والتي  للزوار  المحببة  والرياضية 

وبيئيًا  صحيًا  متنفسًا  تجعلها 

للسكان.

وتضم الحديقة مسارًا للمشاة بطول 

بطول  للجري  ومسارًا  مترًا،   1,183
الهوائية  للدراجات  وآخر  مترًا،   1,119
ومسطحات  مترًا،   1,118 بطول 

متر  ألف   98 مساحة  على  خضراء 

مربع، و1,600 شجرة، مما يساهم في 

جعل الحديقة وجهة جمالية وجذابة 

مناطق  إلى  باإلضافة  بالمنطقة، 

للتمرين تم تجهيزها بمعدات اللياقة 

لألطفال  ألعاب  ومنطقتي  البدنية، 

من  العمرية  الفئات  حسب  مقسمة 

 12 إلى  سنوات   6 ومن  سنوات   5  -  2
سنة، مع األخذ بعين االعتبار األطفال 

من ذوي االحتياجات الخاصة.

وتتمتع الحديقة بـ40 موقفًا للدراجات 

و137  للمطاعم،  أكشاك  و7  الهوائية، 

فضاًل  للشواء،  أماكن  و8  إنارة،  عمود 

عة  مصنَّ للجلوس  مقاعد  توفير  عن 

محلًيا ومسار للدراجات.

الدوحة          $

األطفال استمتعوا بمنطقة األلعاب المتطورة رواد الحديقة مارسوا الرياضة على األجهزة الحديثة المتوافرة

تعتبر حديقة روضة الخيل من أقدم الحدائق بالدوحة 
وتضم أشجارا ُمعمرة تشكل إرثا بيئيا وحضاريا، كما 

تخدم الحديقة سكان العديد من المناطق، مثل المنتزه، 
مشيرب، فريج عبد العزيز، السد، النصر، السودان، النجمة، 

المنصورة، الهالل، المطار القديم، السلطة الجديدة، 
نعيجة، فريج العسيري، أم غويلينة، فريج العلي، الدوحة 

الجديدة وبن محمود.

} تصوير - عباس علي 
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ارتفاع صادرات القطاع الخاص لألردن
حققت صادرات القطاع الخاص القطري لألردن نموًا خالل النصف األول من العام بنسبة 

% على أساس سنوي، وأظهرت بيانات صادرة عن غرفة تجارة قطر أن قيمة صادرات   5.8
القطاع الخاص القطري لألردن بلغت 90 مليون ريال قطري )24.7 مليون دوالر( خالل النصف 

الفترة  خالل  دوالر(  مليون   23.3( قطري  ريال  مليون   85 بنحو  مقارنة   ،2022 العام  من  األول 

المقابلة من العام 2021. 

يذكر أن عدد الشركات األردنية القطرية المشتركة التي تعمل انطالقا من السوق القطري 

حاليا يفوق مستوى 1100 شركة تعمل في أنشطة متنوعة.

مؤشر على استمرار الزخم القوي في قطاع التشييد

إصدار »3766« رخصة بناء في »5« أشهر

وتشير توقعات جهاز التخطيط واإلحصاء 

سيحقق  والتشييد  البناء  قطاع  أن  إلى 

عام  في  المائة  في   2.4 يبلغ  نمو  متوسط 

فيما   2023 عام  في  المائة  في  و2.1   2022
ألنشطة  قوية  دفعة   2022 مونديال  يمثل 

والبناء والتشييد، بينما  العقاري  التطوير 

تكشف البيانات المتاحة أن الدولة شهدت 

األول  الربع  2444 رخصة بناء خالل  إصدار 

من العام الجاري بارتفاع 13 في المائة على 

 2159 بلغ  بمستوى  مقارنة  فصلي  أساس 

رخصة بناء في الربع األخير من عام 2021.

بداية  منذ  الشهري  األداء  مستوى  وعلى 

البناء  رخص  عدد  بلغت  فقد   ،2022
مستوى  بالدولة  البلديات  عن  الصادرة 

وحسب  الماضي.  مايو  في  رخصة   645
الريان  توزيعها الجغرافي، تصدرت بلدية 

الرخص،  عدد  حيث  من  البلديات  قائمة 

 26 نسبته  ما  أي  رخصة   167 أصدرت  إذ 

الصادرة  الرخص  إجمالي  من  المائة  في 

بلدية  جاءت  حين  في  مايو،  شهر  خالل 

رخصة  بـ166  الثانية  المرتبة  في  الدوحة 

بـ136  الوكرة  بلدية  ثم  المائة،  في   26 أي 

رخصة أي ما نسبته 21 في المائة، وبلدية 

المائة،  في   15 أي  رخصة  بـ94  الظعاين 

صالل  أم  على  النسب  بقية  توزعت  بينما 

والشمال  رخصة،   15 والخور  رخصة،   47
والشيحانية 10 رخص لكل منهما.

أن  إلى  مايو  في  الشهرية  البيانات  وتشير 

)سكنية  الجديدة  المباني  تراخيص  عدد 

 334( المائة  في   52 شكلت  سكنية(  وغير 

رخصة( من إجمالي رخص البناء الصادرة 

خالل شهر مايو الماضي، في حين شكلت 

المائة  في   45 اإلضافات  بناء  تراخيص 

التحويط  وتراخيص  رخصة(،   291(

بنسبة 3 في المائة )20 رخصة(.

الرخص  قائمة  الفلل  رخص  وتصدرت 

الصادرة للمباني السكنية في مايو، حيث 

من  رخصة(   198( المائة  في   77 شكلت 

للسكن،  المعدة  المباني  رخص  إجمالي 

تليها فئة مساكن قروض اإلسكان بنسبة 

العمارات  ثم  رخصة(،   36( المائة  في   14
المائة  8 في  الشقق السكنية بنسبة  ذات 

)21 رخصة(.

مقدمة  في  التجارية  المباني  جاءت  كما 

بنسبة  السكنية  غير  المباني  تراخيص 

المباني  تليها  رخصة(،   62( المائة  في   79

بنسبة  والمصانع  كالورش  الصناعية 

المباني  ثم  رخص(،   8( المائة  في   10
الحكومية بنسبة 8 في المائة )6 رخص(. 

عن  الصادرة  البناء  رخص  عدد  وبلغ 

في  رخصة   677 بالدولة  البلديات  مختلف 

في  الريان  بلدية  وجاءت  الماضي،  أبريل 

الصادرة،  الرخص  بعدد  البلديات  مقدمة 

إجمالي  من  المائة  في   24 قدرها  وبنسبة 

رخصة،   163 يعادل  ما  وهو  الرخص،  تلك 

نسبته  ما  أي  رخصة  بـ153  الدوحة  ثم 

أصدرت  التي  والوكرة  المائة،  في   23
المائة،  في   22 وبنسبة  رخصة   149
 19 نسبته  ما  أي  رخصة  بـ128  والظعاين 

أم  على  النسب  بقية  لتتوزع  المائة،  في 

رخصة(،   24 و)الخور  رخصة(،   34( صالل 

 12( والشمال  رخصة(،   14( والشيحانية 

رخصة(.

في  الصادرة  الرخص  نوع  حيث  من  أما 

عدد  أن  إلى  تشير  البيانات  فإن  أبريل، 

تراخيص المباني الجديدة )سكنية وغير 

سكنية( شّكلت 57 في المائة )386 رخصة( 

أبريل  في  الصادرة  الرخص  إجمالي  من 

بناء  تراخيص  شّكلت  حين  في   ،2022
رخصة(،   265( المائة  في   39 اإلضافات 

المائة  في   4 بنسبة  التحويط  وتراخيص 

)26 رخصة(. وتصدرت رخص الفلل قائمة 

شّكلت  حيث  الجديدة،  السكنية  المباني 

إجمالي  من  رخصة(   218( المائة  في   76
تليها  للسكن،  المعدة  المباني  رخص 

 12 بنسبة  اإلسكان  قروض  مساكن  فئة 

ذات  العمارات  ثم  رخصة(،   33( المائة  في 

الشقق السكنية بنسبة 11 في المائة )32 

رخصة(.

مقدمة  في  التجارية  المباني  وجاءت 

بنسبة  السكنية  غير  المباني  تراخيص 

83 في المائة )82 رخصة(، تليها المساجد 
بنسبة 6 في المائة )6 رخص(، ثم المباني 

والمباني  والمصانع  كالورش  الصناعية 

المائة  5 في  األخرى بنسبة  السكنية  غير 

لكل منهما )5 رخص لكل منهما(. 

البناء  رخص  بلغت  مارس،  شهر  وفي 

الدولة  في  البلديات  مختلف  عن  الصادرة 

الريان  بلدية  وتصدرت  رخصة،   988
البناء  رخص  عدد  حيث  من  القائمة 

أي  رخصة   243 سجلت  إذ  الصادرة، 

تلك  إجمالي  من  بالمائة   25 نسبته  ما 

الدوحة  بلدية  جاءت  حين  في  الرخص، 

رخصة   231 بواقع  الثانية  المرتبة  في 

بـ214  الوكرة  بلدية  تلتها  بالمائة،   23 أي 

الظعاين  وبلدية  بالمائة   22 أي  رخصة 

بـ180 رخصة أي 18 بالمائة، بينما توزعت 

رخصة(،   56( صالل  أم  على  الرخص  بقية 

 17  ( والشيحانية  رخصة(،   31( والخور 

رخصة(، والشمال )16 رخصة(.

وتشير البيانات الشهرية عن مارس 2022 

الجديدة  المباني  تراخيص  عدد  أن  إلى 

شكلت  مارس  في  سكنية(  وغير  )سكنية 

إجمالي  من  رخصة(   543( أي  بالمائة   55
مارس  شهر  خالل  الصادرة  البناء  رخص 

تراخيص  شكلت  حين  في  الماضي، 

رخصة(،   414( بالمائة   42 اإلضافات  بناء 

بالمائة   3 بنسبة  التحويط  وتراخيص 

)31 رخصة(. وتصدرت رخص الفلل قائمة 

شكلت  حيث  الجديدة،  السكنية  المباني 

إجمالي  من  رخصة(   314( بالمائة   79
تليها  للسكن،  المعدة  المباني  رخص 

 15 بنسبة  اإلسكان  قروض  مساكن  فئة 

ذات  العمارات  ثم  رخصة(،   58( بالمائة 

 20( بالمائة   5 بنسبة  السكنية  الشقق 

رخصة(.

مختلف  سجلت   ،2022 فبراير  وفي 

بناء  رخصة   697 الدولة  في  البلديات 

جديدة وحسب توزيعها الجغرافي، جاءت 

بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث 

فبراير  في  الصادرة  البناء  رخص  عدد 

المائة  في   24 نسبته  ما  أي  رخصة  بـ165 

حين  في  الصادرة،  الرخص  إجمالي  من 

الثانية  المرتبة  الظعاين في  جاءت بلدية 

بلدية  ثم  المائة،  في   22 أي  رخصة  بـ151 

الريان التي أصدرت 146 رخصة أي 21 في 

في   17 أي  رخصة  بـ119  فالدوحة  المائة، 

على  الرخص  بقية  توزعت  بينما  المائة، 

أم صالل )50 رخصة(، والخور )33 رخصة(، 

 16( والشمال  رخصة،(   17( والشيحانية 

رخصة(.

تراخيص  عدد  أن  إلى  البيانات  وتشير 

سكنية(  وغير  )سكنية  الجديدة  المباني 

 366( المائة  في   53 شكلت  فبراير  في 

رخصة( من إجمالي رخص البناء الصادرة 

شكلت  حين  في   ،2022 فبراير  شهر  خالل 

المائة  في   46 اإلضافات  بناء  تراخيص 

)323 رخصة(، وأخيرًا تراخيص التحويط 

بنسبة 1 في المائة )8 رخص(.

المباني  قائمة  الفلل  رخص  وتصدرت 

في   74 شكلت  حيث  للسكن،  المعدة 

رخص  إجمالي  من  رخصة(   183( المائة 

فئة  تليها  الجديدة،  السكنية  المباني 

في   18 بنسبة  اإلسكان  قروض  مساكن 

ذات  العمارات  ثم  رخصة(،   45( المائة 

 17( المائة  في   7 بنسبة  السكنية  الشقق 

في  التجارية  المباني  وجاءت  رخصة(. 

السكنية  غير  المباني  تراخيص  مقدمة 

المائة  في   76 بنسبة  فبراير  في  الجديدة 

بنسبة  المساجد  تليها  رخصة(،   91(

المباني  ثم  رخصة(،   13( المائة  في   11
 6 بنسبة  والمصانع  كالورش  الصناعية 

في المائة )7 رخص(. 

وفي يناير 2022، بلغ إجمالي رخص البناء 

البلديات في  الصادرة على مستوى جميع 

الريان  بلدية  وجاءت  رخصة،   759 الدولة 

في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص 

البناء الصادرة في يناير 2022، وبواقع 196 

من  المائة  في   26 نسبته  ما  أي  رخصة 

إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت 

الثانية مسجلة  بلدية الوكرة في المرتبة 

بلدية  تلتها  المائة،  في   20 أي  رخصة   152
 20 أي  رخصة   150 أصدرت  التي  الظعاين 

رخصة  بـ137  الدوحة  وبلدية  المائة،  في 

الرخص  باقي  لتتوزع  المائة،  في   18 أي 

على بلديات أم صالل والخور والشيحانية 

والشمال.

تراخيص  عدد  أن  إلى  البيانات  وتشير 

سكنية(  وغير  )سكنية  الجديدة  المباني 

من  رخصة(   385( المائة  في   51 شكلت 

شهر  خالل  الصادرة  البناء  رخص  إجمالي 

يناير الماضي، في حين شكلت تراخيص 

بناء اإلضافات 46 في المائة )346 رخصة(، 

في   4 بنسبة  التحويط  تراخيص  ثم 

المائة )28 رخصة(.

قائمة  الجديدة  الفلل  رخص  وتصدرت 

المائة  في   73 وبنحو  السكنية  المباني 

المباني  رخص  إجمالي  من  رخصة(   202(

المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض 

اإلسكان بنسبة 16 في المائة )44 رخصة(، 

ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 

9 في المائة )26 رخصة(.
مقدمة  في  التجارية  المباني  وجاءت 

بنسبة  السكنية  غير  المباني  تراخيص 

المباني  تليها  رخصة(،   69( المائة  في   64
بنسبة  والمصانع  كالورش  الصناعية 

المساجد  ثم  رخصة(،   16( المائة  في   15
بنسبة 13 في المائة )14 رخصة(.

{ نهضة تنموية شاملة في قطر 

»2444« رخصة في الربع األول بنمو »13 %« على أساس فصلي

والتشييد وال��ب��ن��اء  ال��ع��ق��اري  ال��ت��ط��وي��ر  ألن��ش��ط��ة  ق��وي��ة  دف��ع��ة   »2022 »مونديال 

متوسط نمو قطاع البناء »2.4 %« في »2022« و»2.1 %« في »2023«

أظهرت بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء أن 
إجمالي رخص البناء الصادرة عن بلديات الدولة 

بلغت مستوى 3766 رخصة بناء خالل األشهر 
الخمسة األولى من عام 2022، وهو ما يشير إلى 

استمرار الزخم القوي في قطاع البناء والتشييد 
في قطر، حيث تكتسب بيانات تراخيص البناء 

أهمية خاصة باعتبارها مؤشرًا تقريبيًا ألداء قطاع 
البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة 

في االقتصاد الوطني. 

{ تسارع وتيرة البناء والتشييد

سعيد حبيب كتب
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»57%« من مصانع »مسيعيد« 
بين منتجة وقيد اإلنشاء

قطع  من  واسعة  مجموعة  »مناطق«  وتقدم 

ضمن  مختلفة،  مساحات  ذات  األراضي 

كافة  لُتالئم  مصممة  استراتيجية  مواقع 

أو  الصناعية  سواًء  األعمال،  احتياجات 

إيجار  بسعر  التجارية  أو  اللوجستية 

الخدمات  من  حزمة  جانب  إلى  مخفض 

ومنحها  الشركات  تسجيل  أبرزها: 

وتوفير  األراضي  وتخصيص  التراخيص 

تحتية  بنية  عن  فضال  البناء  رخص 

طرق  وشبكة  االتصاالت  تشمل  متكاملة 

حديثة ومتكاملة وخدمات الصرف الصحي 

على  عالوة  والكهرباء  المياه  توزيع  وشبكة 

ومرافق  الخدمات  ومراكز  النقل  وسائل 

توفر  كما  الصيانة،  وخدمات  الضيافة 

الصناعية  المنطقة  خالل  من  مناطق 

المميزات  من  العديد  للمستثمرين 

األعمال،  وازدهار  لنجاح  الداعمة  الخاصة 

بالعديد  المستثمرون  يحظى  حيث 

والمنافذ  الفعالة  والخدمات  المرافق  من 

مما  احتياجاتهم  جميع  لتلبية  المستدامة 

يتيح لهم فرصة استثمار بفعالية أكبر في 

اإلدارة والتطوير. وتلعب شركة مناطق دور 

المناطق  في  الرئيسي  والمشّغل  المطّور 

تحتية  بنية  توفير  خالل  من  اللوجستية 

مع  تتالءم  الخدمات  من  ومجموعة  متكاملة 

الظروف  لضمان  المستثمرين  احتياجات 

وتسهيل  لعمالئها،  والمستدامة  المثالية 

المختلفة  األعمال  قطاعات  نمو  ودعم 

عصرية  بيئة  مناطق  شركة  توّفر  وأيضا 

والمستأجرين  المستثمرين  لخدمة 

وكذلك  اللوجستية.  المناطق  جميع  في 

أبرز  تعمل مناطق مع مجموعة واسعة من 

أفضل  لتقديم  والمقاولين  االستشاريين 

إدارة  تدعم  مخّفضة  وبأسعار  الخدمات 

وتطوير المشاريع.

وتدعم »مناطق، المبادرة الرامية إلى توسيع 

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  قاعدة 

في  االقتصادي  التنوع  وتعزيز  قطر  في 

وتوفر  المضافة،  القيمة  ذات  االستثمارات 

»مناطق« أيضا حلوال شاملة، ومرافق وبنية 

تحتية متطورة، وخدمات دعم أعمال شاملة 

في مناطقها.

خصيصا  »مناطـق«  تأسـيس  تم  وقـد 

أصحاب  من  المستثمرين  ودعم  لتشـجيع 

ورواد  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 

األعمال لمزاولة أعمالهم في قطر حيـث تضـم 

تحتية  وبنيـة  متميـزة  مرافـق  مشـاريعها 

عالمية المستوى، مـع توافـر دعـم اسـتثنائي 

والمشاريع، وتعمل شركة مناطق  لألعمال 

لتكون عاماًل محفزًا للتغيير في إطار مبادرة 

وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر، وقد 

2011، وتضطلع  تأسست »مناطق« في عام 

البنى  وبناء  المناطق  إدارة  بمهمة  الشركة 

قطاَعي  نمو  لتسهيل  المتكاملة  التحتية 

الصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق 

أهداف التنمية االقتصادية التي تعد إحدى 

الركائز األربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد 

األول لتأسيسها  اليوم  أدركت الشركة منذ 

أن التنمية االقتصادية المستدامة ال تتحقق 

كي  الخاص،  القطاع  ازدهار  خالل  من  إال 

عالميا،  المنافسة  من  القطاع  هذا  يتمكن 

باإلضافة إلى ضرورة التخطيط على المدى 

القادمة  المشاريع  يتجاوز  بما  البعيد 

لكرة  العالم  كأس  بطولة  مثل  الوشيكة، 

2022 وصواًل إلى تأسيس صناعات ال  القدم 

تعتمد على النفط.

الشركة  فإن  الغاية،  هذه  نحو  وسعيًا 

إنشاء  على  اليوم  تركيزها  كل  تصب 

للشركات  خاللها  من  يمكن  تحتية  بنية 

تصبو  ما  تحقق  أن  والمتوسطة  الصغيرة 

مناطق  شركة  وترى  وازدهار.  نمو  من  إليه 

ثالثة  يتطلب  االستدامة  هذه  تحقيق  أن 

االستثمارات،  هي:  أساسية،  عناصر 

والخبرات، وثقافة ريادة األعمال الالزمة. 

على  »مناطق«  تأخذ  المنطلق  هذا  ومن 

عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة 

عبر  االقتصادية  األعمال  قطاعات  من 

في  االستمرار  مع  محلية  مؤسسات  تطوير 

والشراكات  واألعمال  االستثمارات  جذب 

مع  اليوم  »مناطق«  تعمل  كما  الدولية، 

الذين  أولئك  أو  الحاليين  المستثمرين 

على  المستقبل  في  االستثمار  في  يرغبون 

والدولي، بحيث تكون  الصعيدين المحلي 

والشركات  األعمال  لتأسيس  دولية  بوابة 

بالنمو  لهم  تسمح  التي  البيئة  وتوفر 

الشركة لعمالئها  واالزدهار في قطر. وتقدم 

خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم 

والمشاركة؛ لضمان سهولة سير العمليات 

من  واسعة  خيارات  توفير  مع  التجارية، 

األراضي والحلول.

بدعم من »مناطق«

كشفت شركة مناطق االقتصادية »مناطق« أن 57 % من المصانع في منطقة مسيعيد 
الصناعية ما بين ُمنتجة وقيد اإلنشاء مما يساهم في زيادة المنتجات الوطنية ويعزز 
االكتفاء الذاتي، علما بأن منطقة مسيعيد الصناعية تتمتع بموقع استراتيجي محاٍذ 
لمدينة مسيعيد الصناعية وعلى بعد 30 كيلو مترا مربعا جنوب مدينة الدوحة؛ مما 

يجعلها المكان والعنوان األنسب إلطالق األعمال وضمان نجاحها وازدهارها.

بإجمالي صادرات بلغ مستوى »77« مليون طن وفقا لـ »االتحاد الدولي للغاز«

قطر تستأثر بـ »21%« من سوق الغاز عالميا
أظهر تقرير صادر عن االتحاد 

الدولي للغاز أن دولة قطر 
تستحوذ على حصة تبلغ 

21% من سوق الغاز العالمي 

بإجمالي صادرات بلغت 77 
مليون طن في عام 2021، 

لتحتل المركز الثاني عالميا 
من حيث حجم الصادرات 

بفارق محدود عن أستراليا 
التي قامت بتصدير 78.5 

مليون طن من الغاز في 
عام 2021، وجاءت الواليات 

المتحدة األميركية في 
المرتبة الثالثة عالميا 

بصادرات بلغت 67 مليون 
طن، ثم روسيا في المرتبة 

الرابعة عالميا بصادرات بلغت 
29.6 مليون طن.

وتشير التقديرات إلى أن 
مشروع توسعة حقل الشمال 

الذي تباشر قطر غاز تنفيذه 
بالنيابة عن قطر للطاقة 

سيؤدي إلى صدارة دولة قطر 
للغاز عالميا لعقود طويلة.

اإلنتاجية  طاقتها  رفع  قطر  دولة  وتستهدف   

من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن 

ماليين   110 إلى  الحاضر  الوقت  في  سنويا 

 126 2025 وإلى  طن سنويًا بحلول نهاية عام 

فيما   ،2027 العام  بحلول  سنويًا  طن  مليون 

حوالي  إنتاج  إلى  أيضا  التوسعة  ستؤدي 

برميل  و263.000  اإليثان،  من  طن   4.000
البترول  غاز  من  طن  و11.000  المكثفات،  من 

من  طنًا   20 حوالي  إلى  إضافة  المسال، 

الهيليوم النقي يوميا.

لمشروع  األولى  المرحلة  أعمال  وتمضي 

هذه  وتتضمن  قدما،  الشمال  حقل  توسعة 

المرحلة من أكبر مشروع للغاز قيد اإلنشاء 

الغاز  من  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  العالم  في 

دولة  الطاقة  رفع  بهدف  الشرقي  القطاع  في 

المسال  الطبيعي  الغاز  من  اإلنتاجية  قطر 

من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ماليين طن 

اإلنتاج في عام  أن يبدأ  المتوقع  سنويا، ومن 

حوالي  إلى  اإلنتاج  إجمالي  يصل  وأن   2025
1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

إلى  تشير  التوقعات  فإن  المقابل،  وفي 

الجنوبي  القطاع  مشروع  من  اإلنتاج  بدء 

حيث   ،2027 عام  في  الثانية(  )المرحلة 

إنتاج  خطي  بناء  المرحلة  هذه  تتضمن 

طن  ماليين   8 )بسعة  إضافيين  عمالقين 

المرافق  إلى  باإلضافة  منهما(،  لكل  سنويا 

بهــــــدف  بهما  المرتبطة  والبرية  البحرية 

 126 إلى  اإلنتاجية  بالطــــــــاقـــــة  الوصـــــول 

وقد   .2027 العام  بحلول  سنويا  طن  مليون 

لحقــــــل  الجـــــنوبي  القطاع  مشروع  بــــدأ 

التقييــــم  أنــشطة  أعقاب  في  الشــــمال 

في  للطاقة«  لـ»قطر  الناجحــــــة  البـــــرية 

وإنتاج  تطوير  ويستهدف  الشمال،  حقل 

الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال. 

هــــــــذه،  التقيــيـــم  أنشطة  استـــمرار  ومع 

إضافية  زيادة  بتقييم  للطاقة«  »قطر  تقوم 

بما  المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج  طاقة  في 

ما  وهو  العام،  في  طن  مليون   126 يتجاوز 

أخرى  بتوسعة  القيام  إمكانية  إلى  يؤشر 

إضافية.

ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال على 

أثناء  المتبخر  الغاز  السترجاع  منظومة 

الشحن، وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات 

طن  مليون  يقارب  بما  الحراري  االحتباس 

مكافئ سنويًا من غاز ثاني أكسيد الكربون، 

 10.7 توفير  على  المشروع  سيعمل  كما 

من  سنويا  المياه  مـــن  مكــــعـــب  متر  مليون 

مياه  من   %  75 استعمال  وإعادة  تدوير  خالل 

تقليل  سيتم  وكذلك  الصناعي،  الصرف 

بنسبة  النيتروجين  أكاسيد  انبعاثات 

 Dry Low تقنية  تطبيق  خالل  من   %  40
جزء  توفير  المقرر  ومن  المحسنة.   NOx
الطاقة  من  المشروع  احتياجات  من  كبير 

الوطنية  الكهرباء  شبكة  من  الكهربائية 

محطة  مشروع  من  وبالتحديد  قطر،  في 

تبلغ  التي  الشمسية  للطاقة  الخرسعة 

باإلضافة  ميجاواط،   800 اإلنتاجية  طاقتها 

محطة  من  أخرى  ميجاواط   800 حوالي  إلى 

قـــــطر  ستقـــــوم  الشــمسية  للطـــــاقة  أخرى 

للطاقة بإنشائها قريبًا.

حقل  أكبر  القطري  الشمال  حقل  ويعتبر 

العالم،  في  المصاحب  غير  الطبيعي  للغاز 

تريليون   900 من  أكثر  على  يحتوي  حيث 

حوالي  يمثل  ما  الـــــغاز،  من  مكعبـــــة  قدم 

العالم.  في  المعروف  االحتياطي  من   %  10
في  الشمال  حقل  يستمر  أن  المقدر  ومن 

من  بالعديد  اإليفاء  أجل  من  بالغاز  اإلمداد 

العقود المتجددة لبيع الغاز بكميات كبيرة 

حقل  ويقع  القادمة،  السنين  لعشرات 

الشرقي  الشمالي  الساحل  قبالة  الشمال 

لشبه جزيرة قطر، ويغطي مساحة تتجاوز 

هذا  تطوير  ويمثل  مربع،  كيلومتر  آالف   6
فـــــي  هامًا  عاماًل  الكبير  الطبيعي  المورد 

معالجة  وتتم  قطر،  بدولة  االقتصادي  النمو 

إلنتاج  العمالق  الحقل  هذا  من  المنتج  الغاز 

إلى  الغاز  وتحويل  المسال  الطبيعي  الغاز 

الطبيعي،  الغاز  سوائل  وإنتاج  سوائل 

المرتبطة  األخرى  الصناعات  إلى  باإلضافة 

بالغاز، ونقل الغاز عبر خطوط األنابيب.

وقد رصدت قطر للطاقة نحو 82.5 مليار دوالر 

الفترة  خالل  الرأسمالي  لإلنفاق  أميركي 

كبير  بشكل  التركيز  مع  و2025   2021 بين 

الغاز  أصول  في  التوسعية  المشاريع  على 

حقل  توسعة  مشروع  رأسها  وعلى  والنفط، 

في  حضورها  ترسيخ  وبخالف  الشمال. 

األسواق األوروبية، فإن قطر للطاقة تستهدف 

المسال  الطبيعي  الغاز  التوسع في تصدير 

الهند وباكستان وبنغالديش،  إلى كل من: 

حيث تشير التوقعات إلى تسجيل األسواق 

112.6 مليار  الثالثة طلبا على الغاز بإجمالي 

مع  مقارنة   2030 عام  بحلول  مكعب  متر 

مستوى 51.3 مليار متر مكعب في عام 2020، 

والشهية  القياسي  النمو  يعكس  ما  وهو 

الطبيعي  الغاز  تجاه  األسواق  لهذا  الكبرى 

وموثوقا  آمنا  مصدرا  بوصفه  المسال 

وصديقا للبيئة أيضا.

توسعة حقل 
الشمال 

ستضمن 
الصدارة 
القطرية 

لعقود طويلة

أميركا الثالثة 
عالميا 

بصادرات 
تبلغ »67« 

مليون طن 
في »2021«

الدوحة           $

{ جانب من توسعة حقل الشمال

كتب         سعيد حبيب



عربي ودولي

عربي ودولي

السنة )27( - الثالثاء  13 ذي الحجة  1443هـ الموافق 12 يوليو 2022م العدد )9808( 10

حملة اعتقاالت للفلسطينيين بالضفة

»28« بؤرة استيطانية االحتالل يخطط  لـ

»إسرائيل  صحيفة  قالت  أخرى،  جهة  من 

المستوطنين  إن  أمس،  العبرية،  اليوم« 

استيطانية  بؤرة   28 إلنشاء  يستعدون 

أعقاب  في  الغربية،  الضفة  في  جديدة 

إلى  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  زيارة 

دولة االحتالل.

تسمى  حركة  أن  الصحيفة  وأوضحت 

28 بؤرة  »نحاال« تعتزم إقامة ما ال يقل عن 

الغربية،  الضفة  في  جديدة  استيطانية 

بايدن  زيارة  من  قليلة  أيام  بعد  منها  ثالث 

هذا األسبوع.

حركة  رئيسة  عن  الصحيفة  ونقلت 

دانييال  المتطرفة،  االستيطانية  »نحاال« 

للقول  الوقت  »حان  إنه  قولها  فايس، 

بأكملها  إسرائيل  أرض  إن  عاٍل  بصوت 

وسنواصل  إسرائيل،  لشعب  ملك 

جميع  في  والمدن  المستوطنات  إقامة 

المناطق«، وفق زعمها.

أمس،  إسرائيليون،  مستوطنون  واقتلع 

لمزارعين  تابعة  شجرة   450 نحو 

الغربية  الضفة  وسط  فلسطينيين 

المحتلة.

الرسمية  الفلسطينية  الوكالة  وأفادت 

مستوطنة  من  مستوطنين  بأن  »وفا«، 

شجرة   450 من  أكثر  اقتلعوا  عاد  عادي 

وترمسعيا  المغير  بلدتي  أراضي  من 

بمحافظة رام الله.

ونقلت »وفا« عن منسق جمعية المزارعين 

علوان  محمد  الخيرية  الفلسطينيين 

شجرة   200 األشجار  بين  من  إن  قوله، 

زيتون، و250 شجرة فواكه ولوزيات.

»ينفذون  المستوطنين  أن  علوان  وبين 

األراضي  تلك  بحق  متواصلة  اعتداءات 

والمزارعين، في محاولة للسيطرة عليها«.

اآلن«  »السالم  حركة  بيانات  وُتشير 

نحو  وجود  إلى  اإلسرائيلية،  الحقوقية 

مستوطنة  و145  مستوطن  ألف   666
عشوائية  استيطانية  بؤرة  و140  كبيرة 

اإلسرائيلية(  الحكومة  من  مرخصة  )غير 

القدس  فيها  بما  الغربية،  بالضفة 

الشرقية.       

االتصاالت  تتكثف  أخرى  جهة  من 

الفلسطينية   - اإلسرائيلية  السياسية 

جو  األميركي  الرئيس  زيارة  اقتراب  مع 

بقيادة  الجديدة  الحكومة  ورغبة  بايدن، 

لسلفه  مغاير  سلوك  بإظهار  البيد  يائير 

مقاطعة  أعلن  الذي  بينيت  نفتالي 

ورئيسها  الفلسطينية  للسلطة  رسمية 

إلجراء  بالبيد  دفع  مما  عباس،  محمود 

غدعون  انضم  حين  في  معه،  اتصال 

ساعر رئيس حزب »أمل جديد« إلى بيني 

»أزرق-أبيض«،  حزب  رئيس  غانتس 

الذي يواصل اتصاالته مع رام الله.

غضب  أثارت  التطورات  هذه  أن  العلم  مع 

أنها  حتى  اإلسرائيلي،  اليمين  أوساط 

السابقة  دفعت بالمستشارة السياسية 

بينيت،  نفتالي  السابق  الوزراء  لرئيس 

لقاء  أي  أن  للتأكيد  مئير،  شمريت 

أبو  مع  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  يجمع 

مفاوضات  في  الدخول  يعني  فإنه  مازن، 

إقامة  إلى  النهاية  في  تهدف  سياسية، 

مّر  كامال  عاما  أن  رغم  فلسطينية،  دولة 

للحكومة  رئيسا  بينيت  تعيين  منذ 

السلطة  برئيس  اتصاالت  يشهد  لم 

الفلسطينية. 

العبرية،  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 

مع  البيد  »اتصال  أن  لها  مقال  في  ذكرت 

التعاون  الستمرار  إعالنا  شّكل  مازن  أبو 

هامة  داللة  حمل  مما  بينهما،  الثنائي 

الضوء،  دائرة  إلى  عاد  عباس  أن  تعني 

من  جزًءا  تكون  قد  المحادثة  هذه  أن  مع 

بايدن،  زيارة  قبل  األميركية  الطلبات 

ومن المحتمل أن يكون البيد، المقّرب من 

يحصل  أن  يتوقع  الديمقراطية،  اإلدارة 

في  يساعده  أن  شأنه  من  عائد  على 

االنتخابية«.  الحملة 

وأضاف أن »اتصال البيد مع عباس يمنحه 

الذي  الهامش  في  يلعب  أن  على  القدرة 

سيما  ال  منافسيه،  على  للتغلب  يمتلكه 

إحداث  أجل  من  السياسية  الساحة  على 

نوع من التأثيرات الدراماتيكية، خاصة أن 

تحويل  على  دأب  سنوات  مدى  على  البيد 

كانت  التي  الفلسطينية  للسلطة  األموال 

الفلسطينيين،  لألسرى  رواتب  تمنحها 

 841 تحويل  تم  وحده،   2021 عام  وفي 

مليون شيكل«.

هذه  اإلسرائيلي  اليمين  استغل 

للتحريض  والبيد  عباس  بين  االتصاالت 

الحملة  من  جزًءا  ذلك  واعتبار  عليه، 

بالزعم  القادمة،  للجولة  االنتخابية 

إسرائيل  ضد  يعمل  زال  ما  عباس  أن 

ممثليه  ويرسل  الدولية،  الساحة  على 

الجنائية  المحكمة  في  التحقيق  لدفع 

الدولية في الهاي، وهاجم إسرائيل بشأن 

شيرين  الصحفية  مقتل  في  التحقيق 

اإلسرائيلي  اليمين  ذات  لكن  عاقلة،  أبو 

الفلسطينية  السلطة  أن  قاصدا  يتجاهل 

تقدم مساعدات حيوية لالحتالل من خالل 

التعاون في القضايا األمنية، وهو أمر بالغ 

األهمية وضروري لدولة االحتالل.

{ قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت واسعة

اعتقلت قوات االحتالل 
أمس، شقيقين من بلدة 

سلواد شرقي مدينة رام 
الله، ضمن مسلسل 

اعتداءات تنفذه يوميا في 
الضفة الغربية المحتلة 

والقدس.
وقالت مصادر محلية، إن 

قوات االحتالل اعتقلت 
الشقيقين سالم محمد 

عجارمة )23 عاما(، 
وشقيقه سامح، بعد 

مداهمة منزل ذويهما، 
والعبث بمحتوياته.

األمم المتحدة تدعو إلى ضمان انتقال سلس للحكم

البرلمان السريالنكي ينتخب رئيسا جديدا
ماهيندا  السيد  أعلن  قنا-  كولومبو- 

البرلمان  رئيس  أبيواردينا،  يابا 

السريالنكي، امس، أن البرلمان سيعود 

بهدف  الجاري،  يوليو   15 في  لالنعقاد 

اإلعداد النتخاب رئيس جديد للبالد في 

العشرين من الشهر الجاري.

»ستقدم  بيان،  في  أبيواردينا،  وقال 

المقبل  الترشيحات الخاصة بالرئيس 

أن  على  يوليو،   19 في  البرلمان  إلى 

يصوت النواب بعد ذلك بيوم )أي يوم 20 

يوليو( النتخاب رئيس جديد«، الفتا إلى 

أن قادة الحزب اتفقوا، في االجتماع الذي 

ضروري  أمر  »هذا  أن  على  امس،  عقدوه 

من  جديدة  حكومة  تشكيل  لضمان 

والمضي  للدستور  وفقا  األحزاب،  جميع 

قدما في الخدمات األساسية«.

في  السياسية  التطورات  هذه  وتأتي 

البالد  رئيس  أعلن  بعدما  سريالنكا 

جوتابايا راجاباكسه أنه سيستقيل من 

احتجاجات  بعد  / األربعاء/   غدا  منصبه 

المقر  متظاهرين  اقتحام  شهدت  عنيفة 

في  النار  وإضرام  إلقامته،  الرسمي 

رانيل  الوزراء  لرئيس  الخاص  المقر 

كولومبو،  العاصمة  في  ويكرمسينغ 

الذي  االقتصادي  االنهيار  على  احتجاجا 

تشهده البالد على مدى الشهور األخيرة.

كل  أمس،  المتحدة،  األمم  ودعت 

إلى  سريالنكا  في  المصلحة  أصحاب 

االنخراط في حوار لضمان انتقال سلس 

لألزمة  مستدامة  حلول  وإيجاد  للحكومة 

االقتصادية التي تمر بها البالد.

جاء ذلك في بيان أصدره نائب المتحدث 

وصل  حق،  فرحان  العام  األمين  باسم 

األناضول نسخة منه.

رانيل  سريالنكا  وزراء  رئيس  وأعلن 

أن  أمس،  سابق  وقت  في  ويكرمسينغ، 

سوف  راغابكسا  غوتابايا  البالد  رئيس 

بينما  األربعاء،  منصبة  من  يستقيل 

القصر  احتالل  المحتجون  يواصل 

الرئاسي وعدد من المباني الحكومية.

وأدان البيان »جميع أعمال العنف«، ودعا 

إلى »محاسبة المسؤولين عنها«.

التطورات  يتابع  العام  األمين  أن  وأكد 

مع  ويتضامن  كثب،  عن  سريالنكا  في 

جميع  ويدعو  السريالنكي،  الشعب 

في  االنخراط  إلى  المصلحة  أصحاب 

للحكومة  سلس  انتقال  لضمان  حوار 

لألزمة  مستدامة  حلول  وإيجاد 

االقتصادية.

عارمة  مظاهرات  سريالنكا  وتشهد 

راغاباكسا،  باستقالة  للمطالبة 

أمنية  إجراءات  وسط  وويكرمسينغ، 

مشددة في محيط القصر الرئاسي.

في  السريالنكي  الوزراء  رئيس  وأعلن 

بالده  اقتصاد  انهيار  الماضي،  يونيو 

دفع  على  حتى  قدرتها  وعدم  بالكامل 

البترول.وتعاني  واردات  مستحقات 

سريالنكا منذ عدة أشهر نقصا حادا في 

أزمة  أسوأ  وهي  واألدوية،  والوقود  الغذاء 

اقتصادية منذ استقالل البالد عام 1948.
{ التوتر ما زال يخيم على سريالنكا

إحياء ذكرى 
مذبحة سريبرينتسا

أردوغان: حان الوقت لتدشين  
ممر آمن لتصدير الحبوب

سريبرينتسا )البوسنة 

والهرسك(- أ.ف.ب- توجه آالف 

األشخاص إلى سريبرينتسا 

أمس إلحياء ذكرى ضحايا اإلبادة 

الجماعية التي ما زال الصرب 

وقادتهم يرفضون االعتراف بها 

بعد 27 عاًما على ارتكابها.

ودفن أمس رفات 50 شخصًا 

تم تحديد هويتهم من ضحايا 

المجزرة، األسوأ في أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية، في 

مقبرة مركز بوتوكاري التذكاري 

حيث يرقد اآلن 6671 من 

الضحايا.

في يوليو 1995، قبل أشهر قليلة 

من انتهاء الحرب، قامت القوات 

الصربية باعتقال وقتل أكثر 

من ثمانية آالف رجل وفتى 

مسلمين بعد استيالئها على 

مدينة سريبرينتسا، في جريمة 

اعتبرتها المحكمة الجنائية 

الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

إبادة جماعية.

وفي السنوات األخيرة، أصبح 

العثور على بقايا هياكل عظمية 

أمًرا نادًرا للغاية.

أنقرة- األناضول - أكد الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، 

لنظيره الروسي فالديمير بوتين، 

أن الوقت حان لكي تعمل األمم 

المتحدة على تدشين ممر آمن 

لتصدير الحبوب عبر البحر 

األسود.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين 

الرئيسين أردوغان وبوتين، 

أمس، وفق بيان لدائرة االتصال 

في رئاسة الجمهورية التركية.

وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين 

بحثا األوضاع في سوريا، والحرب 

الروسية األوكرانية، وفتح ممر 

آمن لتصدير الحبوب عبر البحر 

األسود.

وأكد الرئيس التركي أهمية 

تمديد آلية المساعدات األممية 

العابرة للحدود إلى سوريا.

كما أكد على أن الوقت قد حان 

لكي تعمل األمم المتحدة على 

تدشين ممر آمن لتصدير 

الحبوب عبر البحر األسود.

وجدد ضرورة إنهاء الحرب 

الروسية األوكرانية عبر سالم 

دائم وعادل عن طريق التفاوض.

رئيس الوزراء لن يدعم أّيا منهم

»11« مرشحا لخالفة جونسون
لندن - أ. ف. ب - أعلن رئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون، أمس، 

أنه لن يدعم أيا من المرشحين األحد 

في  لخالفته  يتنافسون  الذين  عشر 

تحديد  يتم  أن  يتوقع  مفتوح  سباق 

جدوله الزمني المفصل الحقا.

وقال جونسون في أول ظهور علني منذ 

أريد  »ال  الفائت:  الخميس  استقالته 

تقديم  عبر  كان  أي  بفرص  أضر  أن 

دعمي«.

األسبوع  نهاية  عطلة  أمضى  وبعدما 

لرؤساء  الصيفي  المقر  تشيكرز،  في 

الوزراء، أكد جونسون أيضا أنه »عازم 

الذي  التفويض  في  االستمرار  على 

الوزراء  رئيس  أن  إلى  الفتا  لنا«،  منح 

جيد  »برنامج  لديه  سيكون  المقبل 

جدا لتنفيذه«.

»يقضي  عمله  أن  أضاف  لكنه 

آلية  على  باإلشراف  خصوصا 

األسابيع المقبلة«، رافضا التطرق إلى 

أحداث األسبوع الماضي.

بين  حظا  األوفر  هو  مرشح  غياب  وفي 

سيكون  السباق  أن  يبدو  هؤالء،  كل 

والوعود  المتبادلة  بالهجمات  حافال 

يعاني  بلد  في  للتحقق  القابلة  غير 

بلغ  وتضخما  خانقة  معيشية  أزمة 

المائة. 9,1 في 
ما  أن  المعارض  العمال  حزب  وأعلن 

يمثل  اآلن  حتى  المرشحون  أعلنه 

إسترليني  جنيه  مليار  مائتي  نحو 

)236 مليار يورو(.

 »1922 »لجنة  تحدد  أن  ويتوقع 

وتفاصيله  للسباق  الزمني  الجدول 

مجموعة  أنها  علما  الحق،  وقت  في 

برلمانية محافظة في مجلس العموم 

تشرف على انتخاب رئيس الحزب.

وقد يتم إغالق باب الترشيحات مساء 

فورا  التصويت  بدء  مع  الثالثاء،  اليوم 

بحيث يبقى مرشحان نهائيان عندما 

تبدأ العطلة البرلمانية في 22 يوليو. 

مناظرة  أن  نيوز  سكاي  قناة  وأعلنت 

 18 في  ستجرى  المرشحين  بين 

يوليو. 

الجديد  الحزب  رئيس  وسيكون 

كون  تلقائي  شكل  في  للوزراء  رئيسا 

مجلس  في  الغالبية  للمحافظين 

العموم.

تونس.. »جبهة الخالص الوطني« تدعو
إلى مقاطعة االستفتاء على الدستور

غروندبرغ يطالب مجلس األمن 
بتقديم »دعم كامل« لهدنة اليمن

مقتل »550« من الجيش األوكراني

الخالص  »جبهة  جّددت   - ب  ف.  أ.   - تونس 

تونسية  ألحزاب  تجمع  وهي  الوطني«، 

أمس  دعوتها  النهضة،  حزب  أهمها  معارضة 

دستور  مشروع  حول  االستفتاء  مقاطعة  إلى 

يوليو   25 في  المرتقب  الجديدة«  »الجمهورية 

الحالي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعّيد قد نشر 

مشروع  يوليو  مطلع  الرسمية  الجريدة  في 

عاّم  استفتاء  على  سُيطرح  جديد  دستور 

واسعة،  صالحيات  الجمهورية  رئيس  ويمنح 

في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي 

كان قائمًا في البالد.

الخالص  »جبهة  ورئيس  مؤّسس  وقال 

الوطني« أحمد نجيب الشابي لوكالة فرانس 

في  ُأقيم  صحفي  مؤتمر  هامش  على  برس، 

إلى  التونسيين  ندعو  التونسية:  العاصمة 

مقاطعة عملية غير قانونية وغير دستورية.

سياسي  وهو  عاًما(،   77( الشابي  واعتبر 

من  المطروح  الدستور  مشروع  أن  يساري، 

إلى »إضفاء الشرعية على  قبل سعّيد يهدف 

نظام رئاسي، أي نظام )رجل( واحد« من خالل 

دستور جديد.

أزمة  إثر  سعّيد،  قّرر   ،2021 يوليو   25 وفي 

وإقالة  السلطات  احتكار  البالد،  في  سياسية 

رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل 

حّله، في خطوات انتقدتها المعارضة.

الحريات  صون  »ضمان  أن  الشابي  ورأى 

الجديد،  الدستور  مشروع  في  يختفي« 

معتبًرا أن ذلك »هو جوهر كل دستور سيئ«.

الجمعة  ليل  التونسي،  الرئيس  وأصدر 

السبت، نسخة معّدلة من مشروع الدستور 

الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عاّم في 

وّجهتها  شديدة  انتقادات  إثر  وذلك  يوليو،   25
أن  بدون  لكن  سياسية،  وأحزاب  منّظمات 

يمّس صالحياته الواسعة.

نظام  ظّل  »في  عبارة  سعّيد  وأضاف 

جاء  الذي  الخامس  الفصل  إلى  ديموقراطي« 

اإلسالمية،  األمة  من  جزء  »تونس  أن  فيه 

نظام  ظّل  في  تعمل،  أن  وحدها  الدولة  وعلى 

اإلسالم  مقاصد  تحقيق  على  ديموقراطي، 

والعرض  الّنفس  على  الحفاظ  في  الحنيف 

والمال والدين والحّرية«.

نيويورك- األناضول- طالب المبعوث األممي 

الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس، 

مجلس األمن الدولي بتقديم »الدعم الكامل« 

 3 قبل  إليه  التوصل  تم  الذي  الهدنة  التفاق 

شهور.

األمن  مجلس  بجلسة  كلمة  في  ذلك  جاء 

المتحدة  األمم  بمقر  حاليا  المنعقدة  الدولي 

األزمة  مستجدات  آخر  حول  نيويورك  في 

اليمنية.

الحوثي،  وجماعة  اليمنية  الحكومة  ووافقت 

هدنة  تمديد  على  الماضي،  يونيو  مطلع 

آخرين،  شهرين  لمدة  اليمن،  في  إنسانية 

 2 في  بدأت  مماثلة  لها  سابقة  انتهاء  بعد 

أبريل الماضي.

وأبلغ المبعوث األممي أعضاء المجلس بأنه 

»ال يزال يتلقى تقارير من كال الطرفين بشأن 

وقوع حوادث مزعومة داخل اليمن«.

إنشاء  في  الطرفين  مكتبي  »يدعم  وأضاف: 

هذه  تقصي  على  لمساعدتهم  اتصال  قنوات 

الحوادث المزعومة بطريقة سلمية«.

 3 من  ألكثر  صامدة  الهدنة  »مازالت  وتابع: 

انخفاض  عنها  نتج  وقد  اليوم  حتى  شهور 

المدنيين  بين  الضحايا  أعداد  في  كبير 

كان  بما  مقارنة  الثلثين  بنسبة  تقدر 

سبقت  التي  الثالثة  األشهر  في  الحال  عليه 

الهدنة«.

بدء  )موعد  الماضي  يونيو   2 »منذ  وزاد: 

سريان الهدنة( وصلت 7 سفن على متنها 200 

ألف طن متري من الوقود إلى ميناء الحديدة 

7 آالف يمني بين  )غرب( كما سافر أكثر من 

مطار صنعاء الدولي واألردن ومصر«.

وإلى  من  الطرق  فتح  بملف  يتعلق  وفيما 

غروندبرغ  قال  غرب(،  )جنوب  تعز  محافظة 

الطرفين  مع  أجريتها  مناقشات  »بعد  إنه 

بشأن االقتراح المعدل الذي تقدم به مكتبي 

) في 7 مار الماضي( لفتح الطرق المؤدية إلى 

تعز بشكل مرحلي، أبلغتني جماعة أنصار 

الله برفضها لهذا المقترح«.

أنابيب  خط  إغالق  دخل  األناضول-  موسكو- 

حيز  اإلثنين،  أمس  ستريم1«،  »نورد  الغاز 

الرئيسي  المصدر  بذلك  ليتوقف  التنفيذ، 

ألمانيا عبر بحر البلطيق،  إلى  للغاز الروسي 

جراء »أعمال الصيانة«.

يوليو   21 حتى  اإلغالق  يمتد  أن  المقرر  ومن 

فترة  اإلغالق  تمديد  من  أوروبي  قلق  وسط 

أطول، ما يعمق من أزمة إمدادات الغاز الروسي 

إلى أوروبا، بحسب إعالم غربي.

الشركة  ستريم«  »نورد  أعلنت  والجمعة، 

»نورد  األنابيب  خط  تشغيل  عن  المسؤولة 

من  الغاز  ضخ  في  مؤقت  وقف  عن  ستريم1«، 

روسيا إلى أوروبا لتنفيذ أعمال صيانة.

وقال المشغل في بيان إنه سيتم إغالق الخط 

21 يوليو الجاري لتنفيذ أعمال  11 وحتى  من 

صيانة مجدولة، بما في ذلك اختبار المكونات 

لضمان  اآللي  التشغيل  وأنظمة  الميكانيكية 

التشغيل الفعال واآلمن.

الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  جهتها  من 

القوات  من  عنصرا   550 نحو  مقتل  أمس، 

األوكرانية وتدمير عشرات المعدات والذخائر 

والعشرين  األربع  الساعات  خالل  األميركية، 

ساعة األخيرة.

استهدف  الجيش  إن  بيان  في  الوزارة  وقالت 

مؤقتة  تمركز  نقطة  الدقة  عالية  بصواريخ 

ما  دونيتسك،  بمقاطعة  األوكراني  للجيش 

أسفر عن مقتل أكثر من 300 عنصر.

استهدف  الروسي  الجيش  أن  البيان  وأوضح 

أيضا بمقاطعة خاركيف )شمال شرق( نقاط 

انتشار لجنود أوكرانيين ومتطوعين أجانب، 

على  القضاء  تم  أنه  الفتا  بالمرتزقة،  وصفهم 

ومركبة  عربة   25 وتدمير  منهم   250 نحو 

مدرعة.

استهدفت  الروسية  القوات  أن  وأضاف 

من  الدقة  وعالية  المدى  بعيدة  بصواريخ 

منطقة  في  ذخيرة  مستودعات  »كاليبر«  نوع 

أنظمة  ما أسفر عن تدمير  دنيبروبتروفسك، 

ومدافع  »هيمارس«  نوع  من  متعددة  صواريخ 

»بيون«  الدفع  ذاتية  ومدافع   »M777 »هاوتزر 

زودت الواليات المتحدة أوكرانيا بها.

األوكرانية،  السلطات  أعلنت  أخرى  جهة  من 

آخرين،   28 وإصابة  أشخاص   3 أمس، مقتل 

في  خاركيف،  لمدينة  روسي  قصف  جراء 

شمال شرق أوكرانيا.

األوكراني،  الرئيس  بمكتب  مسؤول  وقال   

أطلقتها  بصواريخ  ُقصفت  سكنية  مناطق  إن 

على  الفوهات  متعددة  قاذفات  من  روسيا 

خاركيف  .

في دونيتسك وخاركيف



عندما انطلقت التظاهرات في أغلب المدن والقرى الليبية 

ضد نظام معّمر القذافي مطالبة بتحسين ظروفها 

المعيشية ومنّددة باالستبداد والديكتاتورية وقمع 

الحريات، لم يكن أكثر المشاركين تشاؤمًا يتوقع أّنه 

سيأتي يوم يرّدد فيه، وآخرون مثله، بيت الشعر الذي 

ُينَسب إلى علّي بن أبي طالب: 

عجبًا للزمان في حالتيه/ وبالء ذهبت منه إليه

رب يوٍم بكيت منه فلما/ صرت في غيره بكيت عليه

تظاهرت الجموع حينها، ولم يكن طموحها الحصول على 

خدمات كهرباء، أو سيولة في مصارف، أو وقود في محطات 

الوقود، أو اقتناء سلع أساسية بسلع مدعومة، فذلك كله 

كان متوفرًا، ولو في حده األدنى. كما أّن الخروج لم يكن 

بغرض استبدال مستبدٍّ واحد بمجموعة تنتهج األسلوب 

نفسه، وتتبع الطريق نفسه، بل كان أملها وضع أسس 

لدولة ديمقراطية حديثة ومزدهرة، وتستمتع بغد أفضل.

مّرت السنتان، األولى والثانية، بعد نجاح االنتفاضة، وقد 

بدا للجميع أّن ثمارها أتت أكلها، فشهدت البالد هدوءًا 

وأمنًا واستقرارًا عقب تلك المواجهات المسلحة، وُنظمت 

انتخابات غابت عن المشهد السياسي الليبي أكثر من 

أربعين سنة، فاُنتخب المؤتمر الوطني العام، واُنتخبت 

من خالله حكوماٌت استطاعت، في البداية، رسم مالمح 

الدولة المنشودة، إاّل أّن األمر لم يدم طوياًل، إذ تحالفت 

قوى عديدة، بتنسيٍق أو من دونه، لتضع العراقيل أمام 

النجاحات التي حققتها االنتفاضة في بدايتها، فالدولة 

العميقة ما زالت لم تفقد األمل في استعادة الوضع الذي 

كانت تتمتع فيه بالمزايا المجحفة سنوات، سيما أّن 

كثيرين من عناصر هذه الدولة ما زال في مواقع اتخاد 

القرار، أو ما زالت مؤّثرة فيه، متفقة مع النخب السياسية 

األخرى، خصوصًا التي أتت من خارج البالد، بعدما 

اطمأنت وتأكدت من سقوط النظام، متعطشة للسلطة 

والقيادة، وهي ترى أّنها األولى واألجدر بحكم البالد، لتثبت 

األيام أّن الشعارات التي كان يرفعها كثيرون من هذه 

النخب ودعواتهم إلى مجتمع مدني يجري فيه التداول 

السلمي على السلطة، لم يكن سوى مدخل استعملته 

هذه النخب، لكسب ود الجماهير التي كانت في شغٍف 

لسماع هذه العبارات التي ُحرمت حتى من سماعها 

سنوات طويلة.

وصل من وصل إلى السلطة، سواء إلى البرلمان أو مجلس 

الدولة أو إلى السلطة التنفيذية، بطرق أصبحت إعادتها 

تبعث على شيٍء من الملل، لكثرة تكرارها، وتشبث 

الجميع بالكراسي، متعللين بحجج تدعو إلى السخرية، 

تشبث أّدى، وال يزال، إلى تشظٍّ وانقسام من العسير تعداد 

المسؤول عنه، حيث ساهم كّل بما استطاع في اجتماعاٍت 

كانت شاهدًة على ضيق األفق وتغليب المصلحة والمنفعة 

الشخصية، والسعي إلى االحتفاظ بالسلطة.

انتظر الليبيون أن يصل الفرقاء إلى كلمة سواء يمكن أن 

تنهي الضنك الذي يعيشونه والذي جعل كثيرين منهم 

يلجأون إلى متالزمة »النوستالجيا«، والتي يحّنون فيها إلى 

ماٍض، ليس لكونه مثاليا، وإنما، لم يكن، على األقل، بهذا 

السوء الذي وجدوا أنفسهم فيه عاجزين عن المتطلبات 

األساسية والحقوق األساسية، إلى الدرجة التي أصبح 

عدم انقطاع الكهرباء ساعات طويلة جميال وترفا، ُيحسب 

للمسؤول، ويحتسبه إنجازًا ُينسب إليه.

سنوات مّرت لم يكن آخرها أفضل من أولها، ال المسؤول 

مستعدٌّ لإلقرار بفشله، وال الشعب يريد إعالن عجزه عن 

مواجهة المنظومة الحاكمة في الشرق والغرب، وسيطر 

اليأس على الكثيرين، إاّل أّن الشارع الليبي، من دون 

مقدمات، انتفض في حراٍك غير مسبوق منذ سنوات، إذ 

خرج آالف المتظاهرين في معظم القرى والمدن الليبية، 

رافعين شعاراٍت والفتاٍت طالبت كّل الوجوه بالمغادرة، 

وأحرقوا صور كّل متصّدري المشهد، وصّبوا جام غضبهم 

على كّل الفرقاء، ووصل األمر في طبرق إلى اقتحام مجلس 

النواب وإضرام النار فيه. وعلى المنوال نفسه، توجهت 

مجموعات من الغاضبين إلى مقر حكومة عبد الحميد 

الدبيبة، محتجين على تدهور األوضاع المعيشية، 

ومنّددين بالفساد، بكّل أنماطه ومظاهره، والذي أصبح 

حقيقة غالبة ونافذة، بعدما تراجعت أساليب رفضه، 

وأصبح متجذرًا في غالبية المعامالت الحكومية، في ظّل 

حماية مجتمعية، حتى صار ذلك من المألوف، ولم يعد 

سلوكًا مستهجنًا.

ختامًا، وعلى الرغم من تراجع زخم هذه االحتجاجات، 

بسبب أو بآخر، والتراجع عن التهديد بالتصعيد، وإعالن 

العصيان المدني على كامل التراب الليبي، فإّن الوضع 

ما بعد هذه االحتجاجات، وكسر حاجز الخوف من 

المليشيات، لن يكون كما كان قبلها، وأن متصّدري المشهد 

والمتسببين في االنسداد السياسي لن يكون من السهل 

لهم التهّرب من استحقاقات اإلصالح الحقيقي بالتسويف 

والمماطلة، وأّن الشارع قادر على قلب الموازين، وتغيير 

رأي الدول التي يحتمون بها، ويخطبون وّدها على حساب 

تطلعات الشعب الليبي، وحّقه في أن يعيش حياة كريمة، 

بعدما مّل من الوعود الوهمية.

تتواصل الجهود الجزائرية والتي أطلقها الرئيس 

الجزائري عبدالمجيد تبون من أجل إعادة مسار 

الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى الطريق الصحيح 

بعد كل هذا الدمار الشامل الذي لحق بالشعب 

الفلسطيني نتيجة استمرار االنقسام الفلسطيني، 

ولعل أهمية اجتماعات الجزائر على هامش الذكري 

الستين لالستقالل الوطني الجزائري واللقاء األخوي 

الذي جمع الرئيس محمود عباس بالسيد إسماعيل 

هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

يعكسان ضرورة وأهمية إعادة مسار الحوار الشامل 

ليضم جميع الفصائل الفلسطينية وضرورة عقد 

اجتماعات للكل الفلسطيني من أجل الخروج في 

حوار وطني شامل بين الجميع، بما في ذلك حركتا 

»حماس« و»الجهاد اإلسالمي« إلنهاء تلك الحقبة 

السوداء بالتاريخ الفلسطيني.

 وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية عبر مواقعها 

الرسمية أن الرئيس عبدالمجيد تبون جمع في لقاء 

تاريخي على هامش احتفاالت ستينية االستقالل 

بالجزائر بين اإلخوة الفلسطينيين رئيس دولة 

فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له ووفد حركة 

حماس وذلك بعد سنوات طويلة لم يجتمعا فيها 

حول طاولة واحدة، ونأمل ان تثمر الجهود الكبيرة 

التي تبذلها الجزائر ومواقفها الثابتة والمشرفة 

والتي طالما احتضنت القضية الفلسطينية رسميا 

وشعبيا وساندت حق الشعب الفلسطيني في 

إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها 

القدس الشريف على استعادة الوحدة الفلسطينية 

ومعالجة آثار الماضي السيئة التي أضرت بالقضية 

الفلسطينية، والعمل على المستوى السياسي 

بفريق فلسطيني واحد وحكومة واحدة بدال من 

تشتيت الجهود الوطنية والخروج في استراتيجية 

فلسطينية شاملة توحد األيادي والقدرات واإلمكانيات 

الفلسطينية وخاصة في ظل التطورات السياسية 

الدولية.

ولعل توحيد الجهود الفلسطينية والسعي لعقد 

اجتماع شامل يمثل الكل الوطني الفلسطيني يأتي 

من أجل صياغة استراتيجية نحو تعزيز الوحدة 

الوطنية الفلسطينية والتركيز على نجاح الحوار 

بين فصائل منظمة التحرير لتعزيز وحدتها في إطار 

المنظمة وإطالق الحوار الوطني الشامل بين الجميع.

ما أحوج الشعب الفلسطيني إلى مخاطبة العالم 

بلغة واحدة وتجسيد الوحدة وتشكيل موقف 

فلسطيني موحد من مختلف القضايا وإعادة صياغة 

الخطاب الفلسطيني ليعبر عن جميع الفصائل  

وإطالق الرسالة الفلسطينية على المستوى الدولي 

من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة إليقاف االستيطان 

واألعمال العدوانية.
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العراق.. ومبدأ 
التوافق والتفاهم
د. جواد الهنداوي

كاتب عراقي

هل الحكومات المقبلة في العراق ولبنان 

ستمثل إرادة الشعبين؟ 

ما سنكتبه وجوابًا عن السؤال، سينطبق 

على رئاسة الجمهورية وعلى رئاسة البرلمان 

في كال البلدين، وليس فقط على الحكومة، 

أي السؤال وجوابه يتعلق بكافة السلطات 

الدستورية وليس فقط بالحكومة بأعتبارها 

سلطة تنفيذية.

الديمقراطية في العراق هي ديمقراطية غير 

مباشرة، وليست ديمقراطية مباشرة. الفرق 

بينهما هو أَن السلطة التنفيذية ليست 

ُمنتخبة مباشرًة من الشعب، وانما تتشكل، 

والسلطات الدستورية األخرى، عبر توافق 

وتفاهم نيابي، وقد أثبتت تجارب التوافق 

والتفاهم النيابي، طيلة ما يقارب عقدين 

من السياسة والحكم في العراق، فشل مبدأ 

التوافق والتفاهم في بناء الدولة.

َسَبَق لبنان العراق بعقود في تطبيق 

الديمقراطية غير المباشرة، كممارسة 

مصاحبة للنظام السياسي البرلماني. 

وَسَبَق لبنان العراق في تطبيق مبدأ التوافق 

والتفاهم بين المكونات واألحزاب إلشغال 

مناصب الدولة، وفي مقدمة تلك المناصب 

رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة 

مجلس النواب، وحصَد لبنان قبل العراق 

فشل بناء الدولة، ومعاناة الشعب، ونقص 

الخدمات، وترف الطبقة السياسية. 

وها هما البلدان )لبنان والعراق( يواجهان ذات 

المصائب والمصير، وكالهما ُعرضة لتدخل 

عربي وإقليمي ودولي، ولوال وجود المقاومة في 

لبنان ووجود الحشد الشعبي في العراق، 

لكان الكيان اإلسرائيلي صاحب الكلمة 

والشأن والمتحكم في شؤون البلدين !

أصبح العراق، كحال لبنان، محكوما، 

عند تشكيل الحكومة، وتسمية رئيس 

الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ليس 

فقط بمعيار التوافق والتفاهم الحزبي أو 

الطائفي والمكوناتي، وإنما أيضًا )وهذا هو 

الخطأ( بحقيقة التسليم إلرضاء وإلرادة 

الدول ! 

وكالهما )معيار التوافق الحزبي، والتسليم 

إلرادة الدول( ليسا في صالح الشعب وبناء 

الدولة.

اجتماعات الجزائر والوحدة الفلسطينية

 سري القدوة 
كاتب فلسطيني

أبو القاسم علي الربو
كاتب ليبي

حذر موفد لالتحاد األوروبي 

من احتمال طرد جماعي 

للفلسطينيين من منطقة في 

الضفة الغربية المحتلة، هي محور 

معركة قضائية مزمنة في أعقاب 

قرار محكمة إسرائيلية، معتبرا أنه 

إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات 

إخالء جماعية ونقل قسري، 

فستكون أكبر عملية نقل قسري 

في عقود، وهذا ما نخشاه هنا.

كانت المحكمة اإلسرائيلية العليا 

قد قضت بأن أكثر من ألف شخص 

يعيشون في قرى منطقة مسافر 

يطا، »فشلوا في إثبات« مطالبتهم 

بأنهم كانوا مقيمين بشكل دائم 

هناك، قبل أن يعلنها الجيش 

منطقة عسكرية محظورة تسمى 

»ميدان الرماية 918«.

وضع القرار القضائي حدا لعقدين 

من النزاع القانوني، ممهدا الطريق 

أمام إخراج الفلسطينيين من 

منازلهم، وقد تم بالفعل هدم »27« 

مبنى منذ صدور الحكم، كما 

صدرت أوامر لتنفيذ »30« عملية 

هدم أخرى، أي ما يزيد على المعدل 

بمرتين في السنوات الماضية، 

وفي أوائل الثمانينيات، أعلن 

الجيش اإلسرائيلي الذي يحتل 

الضفة الغربية منذ العام »1967«، 

تحويل نحو »30« ألف دونم من 

مجمل مساحة أراضي مسافر يطا 

)ثالثة آالف هكتار(، التي تضم »12« 

قرية، إلى منطقة تدريب عسكرية، 

وقال إن المنطقة غير مأهولة بشكل 

دائم.

ما قاله الموفد األوروبي مهم، لكنه 

ال يكفي على اإلطالق، وعلى الدول 

األوروبية واألسرة الدولية تعزيز 

أقوالها باألفعال، عبر ترجمة ذلك 

إلى قرارات ملزمة، تمنع سلطات 

االحتالل من المضي في إجراءاتها 

التعسفية، ووقف عملية التطهير 

العرقي القائمة منذ زمن طويل، 

فمن شأن ذلك وحده لجم االحتالل 

ودفعه إلى التوقف عن ممارساته 

هذه.

الموفد األوروبي اتهم قضاة 

العليا  المحكمة اإلسرائيلية 

بعدم االمتثال للقانون الدولي 

في حكم »يبدو أنه يتجاهل« 

مسؤوليات إسرائيل تجاه السكان 

الفلسطينيين »بصفتها قوة 

محتلة«، مؤكدا أن »الضغط 

الدولي هو السبيل الوحيد لوقف 

ذلك«، وهي نقطة مهمة البد من 

ترجمتها أوروبيا عبر قرارات 

واضحة وحاسمة وسريعة.

تطهير 
عرقي

د تظاهرات الليبيين
ّ
عندما تتجد

عجز كبيرقلق أميركي خالفة جونسون
نشرت مجلة متخصصة بالسالح والعتاد العسكري مقاال 

أشارت فيه إلى تزايد العالمات التي تؤكد على أن التفوق 

الصيني العسكري آخذ في االتساع ويتطور بكفاءة أسرع 

من أميركا بـ5 أو 6 مرات. وبحسب مجلة »ميلتاري واتش«، 

تتزايد األصوات المعبرة عن القلق في واشنطن من سرعة 

هذا التطور، كان آخر تلك األصوات، نائب مساعد وزير 

القوات الجوية األميركية لالستحواذ اللواء كاميرون 

هولت، الذي ذكر أن الجيش الصيني، كان قادًرا على 

تلقي معدات جديدة أسرع بـ »خمس إلى ست مرات« مما 

يمكن للجيش األميركي تلقيه.

}  )ميلتاري واتش(

نشرت مجلة »إكسبرت رو« الروسية مقاال حول عجز 

مرتقب في االقتصاد األلماني سوف يقلب أمور أوروبا كلها 

رأسا على عقب. وجاء في المقال: في غضون 200 يوم، 

كسر المستشار األلماني أوالف شولتس ما كان سلفاه، 

غيرهارد شرودر وأنغيال ميركل قد بنياه على مدى ثالثين 

عاما. انهار االقتصاد األلماني، ففي الخريف، ستصدر 

إحصاءات مروعة عن انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي، 

وانخفاض اإلنتاج الصناعي، وانتشار التضخم.

ومن الالفت أن حجم التجارة بين روسيا وألمانيا خالل 

العشرين سنة الماضية يتوافق مع مفهوم »الشراكة«. 

} )إكسبرت رو(

نشرت صحيفة التلغراف مقاال حول انتخابات رئاسة 

حزب المحافظين في بريطانيا.. وتساءلت: هل يمكن 

إجراء انتخابات قيادة حزب المحافظين بلياقة ال تترك 

الحزب متضررا، بشكل ال يمكن إصالحه؟ فهناك معيار لعدد 

المؤيدين المطلوبين للمشاركة، وقد يتم غربلته بسرعة. 

وتضيف: الهدف من ذلك هو أن يتم اختيار المرشحين 

األخيرين من قبل النواب قبل عطلة البرلمان الصيفية 

الطويلة في 21 يوليو الحالي، وبعد ذلك سيتم وضعهم في 

العضوية بهدف تنصيب زعيم جديد ورئيس وزراء جديد 

قبل الخامس من سبتمبر. 
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مخلفات الحرب المتفجرة

أزمة غير مسبوقة في سريالنكا

»قاتل خفي« يتربص بالسوريين

خزائن فارغة وأمعاء خاوية

دائمًا  يشعرون  »الناس  أن  كيف  أطفال  لعشرة  الوالد  ويروي 

بالخطر من قاتل مجهول ال يعرفون مكانه«.

الشائكة  الملفات  من  األلغام  وضمنها  المتفجرة  األجسام  وتعد 

ورغم   .2011 مارس  منذ  المستمرة  السورية  بالحرب  المرتبطة 

الهدوء على جبهات القتال، ال يزال ضحايا تلك األجسام القاتلة في 

أو إصابة خمسة أشخاص  المتحدة مقتل  األمم  إذ توّثق  ارتفاع، 

يوميًا بسببها. 

ذات يوم في فبراير 2019، استعدت عائلة العقاب وبعض األقارب 

للخروج في نزهة انطلقت من مسقط رأسهم في قرية السعن في 

ريف حماة في وسط البالد.

لكّن النزهة غّيرت حياة العائلة الكبيرة إلى األبد. إذ قضى 21 فردًا 

أشقائه  من  وأربعة  أبنائه  من  واثنان  العقاب  زوجة  بينهم  منها، 

بات  من  منهم  حرجة،  إصابات  آخرون  وأصيب  وعّمه.  وشقيقاته 

مقعدًا ومنهم من ُبترت أطرافه.

ويقول العقاب الذي ارتدى ثوبا أبيض اللون ووضع نظارة شمسية 

أثناء تجوله برفقة أبناء أشقائه األيتام، »عائلة بالكامل ُدمرت«.

2019، لكن  ويضيف متحسرًا »لم تكن هناك معارك أو حرب عام 

الموت كان ينتظرنا من داخل األرض، هذا هو قدرنا«.

ويشرح بحزن »في الحرب تعرف عدوك من صديقك، تعرف أين 

ال  اللغم فعدو خفي  أما  وال تقترب منهم،  أعداء مسلحون  يتواجد 

تعرف مكانه«. 

المتعلقة  لألعمال  المتحدة  األمم  دائرة  وّثقت   ،2015 عام  منذ 

باأللغام مقتل أو إصابة 15 ألف شخص جراء الذخائر المتفجرة، 

بما يعادل مقتل أو إصابة خمسة أشخاص يوميًا.

ويقول مدير الدائرة في سوريا حبيب الحق جاويد لفرانس برس 

من  عدد  أكبر  اليوم  سوريا  »ُتسّجل  مضيفًا  ضخم«،  رقم  »إنه 

الضحايا جراء الذخائر المتفجرة عالميًا«.

في  شخص  مليون   10,2 »حوالي  يعيش  المتحدة،  األمم  ووفق 

مناطق ملوثة بالذخائر المتفجرة«، وهو »ما يجعل سوريًا واحدًا 

بحسب  الحرب،  مخلفات  جراء  خطر  في  يعيش  إثنين  من 

جاويد.

ألغام عشوائية

بلد  في  سهاًل  المتفجرة  الذخائر  لخطر  التصدي  خطر  يبدو  وال   

شخص،  مليون  نصف  نحو  بحياة  أودى  معقدًا  نزاعًا  يشهد 

مختلف  في  األلغام  زرع  استراتيجية  عّدة  أطراف  خالله  واتبعت 

المناطق.

المناطق  وبين  زراعية  أراض  في  المتروكة  األلغام  وتشّكل 

السكنية خطرًا دائمًا على المزارعين والمارة ورعاة الماشية.

خالل تدريب للجيش السوري على نزع األلغام في إحدى ضواحي 

ريف دمشق، يوضح ضابط في سالح الهندسة لفرانس برس من 

دون الكشف عن هويته أن العمر االفتراضي لأللغام طويل بسبب 

خصائص المواد المتفجرة الثابتة، مشيرًا إلى أن حفظها ضمن 

أغلفة يساعد على بقائها مهيأة لالنفجار لفترة أطول.

ويوضح أنه جراء سيطرة مجموعات مسلحة متعددة على مناطق 

متفرقة، ُزرعت األلغام بعشوائية.

ذخائر  تفجير  السورية  السلطات  تعلن  يومي،  شبه  بشكل 

محيط  في  خصوصًا  الحرب  مخلفات  من  ناسفة  وعبوات 

العاصمة.

إضافة إلى الجهود المبذولة في مناطق سيطرة الحكومة، تشهد 

مناطق خارج سيطرتها مبادرات للتصدي لخطر مخلفات الحرب.

)الدفاع  البيضاء  الخوذ  من  فرق  تنهمك  سوريا،  غرب  شمال  في 

الذخائر  وإزالة  بمسح  الفصائل(  سيطرة  مناطق  في  المدني 

وإقامة ورش توعية حول مخاطرها.

غير  الذخائر  إزالة  عن  مسؤول  مركز  مدير  حسون،  رائد  ويقول 

 ،2016 العام  حلب  في  تأسس  البيضاء  للخوذ  التابع  المتفجرة 

أنه منذ ذاك الحين تم إتالف نحو 24 ألف قطعة.

واحد،  مبدأ  وفق  المنفجرة  غير  الذخائر  مع  نتعامل  ويوضح: 

الخطأ األول هو الخطأ األخير المميت.

وتؤكد األمم المتحدة أن التنظيف هو الحل الدائم الوحيد إلزالة 

تهديد الذخائر المتفجرة.

بين  المقاتلة  للفصائل  معقاًل  شكلت  التي  داريا  بلدة  وتعكس 

عمق  مدى  دمشق،  قرب  الغربية  الغوطة  في  و2016   2012 عامي 

المشكلة، إذ سجلت، وفق األمم المتحدة، درجة كبيرة من التلوث 

بالذخائر المتفجرة، ما أّثر أيضًا على األراضي الزراعية». وشهدت 

داريا أول عملية تنظيف في منطقة تحت سيطرة الحكومة. 

دمشق  جنوب  في  الفلسطينيين  لالجئين  اليرموك  مخيم  في 

الدولة  تنظيم  الذي سيطرت عليه فصائل معارضة قبل تسلل 

ذخائرة  وجود  تبين   ،2018 عام  حتى   2015 عام  إليه  اإلسالمية 

متفجرة في حوالي مائتي مبنى من أصل ستة آالف جرى مسحها. 

 قطع أوصالنا 

محدودية  في  يكمن  رئيسيًا  تحديًا  المتحدة  األمم  وتواجه 

الفاعلة  الجهات  الالزم من  للدعم  جاويد: نحتاج  ويقول  التمويل. 

كافة، عاجاًل وليس آجاًل.

عائلتها  أفراد  من  ثمانية  مع  البوشي  زكية  خرجت   ،2017 عام 

ليعود  الشرقي،  حلب  ريف  في  حافر  دير  بلدة  في  الكمأة  لجمع 

ثالثة منهم فقط.

لغمًا  زكية  شقيق  رصد  صحراوية،  منطقة  في  سيرهم  أثناء 

أرضيًا ما مّكن أفراد العائلة من تفاديه، إال أن لغمًا آخر مخفيًا كان 

لهم بالمرصاد. 

الكمأة  موسم  خالل  بالمدنيين  األلغام  انفجار  حوادث  وتتكرر 

صحراوية  مناطق  في  جمعها  إلى  األهالي  من  كثير  انصراف  مع 

اإلسالمية  الدولة  تنظيم  لسيطرة  لفترة  خضعت  شاسعة 

سنوات  خالل  األلغام كاستراتيجية أساسية  زراعة  اعتمد  الذي 

سيطرته، حتى أنه اعتاد تفخيخ أبنية وسيارات وأدوات منزلية 

وعبوات غذائية.

وتقول زكية )47 عامًا( التي خسرت والدتها وشقيقها وفقدت ابنتها 

اللغم، لفرانس برس بحسرة:  القدرة على النطق جراء انفجار 

قطع اللغم أوصالنا.

في  ضريبية  تخفيضات  أكبر  أّدت  كما 

تاريخ الجزيرة، منحها غوتابايا عند توّليه 

الرئاسة، إلى إفراغ خزائن الدولة. ووجدت 

أجنبية  عمالت  بدون  نفسها  سريالنكا 

طعام  من  اليه  تحتاج  ما  الستيراد  كافية 

ودواء ووقود.

الهند ودول  الرغم من المساعدات من  على 

2022، تخّلفت الدولة عن  أخرى في أبريل 

مليار   51 البالغة  الخارجية  ديونها  سداد 

خطة  على  الحصول  إلى  وتسعى  دوالر، 

إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

 ما هي العواقب على السكان؟ 

في  أشهر  منذ  السريالنكيون  يعيش 

التيار  وانقطاع  والدواء  الغذاء  نقص  ظل 

الكهربائي، بسبب نقص الوقود الذي يحّد 

أيضًا من التنّقل.

المائة  في   55( المتسارع  التضّخم  يجعل 

الحصول  المتعّذر  من  وحده(  يونيو  في 

العثور  يزال  ال  التي  القليلة  األشياء  على 

عليها ممكنا.

أّن البالد تواجه  وحّذرت األمم المتحدة من 

أزمة إنسانية كبيرة، بعدما اضطّر  خطر 

تقليص  إلى  السكان  أرباع  ثالثة  من  أكثر 

نظامهم الغذائي.

لماذا ال يزال راجاباكسا 

في منصبه؟

أنصار  هاجم  التظاهرات،  من  أشهر  بعد 

مايو.  في  بعنف  المتظاهرين  الرئيس 

وُقتل تسعة أشخاص كما ُأصيب المئات 

استقالة  إلى  أدت  التي  االشتباكات  في 

رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا شقيق 

الرئيس.

التمّسك  من  غوتابايا  تمّكن  ذلك،  ومع 

السياسي  تعيين  عبر  بالسلطة 

رئيسًا  ويكرمسينغ  رانيل  المخضرم 

للحكومة.

التاسع  في  السبت  المتظاهرون  وأضرم 

من يوليو النار في منزل األخير )كان غائبًا 

من  الفرار  على  الرئيس  واجبروا  عنه(، 

ان  قبل  اقتحموه،  الذي  الرئاسي  القصر 

يعلن عزمه على االستقالة.

ماذا اآلن؟ 

البرلمان  أمام  سيكون  القانون،  بحسب   

رئيس  لكن  خليفته.  الختيار  شهر 

البرلمان وعد بقرار في هذا الشأن في نهاية 

األسبوع.

هذا  تحقيق  الصعب  من  يكون  قد  أنه  إاّل 

الوعد، ألّن ال أحد من أعضاء البرلمان يبدو 

قادرًا على الحصول على الدعم الكافي.

الذي  سيثادثان  دارمالينغام  النائب  وقال 

فرانس  لوكالة  التاميل  أقلية  إلى  ينتمي 

خطيرة  فترة  على  مقبلون  »نحن  برس، 

ينبغي  »كان  وأضاف  اليقين«.  عدم  من 

لتفادي  الفور  على  يستقيل  أن  غوتا  على 

فراغ السلطة«.

 الشخصيات الرئيسية 

وفي ما يأتي أبرز أفراد العائلة الذين حكموا 

البالد الغارقة اليوم في أسوأ أزمة اقتصادية 

منذ استقاللها في 1948.

 الزعيم 

عاما(   76( راجاباكسا  ماهيندا  شغل 

بعدما   2019 منذ  الوزراء  رئيس  منصب 

رئيسا  كان  الذي  غوتابايا  شقيقه  عينه 

مايو  في  االستقالة  إلى  واضطر  حينذاك. 

الشرطة  بعد اشتباكات عنيفة جدا بين 

والمتظاهرين.

قوي  بحضور  يتمتع  الذي  الزعيم  وهو 

في  للحكومة  رئيسا  كان  وقد  للعائلة. 

إلى   2005 من  لسريالنكا  رئيسا  ثم   2004
.2015

ويلقى دعم األغلبية العرقية السنهالية ألنه 

وإنهى   2009 في  التاميل  نمور  مقاتلي  هزم 

37 عاما وأودت بنحو  حربا أهلية استمرت 

مائة ألف شخص.

القومي  الزعيم  هذا  نفسها،  األسباب  لهذه 

مكروه وتخشاه أقلية التاميل.

الحرب  من  األخيرة  األسابيع  وكانت 

األمم  تقديرات  بحسب  أسفرت  األهلية 

ألف  أربعين  نحو  مقتل  عن  المتحدة، 

مدني. لكن ماهيندا راجاباكسا نفى هذه 

في  دولي  تحقيق  أي  ورفض  التقديرات 

كان  الذي  للجيش  المنسوبة  الفظائع 

بقيادة غوتابايا.

ماهيندا  راكم  الرئاسية  واليته  وخالل 

من  خصوصا  ضخمة  ديونا  راجاباكسا 

مشاريع  لتمويل  الكبير،  حليفه  الصين 

شبهات  شابتها  تحتية  لبنى  عمالقة 

بالفساد.

واتهمته المعارضة بتبديد هذه األموال.

المساعد

عاما(   72( راجاباكسا  غوتابايا  الرئيس 

األخير  كان  عندما  ماهيندا  مساعد  كان 

رئيًسا للدولة. وقد شغل منصب سكرتير 

القوات  على  وسيطر  المؤثر  الدفاع  وزارة 

في  قائد  وكان  والشرطة.  المسلحة 

الموت  فرق  بقيادة  غوتابايا  اتهم  الجيش 

هذا  بشدة  غوتابايا  ونفى  الوقت.  ذلك  في 

االتهام.

في رئاسته التي بدأت في 2019 تمر البالد 

عام  استقاللها  منذ  اقتصادية  أزمة  بأسوأ 

1948 مع تخلف عن سداد ديونها الخارجية 
بلغ 51 مليار دوالر في أبريل 2022، وتسعى 

صندوق  من  إنقاذ  خطة  على  للحصول 

النقد الدولي.

األشخاص  من  اآلالف  عشرات  حاصر 

مطالبين  كولومبو  في  الرئاسي  المكتب 

عائلة راجاباكسا بالتنازل عن السلطة.

يعتمد  الذي  سريالنكا  اقتصاد  وتضرر 

األولى  للمرة  السياحة،  على  كبير  بشكل 

نسفه  ثم   2019 الفصح  عيد  هجمات  من 

وباء كوفيد.

القرارات  أن  يرون  االقتصاد  خبراء  لكن 

تفاقم  إلى  أدت  السيئة  السياسية 

الصعوبات االقتصادية للجزيرة.

»السيد 10 بالمائة« 

كان  عاما(،   70( راجاباكسا  باسيل   

لرئاسة  السياسي  االستراتيجي  يعتبر 

في  المالية  وزير  منصب  شغل  ماهيندا. 

اتهم  وقد  األولى.  غوتابايا  الرئيس  حكومة 

األموال  من  الدوالرات  ماليين  باختالس 

 10 »السيد  المعارضة  وتسميه  العامة. 

مفترضة  عموالت  إلى  إشارة  في  بالمائة« 

حصل عليها من عقود حكومية.

فشلت اإلدارات الالحقة في إثبات هذه التهم 

به  المتعلقة  القضايا  جميع  إسقاط  وتم 

منذ أن أصبح غوتابايا رئيسا.

 الحارس 

 كان عميد العائلة شامال راجاباكسا )79 

الرئيس  عهد  في  للبرلمان  رئيسا  عاًما( 

للموانئ  سابق  وزير  أيًضا  وهو  ماهيندا. 

والطيران.

في الحكومة األولى لرئاسة غوتابايا، تولى 

حقيبة الري وعاونه في وزارة الدفاع.

وشامال ضابط شرطة سابق كان الحارس 

أول  باندارانايكي  لسيريمافو  الشخصي 

في  الوزراء  رئاسة  تتولى  العالم  في  امرأة 

.1960

 األصغر سنا 

البكر  االبن  عاما(   35( راجاباكسا  نامال 

أعدته  الذي  االبن  وهو  محام.  لماهيندا، 

العائلة لتولي قيادة البالد يوما ما.

يبلغ  كان  عندما   2010 في  البرلمان  دخل 

24 عاما وكان وزيرا للرياضة والشباب في 
الحكومة األولى للرئيس غوتابايا.

اندلعت حركة احتجاجية 
ضد األزمة االقتصادية في 

سريالنكا منذ أشهر. وتعّهد 
الرئيس غوتابايا راجاباكسا 

السبت االستقالة بعد إجباره 
على مغادرة قصره، في 

ظّل أزمة غير مسبوقة منذ 
استقالل هذه الجزيرة في 

العام 1948 والتي يبلغ عدد 
سكانها 22 مليون نسمة.

ماذا حدث لالقتصاد؟
 عانى قطاع السياحة الذي 

يعّد حيويًا القتصاد الجزيرة، 
تداعيات الهجمات الجهادية 

في أبريل 2019 على الكنائس 
والفنادق )279 قتياًل بينهم 45 

أجنبيًا(، ثم جائحة كوفيد 19.

تضخم مرتفع.. ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود

دمشق- أ. ف. ب- لم يتخّيل عبد العزيز العقاب أن تتحّول 
نزهة إلى مأساة سيعاني من تداعياتها طويال، بعدما فقد 21 

فردًا من عائلته جراء انفجار لغم في وسط سوريا التي ُتسجل 
العدد األكبر من ضحايا مخلفات الحرب عالميًا.

ويقول العقاب )41 عامًا( لوكالة فرانس برس »كان نهار فرح 
وتحّول إلى مأساة، حتى بّت أكره الخروج للتنزه«.
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»النهار«  صحيفة  كتبت  ما  وبحسب 

استبعاد  أن  خافيا  يعد  لم  اللبنانية 

العهد  نهاية  قبل  جديدة  حكومة  تشكيل 

صار االحتمال األكثر ترجيحا لدى معظم 

القوى الداخلية األمر الذي يدفع أكثر فأكثر 

على  يزحف  الذي  الشلل  تكريس  إلى 

إليجاد  بذلها  يفترض  التي  الجهود  محور 

جديدة.  حكومة  تأليف  تضمن  تسوية 

من  موجة  آخر  طبع  الذي  التعنت  ولكن 

موجات االتصاالت والمشاورات السياسية 

فعل  ما  سرعان  األضحى  عطلة  بدء  قبل 

عرضة  الحكومي  الملف  ترك  في  فعله 

الرئاسة  بين  المستفحلة  واألزمة  للشلل 

وهي  ميقاتي،  نجيب  المكلف  والرئيس 

أزمة تقول أوساط معنية إنها مرشحة في 

أن  ولو  حلحلة  بال  للتمدد  األحوال  أفضل 

محاولة  يشهد  قد  األضحى  عطلة  بعد  ما 

التوتر  وتخفيف  القطيعة  لكسر  إضافية 

ونجيب  عون  ميشال  الرئيسين  بين 

ميقاتي.

في  التوغل  بات  االنسداد  هذا  ظل  وفي 

أمرا  الرئاسي  االستحقاق  وأجواء  مناخات 

المهلة  لبدء  العكسي  العد  دام  ما  بديهيا 

الجمهورية  رئيس  النتخاب  الدستورية 

وعشرين  شهر  مشارف  عند  صار  المقبل 

يوما فقط من نهاية أغسطس التي تشكل 

بداية المهلة الدستورية.

حزب  رئيس  كشف  ذاته  السياق  وفي 

وئام  السابق  الوزير  العربي«  »التوحيد 

»الرئيس  أن  »الجديد«  قناة  عبر  وهاب 

من  موعدًا  طلب  ميقاتي  نجيب  المكلف 

واألخير  عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس 

أرسل وزير السياحة وليد نصار لميقاتي 

حاماًل رسالة من عون مفادها: »إذا ما عندك 

شي ما تجي لعندي«. 

بدوره، رّد نصار على كالم وهاب فقال في 

لم  عون  »الرئيس  »الجديد«:  لـ  تصريح 

التي  الرسالة  ميقاتي  للرئيس  يحمله 

قائاًل:  أخرى«،  رسالة  أي  أو  وهاب  ذكرها 

فاقتضى  علمي،  حسب  قائم  »التواصل 

التوضيح«.

»هيك  وهاب:  قال  نصار  رّد  على  وتعليقًا 

معلوماتي، والرئيس عون زعالن، وإن كان 

الوضع كما تقول فليشكلوا الحكومة«.

الحالة  في  »أنه  »األنباء«:  وكتبت 

الطرفان،  يبدو  الراهنة،  الحكومية 

الرئاسي ومن حوله والحكومي ومن حوله 

من  »الكباش«  سياسة  يعتمدان  أيضا، 

الجرة  أن  يبدو  ولكن  أوال،  اآلخر  ذراع  يلوي 

محاوالتهما  رغم  الطرفين،  بين  انكسرت 

متابعة  خالل  من  العيان،  عن  األمر  إخفاء 

الحديث عن اتصاالت ومشاورات وزيارات 

فالفريق  بعبدا،  إلى  ميقاتي  من  قريبة 

عظم  كسر  معركة  يخوضها  الرئاسي 

وزارة  رأسها  وعلى  بشروطه،  حكومة  فإما 

وإال  الداخلية،  أو  الخارجية  ووزارة  الطاقة 

فال، والرئيس ميقاتي مستعد، من جهته، 

وزارة  إبعاد  شرط  تشكيلة،  أي  لتقبل 

باسيل،  جبران  النائب  دائرة  عن  الطاقة 

في  ذاهب  أنه  إلى  المصادر  وتشير 

الشوط إلى اآلخر، وأن تلويح الفريق اآلخر 

باستقالة وزرائه من الحكومة المستقيلة 

لتشريع  مستعد  هو  فال  »هوبرة«،  مجرد 

ملفات الوزارات التي يشغل، على الغارب، 

وال وزراؤه على استعداد لترك مواقعهم على 

حافة نهاية عهد كان لهم، ولم يعد. مراجع 

األيام  مقبل  من  قلقها  أظهرت  سياسية، 

لكنها لم تعدم الرهان على زيارة الرئيس 

والتي  المنطقة  إلى  بايدن  جو  األميركي 

يوضع  أن  أمل  وعلى  األبواب،  على  باتت 

بايدن  لقاءات  طاولة  على  اللبناني  الملف 

تشكيل  لصالح  اتجاه  ويتبلور  العربية، 

حكومة جديدة، قبل االستحقاق الرئاسي 

أو بإعطاء الضوء األخضر، باتجاه تثبيت 

مواصفات الرئيس العتيد. ولم تقلل هذه 

ترسيم  في  الداخلية  األدوار  من  المراجع 

الخارج  لكن  المقبل،  الرئيس  شخصية 

األسف،  مع  لآلن  يبدو  كما  األساس،  هو 

سلة  من  لبنان  بإخراج  األمل  هنا  ومن 

المفاوضات النووية األميركية ـ اإليرانية.

تقول  اإللكترونية«  »األنباء  وكتبت 

تشكيل  في  الزيت  إبريق  قصة  »إنه 

الحكومات تتكرر منذ بداية عهد الرئيس 

من  يعاد  نفسه  السيناريو  عون.  ميشال 

أنفسهم  األشخاص  وألجل  القوى  ذات 

السياسية  القوى  معظم  عينها.  واألهداف 

جديدة  حكومة  تشكيل  أن  على  ُتجمع 

التجاذبات  ظل  في  المنال  بعيد  أصبح 

الجمهورية  رئيس  بين  السياسية 

جهة،  من  السياسي  وفريقه  عون  ميشال 

وما  ثانية،  جهة  من  المكلف  والرئيس 

باسيل  جبران  للنائب  العلني  الدخول 

فرض  نغمة  إلى  والعودة  الخط  على 

الشروط التعجيزية أمام الرئيس المكلف 

مشاورات  في  يسمه  لم  أنه  من  بالرغم 

بأن  واضحة  إشارة  سوى  التكليف، 

العناية  غرفة  في  دخل  الحكومة  تشكيل 

الفائقة.

لموضوع  مجددًا  باسيل  إثارة  كانت  وقد 

الجمهورية  رئيس  وأحقية  الصالحيات 

التشكيل واختيار  بالمشاركة في عملية 

األسماء قد زادت من تعقيد األمور، وفرضت 

المكلف  الرئيس  يتمكن  لن  جديًدا  واقعًا 

تهديد  بعد  خاصة  بسهولة،  تجاوزه  من 

المسيحيين  الوزراء  بسحب  باسيل 

بهدف  األعمال  تصريف  حكومة  من 

فإما  خيارين،  بين  ليكون  ميقاتي،  إحراج 

الرئيس  دفع  أو  باسيل  لشروط  الرضوخ 

نجيب ميقاتي لالعتذار عن التكليف.

توقف  الضاغطة  المعطيات  هذه  ظل  في 

المراقبون عند الموقف الجديد للبطريرك 

بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  الماروني 

الراعي الذي حدد فيه تفصيليا مواصفات 

مواصفات  وهي  المقبل  للرئيس  بكركي 

تطرح  بأنها  البارزة  دالالتها  قراءة  يمكن 

الصف  خارج  من  لرئيس  مواصفات 

يسلط  بما  القائم  التقليدي  السياسي 

ان  باعتبار  عليها  ودقة  باهتمام  األضواء 

رأس  هو  المواصفات  هذه  يحدد  من 

الكنيسة المارونية التي يتبعها أي رئيس 

للجمهورية.

وقد تناول البطريرك الراعي في عظته في 

والالمباالة  »المراوغة  بـ  وصفه  ما  الديمان 

المستمرة في موضوع تشكيل الحكومة« 

حكومة  تأليف  تسهيل  عدم  »إن  وقال: 

الدستورية،  الصالحيات  كاملة  جديدة 

وطنيا  التمثيلية  بالصفة  وتتمتع 

تخريبي.  عمل  لهو  وميثاقيا  وسياسيا 

عهد  نهاية  في  حكومة  بال  البالد  ترك  فإن 

وعشية االستحقاق الرئاسي، يؤدي حتما 

للشرعية  التمثيلية  الصفة  إضعاف  إلى 

اللبنانية كمرجعية وطنية للتفاوض مع 

الواقع  األمر  الدولي. فتبقى قوى  المجتمع 

وبمصيرلبنان.  الوطني  بالقرار  تتحكم 

الدولة  انهيار  يزيد  أن  ذلك  شأن  من 

وغضب الناس، كما من شأنه أن يجعل 

على  تتم  وتسوياتها  المنطقة  صراعات 

حساب لبنان كما جرت العادة في العقود 

األخيرة«.

مع  أيضا  »ونرفض  الراعي:  وأضاف 

رئاسة  باستحقاق  التالعب  شعبنا 

احترام  بضرورة  نتمسك  الجمهورية. 

الدستوري،  وقته  في  االستحقاق  هذا 

سياسيا  متمرس  رئيس  وانتخاب 

وصاحب خبرة، محترم وشجاع ومتجرد، 

وملتزم  نزاهته  في  حيادي  دولة  رجل 

االصطفافات  فوق  ويكون  وطنيته.  في 

تحديا  يشكل  وال  واألحزاب،  والمحاور 

دور  ممارسة  على  قادرا  ويكون  ألحد، 

والدستورية  الوطنية  المرجعية 

المتنازعين  جمع  وعلى  واألخالقية، 

الشروع في وضع البالد على طريق اإلنقاذ 

وتقتضي  اإليجابي.  والتغيير  الحقيقي 

ظروف البالد أن يتم انتخاب هذا الرئيس 

في بداية المهلة الدستورية ال في نهايتها 

النفوس  وتستكين  الشعب  ليطمئن 

وتنتعش اآلمال«.

إن  شقير  محمد  اللبناني  المحلل  وقال 

اللبنانية  الجمهورية  رئاسة  إلى  السباق 

يكاد يكون خجواًل، إن لم يكن معدومًا، مع 

أن لبنان يقف على مسافة 3 أشهر و20 يومًا 

من انتهاء والية رئيس الجمهورية ميشال 

أكد  والذي  المقبل،  أكتوبر   31 في  عون 

المعتمدين  األجانب  السفراء  من  لعدد 

لدى لبنان أنه لن يبقى ولو لدقيقة واحدة 

برغم  واليته،  انتهاء  فور  بعبدا  قصر  في 

عليه  المحسوب  السياسي  الفريق  أن 

القانونية  الدراسات  إعداد  عن  ينفك  لم 

التي ال تسمح بانتقال سلطاته بالوكالة 

بخالف  األعمال  تصريف  حكومة  إلى 

النصوص الواردة في الدستور.

الوطني  و»التيار  عون  خصوم  ويقول 

لرئيس  الجائز  غير  من  بأنه  الحر« 

القصر  مغادرته  يربط  أن  الجمهورية 

بتشكيل  واليته  انتهاء  فور  الجمهوري 

حكومة كاملة األوصاف، بينما يصر على 

الستبدال  الرامية  الجهود  كل  تعطيل 

حكومة فاعلة بحكومة تصريف األعمال. 

ويؤكد هؤالء أنهم ليسوا في وارد منح عون 

على  حكومة  بتشكيل  سياسية  هدية 

قياس طموحات وريثه السياسي النائب 

واليته؛  انتهاء  اقتراب  مع  باسيل  جبران 

خصوصًا أن من أخفق طوال فترة وجوده 

ما  تحقيق  في  األولى  الرئاسة  سدة  في 

أشهر  غضون  في  يستطيع  ال  به  تعهد 

إنقاذ  في  قصوره  عن  التعويض  قليلة 

البلد.

إلى  يتطلع  عون  أن  إلى  هؤالء  ويلفت 

الطولى  اليد  له  تكون  حكومة  تشكيل 

الرئيسة،  مفاصلها  على  السيطرة  في 

مع  نظره  وجهة  من  بالشراكة  وإنما 

توقيعه  ضمان  لجهة  ميقاتي  الرئيس 

ويعود  بتأليفها،  الخاصة  المراسم  على 

أن  ويؤكدون  فيها.  التحكم  لباسيل 

يستحضر  ميقاتي،  مع  بتعاطيه  عون، 

فيه  تعاطى  الذي  نفسه  السيناريو 

سابقًا مع زعيم تيار »المستقبل« رئيس 

وكان  الحريري،  سعد  السابق  الحكومة 

وراء اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة.

تعاطيه  في  عون  أعّده  الذي  فالسيناريو 

وبين  بينه  جرت  التي  المشاورات  مع 

الحريري يكاد يكون نسخة طبق األصل 

من تعاطيه مع ميقاتي، وإنما بوجود فارق 

ال يمكن االستهانة به أو القفز فوقه، ويعود 

رئاسته  بين  حاليًا  يجمع  األخير  أن  إلى 

تكليفه  وبين  األعمال  تصريف  لحكومة 

إضافة  العتيدة،  الحكومة  بتشكيل 

واليته  انتهاء  من  يقترب  عون  أن  إلى 

الرئاسية.

الجامعة  النقاط  أمام  هؤالء  ويتوقف 

لدفع  عون  اعتمده  الذي  السيناريو  بين 

الذي  السيناريو  وبين  لالعتذار  الحريري 

عن  لالعتذار  ميقاتي  لدفع  حاليًا  يتبعه 

سلفًا  يدرك  أنه  مع  الحكومة،  تشكيل 

هدية  لتقديم  االعتذار  وارد  في  ليس  أنه 

األخير  أن  ويؤكدون  باسيل.  إلى  مجانية 

إلى تكليف  كان يتطلع بالتناغم مع عمه 

الحكومة  لتشكيل  سياسية  شخصية 

»الثنائي  لكن  المطلوب؛  بالوالء  له  تدين 

اللغم  تعطيل  وراء  كان  الشيعي« 

أن  قبل  باسيل  جّهزه  الذي  السياسي 

ينفجر، ما اضطره للرهان على عمه لقطع 

الحكومة،  لتشكيل  ميقاتي  على  الطريق 

برغم أن باسيل يلعب حاليًا دور الشريك 

في تشكيلها من موقع االختالف معه، بعد 

عن  امتناعه  وأعلن  تسميته  رفض  أن 

المشاركة في الحكومة ومنحها الثقة.

السياسي  فريقه  أن  عون  خصوم  ويرى 

تعطيل  مسؤولية  يرمي  أن  يحاول 

بذريعة  ميقاتي،  على  الحكومة  تشكيل 

تتالزم  خارجية  ضغوط  إلى  يتعرض  أنه 

مع رغبته في عدم تأليفها، وهذا ما يشكل 

لتبرير  وباسيل  عون  عن  صدر  لما  تكرارًا 

الحملة المنظمة التي أشرفا عليها وكانت 

وراء اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة.

يحدد  أن  من  بداًل  عون  أن  هؤالء  ويضيف 

سلمه  التي  الوزارية  التشكيلة  من  موقفه 

فريقه  خالل  من  سارع  ميقاتي،  إياها 

التشكيلة،  تسريب  إلى  السياسي 

بأنه  ويقولون  عليها.  النار  فتح  إلى  وصواًل 

عندما  الحريري  مع  نفسه  األسلوب  اتبع 

أرسل إليه نسخة عن التوزيعة الطائفية 

يحمل  دراج  بواسطة  الوزارية،  للحقائب 

مغلفًا ُكتب عليه »األستاذ سعد الحريري 

كرئيس  يخاطبه  أن  من  بداًل  المحترم«، 

مكلف بتشكيل الحكومة.

واتهمت النائبة اللبنانية نجاة صليبا عون 

السلطة »بإعادة تجديد نفسها، والتالعب 

بكل االستحقاقات بما يخدم مصالحها«.

اإللكترونية قالت  »األنباء«  وفي حديث مع 

التغييريين  النواب  وزمالءها  إنها  عون 

أثناء  المكلف  الرئيس  »أبلغوا 

االستشارات غير الملزمة ضرورة التعاطي 

الدستور في  بمسؤولية وبما ينص عليه 

يذكره  حتى  الحكومة  تشكيل  مسألة 

أن  »كيف  واستغربت  بالخير«،  التاريخ 

في  نفسها  حول  تدور  »المنظومة«  هذه 

هذا الموضوع، فتارًة يتقاذفون التهم وطورًا 

الصفقات«،  ويعقدون  المغانم  يقتسمون 

بحسب تعبيرها.

بعدم  التغيير  نواب  اتهام  على  ردها  وفي 

األخرى،  السيادية  القوى  مع  التنسيق 

قانون  هناك  يكون  »عندما  انه  عون  قالت 

يتطلب  ما  وفي  عليه،  التوقيع  يتطلب 

التنسيق معنا، فنحن كنواب تغييريين 

المسائل  لكل  حاضرين  لنكون  جاهزون 

مع  للتعاون  االستعداد  ولدينا  المهمة 

الجميع«. 

تبلغها  عدم  إلى  عون  أشارت  ذلك  إلى   

لمناقشة  قريبة  تشريعية  جلسة  عن 

مع  بالمفاوضات  المتعلقة  القوانين 

على  شددت  لكنها  الدولي،  النقد  صندوق 

بها  المنوط  الحكومة  تشكيل  ضرورة 

دونها  من  ألنه  الصندوق  مع  االتفاق  توقيع 

ال يمكن للبنان الحصول على المساعدات 

وهذا األمر واضح من قبل المجتمع الدولي.

حكومة في مهب الريح

لبنــــــان.. شلل سياسي
يبدو لبنان وسط 

إجازة عطلة 
األضحى كأنه أمام 

إجازة سياسية 
ال أفق لنهايتها 

بعد انقضاء 
العطلة الرسمية، 

إذ أن المعطيات 
السياسية المتصلة 

بأزمة تشكيل 
الحكومة تزداد 

قتامة وجمودا في 
مشهد باتت فيه 

القطيعة السياسية 
أبرز معالم الشلل 
الذي يطبع هذه 

المرحلة االنتقالية.

تشكيل الحكومة أصبح بعيد المنال في ظل التجاذبات السياسية الراهنة
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يوفنتوس يتعاقد مع بول بوغبا حتى »2026«
روما - قنا - أعلن نادي يوفنتوس اإليطالي تعاقده مع الدولي الفرنسي بول بوغبا في صفقة انتقال حر 

قادما من نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي.

وقال النادي اإليطالي، في بيان، إنه تم توقيع عقد مع بوغبا حتى 30 يونيو 2026 بعد تجاوزه الفحوصات 

الطبية بنجاح.

وعاد  الماضي،  يونيو   30 في  عقده  انتهاء  بعد  يونايتد  مانشستر  عن  رحل  قد  الفرنسي  الالعب  وكان 

مجددا إلى يوفنتوس الذي قضى بين صفوفه أربعة مواسم ناجحة ومليئة باأللقاب خالل الفترة الممتدة 

بين عامي 2012 و2016.

وانتقل بوغبا من يوفنتوس إلى يونايتد عام 2016 في صفقة قياسية آنذاك بلغت 105 ماليين دوالر.

بعقد لمدة موسمين من مولودية وجدة

أم صالل يتعاقد مع المغربي »خفيفي« رسميا

أعلن نادي أم صالل رسميا التعاقد مع المغربي عبد 

صفوف  لتدعيم  وجدة  مولودية  مدافع  خفيفي،  الله 

الفريق بداية من الموسم الجديد 2022 - 2023، في 

في  فريقه  مع  عقده  انتهاء  عقب  حر،  انتقال  صفقة 

شهر يونيو الماضي.

مع  لموسمين  يمتد  عقدًا  المولودية  قائد  ع  ووقَّ

الفريق  مع  الخامس  المحترف  ليكون  الصقور 

الصديقي،  ادريس  األصل،  المغربي  الجناح  بعد 

واإليفواري  البرتغالي كارلوس تيكسيرا  إلى  إضافة 

جوناثان كودجيا واألوزبكي سيردار راشيدوف الذي 

انضم مؤخرا بدال من األردني البخيت.

البالغ  لالعب  األولى  االحترافية  التجربة  هذه  وتعد 

من العمر 29 سنة بعيدًا عن مولودية وجدة الذي بدأ 

معه المشوار في عالم االحتراف.

تويتر  في  الرسمي  حسابه  عبر  النادي  ونشر 

التدريبات  في  انتظم  أن  بعد  الجديد  لالعبه  فيديو 

أخرى  ناحية  من  تركيا..  بمعسكر  الجماعية 

خالل  سبور  ديمار  ادانا  فريق  اليوم  صالل  أم  يواجه 

معسكره الخارجي المقام في مدينة ازميت التركية 

استعدادًا للموسم الجديد 2022 - 2023.

قبل  القادمة  مباراته  الفريق  يخوض  أن  المقرر  ومن 

يوليو   20 حتى  الفريق  معسكر  ويستمر  العودة، 

الجاري.

داريجا  فريق  على  الفوَز  ق  حقَّ صالل  أم  فريق  وكان 

للفريق،  األولى  الودية  المباراة  في   )2-3( بنتيجة 

واإليفواري  اليزيدي،  علي  صالل  أم  أهداف  وسجل 

جوناثان كودجيا، وعبدالله خالد.

صالل  أم  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  يواصل 

المقام  التدريبي  المعسكر  في  الجادة  تدريباته 

وحدتين  بمعدل  التركية  ازميت  مدينة  في  له 

رزق  وسام  المدرب  إشراف  تحت  يوميا  تدريبيتين 

الذي أعد برنامجا تدريبيا متكامال الهدف منه إعداد 

»الصقور« بصورة جيدة للدخول في منافسات دوري 

نجوم QNB والذي سينطلق أول اغسطس القادم.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن  وحرص سعادة 

حسن آل ثاني رئيس نادي أم صالل وسعادة الشيخ 

وسعادة  الرئيس  نائب  ثاني  آل  محمد  بن  تميم 

جهاز  رئيس  ثاني  آل  سعود  بن  عبدالعزيز  الشيخ 

القدم  لكرة  األول  الفريق  تدريبات  حضور  على  الكرة 

خالل المعسكر.

والفني  اإلداري  الجهازان  استقر 

بنادي  للكرة  األول  للفريق 

معسكر  إقامة  على  الشحانية 

تركيا  في  الخارجي  اإلعداد 

الترتيبات  ضمن  يلوا،  بمنطقة 

الموسم  النطالق  والتحضيرات 

الكروي الجديد -2022 2023.

إلى  الفريق  سيغادر  حيث 

القادم  الخميس  يوم  المعسكر 

أغسطس،   3 حتى  ويستمر 

الشحانية  برنامج  وسيتضمن 

خوض  الخارجي  معسكره  خالل 

3 مباريات ودية متدرجة المستوى 
بخالف  الفرق،  من  عدد  مع 

التدريبات الفنية والبدنية.

الفني  الجهاز  سيعمل  كما 

ألفارو  اإلسباني  المدرب  بقيادة 

من  قدر  أكبر  تحقيق  على  ميخيا 

اإلعداد  معسكر  خالل  االستفادة 

تمامًا  جاهزًا  الفريق  يكون  حتى 

لتحقيق  النواحي  جميع  من 

في  والمرجوة  إيجابية  نتائج 

الدرجة  بدوري  الجديد  الموسم 

خالله  سيسعى  الذي  الثانية 

 ،QNB الفريق للتأهل لدوري نجوم

دشن  الفريق  أن  بالذكر  الجدير 

الجديد  للموسم  تحضيراته 

ملعب  على  الماضي  يونيو   15
الجامعة.

وتحضيراته  تعاقداته  مسيمير  نادي  واصل 

رشتيه  مبارك  المدرب  مع  ووقع  الجديد،  للموسم 

الحالي،  للموسم   مسيمير   فريق  قيادة  ليتولى 

الريان  مثل  قطرية  أندية  بعدة  رشتيه  لعب  وقد 

لعب  كما  والشحانية،  والمرخية  وقطر  والسيلية 

بأسباير  مدربا  وعمل  السنية  الفئات  بمنتخبات 

درب  كما  مواسم،  لثالثة  مسيمير  شباب  ودرب 

بموسم  الثانية  الدرجة  بكأس  وفاز  األول  الفريق 

2021م.   /2020
العنزي  سعود  المهاجم  مع  مسيمير  نادي  وضم 

لصالح  أيضا  لعب  والذي  السابق  الريان  هداف 

قد  أنه  ويذكر  صالل،  وأم  والخريطيات  الشحانية 

كما  السنية.  الفئات  منتخبات  لجميع  ضمه  تم 

الكواري  غانم  شاهين  الحارس  مع  مسيمير  وقع 

والشمال  والسيلية  الجيش  في  لعب  والذي 

ولوسيل والمنتخب االولمبي.

لهذا  للفريق  لينضم  رائد  محمد  الالعب  مع  ووقع 

الريان  لصالح  اللعب  لرائد  سبق  حيث  الموسم، 

لمدة موسم واحد، كما لعب مع األهلي لمدة أربعة 

لمنتخبي  االنضمام  له  سبق  قد  أنه  كما  مواسم، 

الالعب  مع  مسيمير  وقع  أيضا  واالولمبي.  الشباب 

الغرافة  في  سابقا  لعب  والذي  يعقوب  ياسين 

لقب  وحقق  سابقًا،  والشمال  والعربي  والمرخية 

الدوري مرتين مع المرخية بعام 2014 ومع الشمال 

بعام 2021.

وقع الالعب ذياب العنابي للعب بفريق مسيمير وهو 

العب سابق ألندية السد والجيش والخور وأم صالل 

عبدالرحمن  عبدالله  أيضا  وقع  كما  والشحانية، 

والتحق  ومعيذر،  العربي  بفرق  سابقا  لعب  والذي 

أيضا عمر محرم وقد كان العبا في الدحيل والعربي 

والشمال والمرخية على مدار مشواره الكروي.

لالعبي  لينضم  العسكر  سالم  أحمد  الالعب  وضم 

له  سبق  والذي  الحالي  بالموسم  مسيمير  فريق 

تم  أيضا  والوعب.  والخور  السيلية  لصالح  اللعب 

كان  والذي  أبوعبيدة  محمد  الالعب  مع  التوقيع 

عام  منذ  العربي  النادي  فريق  صفوف  في  العبا 

بعام  اسباير  فريق  ضمن  كان  أنه  ويذكر   ،2021
.2017

إلقامة  التركية  انطاليا  إلى  الفريق  بعثة  وغادرت 

معسكر إعدادي للموسم الجديد، وسيؤدي الفريق 

للموسم  تحضيرا  اإلعدادية  المباريات  من  عددا 

الرياضي الذي ينطلق في أغسطس.

{ رئيس أم صالل يزور المعسكر

{ عبد الله خفيفي

ينطلق الخميس تحت قيادة ميخيا

»الثانية« بمعسكر خارجي الشحانية يستعد لـ

{ من تدريبات الشحانية

تعاقدات جديدة لدعم الفريق

تعيين مبارك رشتيه مدربا لمسيمير

{ مبارك رشتيه يوقع العقد

تبدأ غدا بمواجهة دينمو اتو المولدافي

مدرب مانشستر يونايتد:

»4« مواجهات
للوكرة في تركيا

كريستيانو رونالدو 
ليس للبيع

معسكره  خالل  ودية  مباريات  أربع  الوكرة  فريق  يخوض 

الجديد  للموسم  تحضيرا  تركيا  في  المقام  الخارجي 

.2023 /2022
يوليو   13 بتاريخ  اإلعدادية  مبارياته  األزرق  الموج  ويدشن 

الجاري عندما يواجه دينمو اتو المولدافي، ويلعب النواخذة 

 16 بتاريخ  التركي  كاراجامورك  فريق  أمام  الثانية  المباراة 

يوليو. 

فريق  أمام  ستكون  الوكراوي  للفريق  الثالثة  الودية  التجربة 

تشسكا زريد الروماني بتاريخ 20 يوليو، بينما تأتي التجربة 

األخيرة ضد فريق سومقايت األذربيجاني بتاريخ 24 يوليو. 

ويسعى الجهاز الفني للوكرة بقيادة اإلسباني ماركيز لوبيز 

الودية  المباريات  من  ممكنة  استفادة  أكبر  يحقق  أن  إلى 

اإلعدادية التي تجهز الفريق لخوض تحدي الموسم الجديد. 

وكان الوكرة قد احتل المركز الثالث في ترتيب أندية دوري 

النجوم الموسم السابق وقدم مستويات متميزة.

الجوانب  على  صباحية  تدريبية  حصة  أمس  الفريق  وأدى 

والتي  الالعبين  جميع  لدى  اللياقة  معدالت  ورفع  البدنية 

ز  تركِّ بينما  األحمال،  ومخطط  الطبي  الجهاز  عليها  يشرف 

والجوانب  الفنية  األمور  على  المسائية  التدريبية  الحصة 

الخططية التي يشرف عليها ماركيز لوبيز مع مساعده علي 

رحمه المري.

أكد الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد 

للبيع،  ليس  رونالدو  كريستيانو  أن  اإلنجليزي، 

النجم  رحيل  إلى  تشير  التي  الشائعات  بذلك  نافيا 

عن  غيابه  ظل  في  خصوصا  الفريق،  عن  البرتغالي 

الجولة التحضيرية في بانكوك قبيل انطالق الموسم 

الجديد.

المواجهة  قبل  اليوم  تصريحات  في  هاغ،  تين  وشدد 

غدا،  المقررة  ليفربول  الغريم  مع  المرتقبة  الودية 

على أن كريستيانو يعد جزءا من مخططات الفريق، 

واصفا اإلمكانيات التي يتوفر عليها مانشستر يونايتد 

السعي  مسألة  على  التعليق  رافضا  بـ»الجيدة«، 

برشلونة  وسط  العب  يونع  دي  فرنكي  مواطنه  لضم 

اإلسباني.

مع  الذهبية  بالكرة  مرات  خمس  الفائز  يسافر  ولم 

عائلية  مشكلة  بسبب  الفريق  في  زمالئه 

الصحافة  لكن  ناديه،  بحسب 

اإلنجليزية تتحدث منذ أسابيع عن 

رغبته في االنتقال هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى 

37 عاما والذي  رغبة المهاجم البالغ 

الرحيل  في   ،2023 عام  عقده  ينتهي 

عن النادي الغائب 

دوري  عن 

ل  بطا أ

با  و ر و أ

سم  لمو ا

المقبل، بعد موسم 

الدوري  في  مخيب 

في  أنهاه  المحلي 

المركز السادس.

وغطت مسألة مصير رونالدو 

على مشروع إعادة الهيكلة الواسع الذي 

بدأه المدرب السابق ألياكس الهولندي 

خطي  في  تعزيزات  إلى  الساعي 

الوسط والهجوم، هذا وستكون مواجهة 

ليفربول أول مباراة ودية ليونايتد بعد 

انتهاء الموسم، على أن يواصل الفريق 

تستمر  أستراليا  في  بجولة  اإلعداد 

حتى 23 يوليو الجاري.

{ من تدريبات الوكرة

}

رونالدو

}

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
رئيس النادي يزور معسكر الفريق

إعالن القوائم النهائية لجوائز 
األفضل في »إفريقيا«

المرشحين  عن  أمس،  )كاف(،  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أعلن 

للفوز بجوائز األفضل في إفريقيا خالل الحفل المقرر في الرباط يوم 

21 يوليو الجاري.
العب  أفضل  لجائزة  المرشحين  قائمة  إن  بيان،  في  االتحاد،  وقال 

وإدوارد  ماني  ساديو  السنغالي  الثالثي  لتضم  تقلصت  القارة  في 

والجزائري  صالح،  محمد  والمصري  كوليبالي،  وكاليدو  ميندي 

رياض محرز، والكاميرونيين كارل توكو إكامبي وفنسنت أبو بكر، 

والغيني  هالر،  سيباستيان  واإليفواري  حكيمي،  أشرف  والمغربي 

نابي كيتا.

القارة،  داخل  العب  أفضل  لجائزة  المرشحين  قائمة  وضمت 

ميموزا  )أسيك  كوناتي  وكريم  األنغولي(  أتلتيكو  )بترو  أزوالو  تياجو 

اإليفواري( وخمسة العبين من األهلي المصري هم: أليو ديانج وعلي 

معلول وبيرسي تاو ومحمد شريف ومحمد الشناوي، وثالثة العبين 

جبران  ويحيى  ضاري  أشرف  هم:  المغربي  البيضاوي  الوداد  من 

وزهير المترجي.

فضمت:  صاعد،  شاب  العب  أفضل  لجائزة  المرشحين  قائمة  أما 

كمال  والغاني  كوناتي،  كريم  واإليفواري  واتارا،  دانجو  البوركيني 

حنبعل  والتونسي  سار،  مطر  بابي  والسنغالي  سليمانا،  الدين 

المجبري.

البعثة غادرت ألنطاليا 
استعدادا للموسم الجديد 
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بعد فسخ تعاقده مع فنربخشه التركي

هل يلعب أوزيل في »دورينا« ؟

التركي  فنربخشة  نادي  وكان 

استبعاد  رسمي  بشكل  استبعد 

مسعود  األلماني،  األلعاب  صانع 

حتى  األول  الفريق  قائمة  من  أوزيل، 

نهاية الموسم الجاري.

من  تأديبي  بقرار  االستبعاد  وجاء 

بعد  كارتال،  إسماعيل  المدرب 

قرار  على  باالعتراض  أوزيل  قيام 

شوطي  بين  باستبداله  المدرب 

مباراة قونيا سبور.

أوزيل  تلقى  القرار،  هذا  وعقب 

قطرية  أندية  من  عروًضا 

أوزيل  ومسعود  وأميركية… 

كان  تركية  أصول  من  ألماني 

لنادي  ألعاب  صانَع  يلعب 

التركي  الدوري  في  فنربخشة 

مع  سابًقا  لعب  الممتاز.. 

المنتخب األلماني قبل اعتزاله 

بمهارته  يمتاز   ..2018 عام  في 

الكبيرة وتمريراته السحرية.

عاما،   33 البالغ  أوزيل  وعلق 

حيث  العروض،  هذه  على 

اتخذ  فنربخشة  أن  أكد 

نهاية  حتى  بإيقافه  قرارا 

الموسم، وأنه سينتظر ماذا 

سيحدث بعد ذلك.

فنربخشة  نادي  فسخ 

التركي عقد العبه األلماني مسعود أوزيل 

حسبما  وذلك  الطرفين.  بين  بالتراضي 

أكدت تقارير إعالمية أمس االثنين.

ولم يلعب نجم أرسنال السابق للمنتخب 

من  استبعاده  بعد  مارس  منذ  التركي 

التشكيلة بعد خالف حول لياقته.

التركية،   »NTV Spor« شبكة  وبحسب 

أوزيل لم يجد طريقة للعودة  فإن مسعود 

خورخي  الجديد  المدرب  قيادة  تحت 

جيسوس، الذي تركه خارج فريقه.

لصفوف  عاما،   33 األلماني  النجم  وانضم 

قادما   2021 عام  يناير  في  التركى  الفريق 

مع  عقده  ويمتد  اإلنجليزي،  أرسنال  من 

فنربخشة حتى صيف عام 2024.

 33 العمر  من  البالغ  الالعب  يشارك  ولم 

 20 منذ  مباراة  أي  في  فنربخشة  مع  عامًا 

مارس الماضي، وتأتي عملية فسخ عقده 

على  إصراره  من  بالرغم  النادي  إدارة  مع 

ومساعدة  لالستمرار  متحمسًا  كان  أنه 

الفريق.

مباراة   37 التركى  الفريق  مع  أوزيل  ولعب 

أهداف   9 سجل  المسابقات،  مختلف  في 

نادي  حل  حيث  أسيست…   3 وقدم 

جدول  في  الثاني  المركز  في  فنربخشه 

 73 برصيد  وذلك  التركي  الدوري  ترتيب 

طرابزون  فريق  المتصدر  خلف  نقطة 

سبور بفارق 11 نقطة.

الدكتور عدي الربيعي يشكر إدارة النادي

تقام في مدينة أبها السعودية

قبل كأس العالم »2022«

السيلية يسمح للمواس
 باالستمرار في العراق

إعالن مواعيد كأس العرب للشباب

قيل مدربها الكرواتي سكوتيتش
ُ
إيران ت

السيلية بيانا باألمس بخصوص  أصدر نادي 

أشاد  المواس  محمود  السوري  العبه  موضوع 

القطري  الشعبين  بين  بالعالقة  النادي  فيه 

الرياضي  الشرطة  نادي  وجمهور  والعراقي 

درجال  عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  ويشكر 

الربيعي  عدي  والدكتور  الشرطة  إدارة  وعضو 

السوري  المحترف  بقاء  خالله  من  ويسمح 

الثاني. الموسم  المواس مع الشرطة  محمود 

الربيعي  عدي  الدكتور  غرد  وبدوره 

صفحته  على  الشرطة  لنادي  العام  األمين 

وتقديري  شكري  وقال:  تويتر  على  الشخصية 

مجلس  في  واألحبة  لإلخوة  العالي  وامتناني 

ولألخ  وأعضاء،  ونائبًا  رئيسًا  السيلية  إدارة 

كان  الذي  المري  علي  محمد  الشيخ  العزيز 

شكرًا  معانيها..  بكل  والحكمة  للرقي  مثااًل 

محبيها. وكل  للسيلية 

بموقع  صفحته  عبر  شكر  قد  المواس  وكان 

الشكر  م  »أقدِّ وقال:  السيلية  نادي  »إنستجرام« 

لنائب رئيس السيلية محمد علي المري، على 

كان  واألمر  الشرطة،  في  بقائي  مهمة  تسهيل 

إنسان  إال  عليه  يقدم  ال  جريء  قرار  إلى  يحتاج 

شجاع مثل المري«. 

المواس بالسماح له بالبقاء في  لتنتهي قضية 

لقب  حامل  مع  بالبقاء  رغبته  ظل  في  الشرطة 

الدوري العراقي لموسم إضافي.

ــاض- قــنــا- أعــلــن االتــحــاد الــعــربــي لكرة  ــري ال

الثامنة  النسخة  مــنــافــســات  مــواعــيــد  الــقــدم 

الشباب  لمنتخبات  الــعــرب  ــأس  ك لبطولة 

أبها  مدينة  في  ستجرى  والتي  عاما،   20 تحت 

من  الفترة  خالل  السعودية  العربية  بالمملكة 

المقبل. أغسطس   6 وحتى  الجاري  يوليو   20
ووفــقــا لــجــدول مــبــاريــات الــبــطــولــة الــمــعــلــن، 

الــســعــوديــة  منتخبا  االفــتــتــاح  ــي  ف سيلتقي 

يوم  األولـــى  المجموعة  لحساب  ومــوريــتــانــيــا 

على  مساء  الخامسة  الساعة  في  يوليو   20
مــبــاراة  وتليها  ســلــطــان،  األمــيــر  مدينة  ملعب 

مساء  التاسعة  الساعة  في  واإلمـــارات  األردن 

نادي  ملعب  على  الثانية  المجموعة  لحساب 

الـ  المنتخبات  بين  المباريات  وتتوالى  ضمك، 

المجموعات  بدور  البطولة  في  المشاركة   18
يوليو،   28 يــوم  حتى  يوميا  مباراتين  بــواقــع 

بين  النهائي  ــع  رب الـــدور  مــبــاريــات  تــجــري  ثــم 

يوليو   31 يوم  المتأهلة  الثمانية  المنتخبات 

يوم  النهائي  نصف  مباريات  ويتبعها  الجاري، 

 6 يــوم  النهائي  ويــقــام  المقبل،  أغسطس   3
األمير سلطان. أغسطس على ملعب مدينة 

المنتخبات  جرى توزيع  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 

الــبــطــولــة عــلــى ست  فـــي  الــمــشــاركــة   18 ــــ  ال

الــمــنــتــخــب  يـــتـــأهـــل  أن  عـــلـــى  مـــجـــمـــوعـــات، 

إلى  بــاإلضــافــة  مجموعة،  كــل  مــن  المتصدر 

إلى  الثاني،  المركز  يحتالن  منتخبين  أفضل 

النهائي. ربع 

وكـــانـــت الـــقـــرعـــة قـــد أوقـــعـــت مــنــتــخــبــات: 

المجموعة  في  والعراق  وموريتانيا  السعودية 

واليمن  واألردن  اإلمـــارات  ومنتخبات:  األولـــى، 

المجموعة  وضمت  الثانية،  المجموعة  فــي 

وليبيا،  ولبنان  الجزائر  منتخبات:  الثالثة 

مصر  منتخبات:  الرابعة  المجموعة  وشملت 

الخامسة  والــمــجــمــوعــة  ــال،  ــوم ــص وال وعــمــان 

مــنــتــخــبــات: تــونــس والــبــحــريــن وجــيــبــوتــي، 

فضمت  ــرة  ــي واألخ الــســادســة  المجموعة  ــا  أم

وفلسطين. والسودان  المغرب  منتخبات: 

بلقب  تـــوج  الــســعــودي  الــمــنــتــخــب  أن  يــذكــر 

التي   ،2021 الــمــاضــيــة  الــســابــعــة  الــنــســخــة 

أقــيــمــت فــي الــعــاصــمــة الــمــصــريــة الــقــاهــرة، 

1 على منتخب   -  2 النهائية  المباراة  بفوزه في 

الجزائر.

منتخب  تدريب  من  سكوتيتش  دراغان  الكرواتي  إقالة  القدم  لكرة  اإليراني  االتحاد  قرر 

المنتخب  سيخوض  التي   2022 قطر  العالم  كأس  بطولة  لبلوغ  قاده  أن  بعد  إيران، 

رفقة  الثانية  المجموعة  في  منافساتها  اإليراني 

منتخبات إنجلترا والواليات المتحدة وويلز.

ونقلت شبكة »beIN SPORTS« عن وكالة األنباء 

تدريب  من  ُأقيل  سكوتيتش  إن  قولها  اإليرانية 

الالعبين  من  مطالبات  بسبب  إيران  منتخب 

قبل  وذلك  للمنتخب،  الفني  الجهاز  بتغيير 

بضعة أشهر من انطالق منافسات المونديال.

اإليراني  المنتخب  تدريب  سكوتيتش  وتوّلى 

مارك  للبلجيكي  خلفًا   2020 فبراير  في 

لكأس  للتأهل  إيران  منتخب  وقاد  ويلموتس، 

في  األول  المركز  احتالله  بعد   2022 قطر  العالم 

المجموعة األولى من التصفيات اآلسيوية برصيد 

25 نقطة.
تدريب  على  أشرف  أن  عامًا(،   53( لصاحب  وسبق 

اإليرانية،  نفط  وصنعت  خوزستان  وفوالد  ملوان  أندية 

أما عربيًا فقد دّرب كاًل من فريق العربي الكويتي والنصر 

السعودي.

وسيواجه منتخب إيران »األسود الثالثة« في مباراته األولى على أرضية استاد خليفة.

{دراغان سكوتيتش 

   كتب         عوض الكباشي

يتوقع أن يكون األلماني من أصل تركي مسعود أوزيل، العبا 
في دوري نجوم قطر في الموسم الرياضي الجديد بعد أن فسخ 

تعاقده مع ناديه التركي.. وعطًفا على أن الالعب تلقى عروضا 
من قطر والواليات المتحدة، قبل 3 أشهر وبعد استبعاده من 

فريقه التركي فنربخشة آلخر الموسم.

يوم الخميس في كوااللمبور

سحب قرعة األدوار اإلقصائية لكأس االتحاد اآلسيوي

موقعه  عبر  القاري،  االتحاد  وذكر 

الرسمي، أنه سيتم خالل القرعة تحديد 

الفرق التي ستستضيف نهائي المناطق 

جانب  إلى  واآلسيان(  والوسط  )الغرب 

النهائي  قبل  مواجهات  مسار  تحديد 

على  المناطق،  بتلك  الخاص  والنهائي 

منطقة  لكل  النهائية  المباراة  تقام  أن 

سحبه  سيتم  الذي  الفريق  أرض  على 

القرعة  سحب  ويبدأ  القرعة.  خالل  أوال 

يحتوي  حيث  آسيا،  غرب  بمنطقة 

الوعاء المخصص لها على الفريق الفائز 

بين   1 الغرب  نهائي  قبل  مواجهتي  من 

العماني،  والسيب  الكويتي  العربي 

الشرقي  الرفاع  بين   2 الغرب  ونهائي 

والمقررتين  الرفاع،  ومواطنه  البحريني 

يومي 5 و6 سبتمبر المقبل تواليا.

يتقابل  الوسط،  منطقة  نهائي  وفي 

المجموعة  متصدر  األوزبكي  سوغدينيا 

الطاجيكي  خوجاند  مع  الخامسة، 

متصدر المجموعة السادسة.

أما في منطقة آسيان، فيتقابل ماكاسار 

الماليزي  األمان  دار  قدح  مع  اإلندونيسي 

فريق  الفيتنامي  فيتل  يواجه  فيما 

كوااللمبور الماليزي.

المناطق  نهائي  قبل  إلى  التأهل  وضمن 

الهندي  باغان  موهون  فريقا  اآلن،  إلى 

لونغ  وايسترن  الجنوب،  منطقة  بطل 

الشرق،  بطل  كونغ  هونغ  من  ليونز 

منطقتي  بطال  اليهما  ينضم  أن  على 

نهائي  نصف  وسيقام  واآلسيان،  الوسط 

17 و24 أغسطس  ونهائي المناطق يومي 

المقبل.

بطل  يتأهل  البطولة،  نظام  وحسب 

المباراة  إلى  مباشرة  آسيا  غرب  منطقة 

حيث  أكتوبر،   22 يوم  المقررة  النهائية 

يلتقي مع الفائز في نهائي المناطق. { كأس االتحاد اآلسيوي

النجم األرجنتيني أنخيل دي ماريا:

جئت إلى يوفنتوس 
من أجل الفوز باأللقاب

نفى النجم األرجنتيني، أنخيل دي ماريا، بعض التقارير التي 

إلى نادي يوفنتوس اإليطالي خالل سوق  أنه انتقل  إلى  أشارت 

االنتقاالت الصيفية الجارية، من أجل االستعداد لـ كأس العالم 

قطر 2022 مع منتخب بالده.

صفقة  في  ماريا  دي  الدولي  الجناح  ضم  يوفنتوس  نادي  وأعلن 

انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

نقلتها  تصريحات  في  التقارير،  هذه  على  ماريا  دي  ورّد 

في  هنا  »عقلي  قائاًل:  أمس،  سبورت«  ديلو  »الغازيتا  صحيفة 

عندما  األرجنتين  منتخب  في  سأفكر  فقط،  يوفنتوس  نادي 

جاهًزا  ألكون  فقط  هنا  إلى  جئت  أنني  عن  ُيثار  ما  معه.  أكون 

للمونديال غير صحيح إطالقا«.

وأضاف دي ماريا: »جئت إلى هنا للفوز باأللقاب، 

يالحقني  ظل  لقد  رائع،  فريق  يوفنتوس  وألن 

أقول  أن  المستحيل  من  كان  يوًما،   40 لمدة 

العبين  مع  اللعب  فرصة  لدّي  أن  أعلم  وكنت  ال، 

أو  كييزا  فيديريكو  أو  بوغبا  بول  مثل  رائعين؛ 

تصريحاته  ماريا  دي  وتابع  فالهوفيتش«..  دوسان 

تم  لقد  رائع،  أمر  ليوفنتوس  »االنضمام  بالقول: 

الترحيب بي وبعائلتي بمودة كبيرة، أشكر الجميع على 

أحب  وال  ثمن  بأي  الفوز  »أريد  وأضاف:  الرائع«،  االستقبال 

الشيء  السبب،  لهذا  اختارني  يوفنتوس  أن  أعتقد  الخسارة، 

البارز هو العمل بقوة ومحاولة بذل أقصى جهد«.

}

دي ماريا

}

كواللمبور- قنا- حدد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يوم 
الخميس المقبل، موعدا لسحب قرعة األدوار اإلقصائية 

من النسخة الحالية لكأس االتحاد 2022، وذلك افتراضيا 
عبر تقنية االتصال المرئي من مقر االتحاد القاري في 

العاصمة الماليزية كواللمبور.

}

 أوزيل

}
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تقليد سنوي في »األضحى«

»هبطة العيد« في ُعمان
العشرة  األيام  في  ُعمان  سلطنة  تشهد 

عام  كل  من  األضحى  عيد  تسبق  التي 

الشعبية،  لألسواق  واسًعا  انتشاًرا 

ا 
ًّ

محلي وتسمى  والترفيه،  للتسوق 

»هبطة العيد« وتلقى إقباال واسعا.

عمانيون  ومغردون  ناشطون  وثق 

تظهر  التي  الفيديوهات  من  مجموعة 

باألماكن  إياها  واصفين  األسواق،  هذه 

والبسمة  الفرحة  ترسم  التي  الجميلة 

على وجوه الكبار والصغار.

وعّلق عضو مجلس الشورى ممثل والية 

الحسيني  خميس  بن  محمد  سمائل 

األرزاق،  وتتوسع  األسواق،  »تتعدد  قائال 

كأهم  بارزة  عالمة  سرور  هبطة  وتبقى 

يجد  حيث  نشاًطا؛  العيد  أسواق 

قبل  للتبضع  مبتغاهم  والصغار  الكبار 

العيد«.

الحجة  ذي  من  السادس  »يوم  وأضاف 

ال  الحساب،  الجميع  له  يحسب 

الهبطة  ضجيج  على  يعلو  فيه  صوت 

وحماستها وشغفها«.

ويرى عمانيون أن هبطات العيد تضيف 

أحد  وقال  والفرح،  البهجة  من  حالة 

متعة  في  جميلة  »فرحة  المتفاعلين 

الفرحة  هذه  يشارك  الخريفية،  األجواء 

السن  وكبار  الصغار  من  األهالي  كل 

والشباب بهذه المناسبة الجميلة«.

التقاليد  أهم  من  »الهبطة«  وتعّد 

التي  الشعبية  األسواق  في  الُعمانية 

زيارتها  على  األسر  من  كثير  تحرص 

واألبقار  األغنام  من  احتياجاتها  لشراء 

مع  السوق  إلى  الباعة  يجلبها  التي 

اقتراب األعياد.

في  البلديات  من  العديد  وخصصت 

الفعاليات،  لهذه  عامة  أماكن  ُعمان 

لبيع  مخصصة  أماكن  شملت 

مستلزمات  لبيع  ومواقع  المواشي، 

وغيرها  الشعبية،  والوجبات  العيد 

أيام  في  العمانية  األسر  احتياجات  من 

العيد.

تقليد تراثي تجاوز »1200« عام لوداع الحجاج واستقبالهم

»المدرهة« في اليمن
مجموعة  يمنيون  ونشطاء  مصورون  وثق 

التي تظهر جانبا  والفيديوهات  الصور  من 

للتراث  »المدرهة«  مهرجان  فعاليات  من 

تأتي  والتي  اليمني،  والشعبي  الثقافي 

لوداع  المصاحبة  والتقاليد  العادات  ضمن 

الحجاج واستقبالهم في اليمن.

ُتنصب  الحدائق  أو  األحياء  وسط  وفي 

المزينة بالمصابيح  األرجوحة  أو  المدرهة 

الشعبية  األزياء  من  اللمسات  وبعض 

والتأرجح  اللعب  على  ويتناوب  اليمنية، 

أقارب الحجاج وسكان الحي، سواء أكانوا 

رجاال أو نساء، أو أطفاال أو شيوخا.

ويردد المنشدون أهازيج بكلمات تدل على 

خالل  من  الحج  بموسم  المدرهة  ارتباط 

على  للحفاظ  الشعبية،  الفنون  ترديد 

الوطنية والمجتمعية. الهوية 

وشاركت دعاء الواسعي رئيسة مؤسسة 

»عرش بلقيس« مجموعًة من الفيديوهات 

من الفعالية التي أقامتها المؤسسة بهدف 

والسياحة  بالتنمية  واالهتمام  العناية 

والتراث والحفاظ على الهوية التاريخية.

التسبيح  زال  »ما  الواسعي  وكتبت 

مشاعر  فينا  يثير  بالحج  الخاص 

واألخ  الحرام،  الله  بيت  لزيارة  وجدانية 

اإلنشادي،  اللون  بهذا  الحبري يتميز  عمار 

لزيارة  وحنين  شوق  إلى  معه  أخذنا  وقد 

مكة المكرمة«.

حمران  أحمد  اليمني  المصور  وعلق 

فيسبوك-  في  حسابه  على  -بمنشور 

أهم  من  واحدة  هي  »المدرهة  بالقول 

ترتبط  التي  الشعبية  المهرجانات 

صنعاء  وفي  اليمن،  في  الحج  بفريضة 

وضواحيها على شكل الخصوص«.

الشعبي  الفن  صور  من  صورة  والمدرهة 

قبل  إلى  بدايتها  وتعود  األصيل،  اليمني 

سنوي  تقليد  وهي  عام.   1200 من  أكثر 

الحج  بموسم  التذكير  على  يدل  أصيل 

اليمنيين  الحجاج  وعودة  ذهاب  ورحلة 

وإحياء التراث الشعبي.

صندوق ادخار خاص منذ الوالدة

الحج في ماليزيا.. عبادة ومنافع
المسلمين  نفوس  لها  تهفو  شعيرة  الحج 

الماليزيون  ويعتبرها  األرض،  بقاع  كل  في 

رحلة العمر الساحرة التي تتوق لها أرواحهم 

مدخراتهم  ينفقون  قديما  وكانوا  وقلوبهم، 

هذه  أداء  ألجل  ممتلكاتهم  ويبيعون 

الشعيرة.

عن  البالد  استقالل  سنوات  بداية  ومع 

حتى  استمر  الذي  البريطاني  االستعمار 

رغبة  تحقيق  على  السلطات  عملت   ،1957
المواطنين بأداء مناسك الحج، فكانت فكرة 

المحلية  باللغة  يعرف  ما  أو  الحج،  صندوق 

»تابونغ حاجي«.

وكان   ،1959 عام  إلى  المشروع  فكرة  تعود 

االقتصاد  علم  في  البروفيسور  صاحبها 

تأسيس  إلى  دعا  الذي  الرحمن،  عبد  أنكو 

صندوق استثماري خاص بالحج.

وتم البدء بالمشروع عام 1963 بموافقة ودعم 

المشروع  فكرة  وتقوم  ماليزيا،  حكومة  من 

فريضة  بأداء  الراغبين  أموال  ادخار  على 

الحج، وتشغيلها بمشاريع ربحية متعددة، 

طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

األزهر  شيخ  بموافقة  المؤسسة  وحظيت 

األسبق آنذاك، اإلمام الشيخ محمود شلتوت 

عنها  قال  إذ   ،1962 عام  لماليزيا  زيارته  إبان 

منها  وسيجني  شرعا  مقبولة  خطة  »إنها 

بتنفيذها  وطالب  كثيرا«،  نفعا  المسلمون 

فورا.

التنظيم والترتيب

ويقول خبير االقتصاد اإلسالمي الدكتور فؤاد 

يوه، إن جميع سكان ماليزيا من المسلمين 

لهم حساب خاص في صندوق الحج »تابونغ 

حاجي« لحرصهم على تلك العبادة.

في  به  يحتذى  نموذجا  ماليزيا  وقدمت 

بعثاتها-  وتعد  الحج،  رحالت  تنظيم 

من  والكتاب-  المراقبين  من  لكثير  وفقا 

الديار  في  وترتيبا  تنظيما  البعثات  أكثر 

المقدسة.

االستثمار  المسلم  الماليزي  المواطن  ويبدأ 

الوالدة،  منذ  الحج  صندوق  مؤسسة  في 

للمولود  الحصول  يستطيعان  فالوالدان 

)ال  بسيط  مبلغ  بإيداع  رقم  على  الجديد 

إلى  المبلغ  2.5 دوالر(، وعندما يصل  يتجاوز 

الشخص  يستطيع  دوالر  خمسمئة  نحو 

له  وتحدد  الحج  بعثات  في  التسجيل 

السنة التي سيؤدي بها الفريضة.

قديما  الحج  أن  فؤاد  الدكتور  ويوضح 

اآلن  أما  السن،  كبار  على  يقتصر  كان 

فباستطاعة الماليزيين أداء الفريضة بعمر 

للقيام  جسديا  مهيئين  فيه  يكونون  صغير 

بمناسكها.

نجاح الفكرة

ومنذ تأسيسها وعلى مر السنوات اكتسبت 

الماليزيين،  ثقة  الحج  صندوق  مؤسسة 

لدى  العالية  بالمصداقية  وتمتعت 

داخل  أيضا  الرسمية  والجهات  المواطنين 

البالد وخارجها.

كما أن ربط رحلة الحج باالستثمار وإسهام 

وتوفير  النفقات،  خفض  عملية  في  األرباح 

إلى  أدت  أسباب  كلها  مثالية،  حج  أجواء 

استمرار عمل المؤسسة ونجاحها.

دعم  في  الدولة  إسهام  ذلك،  إلى  يضاف 

بتسهيل  وذلك  حاجي«،  »تابونغ  الصندوق 

الخدمات  وتوفير  الرسمية  اإلجراءات 

الصحية للحجاج، وتأمين المواصالت لهم.

تدريب الحجاج

لدى  كبير  باهتمام  الحج  موسم  يحظى 

وطنية،  احتفالية  ويعتبرونه  الماليزيين 

انتهاء  فمع  مبكرا،  له  التحضير  يبدأ  حيث 

للموسم  الترتيب  يبدأ  الحالي  الموسم 

التقارير  جمع  خالل  من  مباشرة،  المقبل 

للبدء  البعثة،  موظفي  من  والمعلومات 

لتجنبها  األخطاء  ورصد  التقييم  بعمليات 

في المواسم المقبلة.

كما تبدأ التدريبات للحج من شهر المحرم، 

وتكون  للحج،  رشحوا  لمن  الدورات  وتعقد 

اقتراب  ومع  أسبوعيا،  ساعتين  الدورة  مدة 

المناسك  على  التدريب  يبدأ  الحج  موسم 

بالمساجد.

للكعبة  مجسمات  تقام  بأيام  الحج  وقبل 

المرشحون  الحجاج  ويرتدي  والمشاعر، 

عملي،  بشكل  للتدريب  اإلحرام  مالبس 

من  ومشرفون  المرشدون  بذلك  ويرافقهم 

مؤسسة صندوق الحج.

عروض الحج

لرحلة  عدة  عروضا  الصندوق  يقدم  كما 

الحج كاملة، تبدأ تكاليفها من نحو 2.3 ألف 

دوالر وصوال إلى باقة كبار الشخصيات )في 

آي بي( التي قد تصل نحو 23 ألف دوالر.

دورات  يقدم  الحج  صندوق  أن  إلى  يشار 

لبعض  الحج،  عملية  تنظيم  في  ريادية 

الدول اإلسالمية، مثل تركيا وإيران.

واحة معان األردنية

بوابة الحجيج منذ فجر اإلسالم

التعاون  عمق  تعكس  صورة  وفي  عام،  ككل 

والتسامح الديني، يتبارى أهالي محافظة معان 

لحجاج  المساعدة  يد  بتقديم  األردن  جنوبي 

عادات  وسط  فلسطين،  من  والقادمين  المملكة 

ال  لبيك  لبيك..  اللهم  »لبيك  شعارها  دينية 

شريك لك لبيك«.

من  مقصدهم  يجدون  الحرام  الله  بيت  حجاج 

معان  واحة  في  صحية،  ورعاية  وشراب  طعام 

كلم،   210 نحو  عمان  العاصمة  عن  تبعد  التي 

إيمانية  أجواء  في  والراحة،  الدفء  عن  وبحثا 

صرفة يعيشها األهالي والحجاج معا.

واحة »تفويج« الحجيج
متر،  ألف  لمائتي  تصل  مساحة  امتداد  وعلى 

تقع واحة الحجاج الستقبال و»تفويج« الحجيج، 

وتقديم الشراب والطعام لهم، والتأكد من سالمة 

الحافالت، مع توفر مركز للرعاية الصحية.

المهندس  يلخصه  السنوي  الواحة  عمل 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  كريشان  حسين 

تطوير معان بالقول إنهم يوفرون »واحة متكاملة 

بالبنية  مزودة  الحرام،  الله  بيت  لحجاج 

لتوفير  والخدمات  والمرافق  المتطورة  التحتية 

الحج  أداء  من  وتمكينهم  لهم،  المناسبة  األجواء 

بسهولة«.

توفير  إلى  تهدف  الواحة  أن  كريشان  ويوضح 

وتقديم  الطويل  السفر  طريق  على  »ُمرافق« 

الحاج  من  كل  يحتاجها  متعددة  خدمات 

بمكة  العتيق  البيت  صوب  متجها  والمعتمر 

الكوادر  لمناوبات  برنامجا  هناك  وأن  المكرمة، 

ضيوف  لخدمة  الساعة  مدار  على  العاملة 

الرحمن الذين سيصلون تباعًا.

الواحة  »تضم  أيضا  التنفيذي  الرئيس  ويقول 

والمقدسات  والشؤون  األوقاف  لوزارة  مكاتب 

الخدمات  تقديم  من  وعاظها  لتمكين  اإلسالمية 

خدمات  وفرت  كما  للحاج،  الالزمة  اإلرشادية 

عديدة للحجاج«.

ارتياح ضيوف الرحمن
بهذه  والرجال«  النخوة  أهل  معان..  »وصلنا 

الكلمات يستفتح الحاج إسماعيل مطير حديثه 

محاوال وصف فرحته باستقبال أهالي محافظة 

معان له.

غريبا،  ليس  الخير  »هذا  مطير  الحاج  ويتابع 

نتوقع  لم  لكنا  قبل،  من  عنه  سمعنا  فطالما 

بشكل  لخدمتنا  يسعون  فاألهالي  ذلك،  كل 

متواصل، ما دمنا في الواحة«.

المنسي عن  الفلسطيني محمود  الحاج  ويعبر 

سعادته من حفاوة االستقبال وحسن الضيافة 

األردن  أهل  »خير  قائال  معان  أهالي  قدمها  التي 

لن  الله  من  خير  هو  عام  كل  للحجيج  المقدم 

ينقطع، فالخدمة التي تقدم للحاج لها أجر« من 

الله تعالى.

خدمة بالوراثة
تقديم  على  معان  أهالي  اعتاد  القدم،  ومنذ 

الخدمات للحجيج، وهم يتنافسون على جذب 

الحاج وتقديم الرعاية له، في مشهد يعزز أواصر 

األخوة والمحبة.

أبناء  كان  الحجاج،  واحة  افتتاح  قبل  وحتى 

ضيوف  بيوتهم  في  يستقبلون  المدينة 

الطرقات،  في  لهم  الطعام  ويطهون  الرحمن، 

الجهود  األهالي  فكثف  الواحة  جاءت  أن  إلى 

الساعة  مدار  على  الحجيج  لرعاية  ونظموها 

وطيلة موسم الحج.

الذي  أبيه  عن  كريشان  عماد  المواطن  وورث 

ضيوف  خدمة  »شرف  أسماه  ما  جده  عن  ورثه 

لتقديم  وأبنائه  إخوانه  مع  يقف  إذ  الرحمن« 

الخدمات طوال موسم الحج.

إلى  جذوره  تعود  معان  سبيل  أن  إلى  ويشير 

مئات السنين، لكن األمر اختلف، إذ كانت تفتح 

البيوت للحجاج، أما اليوم فهناك واحة مخصصة 

الستقبال الحجيج من كل دول العالم.
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نمو األظافر في الشتاء والصيف
يكون نمو األظافر في فصل الصيف أسرع منه 

في الشتاء.

األظافر والنوم
على  مباشر  بشكل  جودته  أو  النوم  قلة  تؤثر 

عندما  نفسه  الشيء  ويحدث  األظافر،  نمو 

تعاني من مستويات عالية جدا من التوتر.

االختالف في نمو أظافر اليدين
اليد  أظافر  أن  األخرى  الغريبة  الحقائق  من 

اليد  أظافر  من  أسرع  بوتيرة  تنمو  المهيمنة 

اليد  مستخدمي  على  ينطبق  وهذا  األخرى، 

وتنمو  سواء.  حد  على  اليسرى  أو  اليمنى 

مليمتر   3.5 بمعدل  المهيمنة  اليد  أظافر 

شهريا، بينما تنمو أظافر اليد األخرى بمعدل 

1.6 مليمتر شهريا. كما تحتاج أظافر اليدين 
واحدا،  سنتيمترا  لتنمو  يوم   100 حوالي  إلى 

بينما تحتاج من 4 إلى 6 أشهر لتجديد نفسها 

تماما.

أظافر القدم
يستغرق نمو أظافر القدمين وقتا أطول.

العناية بالُجليدة
للُجليدة  خاص  بشكل  االنتباه  ينبغي 

هذه  ألن  األظافر،  طالء  وضع  عند   )Cuticle(

األكسجين.  إلى  بحاجة  الحية  األنسجة 

بها  المحيطة  البشرة  األظافر  طالء  يخنق 

أال  حاولي  األظافر.  وُيضعف  جافة  ويتركها 

قومي  أو  أظافرك  طالء  عند  الُجليدة  تلمسي 

بإزالته بسرعة إذا غطاها.

األظافر واألمراض الجلدية
الجلدية  األمراض  من   %  10 حوالي  يرتبط 

باألظافر.

األظافر ال تتعرق
يحتوي  ال  ألنه  التعرق،  على  قادر  غير  الظفر 

على  عرقا  رأيت  إذا  لذلك،  عرقية.  غدد  على 

األظافر فاعلم أن مصدره الجلد المحيط بها.

والشعر األظافر 
أنها  من الحقائق الغريبة األخرى عن األظافر 

منها  يتكون  التي  المادة  نفس  من  مصنوعة 

الكيراتين. وهي  الشعر، 

األظافر قضم 
األظافر  قضم  عادة  أن  تعلم  أن  يجب 

شائعة  وهي  بالقلق،  مرتبطة  العصبية 

إلحدى  وفقا  ولكن  المراهقة.  مرحلة  في  جدا 

يتخلون  الناس  معظم  فإن  الدراسات، 

سن  في  أنفسهم  تلقاء  من  العادة  هذه  عن 

تقريبا. الثالثين 

تكشف عن األمراض
تمامًا  األظافر  إّن  الخبراء  بعض  يقول 

عن  أحيانًا  تكشف  قد  اإلنسان  كبشرة 

وقد   ،19 بكوفيد  المحتملة  الّسابقة  اإلصابة 

رصدوا تغّيرات غريبة منذ انتشار الوباء قد 

أهمية  والرجال  النساء  من  كل  يعيرها  ال 

وقد ال يعتبرونها دلياًل لإلصابة بالفيروس.

فحصها  يتعّين  التي  العالمات  بين  ومن 

ُأصيب  قد  الشخص  كان  إذا  ما  لمعرفة 

التالي: نذكر  بالفيروس،  سابقًا 

1 - الخطوط على األظافر:
من  الناجين  أن  إلى  الخبراء  بعض  أشار 

»كوفيد - 19« لديهم خطوط أفقية على األظافر 

باسم  الحالة  هذه  وُتعرف  اإلصابة.  بعد 

نتيجة  أيضا  رؤيتها  ويمكن  ميس،  خطوط 

المالريا  مثل  المعدية  واألمراض  القلب  لفشل 

ال  قد  حين  وفي  الليمفاوية.  الغدد  وسرطان 

تكون  فقد  لظهورها  الرئيسي  السبب  يّتضح 

الكثير  يكون  وقد   19 بكوفيد  اإلصابة  نتيجة 

من المصابين قد تجاهلوها ولم ُيبلغوا عنها.

2 - النتوءات:
عن   19 بكوفيد  المصابين  من  العديد  أبلغ 

طبيًا  ُتسّمى  األظافر  في  دقيقة  نتوءات 

انحدارات  عن  عبارة  وهي  العاشق  بخطوط 

الظفر. أفقية في 

3 - هالل أحمر:
بيضاء  صغيرة  بقعة  لديه  شخص  كل 

قاعدة  في  قمر  نصف  شكل  على  اللون 

الظفر«.  »هالل  اسم  عليها  يطلق  ظفر  كل 

بكوفيد  المصابين  بعض  لدى  أّنه  وتبّين 

وأعطى  أحمر.  إلى  األبيض  اللون  تحّول   19
عن  مثااًل  ومكسيكيون  أميركيون  باحثون 

امرأة الحظت هالاًل باللون األحمر بعد يومين 

واستمّر   19 كوفيد  عوارض  ظهور  من  فقط 

إلى  يعود  أن  قبل  واحد  أسبوع  لمّدة  هذا 

التغيير  هذا  إّن  الباحثون  وقال  طبيعته. 

األوعية  التهاب  عن  ناتجًا  يكون  أن  يمكن 

الدموية.

4 - أطراف برتقالية اللون:
عالمة  لألظافر  البرتقالية  األطراف  تكون  قد 

هذا  رصد  وتم   .19 بكوفيد  لإلصابة  إضافية 

بالفيروس  ُأصيبت  مسّنة  امرأة  لدى  التغّير 

ولم  إيطاليا.  في  رعاية  دار  في  وجودها  أثناء 

16 أسبوعًا بعد تشخيص  يظهر اللون حّتى 

بعد  األقل  على  شهر  لمّدة  واستمّر  إصابتها، 

ذلك.

5 - تساقط األظافر:
 )Onychomadesis( قد ُيعتبر تساقط األظافر

كورونا.  فيروس  بعدوى  اإلصابة  عن  ناتجًا 

إلى  انقسمت  أّنها  لو  كما  األظافر  وستظهر 

المؤقت  التوّقف  إلى  يعود  قد  وذلك  نصفين 

عدوى  مع  الحالة  هذه  واقترنت  نموها.  في 

القالعية  الحمى  أبرزها  أخرى  أمراض  أنواع 

الذاتية. المناعة  وأمراض 

رصدها  التي  التغّيرات  هذه  خالل  ومن 

أّن  فُيعتقد  المرضى،  بعض  لدى  الباحثون 

األظافر هي »خّزان« الفيروس على الرغم من 

أّن العالقة غير واضحة بشكٍل نهائي.

حقائق غريبة

األظــــافــــــر 
ونموها وأمراضها

زادت  أكثر عن خباياه  الجسم مصدر فضول كبير، وكلما عرفنا 
دهشتنا أكثر، ومن بين جميع أعضاء الجسم، قد تكون األظافر 

أقل عضو يحظى باالهتمام.
 )supercurioso( كوريوسو«  »سوبر  موقع  أورد  التقرير،  هذا  وفي 

اإلسباني معلومات غريبة عن األظافر.

حمية األناناس
غذائية  حمية  هي  األناناس  حمية 

شائعة للتخلص من الدهون الزائدة في 

الجسم، فهل هي صحية؟ وما مخاطرها؟ 

وهل نوصيك بها؟

ما هي حمية األناناس؟

األناناس،  حمية  من  أشكال  عدة  هناك 

تتضمن تناوله ليومين مثال، ثم العودة 

تناول  أو  أيام،   5 لمدة  الطبيعي  للنظام 

األناناس لمدة يومين إلى 7 أيام، أو تناول 

كمية كبيرة منه خالل يوم واحد.

وبعض حميات األناناس يطلب أن يكون 

يحدد.  ال  وبعضها  متتابعين،  اليومان 

وأيضا بعضها يطلب من الشخص عدم 

وبعضها  األناناس،  غير  شيء  أي  تناول 

والزبادي  الشوفان  بتناول  يسمح  اآلخر 

والبروتينات الخالية من الدهون.

هل حمية األناناس تؤدي 
إلنقاص الوزن؟

الجواب هو أن الحد من تناول السعرات 

الحرارية باستخدام أي طريقة، بما 

سيعزز  الصحية،  غير  الطرق  ذلك  في 

في  لتقرير  وفقا  وذلك  الوزن،  فقدان 

.)healthline( »هيلث الين«

على سبيل المثال، إذا كنت معتادا على 

الحرارية  السعرات  من  ألفين  استهالك 

أيام   5 مدتها  خطة  اتبعت  ثم  يوميا 

تتضمن تناول أي شيء سوى األناناس، 

بشكل  أقل  حرارية  سعرات  فستتناول 

في  عجز  حدوث  إلى  يؤدي  مما  ملحوظ، 

السعرات الحرارية.

مكعبات  من  غراما(   165( واحد  وكوب 

األناناس يوفر 82.5 سعرة حرارية فقط. 

 990( أكواب   6 تستهلك  أنك  ولنفترض 

أن  سنجد  يوميا،  األناناس  من  غراما( 

فقط،  حرارية  سعرة   495 يعادل  هذا 

وهي نسبة منخفضة للغاية.

إن أي نظام غذائي يخفض بشكل كبير 

من السعرات الحرارية ويؤدي إلى نقص 

حاد فيها؛ سيؤدي إلى فقدان الوزن.

ال  هذا  ذلك،  يعني ومع 

الوزن  فقدان  أن 

مثل  باستخدام 

األساليب  هذه 

على  الوزن  على  للحفاظ  فعال  أو  آمن 

المدى الطويل.

وأيضا، إذا اتبعت نظاما غذائيا يخفض 

فمن  كبير،  بشكل  الحرارية  السعرات 

وزن  أي  ستستعيد  أنك  المؤكد  شبه 

نظامك  نمط  إلى  العودة  بمجرد  تفقده 

الغذائي الطبيعي.

حمية  أن  على  دليل  يوجد  ال  أيضا 

األناناس آمنة أو فعالة لفقدان الوزن.

أضرار حمية األناناس

حمية  اتباع  يؤدي  أن  المحتمل  غير  من 

إذا  كبيرة  جانبية  آثار  أي  إلى  األناناس 

الخطة  ألن  وذلك  أسبوع.  لمدة  اتبعتها 

تقيد السعرات الحرارية واألطعمة فقط 

يومين  من األسبوع.في 

أنك لكن  المحتمل  من 

ن  ستكو

ئعا  جا

للغاية وسريع االنفعال والتعب.

فقد  جدا،  حمضي  األناناس  ألن  ونظرا 

يزعج معدتك، خاصة إذا كان األناناس 

هو كل ما تأكله ليوم كامل. وقد تشعر 

بالغثيان أو تعاني من اإلسهال.

وإذا كنت تتبع خطة ال تتناول فيها سوى 

األناناس لمدة 5 أيام أو أكثر، فقد تواجه 

واإلغماء،  الدوخة،  مثل  جانبية  آثارا 

والصداع، وآالم الجوع، واألرق، والضعف، 

والجوع الشديد.

ونظرا إلى أن األناناس يحتوي على أقل 

من غرام واحد من البروتين والدهون لكل 

كوب )165 غراما( ويفتقر إلى العديد من 

يحصل  فلن  والمعادن،  الفيتامينات 

التي  الغذائية  العناصر  على  جسمك 

يحتاجها ليعمل على النحو األمثل.

من  الكثير  يرى  ذلك،  إلى  باإلضافة 

المغذيات  أكثر  هو  البروتين  أن  الناس 

تتناول  ال  عندما  لذلك  إشباعا،  الكبيرة 

البروتين، لن تشعر  كميات كافية من 

بالشبع.

 األناناس ال يحرق الدهون
استعالمات  مركز  قال  جهته   من 

-في  األلماني  المستهلك 

لوكالة  سابقة  تصريحات 

إن  األلمانية-  األنباء 

حرق  على  يساعد  ال   األناناس 

الشائع؛  االعتقاد  بخالف  الدهون 

البروميلين،  إنزيم  ذلك  بأن  معلال 

المزعوم،  التأثير  هذا  له  ينسب  الذي 

تفكيك  على  بشكل  أساسي  يعمل 

على  تأثير  أي  له  وليس  البروتينات 

عملية حرق الدهون.

أن  المركز  أوضح  أخرى،  ناحية   ومن 

السعرات  قليل  بأنه  يمتاز  األناناس 

يزخر  أنه  كما  والدهون،   الحرارية 

 19 بمعدل   )C( »سي«  بفيتامين 

100  غرام.  لكل  ملليغراما 

يحتوي  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

البوتاسيوم،  على  األناناس 

الذي يساعد على  إدرار البول.

وباختصار؛ يمكن أن تؤدي حمية 

مثل  جانبية  آثار  إلى  األناناس 

والصداع،  والغثيان  الشديد  الجوع 

أمر  فهو  الطويل  المدى  على  اتباعها  أما 

اإلصابة  لخطر  يعرضك  وقد  خطير 

ننصحك  ال  لذلك  المغذيات.  بنقص 

باتباع حمية األناناس.

هل هي 
صحية؟

تهدد بفقدان الشعر

فطريات الرأس

بـ»سعفة  طبيا  تعرف  -التي  الرأس  فطريات 

فروة  تصيب  فطرية  عدوى  هي  الرأس«- 

اإلنسان  إلى  تنتقل  ما  غالبا  أنها  ورغم  الرأس، 

فإن  والكالب  واألرانب  القطط  مثل  الحيوانات  من 

العدوى ممكنة من إنسان إلى آخر أيضا، بحسب 

الجمعية األلمانية لألمراض الجلدية.

آخر  إلى  إنسان  من  الفطريات  تلك  تنتقل  وقد 

عن طريق االستخدام المشترك لمشط أو فرشاة 

شعر أو شفرات حالقة أو مناشف أو مالبس.

بالتساوي،  والرجال  النساء  تصيب  أن  ويمكن 

شلوسبيرغر  أوتا  الجلدية  طبيبة  تقول  كما 

في  األلماني   )T-Online( »تي-أونالين«  لموقع 

تصريحات نقلتها دويتشه فيله.

كيف يمكن التعرف على وجود فطريات الرأس؟

الجلدية،  لألمراض  األلمانية  الجمعية  بحسب 

يظهر ذلك أوال عن طريق احمرار وحكة والتهاب في 

الجلد، ثم يصبح الشعر هشا ويتساقط، لتظهر 

بعد ذلك بقع دائرية صلعاء في فروة الرأس.

إلى  الجمعية-  -بحسب  الشعر  تساقط  ويعود 

وكلما  الشعر،  جذور  تلف  يسبب  الذي  االلتهاب 

الشعر  تأثر  أكبر  بشكل  الفطريات  انتشرت 

أكثر.

وال يقتصر تأثير الفطريات على الشعر فحسب، 

الحاجبين  مثل  أخرى  أجزاء  إلى  يمتد  بل 

شلوسبيرغر،  تقول  كما  واللحية  والرموش 

على  يجب  لذلك  أنه  لـ»تي-أونالين«  وتضيف 

الرجال أن يراقبوا اللحية أيضا.

كيف يمكن مكافحة فطريات الرأس؟

الفطريات،  بمضادات  الرأس«  »سعفة  عالج  يتم 

كثير  في  السهل  من  ليس  أنه  إلى  ونظرا 

الرأس  فروة  على  الكريمات  وضع  األحيان  من 

الشامبو  استخدام  يتم  ما  فعادة  المشعرة، 

نشطة  مكونات  على  تحتوي  التي  والمحاليل 

»تيربينافين«  مثل  للفطريات  مضادة 

.)Itraconazole( »أو »إيتراكونازول )Terbinafine(

فيتم  الشديدة  الفطرية  اإلصابة  حالة  في  أما 

إعطاء حبوب وأحيانا حقن أيضا، ومن المهم اتباع 

تعليمات طبيب األمراض الجلدية، فقد يستغرق 

العالج عدة أشهر.

البقع الصلعاء قد تصبح دائمة
يمكن  الفطرية  البكتيريا  جميع  قتل  يتم  لم  إذا 

وتقول  أخرى،  مرة  الرأس  فطريات  تتطور  أن 

تشخيص  يتم  أن  المهم  »من  شلوسبيرغر 

فطريات الرأس وعالجها في أقرب وقت ممكن، وإال 

الرأس بشكل  البقع الصلعاء في  يمكن أن تبقى 

فروة  في  ندوب  حدوث  إلى  األمر  يتطور  وقد  دائم، 

الرأس«.

ينصح  قد  شدة  األكثر  الحاالت  »في  وتضيف 

العالج  نتائج  لتحسين  الطويل  الشعر  بقص 

المهم  ومن  أخرى،  مرة  اإلصابة  خطر  وتقليل 

في  فطريات  لديك  أن  الشعر  مصفف  تخبر  أن 

الرأس عند تحديد موعد معه«.

حكة وقشرة وتساقط مفاجئ للشعر، هذا ما قد تسببه 
فطريات الرأس )Tinea Capitis( التي قد تخلف بقعا 

دائرية صلعاء في فروة الرأس، لكن إذا تم التعرف على 
تلك الفطريات بشكل مبكر يمكن مكافحتها والحفاظ 

على الشعر، فكيف ذلك؟
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سعد المهندي

سينما بالزا )1(
MALAYALAM3:15

MALAYALAM5:30

TELUGU7:45

TELUGU10:45

سينما بالزا )2(
TAMIL3:00

HINDI6:00

TAMIL8:15

TAMIL11:45

45:

سينما بالزا )3(
 GULLIVER RETURNS3:30

SAMSAM5:15

FIRESTARTER7:00

EL ANKABOOT8:45

MALAYALAM11:00

:11

سينما الالند مارك )1(

12:00كوني والقطة
MALAYALAM1:30
24:00 سونيك القنفذ

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(
MALAYALAM11:30

2:00حول العالم في 80 يوما
3:30المينيونز: نهوض غورو

5:00بحبك
7:00العالم الجوارسي، الهيمنة

9:30بحبك
TAMIL11:20

سينما المول )2(
TAMIL11:30
HINDI2:15

5:00المينيونز: نهوض غورو
6:45المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM8:15
HINDI11:00

سينما المول )3(
11:45المينيونز: نهوض غورو
1:30المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM3:15
MALAYALAM6:00
8:45مافريك، توب غان
MALAYALAM11:00

سينما بالزا )1(

MALAYALAM11:45
2:30حول العالم في 80 يوما

MALAYALAM4:00
6:45المينيونز: نهوض غورو

MALAYALAM8:30
MALAYALAM11:15

سينما بالزا )2(

11:45المينيونز: نهوض غورو
MALAYALAM1:30

4:15المينيونز: نهوض غورو
MALAYALAM6:00

HINDI8:45
HINDI11:20

سينما بالزا )3(

MALAYALAM11:30
URDU2:00
TAMIL4:30
7:15بحبك

9:15المقعد الساخن
TAMIL11:00

سينما الالند مارك )1(

12:00كوني والقطة
MALAYALAM1:30
24:00 سونيك القنفذ

URDU6:15
MALAYALAM8:15

HINDI11:15
سينما الالند مارك )2(

211:45 سونيك القنفذ
MALAYALAM2:00

HINDI5:00
MALAYALAM8:00
MALAYALAM11:00

سينما الالند مارك )3(

MALAYALAM11:30
2:20مرمادوك
TAMIL4:00

26:45 سونيك القنفذ
8:45عملية اللحم المفروم

TAMIL11:00

سينما المول )1(

TAMIL3:00
 SONIC THE HEDGEHOG 26:00

TAMIL8:15
MALAYALAM11:15

سينما المول )2(

TELUGU3:15
HINDI6:15

TELUGU8:30
MALAYALAM11:30

سينما المول )3(

SAMSAM3:15
MALAYALAM4:45

 EL ANKABOOT7:00
FIRESTARTER9:15

TAMIL11:00

بالشراكة مع المركز الدولي للصحفيين

معهد الجزيرة يختتم مشروع »نحو إعالم رقمي«

بالشراكة  لإلعالم،  الجزيرة  معهد  اختتم 

المرحلة  للصحفيين،  الدولي  المركز  مع 

رقمي  إعالم  »نحو  مشروع  من  األولى 

اإلعالم  حاضنة  تنّفذه  الذي  ومستدام« 

العاصمة  في  أقيم  بحفل  »مدرج«،  الرقمي 

األردنية عّمان.

مكتب  مدير  الشوبكي،  حسن  وأكد 

معهد  اهتمام  أن  على  عمان،  في  الجزيرة 

وتحديث  تطوير  على  بالعمل  الجزيرة 

الشباب  والصحافيات  الصحفيين  مهارات 

المواطن  حصول  لضمان  السعي  نابع من 

العربي على المعلومة الدقيقة والصحيحة 

مصلحة  تراعي  قرارات  التخاذ  تؤهله  التي 

ومستقبله. مجتمعاته 

لمشروع  دعمنا  »إن  الشوبكي:  وأضاف 

نحو إعالم رقمي ومستدام يأتي ضمن رؤية 

القطاع  تطوير  في  الثغرات  بسد  المعهد 

الفرص  منح  خالل  من  لإلعالم،  الرقمي 

اإلعالم  سيقودون  الذين  للصحافيين 

المعارف  وتقديم  القادمة،  السنوات  خالل 

لكل  المستمرة  والمتابعة  لهم،  الُمحّدثة 

ما هو جديد«.

المشروع  من  األولى  المرحلة  وتضّمنت 

مشاريع  وإطالق  لدعم  متخصصا  برنامجًا 

تقودها  ناشئة  مستقلة  رقمية  إعالمية 

فئتا الشباب والنساء، عبر دورات تدريبية 

مجال  في  أشهر  ستة  امتدت  ومتابعة 

اإلعالمية  الشركات  وتطوير  تأسيس 

اإلعالم  ريادة  في  المتخصصة  الناشئة 

الرقمي.

عن  أعلن  الختامي،  الحفل  وخالل 

بين  أقيمت  منافسة  في  الفائزة  المشاريع 

8 مشاريع قدمها المشاركون في البرنامج، 
التحول  أدوات  بين  أفكارها  تنوعت 

وصحافة  الصحفية  القصة  ورواية  الرقمي 

البيانات والتربية اإلعالمية والهوية الرقمية 

عبر تقنيات مختلفة. 

مدير  من  كال  التحكيم  لجنة  وضّمت 

حسن  الزميل  عمان  في  الجزيرة  مكتب 

الرقمي  واالقتصاد  الريادة  ووزير  الشوبكي، 

والمدير  غرايبة،  مثنى  األسبق  األردني 

البيطار،  نضال  إنتاج  لجمعية  التنفيذي 

أويسيس  بشركة  التنفيذية  والمديرة 

500 لمى فواز، وعميدة معهد اإلعالم األردني 
إدارة  ومديرة  أبوزيد،  ميرنا  الدكتورة 

االجتماعية  والمسؤولية  العامة  العالقات 

أورنج  »شركة  في  المؤسسي  واالتصال 

األردن« المهندسة رنا دبابنة.

تحدث عنها ملتقى المؤلفين

عادات العيد في الدول العربية

استضاف الملتقى القطري للمؤلفين الكاتبين األستاذة 

سمية تيشة واألستاذ محمد القاضي ضمن مجلس الكتاب 

لعيد األضحى الذي يقام لليوم الثالث على التوالي ويبث 

عبر قناة يوتيوب الملتقى ومنصاته على مواقع التواصل 

االجتماعي.

وتناول الحوار الذي أداره مدير البرامج األستاذ صالح غريب 

طقوس االحتفال بالعيد وآخر اإلصدارات واألنشطة الثقافية 

للضيوف.

وتحدث اإلعالمي والكاتب محمد القاضي عن أجواء االحتفال 

بالعيد في عائلته، وقال إن عيد األضحى مناسبة دينية 

واجتماعية عزيزة على جميع المسلمين، مؤكدا أن لديه 

طقوسا خاصة لالحتفال بها وأن االحتفال بهذا اليوم ال يكتمل 

إال بجمعة العائلة والتزاور وتبادل التهاني والتبريكات ولمة 

األصدقاء. 

وأشار إلى اختالف طقوس االحتفال من مدينة إلى أخرى 

وبين المدن واألرياف، وقال إنه شخصيا يفضل قضاء عيد 

األضحى في الريف اليمني، حيث يشعر أن له مذاقا فريدا 

وأهازيج وعادات خاصة بسبب بساطة وانفتاح المجتمعات 

الريفية التي تتميز باأللفة والتكاتف والمجالس والمسامرات 

الليلية والفعاليات المختلفة التي تستمر لعدة أيام.

وأكد أن بعض العادات تغيرت بسبب تداعيات الحرب في 

اليمن، ولكن رغم الحزن واألسى وتشرد العديد من أبنائها 

ما زال الناس يتبادلون التهاني ويحرصون على خلق أجواء 

الفرحة والبهجة، موضحا أن من عادات الشعب اليمني أن 

يذبح بنفسه وليس في المقاصب، وتكون المائدة عامرة 

بأصناف مختلفة من الطعام.

من جهتها، أوضحت اإلعالمية والكاتبة األستاذة سمية 

تيشة الفرق بين أجواء العيد بالنسبة لإلعالمي والشخص 

العادي، حيث إن اإلعالمي ال يشعر بطعم المناسبات بسبب 

انشغاله في عمله الذي ال يتوقف خالل المناسبات الدينية 

وال يستمتع باإلجازات التي تكون قصيرة، وهو ما جعلها تترك 

هذا المجال وتنتقل إلى مجال النقد الثقافي بعد حصولها 

على درجة الماجستير في مجال األدب والنقد من جامعة 

قطر، وهي اآلن تستمع بقضاء العيد مع األسرة، ونصحت 

الجميع باالستمتاع باللحظات الجميلة مع العائلة والحرص 

على التواجد مع األحباب وأن ال يكون النجاح المهني على 

حساب العائلة. 

وتحدثت عن بحثها في رسالة الماجستير الذي تناول 

التحيزات الثقافية في برنامج افتح يا سمسم، حيث قامت 

بتحليل البرنامج ودراسة مدى تخلصه من التحيزات 

الثقافية في نسخته العربية، وقد وفقت في هذه الدراسة 

وعبرت عن سعادتها بهذه الخطوة التي مثلت نقلة كبيرة في 

حياتها.

مساهمات فعالة 
لـ »الحنزاب البيئية«

أحرزت مبادرة الحنزاب البيئية العديد من الجوائز 

والكؤوس خالل السنوات الماضية وذلك تكريما لإلنجازات 

والمساهمات الفعالة في دولة قطر على مستوى البيئة 

والزراعة.

وبهذه المناسبة قال السيد علي الحنزاب الرئيس التنفيذي 

لمبادرة الحنزاب البيئية إن المبادرة أحرزت المركز األول 

كأول مبادرة في فعاليات »مرابع األجداد أمانة« تحت إشراف 

وزارة البيئة والتغير المناخي، كما ساهمت بالعديد من 

اإلنجازات كزراعة الشتالت في العديد من المدارس في 

روض األطفال بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة، مشيرا 

إلى أن المبادرة تكفلت بزراعة أكثر 5000 شتلة طيلة الفترة 

الماضية في الروض الموجودة في الدولة. 

و أوضح الحنزاب أن المبادرة فازت بالكأس الذهبية في 

فعاليات »نجاح قطري« كأفضل مبادرة من المبادرات التي 

شاركت في الفعالية، كما شهدت تكريما من قبل وزير 

البيئة والتغير المناخي. حيث انطلقت المبادرة في عام 

2019 من مبدأ المحافظة على البيئة واستدامتها وحماية 
التنوع الحيوي والمحافظة على الموارد الطبيعية واألساسية 

للبيئة واستدامتها لألجيال القادمة في دولة قطر، وحماية 

األشجار والنباتات البرية من خطر االنقراض أو االندثار 

بفعل الرعي الجائر أو االحتطاب أو دهس السيارات أو 

التوسع العمراني أو الجفاف، وذلك تماشيا مع شعار اليوم 

الوطني للدولة »مرابع األجداد أمانة«، كما أنها تعتبر إحدى 

الفعاليات الموضوعة والمشاركة في اليوم الوطني للدولة، 

لكونها تتماشى مع الشعار المعني بالبيئة والمحافظة 

على مرابع األجداد. وتتطلع المبادرة إلى إعادة تأهيل البيئة 

القطرية من خالل استزراعها بالنباتات البرية المحلية 

األصيلة والمحافظة عليها، والمساهمة في نشر الوعي 

والتثقيف البيئي بين مختلف شرائح المجتمع القطري، 

وغرس مفاهيم حب البيئة وسبل حمايتها في نفوس 

األطفال والنشء والشباب وتشجيعهم للمساهمة في 

الحفاظ على موروثهم البيئي والثقافي واستدامته لألجيال 

القادمة، وذلك انطالقا من واجب ديني أواًل وواجب وطني ثانيًا.  

رعدية  أمطار  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

وأمطار  الساحل  على  قوية  رياح  تصاحبها  متوقعة 

أن  وتوقعت  البحر،  وأمواج عالية في عرض  رعدية 

يكون الطقس اليوم به غبارعالق وغائما مع فرصة 

ألمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق 

وفي البحر غبار عالق.

كيلومترات،  و8   4 بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح 

ويقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق 

الدوحة  الحرارة في  الرعدية. درجات  األمطار  خالل 

الصغرى 33 والكبرى 37 درجة مئوية.

$ الدوحة

حذرت منها وزارة الصحة

»5« عوامل تؤدي 
لسرطان الكبد

كشفت وزارة الصحة العامة عن 5 عوامل خطيرة تزيد 

من احتمالية اإلصابة بسرطان الكبد وطالبت جميع األفراد 

بتجنبها والحذر منها.

وقالت الوزارة، خالل تغريدة لها، إن تلك العوامل هي: 

التهاب الكبد الوبائي، واإلفراط في تناول الكحول 

والتبغ، ومرضى السكري من النوع الثاني، واستخدام 

الستيرؤيدات المنشطة، واتباع نظام غذائي غير صحي.

هذا وتعتبر مكافحة التهاب الكبد من أولويات النظام 

الصحي في دولة قطر في ظل المضاعفات التي تنتج 

عن اإلصابة به، مثل تليف وفشل الكبد وسرطان الكبد، 

وهي من المضاعفات التي يصعب عالجها وتشكل 

عبئا كبيرا على النظام الصحي، كما تنتهج دولة قطر 

نهجا استراتيجيا للسيطرة والقضاء على التهاب الكبد 

الفيروسي من خالل الجهود المشتركة لوزارة الصحة 

العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية األولية 

والهالل األحمر القطري والقطاع الخاص والعديد من 

الشركاء المحليين والعالميين.

وتحرص وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية 

ومؤسسة الرعاية الصحية األولية والشركاء الوطنيون 

على تنفيذ حمالت توعية عن المرض، كما تنفذ عددا 

من حمالت الفحص المبكر عن التهاب الكبد من النوع »ج« 

التي أوضحت انخفاض نسبة اإلصابة بهذا المرض، كما 

تصنف دولة قطر بحسب منظمة الصحة العالمية من 

 ،»B« الدول ذات العبء المنخفض اللتهاب الكبد من النوع

حيث يبلغ معدل االنتشار أقل من 2 في المائة.
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كل ما يجب معرفته

كود االستجابة السريع
شائعة  أصبحت   QR رموز  أن  إلى  نظرًا 

الدول  في  واسع  نطاق  على  وُمستخدمة 

العربية وحول العالم، فقد يتساءل البعض 

الرموز  تعمل  وكيف  األكواد،  تلك  هي  ما 

الـ  وبين  بينها  الفارق  وما  فيها،  الغامضة 

المنتجات  شراء  عند  الُمستخدم   Barcode
في األسواق؟

أواًل: ما هي أكواد QR؟
 Quick« أو  السريعة  االستجابة  رمز 

رمز  عن  عبارة  هو  باإلنجليزية   »Respond
شريطي من اللون األسود واألبيض في شكل 

بواسطة  قراءته  يمكن  األبعاد،  ثنائي  مربع 

الهواتف الذكية.

يمكن  التي  المعلومات  تخزين  يتم 

رسالة/   إرسال  أو  مكالمة  إلجراء  استخدامها 

حتى  أو  ويب،  موقع  فتح  أو  إلكتروني،  بريد 

خالل  من  محدد  موقع  إلى  التوجيه  إعادة 

أجهزة  كاميرات  عبر  األكواد  تلك  قراءة 

الهاتف الذكية.

تخزين  السريعة  االستجابة  لرمز  يمكن 

في  رقمًا   7089 أو  حرفًا   4296 إلى  يصل  ما 

ما  الرموز،  من  واحد  مربع  أو  واحد،  رمز 

من  كبيرة  بكميات  لالحتفاظ  قابلة  يجعلها 

المحتوى، وتسّهل الوصول إليه بسرعة.

1994، من  QR ألول مرة عام  تم اختراع رموز 

 ،Denso Waves اليابانية  الشركة  قبل 

أثناء  المركبات  تتبع  لغرض  ذلك  وكان 

التصنيع لوحدة من سيارات تويوتا.

األكواد  أصبحت  الحين،  ذلك  منذ 

لكن  التخصصات،  كافة  في  مستخدمة 

األعوام  في  وإعدادها  تصنيعها  سهولة  مع 

كافة  اإلنترنت  احتالل  مع  تزامنًا  األخيرة 

أكثر  خيارًا  أصبحت  والمجاالت،  الخدمات 

عملية وسهولة وباتت ُمستخدمة على نطاق 

واسع.

كيف تعمل 
أكواد االستجابة السريعة؟

السريعة  االستجابة  أو   QR رمز  يعمل 

أو  بالباركود  الخاصة  لتلك  مشابهة  بطريقة 

والمحالت  المتاجر  في  المعروف   »Barcode«

حول العالم.

فهو عبارة عن صورة يمكن مسحها آليًا ويمكن 

عبر  إما  الذكية،  الهواتف  بواسطة  قراءتها 

الكاميرا األصلية أو تطبيقات خارجية أخرى.

QR على حزمة من البيانات  يحتوي كل رمز 

الصغيرة التي تأتي على شكل نقاط تحتوي 

على جزء معين من المعلومات.

رمز  إلى  الذكي  الهاتف  توجيه  يتم  وعندما 

يعرض  فإنه   ،QR السريعة  االستجابة 

فهمها  يمكن  التي  المستخدم  معلومات 

عبر  فائقة  بسرعة  إليها  ه 
ُّ

والتوج بسهولة 

الهاتف.

ما هو حجم رموز QR؟
رمز  لحجم  األدنى  الحد  يكون  أن  يجب 

ومع  سم.   2  × سم   2 السريعة  االستجابة 

المنفذ  وسيط  على  الرمز  حجم  يعتمد  ذلك، 

رمز  كان  إذا  المثال،  سبيل  على  المختار. 

فيمكن  سم،   33 هو  السريعة  االستجابة 

قراءته من مسافة تصل إلى 3 أمتار.

السريعة  االستجابة  رمز  حجم  تحديد  يتم 

من خالل حجم وحداته وإصدار رموز QR بناًء 

على ذلك. وتشير الوحدة النمطية إلى النقاط 

السوداء والبيضاء التي تصنع نمط البيانات 

استخدامه  المراد  اإلصدار  ويعتمد  المرجو، 

على البيانات المراد تشفيرها.

ما هي رموز QR الديناميكية؟
رموز  أن  حين  في  مجانية،  الثابتة   QR رموز 

الثابتة  أو  الديناميكية  السريعة  االستجابة 

ال  وعادة  كذلك.  ليست  االستخدام  عند 

الديناميكية   QR أكواد  بين  التمييز  يمكنك 

المظهر،ومع  حيث  من  الثابتة   QR وأكواد 

ذلك، تختلف الوظيفة بينهما بشكل كبير

كرمز  السريعة  االستجابة  رمز  يعمل  لكي 

 URL رابط  عنوان  تعيين  يتم  ديناميكي، 

مقصودة  صفحات  إنشاء  ويتم  لرمز،  قصير 

والجهاز  والموقع  الوقت  على  بناًء  منفصلة 

المراد استخدامه.

إلى  المستخدم  توجيه  الرموز  هذه  تعيد 

على  بناًء  مختلفة  مقصودة  صفحات 

في  المستخدم  حدده  الذي  البروتوكول 

لوحة تحكم منشئ رموز QR الديناميكي.

استخدامات عديدة وعملية
المعلومات  من  الكثير  على  الحصول  يمكنك 

واحد،  مربع  تصوير  طريق  عن  بسهولة 

استخدامات  وأهم  أبرز  هي  فهذه  وبالتالي 

أكواد االستجابة السريعة.

الشخصي  كارتك  تصميم  يمكنك  كذلك 

 ،QR Code ووضع معلوماتك عليه عن طريق 

على  المعلومات  لحمل  الشخص  يضطر  فال 

عليه  ما  كل  يكون  بل  الوقت،  طيلة  كروت 

الذكي  الهاتف  كاميرا  تسليط  هو  فعله 

الكارت حتى يحتفظ بكل بياناتك على  على 

الجهاز.

والمواقع  المجالت  بعض  هناك  أن  كما 

السريعة  االستجابة  رمز  بوضع  بدأت  التي 

المتاجر  في  وحتى  صفحاتها،  بعض  على 

بقراءتها  قمت  وإذا  والمدارس،  والجامعات 

فيديو  أو  مقالة  موقع  ستعطيك  بجهازك 

إليها  توجيهك  الجهة  تلك  تريد  ميديا  أي  أو 

بسرعة.

الدعاية  في  أيضًا  األكواد  ُتستخدم 

على  معينة  أماكن  لمعرفة  أو  واإلعالنات، 

كود  على  تعتمد  برامج  طريق  عن  الخريطة 

.QR

هل يمكن أن تنتهي 
صالحية رموز QR؟

في حالة رموز QR الديناميكية، ال يوجد عمر 

محدود للمسح الضوئي وال تنتهي صالحيتها. 

ومع ذلك، تنتهي صالحية رموز QR الثابتة، ما 

يجعلها غير فعالة الحقًا.

االستجابة  رمز  صالحية  تنتهي  عندما 

توجيه  يعيد  فلن  الثابت،  السريعة 

أو  مقصودة  ويب  صفحة  إلى  المستخدم 

لخاصية معينة، ما يلغي الغرض الكامل من 

صالحية  تنتهي  السريعة.  االستجابة  رمز 

يمكن  ذلك  ومع  أيضًا.  الديناميكية   QR رموز 

بمجرد  أخرى  وجهة  إلى  لإلشارة  تهيئتها 

قابلة  فهي  وبالتالي  المحددة.  وظيفتها  انتهاء 

استخدامها  ويمكن  واالسترجاع،  للتحرير 

ألغراض متعددة دون انتهاء الصالحية.

ال بد أنك اشتريت يومًا ما منتجًا يحمل على غالفه 
رمز QR، وهو المربع الصغير المملوء برسوم ونقاط 

متفرقة ُمعدة بدقة وعناية كبيرة، أو أنك شاهدته في 

اإلعالنات أو المجالت أو حتى عبر اإلنترنت، خاصة عند 
محاولة تشغيل حساب واتساب مثاًل من هاتفك الذكي 

إلى حاسوبك الشخصي.

الفورية  المحادثات  تطبيقات  أكثر  من  واحد  هو  »واتساب«  تطبيق 

أداة  إلى  األخيرة  العشر  السنوات  في  وتحول  العالم،  في  انتشارًا 

أساسية في كل هاتف ذكي تقريبًا، والدليل على شعبية التطبيق 

الذهبي  واتساب  غرار  على  له  المعدلة  النسخ  انتشار  هو  الكبيرة 

الهواتف  على  لتحميلها  وغيرهم،  بلس  وواتساب  عمر  وواتساب 

قبل  من  التطبيق  إلى  ُتضاف  وميزات  بخصائص  لالستفادة 

المبرمجين قد ال تتواجد في التطبيق األصلي.

استخدام  أضرار  أن  المستخدمين  من  الكثير  يعرفه  ال  قد  ما  ولكن 

أو  أمنية  لمشاكل  تعرضهم  وقد  عنهم،  غائبة  تكون  قد  النسخ  هذه 

تقنية كبيرة؛ لذلك ينصح خبراء التكنولوجيا واألمن الرقمي دائمًا 

الستخدام  والعودة  وإزالتها  التطبيقات  هذه  استخدام  عن  بالتخلي 

التطبيق الرسمي.

ما هي نسخ واتساب المعدلة؟
مبرمجون  يطورها  نسخ  هي  المعدلة  واتساب  تطبيق  نسخ 

األصلي  البياني  الهيكل  استخدام  عبر  تكون  ما  وعادة  مستقلون، 

برمجة  أكواد  في  التعديالت  بعض  إضافة  مع  الرسمي  للتطبيق 

في  موجودة  ليست  مميزات  إلضافة  ثغراته  استغالل  أو  التطبيق 

تحميلها  ويتم  ميتا،  شركة  تملكه  الذي  الرسمي  واتساب  تطبيق 

لموقع  رابط  عبر  آخر  مستخدم  من  مباشرة  دعوة  عبر  إما  عادة 

التطبيقات  متاجر  خارج  من  للتحميل  توفيرها  عبر  أو  المطورين، 

الرسمية بصيغة APK وهو االمتداد األكثر شيوعًا والمستخدم في 

غالبية تطبيقات الهواتف الذكية اليوم.

الذي  للمستخدم  جذبًا  أكثر  التطبيق  تجعل  الميزات  هذه  بعض 

يفتقد خواص مثل إخفاء إشعارات عالمات قراءة الرسالة، أو خاصية 

مثل استعادة الرسائل المحذوفة من قبل طرف المحادثة اآلخر، أو 

تم  قد  رسالة  هناك  أن  إشعار  بدون  قراءتها  قبل  رسالة  حذف  حتى 

مسحها، وغيرها من ميزات الخصوصية المتقدمة والتي لم يوفرها 

واتساب األصلي.

الترويج لنسخ واتساب المعدلة.. 
أن تكون من المشاهير!

نسخة  هي  واتساب  لتطبيق  المعدلة  النسخ  أبرز  من  واحدة 

عام  أوائل  في  ظهرت  والتي   Whatsapp Gold الذهبي«  »واتساب 

2016 وتميزت بلون أيقونة واتساب األصلي ولكن مع استخدام اللون 
الذهبي بالد عن األخضر الشهير.

»الثيمات«  تعديل  مثل  آنذاك  التطبيق  في  ميزات  عدة  وتوفرت 

بجوار  الواحدة،  المرة  في  صورة   100 إرسال  إمكانية  أو  البصرية 

خاصية اتصال الفيديو )كلها توفرت اليوم في التطبيق األصلي(.

المعدل  التطبيق  انتشار  في  ساعدت  حيلة  المطورون  آنذاك  ابتكر 

بالمشاهير  خاص  الذهبي  التطبيق  أن  إشاعة  وهي  كبير،  بشكل 

فقط، وهو نسخة حصرية من الشركة المالكة لواتساب آنذاك )قبل 

مباشر  بشكل  متوفر  غير  التطبيق  وأن  عليه(،  فيسبوك  استحواذ 

ويمكنك فقط الحصول عليه عبر دعوة من مستخدم »ذهبي«.

والحيلة النفسية البسيطة لم تخيب رجاء المطورين، فأقبل على 

عالم  إلى  والدخول  التميز  في  رغبة  المستخدمين  ماليين  تحميله 

المشاهير.

أول  الكثيرون  واعتبرها  بل  بقوة،  انتشرت  قد  كانت  أخرى  نسخة 

باسم  مطروحة  وكانت  واتساب،  من  معدلة  أو  مقرصنة  نسخة 

للمستخدم  ووفرت  أزرق،  أيقونة  بلون  وتميزت  بلس«  »واتساب 

خواص مثل توفير أكثر من 100 »ثيم« )نمط بصري( مميز، وإمكانية 

إضافة ما يزيد على 235 حسابًا إلى الدردشة الجماعية، كما أخفى 

التطبيق إشعار قراءة الرسالة، ووفر قفل أمان خاصًا بالتطبيق فقط، 

وهو ما لم توفره النسخة الرسمية آنذاك.

أما النسخة األبرز في المنطقة العربية فقد انتشرت باسم »واتساب 

الذي يكثر البحث عنه في أغلب محركات البحث  عمر« وهو االسم 

إضافة  النسخ  أكثر  من  واحدة  هي  المذكورة  النسخة  ألن  اليوم؛ 

إشعارات  إخفاء  مثل  األصلية  النسخة  في  المتاحة  غير  للخواص 

أخرى  بمحادثات  االتصال  أثناء  الحالة  وإخفاء  المقروءة  الرسائل 

وتعطيل االنترنت عن التطبيق وحده بدون قطعه عن باقي الهاتف، 

للتعديل  الخواص  من  وغيره  الرسائل  على  التلقائي  الرد  وخاصية 

البصري.

بجانب أكثر من 20 إصدارًا ونسخة معدلة لتطبيق واتساب اليوم، 

جميعها تحاول إضافة خصائص غير موجودة في النسخة األصلية؛ 

التي  المواقع  )كل  آمنة  غير  مواقع  عبر  للتحميل  جميعها  وتتوفر 

تحتوي على منتجات مقرصنة تعد غير آمنة حتى وإن كانت تبدو 

غير ذلك( من خالل تنزيل الصيغة األصلية وتثبيتها على الهاتف.

لماذا يجب عليك التخلي 
عن تطبيقات واتساب المعدلة؟

عن  للتخلي  التكنولوجيا  خبراء  يذكرها  التي  األسباب  أبرز   –  

أنها  هو  »آمنة«  أنها  على  ترويجها  يتم  والتي  المعدلة،  النسخ  هذه 

Malware ومدمجة في أكواد برمجة  تحتوي على برمجيات خبيثة 

بكثرة؛  تنتشر   Spyware تجسس  برمجيات  وكذلك  التطبيق، 

 Servers خوادم  على  استضافتها  يتم  التطبيقات  هذه  ألن  نظرًا 

للمبرمجين  األرخص  الخيار  أنها  بما  التأمين  ضعيفة  أو  آمنة  غير 

المستقلين بعكس الشركات التكنولوجية الكبرى التي تعمل على 

تأمين خوادمها بشكل كبير.

– باستخدام النسخ المعدلة فأنت تتخلى عن إحدى أبرز مميزات 
 End تطبيق واتساب، أال وهي خاصية التشفير من طرف إلى طرف

سرية  على  بالحفاظ  معنية  خاصة  وهي   ،to End Encryption
إرسالها  فور  محادثاتك وتعمل من خالل تشفير محتويات رسالتك 

فور  األصلية  لصيغتها  وتعود  اإلرسال  أثناء  تشفير  حالة  في  لتظل 

طرف  من  التشفير  تستخدم  ال  المعدلة  التطبيقات  لكن  استالمها؛ 

إلى طرف.

التطبيقات  الرسمية  المتاجر  على  تتوفر  ال  المعدلة  التطبيقات   –
غير  تطبيقات  لكونها  نظرًا  ستور  وأبل  ستور  بالي  جوجل  مثل 

قانونية باألساس، وهذا ُيفقد التطبيق معدالت األمان الخاصة بهذه 

اإلضرار  أن فرص  أي  إلتاحتها،  التطبيقات  التي تمر عبرها  المتاجر 

كانت  سواء  الرسمية،  التطبيقات  من  غيرها  من  أعلى  بهاتفك 

مثل  ضارة  إلكترونية  فيروسات  أو  خبيثة  برمجيات  على  تحتوى 

فيروس الفدية Ransomware وغيره.

المعدلة،  واتساب  تطبيقات  أخطار  أهم  الخصوصية  افتقاد   –
فأنت   Access Permissions الولوج  أذونات  على  موافقتك  حال  ففي 

والبيع  للسرقة  هاتفك  على  الشخصية  بياناتك  بتعريض  تسمح 

يمرح  المعدل  واتساب  أن  تخيل  فقط  الستغاللها،  أخرى  لشركات 

في هاتفك بكل حرية وله الحق في االطالع على كل ملفاتك وليس 

الصور فقط.

الشركة  عقوبة  هو  المعدل  واتساب  عن  للتخلي  األهم  السبب   –
األصلية  الشركة  وقبلها  للتطبيق  المالكة  ميتا  فشركة  نفسها،  األم 

الحساب  بحظر  الرسمي  غير  للتطبيق  مستخدم  أي  عقاب  تقرر 

برقم الهاتف نهائيًا، وغالبًا ما تستخدم ميتا وسائل متطورة لمعرفة 

األرقام التي اسُتخدمت في التطبيقات المعدلة وتقارنها بالمسجلة 

لديها، ومن ثم تحظر رقم هاتفك إلى األبد.

أضرار ومشاكل أمنية

نسخ »واتساب« المعدلة
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سلمان المالك

السنة )27( - الثالثاء  13 ذي الحجة  1443هـ الموافق 12 يوليو 2022م العدد )9808(

مبادئ لالستثمار!
قبل ثالثة آالف سنة تقريبا استفاقت إسبارطة على 

خطب جلل..

»هيالنة« المرأة فائقة الجمال وزوجة شقيق الملك 

قد هربت مع »باريس«، االبن الثاني »لغريام« ملك 

طروادة.

غضب يومها ملك إسبارطة غضبا شديدا، وقال 

لشقيقه: ال تبتئس، سأعيد »هيالنة« إليك.

وفي ذلك اليوم جمع اإلسبارطيين وخطب فيهم 

خطبة عصماء عن الشرف المنتهك للبالد، كيف 

البن ملك طروادة أن يستهين بهم إلى هذه الدرجة، 

حدثهم مطوال عن الثأر للعرض، وعن الثورة للشرف، 

وأنه ال بديل عن الحرب لترميم شيء من كرامة 

البالد المهدورة!

وما هي إال أسابيع حتى كانت أساطيل إسبارطة 

الحربية تضرب حصارا خانقا على طروادة، المدينة 

الحصينة جدا على الغزاة على مر التاريخ!

جيش إسبارطة يمأل األرجاء، وجيش طروادة 

مستعد للدفاع حتى آخر جندي، ولكن »غريام« ملك 

طروادة نزل ليرى مطالب اإلسبارطيين عله يجنب 

المملكتين هذه الحرب.

جرت مفاوضات سرية بين الطرفين، تخللها اقتراح 

من »باريس« عشيق »هيالنة« إلى زوجها، قال له: 

لنتبارز، إن قتلتني تأخذ زوجتك وترجع، وإن قتلتك 

تبقى »هيالنة« ويرجع جيشكم عنا.

وافق زوج »هيالنة« على جناح السرعة، ولكن الملك 

قبض على يد أخيه وقال: نحتاج وقتا للتشاور!

وعندما اختلى بشقيقه قال له: لست مع هذه 

المبارزة.

فقال له: هل تشك بقدرتي؟

فقال له الملك: أبدا، أعرف أنك ستقتله بعد دقيقة 

من بداية المبارزة، ولكني لم آت بهذه الجيوش ألجل 

زوجتك، لقد جئت ألجل طروادة يا عزيزي!

 األسباب المعلنة للحروب ليست هي األسباب 

الحقيقية في الغالب!

ولكن الساسة يغلفون الحروب بمبادئ نبيلة 

ليقنعوا الناس بخوضها أوال، وتقبل خساراتهم فيها 

ثانيا!

 الموت في سبيل الشرف يلقى استحسانا عند 

الناس، لهذا أخبر الملك شعبه أنها حرب من أجل 

الشرف، أما الموت لتوسيع الممالك فليس ذا بال 

عند الناس لهذا أخفى الملك السبب الحقيقي 

للحرب!

 برأيي أن كل الحروب في التاريخ كانت ألجل 

االقتصاد والتوسع والسيطرة، إني أوافق »وينستون 

تشرشل« قوله: ال تبحث عن أسباب الحرب في 

مستودعات البارود وإنما في أهراءات القمح!

وحده اإلسالم العظيم سل سيفه ألجل العقيدة، 

وألجل فكرة نبيلة، أما بقية األمم والحضارات فكانوا 

حفنة غزاة يخفون ما ال يظهرون!

جدار الذكريات
محمد  محل  جدارية  تحتفظ 

قضاء  في  عامًا(   53( محمود 

لمحافظة  التابع  دربندخان 

إقليم  في  السليمانية 

بالعديد  العراق  كردستان 

واللحظات  الذكريات  من 

المؤلمة والمفرحة أيضا منذ 

لها  أم  صورة  أبرزها  عامًا،   23
علمها  رغم  ابنها  بعودة  أمل 

أثناء  ابتلعه  إيجه  بحر  بأن 

بحثه عن وطن آمن.

أّول  صاحب  محمود  يعّد 

على  النوع  هذا  من  فكرة 

واإلقليم،  مدينته  مستوى 

لزبائن  الصور  بالتقاط 

محله  جدار  على  وتعليقها 

المرطبات  ببيع  الخاص 

يتذّكر  ومازال  والمثلجات، 

مر  لزبون  صورة  أول  التقاط 

طموحه  ليعمق   ،1999 عام  صدفًة  عليه 

على  لزبائنه  يومية  صور  بالتقاط  أكثر 

أكثر  المحل  جدران  تحمُل  العام.  مدار 

من 5 آالف صورة التقطت في أزماٍن وأوقات 

عابرة  ذكرى  منها  كل  وتحمُل  مختلفة، 

سواء أكانت حزينة أو مفرحة، كما يقول 

في  محمود 

الصور  مشاهدة  أن  إلى  ويشير  حديثه. 

ُتمتعه  ما  أكثر  لحظاتها  واستذكار 

يستذكر  وهو  السيما  الحياة،  هذه  في 

الدنيا  هذه  عن  رحلوا  وشخصيات  أناسا 

وأصبحوا في دار اآلخرة.

ذاكرة  في  الخالدة  المشاهدة  وأكثُر 

صاحب المحل لوالده محمود يادكار 

)توفي عام 2017( الذي اشترى المحل ألّول 

آنذاك،  مقهى  إلى  وحوّله   1970 عام  مرٍة 

إال   ،1980 عام  االبن  مرة  ألول  فيه  ليعمل 

أنه قّرر أن يجعله خاصا ببيع المرطبات 

والمثلجات منذ عام 1999.

روائع من موريتانيا
ينتج الصائغ الموريتاني سيدي ولد الشمرة المنحدر من قرية 

المجوهرات  من  متنوعة  أشكاال  الجنوب  أقصى  في  صغيرة 

الكريمة،  باألحجار  الممزوج  الفاخر  الذهبي  والحلي  التقليدية 

الذي يشهد إقباال جيدا، تتنافس النساء القتنائه ممن يعتبرنه 

إرثا ثقافيا وفنيا يرمز لألناقة والجمال.

تضم  متكاملة  حلي  )مجموعة  المجوهرات  طقم  سعر  ويبلغ 

وقالدة(  وخاتما،  وسوارا،  أقراطا، 

ممزوج  الحجم  متوسط  ذهب  من 

 3 نحو  البديل  أو  الحر  بالحب 

آالف   8 من  )أكثر  أوقية  ماليين 

القطع  بعض  سعر  ويبلغ  دوالر(، 

منفردة مليوني أوقية.

فيراوح  الفضة  مجوهرات  أما 

سعرها بين 200 ألف إلى 500 ألف 

)1200 دوالر(، ويزيد سعرها عندما 

بالذهب.  )تطعيمها(  سبقها  يتم 

التقليديين  الصناع  لدى  تتوفر 

الذهبية  النفيسة  المعادن  كل 

والفضية والنحاسية، يستخدمونها لصناعة أنواع مختلفة من 

ورشاتهم  في  والخواتم،  واألسوار  كالقالئد  والمجوهرات  الحلي 

في  عليها  النساء  تتوافد  التي  الذهب  بسوق 

مواسم األعياد واألعراس لسّد 

حاجاتهن.

»ثور«.. 
في الصدارة

لوف  »ثور:  بعنوان  »ثور«  أفالم  سلسلة  من  الرابع  الجزء  حّقق 

أند ثاندر« Thor: Love and Thunder أداء ملفتا في نهاية األسبوع 

في صاالت السينما في أميركا الشمالّية حيث حّل محّل الجزء األخير 

بحسب  التذاكر،  شباك  صدارة  في   Minions »مينينز«  أفالم  سلسلة  من 

تقديرات شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.

يلعب  »مارفل«،  عالم  من  الشهيرة  »ثور«  أفالم  سلسلة  من  الجديد  الجزء  هذا  وفي 

كريس هيمسوورث للمّرة الرابعة دور البطل الخارق االسكندنافي، تشاركه البطولة 

النجمة ناتالي بورتمان.

وحقق الفيلم الذي أخرجه النيوزيلندي تايكا وايتيتي، مثل الجزء السابق، منذ بدء عرضه 

الجمعة 143 مليون دوالر من اإليرادات في صاالت السينما في الواليات المتحدة وكندا، وهو رقم 

هائل أعلى مما حّققه الجزء السابق.

انطالقة ممتازة  »إنها  إنترتينمنت ريسيرتش«  الخبير ديفيد غروس من شركة »فرانشايز  وقال 

2011 وحققت نمّوا مع كّل جزء جديد« مشيرا إلى أن إيرادات  لمارفل بالنسبة لسلسلة بدأت عام 

الفيلم تفوق ضعف ما حققته أجزاء رابعة من أفالم أخرى عن أبطال خارقين.

Minions: The Rise of Gru الذي تراجع إلى  وهو يتخطى بفارق كبير أداء »مينينز: ذي رايز أوف غرو« 

المرتبة الثانية بعد انطالقة ملفتة في نهاية األسبوع السابق التي تزامنت مع عطلة االستقالل األميركي 

في الرابع من يوليو.

أجمل شواطئ العالم
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية 

 travel( سيفرز«  »ترافيل  ومنصة 

بالسياحة  المختصة   )savers
شواطئ   »5« بأجمل  قائمة  والسفر، 

باي  غريس  جاء  حيث  العالم،  في 

في جزر توركس وكايكوس أوال، ثم 

كي،  سيستا  في  بيتش  سيستا 

فلوريدا برماله المتأللئة التي تغمرها 

ال  بأنه  وصفته  والذي  الشمس، 

يشبه أي شاطئ آخر في العالم.

ماتيرا  شاطئ  الصحيفة  واختارت 

في بورا بورا، في بولينيزيا الفرنسية 

ووصفته بأه شاطئ خالب يمتلك أكثر 

تاله  العالم،  في  رومانسية  الخلفيات 

وهي  اليونان  سانتوريني،  في  بيريسا  شاطئ 

رائعة  بإطالالت  تتمتع  ساحرة  ساحلية  قرية 

وأكثر من 4 أميال من الشاطئ المكون من رمال 

بركانية سوداء ناعمة، تحيط به األشجار.

مصر  الشيخ،  شرم  باي،  نعمة  شاطئ  وكان 

أهم  من  وهو  العالم  شواطئ  أجمل  ضمن 

على  تقع  التي  الشيخ  شرم  مدينة  شواطئ 

والتي  والفاتنة  الدافئة  األحمر  البحر  سواحل 

تجذب السياح من كافة الدول والبلدان. 

والدافئة  الناعمة  برماله  الشاطئ  يشتهر 

وشعابا  الطبيعية  األحجار  بعض  تضم  التي 

انتشار  إلى  إضافة  نوعها،  من  فريدة  مرجانية 

الخدمات  ذات  الفاخرة  والمطاعم  الفنادق 

المميزة على أطراف الشاطئ.

أصوات الشفق القطبي
نجح األستاذ في جامعة آلتو الفنلندية، كاليرفو لين، في 

تسجيل أصوات الشفق، مما يدل على أن هذه الظاهرة أكثر 

شيوًعا مما كان يعتقد سابًقا.

وأثبتت تلك التجربة أن ظاهرة الشفق تحدث حتى في غياب 

األضواء الشمالية المرئية. ويقول لين في تقرير لجامعة آلتو: 

»هذا يلغي الحجة القائلة بأن األصوات الشفقية نادرة للغاية 

وأن الشفق القطبي يجب أن يكون مشرًقا وحيوًيا بشكل 

استثنائي«.

وكان لين يدرس 

األصوات المرتبطة 

باألضواء الشمالية 

لسنوات عديدة، 

وفي عام 2016 نشر 

ورقة بحثية تربط 

تسجيالت أصوات 

طقطقة وفرقعة خالل 

حدث شفقي مع مالمح درجة الحرارة التي يقيسها معهد 

.)FMI( األرصاد الجوية الفنلندي

لم توضح هذه البيانات أن الشفق القطبي يرتبط أحياًنا 

باألصوات فحسب، بل دعمت أيًضا نظرية لين القائلة بأن 

األصوات تنتج من التفريغ الكهربائي عبر طبقة انعكاس درجة 

الحرارة على ارتفاع 70 متًرا فوق سطح األرض.

وتم إجراء التسجيالت الجديدة لياًل رغم عدم وجود أضواء 

شمالية مرئية، حيث التقط تسجيل لين المئات من 

»األصوات الشفقية« المرشحة.

وعندما تمت مقارنة التسجيالت بقياسات النشاط 

المغناطيسي األرضي بواسطة معهد األرصاد الجوية 

الفنلندي، كان هناك ارتباط قوي وواضح، وتم ربط أفضل 60 

صوًتا مرشًحا بالتغيرات في المجال المغناطيسي األرضي.


