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صاحب السمو يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة األميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود
التضخم عند « »%5.4بالربع الثاني

ارتفاع الريال
أمام العمالت الرئيسية

قفزة « »%164.1في عدد المسافرين عبر مطار حمد

انـتـعــاش قــوي للس ـف ــر
« »15.57مليون مسافر

زيادة

نمو الناتج المحلي
« »%13.2إلى « »197.7مليار

حركة

خالل ستة أشهر

الطائرات

حجم الحركة يسجل

«»%33.2

« »100.59ألف طائرة

بالنصف

«القطرية» تواصل

األول

توسيع شبكة وجهاتها
سفيرنا لدى فرنسا :التراث يعزز التواصل

«فـتــح الخيــر  »5يـصـل «كـان»
باريس -قنا -وصل محمل «فتح الخير  »5إلى مرفأ
مدينة «كان» الفرنسية ،في إطار رحلته البحرية.
واعتبر سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني،

سفير دولة قطر لدى فرنسا ،أن استقبال الرحلة
تأكيد على أهمية الثقافة والتراث لتعزيز التفاعل
والتواصل الحضاري.

األسعار ما بين « 5و »6آالف ريال

الـحـمــالت جــاهـزة
لرحـالت العمـرة

«المركزي» »2800« :شركة متناهية الصغر تستفيد من قرار تخفيض عموالت نقاط البيع

عــادل عــلــي بــن عــلــي امل�سلماين
نـبـيل عــلــي بــن عــلــي امل�سلماين
يتقدمان
بخال�ص العزاء وعظيم املوا�ساة
اإلــى والـــــــــــد الفقيد

جهــــــــــــــــــام بــــــن عبـدالعزيــــــــــز الكــــــــواري
واإلــــــى عـــــــم الفقيد

�سعادة الدكتور  /حمـــــد بن عبدالعزيز الكواري
واإلــــــى اإخوان الفقيد

حممـــــــــد بن جهــام بن عبدالعزيـــز الكــــــواري
مبــــــــــارك بن جهــام بن عبدالعزيـــز الكــــــواري
يو�ســـــــــف بن جهــام بن عبدالعزيـــز الكــــــواري
ابراهيــــــم بن جهــام بن عبدالعزيـــز الكــــــواري
نا�ســــــــــــر بن جهــام بن عبدالعزيـــز الكــــــواري
جمــــــــــال بن جهــام بن عبدالعزيـــز الكــــــواري
خليفـــــــــة بن جهــام بن عبدالعزيـــز الكــــــواري
خالــــــــــــد بن جهــام بن عبدالعزيـــز الكــــــواري
واإلـى اأبنـــــــاء الفقيد

عبدالعزيــــــز بـن هـــــالل بـــن جهــــام الكـــــواري
جا�ســـــــــــــــــم بـن هـــــالل بـــن جهــــام الكـــــواري
جهـــــــــــــــــام بـن هـــــالل بـــن جهــــام الكـــــواري
واإىل جميع عائلة الكواري الكرام
يف وفاة املغفور له اإن �ساء اهلل

هالل بن جهام بن عبدالعزيز الكواري
�سائلني املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

نتقدم
بخالص العزاء وعظيم المواساة
إلـى إخــــوان الفقيـــد

حممــــــــد عبداهلل حممد جابر �آل �شاهني ال�سليطي
مبــــــــارك عبداهلل حممد جابر �آل �شاهني ال�سليطي
يو�ســـــــف عبداهلل حممد جابر �آل �شاهني ال�سليطي
غانــــــــــم عبداهلل حممد جابر �آل �شاهني ال�سليطي
خليفــــــة عبداهلل حممد جابر �آل �شاهني ال�سليطي
وإلـى أبنـــــــــــاء الفقيـــد

عبداهلل حمد عبداهلل حممد �آل �شاهني ال�سليطي
�سيــــــف حمد عبداهلل حممد �آل �شاهني ال�سليطي
و�إىل عموم عائلة ال�سليطي الكرام
في وفاة المغفور له إن شاء اهلل

حمد عبداهلل حممد جابر �آل �شاهني ال�سليطي
سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

فهـــد بن حممـد بن جبـر �آل ثاين
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بوفاة األميرة مي بنت بندر آل سعود

صاحب السمو يعزي خادم الحرمين الشريفين
الدوحة -قنا -بعث حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير البالد
المفدى ،برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

سعود ،ملك المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،بوفاة صاحبة السمو األميرة مي
بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل
سعود.

حول نضال المرأة العربية

قطر تشارك في ملتقى دولي

الجزائر -قنا -شـاركت دولة قـطـر فــي
«الملتـقى الدولي إلبراز نضـــال المـــرأة
الجزائرية كنموذج عن نضال المرأة العربية
في مســـيرة تحريـــر األوطان» ،الذي انعقد
ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ  60لعيدي
االستقالل والشباب بالجمهورية الجزائرية
الشقيقة.
وترأس وفد دولة قطر في الملتقى سعادة

السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير
التنمية االجتماعية واألسرة.
وأشادت السيدة مريم المسند ،في كلمة
لها خالل الملتقى ،بدور المرأة الجزائرية في
نهضة بالدها ،كما استعرضت جهود دولة
قطر وبرامجها وسياساتها المرتبطة بالنهوض
بالمرأة في مختلف المجاالت ،وما تحقق من
إنجازات على هذا الصعيد.

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

د .الحمادي يجتمع مع سفيرة النمسا

الدوحة -قنا -اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن
حسن الحمادي األمين العام لوزارة الخارجية،
أمس ،مع سعادة السيدة كارين فيشتنجر

غروهي سفيرة جمهورية النمسا لدى الدولة.
جرى خالل االجتماع ،استعراض عالقات
التعاون الثنائي بين البلدين.

نائب األمير يعزي
خادم الحرمين الشريفين

رئيس الوزراء يعزي
خادم الحرمين الشريفين

الدوحة -قنا -بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ،نائب األمير،
برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود ،ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ،بوفاة صاحبة
السمو األميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

الدوحة -قنا -بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ،رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ،بوفاة
صاحبة السمو األميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

في مرفأ مدينة «كان» الفرنسية

سفيرنا يستقبل محمل «فتح الخير »5
باريس  -قنا  -وصل محمل
«فتح الخير  »5إلى مرفأ مدينة
«كان» الفرنسية ،في إطار رحلته
البحرية التي تجوب سواحل
الدول األوروبية المطلة على البحر
األبيض المتوسط ،بمشاركة 18
بحارا.
ونوه سعادة الشيخ علي بن
جاسم آل ثاني سفير دولة قطر
لدى الجمهورية الفرنسية ،الذي
كان في استقبال محمل «فتح
الخير ،»5باإلجراءات التي اتخذتها
مدينة «كان» من أجل تسهيل هذه
المحطة الثقافية والتراثية ،الفتا
إلى أن هذا الحدث يعكس مدى
عمق وثراء التعاون القائم بين قطر
وفرنسا.
واعتبر سعادته أن استقبال
الرحلة تأكيدا على أهمية الثقافة
والتراث لتعزيز التفاعل والتواصل
الحضاري بين الشعوب ،مشيرا
إلى استعداد دولة قطر الستضافة
كأس العالم لكرة القدم FIFA
قطر  ،2022ومجددا دعوته لمحبي
رياضة كرة القدم للمشاركة
بكثافة في هذا الحدث العالمي.
كما نوه سعادة السفير
باالهتمام الذي يبديه الشعب
الفرنسي بالتعرف على الثقافات
والحضارات األخرى.
ويندرج استقبال محمل «فتح
الخير  »5في إطار االحتفاالت
الثقافية التي تنظمها مدينة
«كان» خالل فصل الصيف،
والتي تستضيف حشودا من
المصطافين الفرنسيين والسياح
األجانب ،كما يساهم في التعرف
على خصائص ومميزات الرحلة
واالطالع على التراث القطري
البحري األصيل ،الذي كان لفترة
طويلة من تاريخ دولة قطر ،محور
الحياة االقتصادية.
وانطلق محمل «فتح الخير  »5في
الرابع من يوليو الجاري من ميناء
غراند هايبر مارين بالعاصمة
المالطية فاليتا ،في رحلة بحرية
تشمل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا،
وتوقف في الموانئ اإليطالية
سيسلي ونابولي وكابري وروما
وبورتوفينو والسبيتسيا وبوتو
فيرو وجنوا.

الشيخ علي بن جاسم :الحدث يعكس مدى عمق وثراء التعاون القائم بين قطر وفرنسا

للمؤسسات السياسية

«العربي لألبحاث» يترجم دليل أكسفورد
الدوحة  -قنا  -صدر حديثا عن المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ضمن
سلسلة ترجمان« ،ترجمة دليل أكسفورد
للمؤسسات السياسية» ،وهو من تحرير
ر .أ .و .رودس أستاذ العلوم السياسية،
ورئيس برنامج في كلية أبحاث العلوم
االجتماعية بالجامعة الوطنية األسترالية،
وسارةأ.بايندرأستاذةالعلومالسياسيةفي
جامعة جورج واشنطن ،وبيرت أ .روكمان
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية

في جامعة بيردو األميركية .يقع الكتاب
في  1360صفحة ،ويشتمل على إرجاعات
ببليوغرافية وفهرس عام ،وقام بترجمته
كل من المترجم السوري علي برازي،
والمترجمة المغربية ابتسام خضرا.
ويتضمن الكتاب مسحا شامال لما توصلت
إليه دراسة المؤسسات السياسية ،مع
صعود المؤسساتية الجديدة ،ويحتوي
على مساهمات حوالي  40أستاذا جامعيا
متميزا في مجاالت عدة من العلوم

السياسية من مختلف الجامعات العالمية
الرائدة ،تتنوع من حيث المفاهيم المتعددة
لهذه المؤسسات ،إضافة إلى األسئلة
والمناظرات الكثيرة التي تثيرها بخصوص
أصول المؤسسات وتطورها وأثرها في
الممارسة السياسية وفي السياسات.
ويعرض الكتاب مقاربات نظرية عدة،
كالمؤسساتية المعيارية ،ومؤسساتية
والمؤسساتية
العقالني،
االختيار
التاريخية ،والمؤسساتية العالمية
وغيرها ،ويغطي االهتمامات التقليدية
للعلوم السياسية في مجال الدساتير،
والنظم الفيدرالية ،واإلدارات الحكومية،
والهيئات التشريعية ،والمحاكم ،واألحزاب
وسواها ،ويعكس االهتمامات المتسعة
بالمؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة
والمجتمعالمدني.

للفصل الدراسي «ربيع  ..»2023جامعة قطر:

فتح باب التقديم على المنح الدراسية « »2أكتوبر
كتب

محمد أبوحجر

أعلنت جامعة قطر عن بدء التقديم للمنح
الدراسية للفصل الدراسي «ربيع  »2023في 2
أكتوبر المقبل ،حيث ستكون بداية التقديم
اإللكتروني على المنحة وتحميل المستندات
الخاصة بمنحة أبناء العاملين في جامعة
قطر وللطلبة المتقدمين الجدد لمرحلة
البكالوريوس في جامعة قطر من خالل طلب
القبول اإللكتروني وتستمر لغاية  18أكتوبر
المقبل ،وسوف يتم اإلعالن عن قرارات المنح
الدراسية للطلبة المتقدمين للقبول والطلبة
المقيدين في الجامعة  5فبراير من العام
المقبل.
عدد من
وقامت جامعة قطر بإعادة هيكلة
ٍ
المنح الدراسية التنافسية المقدمة والتي
يتم الحصول عليها على أساس تنافسي
من خالل إعادة تسمية بعض المنح لتكون
تعبيرا عن طبيعتها والفئة الموجهة لها،
أكثر
ً
عدد من المنح لكل صنف بما
وإعادة توزيع
ٍ
يتفق مع التوجهات االستراتيجية للجامعة،
واستحداث منح جديدة بهدف توجيهها
لخدمة األهداف االستراتيجية للجامعة،
إضافة إلى تعديل بعض شروط التقديم على
المنح وشروط استمراريتها.
وتعد أبرز أنواع المنح التي توفرها الجامعة
هي برنامج رعاية الطالب القطريين
الموهوبين ويهدف إلى استقطاب الطالب

من أصحاب المواهب في مجاالت متعددة،
مثل :البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكار،
ومجال األدب والفن ،واإلعالم ،والرياضة.
ويتم اختيار المتقدمين لهذا البرنامج على
أساس تنافسي ،وتشمل مزايا هذا البرنامج
راتبا شهريا ( 3000ريال قطري) وحاسبا آليا
محموال وإعفاء من رسوم الكتب ،ويضمن
الطالب الحصول على قبول في البرنامج الذي
يرغب به عند تحقيق الحد األدنى لمتطلبات
القبول في البرنامج (عدا برنامجي الطب وطب
األسنان).
أما برنامج رعاية العلوم ( )STEMفيهدف إلى
استقطاب الطالب القطريين أو أبناء القطريين
أو حملة الوثيقة القطرية أو زوجات القطريين
لاللتحاق بتخصصات البكالوريوس في
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ،ويتم اختيار المتقدمين لهذا
البرنامج على أساس تنافسي.
منحا للشراكات
كما استحدثت جامعة قطر
ً
الدولية وتمنح للطلبة المتميزين من الدول
التي ترتبط مع جامعة قطر باتفاقيات شراكة
دولية ،ويتم ترشيح المتقدمين لهذه المنح من
قبل السفارات أو الهيئات أو الجامعات التي
لديها اتفاقيات مع جامعة قطر ،وتنقسم هذه
المنح إلى منح الشراكات الدولية للمتقدمين
لدرجة البكالوريوس ومنح الشراكات الدولية
للمتقدمين للدراسات العليا (الماجستير
والدكتوراه).
أما بالنسبة للمنح الدراسية التنافسية

فتضم  6أصناف من المنح دراسية يتم
قبول الطالب فيها على أساس تنافسي بين
المتقدمين ،وهي :منح القبول للتفوق ،ومنح
القبول للطالب الدوليين ،ومنح سمو األمير
للتفوق العلمي ،ومنح األداء المتميز ،ومنح دول
مجلس التعاون الخليجي للسفارات ،ومنحة
القبول للموهوبين في مجاالت البحث العلمي
والتكنولوجيا واالبتكار ومجال األدب والفن
واإلعالم والرياضة.

شروط المنحة
ووضعت جامعة قطر عددا من الشروط
الستمرارية المنح ،وهي :يسمح للطالب
المرشحين باالستفادة من المنح الدراسية
(باستثناء منحة سمو األمير للتفوق العلمي
التي يستفيد منها الطالب في خريف من
كل عام أكاديمي) بدءا من الفصل الدراسي
خريف أو ربيع من نفس العام األكاديمي ،وال
يسمح بترحيل المنح إلى العام األكاديمي
التالي ،وعلى جميع الطالب الحاصلين على
منح دراسية االلتزام بالمدة القصوى للدراسة،
وهي المدة المقترحة من القسم العلمي الذي
يطرح البرنامج لتحقيق متطلبات التخرج
للطالب ذوي الدوام الكامل باإلضافة إلى مدة
البرنامج التأسيسي (سنة واحدة) وال تشمل
المدة القصوى الفصول الصيفية أو فصل
الشتاء ،وكذلك يجب أن يسجل الطالب
في جميع الفصول الدراسية (خريف وربيع)
بصفة متتابعة.

جميع الطالب الحاصلين عليها يجب أن يلتزموا بالمدة القصوى للدراسة
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5

األسعار تتراوح ما بين « »5إلى « »6آالف ريال

الحمالت تعلن جاهزيتها لتسيير رحالت العمرة
نظام التسجيل اإللكتروني

التأشيرات الخاصة بالمعتمرين

المقيمين ستكون مدتها ثالثة أشهر
كتب

يستهدف تسهيل اإلجراءات
ببيانات تطعيم كورونا يحدد فيها نوع التطعيم وتاريخ أخذ اللقاح،
ويقوم مكتب العمرة بعد ذلك برفع صور شخصية للمعتمر وصورة
من جواز سفره وصورة من بطاقته الشخصية وصورة من العقد
المبرم بين المعتمر والمكتب ،بما يحدد كافة الحقوق والواجبات،
وبعد التسجيل تظهر أمام المعتمر كافة البيانات التي يحتاج
المعتمر لمعرفتها مثل تاريخ السفر وتاريخ العودة ورقم الرحلة ورقم
المشرف المسؤول عن المكتب.

أكرم الفرجابي

أكدت حمالت الحج والعمرة القطرية عن جاهزيتها
لتسيير رحالت العمرة مع بدء السعودية استقبال

أول أفواج المعتمرين القادمين من الخارج إيذانا

بانطالق موسم العمرة للعام الجديد اعتبارا من غرة

تصاريح العمرة

محرم  ،1444حيث شرعت شركات ومؤسسات العمرة

في طباعة التأشيرات الخاصة بالمعتمرين التي
ً
يوما» ألول مرة ضمن
ستكون مدتها ثالثة أشهر «90
التنظيمات الجديدة لوزارة الحج والعمرة السعودية.

وكشف عدد من مسؤولي مكاتب الحج والعمرة لـ

 $عن اكتمال كافة االستعدادات لموسم العمرة

للعام الهجري  ،1444الفتين إلى أن األسعار تتراوح ما
بين « »6 - 5آالف ريال شاملة التنقالت الداخلية من

المطار إلى مكة ،مشيرين إلى التواصل القائم بين

المسؤولين في الجانبين القطري والسعودي لتذليل

الصعاب أمام المعتمرين.

وأكدوا حرصهم على التواصل مع وزارة الحج والعمرة السعودية
لمعرفة آخر المستجدات والشروط الصحية المتعلقة بجائحة
كورونا وما يرافقها من إجراءات داخل المملكة ،منوهين بأنه تم
االتفاق مع الفنادق ومعظمها  5نجوم ،لتوفير السكن للمعتمرين
دون تعريضهم لمشقة االنتظار ،باإلضافة إلى تأمين حافالت لنقل
المعتمرين وتعقيمها من الداخل لحمايتهم من اإلصابة باألمراض.

نظام إلكتروني
وكانت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية قد دشنت مؤخرا نظام

} الكعبة المشرفة

التواصل مع وزارة الحج السعودية لمعرفة آخر المستجدات والشروط الصحية
التسجيل اإللكتروني للعمرة الذي يستهدف تسهيل إجراءات العمرة
لكل من المواطنين والمقيمين والمكاتب المعتمدة للتسيير من
قبل الوزارة ،باعتبار أن نظام التسجيل مرتبط بإدارة الحج والعمرة
ومكاتب العمرة المعتمدة بالوزارة ،حيث سيس ّهل عمل المكاتب على
إدخال بيانات المعتمرين.
وسيقوم النظام بتسجيل المعتمرين من خالل الرقم الشخصي سواء

كان المعتمر مواطنا أو مقيما فيتم فتح صفحة لتسجيل البيانات
بالمعتمر كاملة ،بما في ذلك االسم ورقم الجواز وغير ذلك،
الخاصة
ُ
باإلضافة إلى عملية تسجيل بيانات المعتمر التي تشمل الجنس
والعمر وفصيلة الدم بيانات الرحلة سواء كانت عن طريق البر أو الجو
تتم إلكترونيا ،كما يتم تسجيل البيانات الطبية إن كانت لديه
حاالت مرضية خاصة األمراض المزمنة ،كذلك وجود خانة خاصة

من جهتها ،أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إتاحة خدمة
ابتداء
إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق «اعتمرنا»
ً
من غرة محرم  ،1444وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات
المقدمة للمعتمرين والزوار؛ لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر ،حيث
يوفر التطبيق اإللكتروني عددا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد
بحسب الطاقة االستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة،
كما ُيقدم التطبيق عددا من التعليمات للمعتمرين لدخول المسجد
الحرام والمسجد النبوي.
وتتضمن اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد
الحرام سالمة الحالة الصحية بحسب تطبيق «توكلنا» ،ولمن تثبت
إصابته أو مخالطته ألحد مصابي (كوفيد  )19 -فيتم إلغاء تصريحه
من خالل التطبيق ،باإلضافة إلى اشتراط االلتزام بلبس الكمامة طوال
فترة التواجد داخل الحرم ،وااللتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة
التصريح ،عالوة على عدم حمل الحقائب واألمتعة غير المصرح لها
بالدخول إلى الحرم.
كما يمكن للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة الحجز وإصدار
التصاريح الخاصة بالعمرة والزيارة عبر «اعتمرنا» وكذلك لمواطني
دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها ،والمعتمرين القادمين
من خارج المملكة ،ضمن خطوات سهلة وبسيطة.
وتُ ظهر صفحة الحجوزات على تطبيق «اعتمرنا» مؤشر سعة
الحجوزات باأللوان أليام الشهر كافة ،للداللة على إمكانية الحجز
من عدمه ،وفق األلوان (األخضر لالزدحام الخفيف ،واألحمر لالزدحام
المرتفع ،والبرتقالي لالزدحام المتوسط ،واللون الرمادي للداللة على
عدم إتاحة المواعيد).

6
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في مراكز التحفيظ النسائية« ..األوقاف»:

« »% 84نسبة النجاح بالدورة القرآنية
« »8562دارسة من خالل « »799حلقة و« »91خاتمة لحفظ كتاب الله
الدوحة

$

أعلن النشاط النسائي التابع إلدارة الدعوة واإلرشاد
الديني بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
عن النتائج النهائية الختبارات دورة التحفيظ
الخامسة عشرة لعام /20212022م لمراكز
التحفيظ النسائية للحلقات القرآنية المستمرة
والمنفصلة للفترتين الصباحية والمسائية
لجميع الفئات النسائية المستفيدة.

} النتائج العامة لالختبارات النهائية لدورة التحفيظ الخامسة عشرة

} العميد جمال الكواري يكرم إحدى الجهات المشاركة

اختتمت فعاليات برنامج (التجمع الصيفي األول – صيفك أمن
وسالمة) ،والذي نظمته مبادرة «أنت مهم» التابعة لقسم أمن المالعب
بإدارة أمن المنشآت والهيئات ،خالل الفترة من  17يوليو وحتى 28
يوليو الماضي واستهدف ( )40طفال من عمر  10إلى 14سنة .ويأتي
البرنامج في إطار حرص اإلدارة على تعزيز التقارب المجتمعي،
وتحقيقا ألهداف المبادرة نحو خلق جيل واع ومثقف وملم بإجراءات
األمن والسالمة ،وتخلل البرنامج زيارات إلى عدد من الجهات.
حضر الحفل الختامي الذي أقيم بقطر الخيرية ،العميد جمال
صالح الكواري رئيس قسم الهيئات الدبلوماسية والمصالح األجنبية
بإدارة أمن المنشآت والهيئات ،والسيد عبد الرحمن محمد الهاجري
مدير إدارة البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية الذي ألقى
كلمة أكد فيها أن التجمع أسهم في استثمار أوقات أبنائنا بالنافع
الممتع خالل العطلة الصيفية وذلك من خالل المحاضرات والزيارات

احتفلت قطر الخيرية بتخريج مجموعة من الكوادر الطبية
متقدمة في
العاملة في مركز نسيم الربيع الجتيازهم دورة
ّ
تع ّلم اللغة العربية في إطار برنامجها «لغتي» الذي يهتم بتعليم
العربية لغير الناطقين بها من المقيمين في دولة قطر.
وقد تم في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة تسليم المشاركين
بالبرنامج شهادات التخرج إضافة إلجراء اختبارات لتقييم
المستوى الذي وصلوا له بعد الدورة التدريبية التي تلقوها في
اللغة العربية.
تم التعاون في هذا البرنامج بين «مركز األصدقاء الثقافي» وهو
أحد مراكز قطر الخيرية لتنمية المجتمع المخصص ألبناء
الجاليات مع مركز نسيم الربيع الطبي ،حيث شارك  26شخصا
من العاملين بالمركز الطبي (من غير الناطقين بالعربية)،
وأسفرت مشاركتهم عن تقدم ملحوظ في مستوى لغتهم العربية.
ويعد برنامج تعليم اللغة العربية «لغتي» أحد البرامج التي
أطلقتها قطر الخيرية مستهدفة الكوادر الطبية في المؤسسات
الطبية المختلفة (من غير الناطقين بالعربية) سواء من األطباء

وأوضح النشاط النسائي أن الدارسات
بالدورة الخامسة عشرة بلغ عددهن
 8.562دارسة ،يتوزعن على  22مركز ًا
قرآني ًا نسائي ًا منتشرة في مناطق الدولة
المختلفة ،حرص ًا من اإلدارة على تيسير
مشاركة جميع الفئات النسائية من

جميع أنحاء الوطن.
وتشتمل الحلقات القرآنية بالدورة على
ست فئات عمرية نسائية تضم :فئة
البراعم ،فئة األطفال ،فئة الفتيات ،فئة
النساء المتعلمات ،فئة النساء األميات،
وفئة الجاليات ،حيث يدرسن من

خالل  799حلقة قرآنية خالل الفترتين
الصباحية والمسائية.
وذكر النشاط النسائي أن نسبة النجاح
بالدورة القرآنية الخامسة عشرة بلغت
 ،% 84في حين بلغت نسبة الدارسات
المعتذرات  ،% 9بينما بلغت نسبة
الرسوب في االختبارات  % 7فقط ،وتقام
الحلقات القرآنية تحت إشراف نخبة
من المحفظات المتقنات لكتاب الله
وأحكام التالوة والتجويد من القطريات
والمقيمات يبلغ عددهن ( )380محفظة
للقرآن الكريم ،حيث تتوزع الدارسات
على حلقات الدروس الهجائية وحلقات
تصحيح التالوة وحلقات التجويد
النظري وحلقات الحفظ وحلقات اإلجازة
في التالوة ،لتساهم الدورة بشكل فعال
في حفظ ومراجعة وتالوة القرآن الكريم،
وتعلم أحكام التجويد النظري مع
التطبيق ،وطريقة التهجي الصحيحة
لكلمات القرآن الكريم من كتاب الدروس
الهجائية المعتمد في اإلدارة ،باإلضافة
إلى حفظ أجزاء جديدة من القرآن

} صورة للحفل

} النقيب سعيد جمعة الهتمي

استهدف « »40طفال

ختام التجمع الصيفي لمبادرة «أنت مهم»
واألنشطة الرياضية ،ما أضاف إليهم الكثير من المعلومات وعزز
لديهم قيم المبادرة والروح الرياضية المتسامحة ،ونوه إلى أن قطر
الخيرية تدعم جهود العمل التطوعي والمبادرات الشبابية التي

تخدم المجتمع القطري ،وأنهم يمدون أياديهم للتعاون والشراكة
الفاعلة مع كافة الجهات في المجتمع ومنها مبادرة (أنت مهم)..
كما ألقى النقيب سعيد جمعة الهتمي المشرف على المبادرة كلمة

مخصص لغير الناطقين بالعربية

«قطر الخيرية» تحتفي بخريجي برنامج «لغتي»
أو الممرضين وغيرهم أو الكوادر اإلدارية بهدف تشجيعهم على
استخدام اللغة العربية في تواصلهم مع المراجعين والمرضى،
حيث يأتي ذلك في وقت يجد فيه بعض المرضى صعوبة في
التعامل باللغة اإلنجليزية في المستشفيات.
انطباعات المشاركين
وقد توجه السيد هاشم إيشا أحد المستفيدين من هذه الدورة
ويعمل مسؤوال إداريا بمركز نسيم الربيع بالشكر لقطر الخيرية

الكريم.
وتتوزع الخاتمات لحفظ كتاب الله الـ
 91على ستة عشر مركز ًا قرآنيا هي:
 15خاتمة بمركز المانع 15 ،خاتمة
بمركز محمد السليطي 9 ،خاتمات
بمركز حصة آل مسلم 8 ،بمركز أروى
بنت عبد المطلب 7 ،بمركز الشيماء،
 6بمركز عبدالرحمن درويش 5 ،بمركز
عبدالرحمن درويش 5 ،بمركز روضة
بنت محمد 4 ،بمركز مجمع النور4 ،
بمركز األنفال 4 ،بمركز الشيخ عبدالله
بن ثاني 3 ،بمركز جاسم درويش3 ،
بمركز خديجة بنت خويلد 3 ،بمركز
خولة بنت األزور 2 ،بمركز النايفة2 ،
بمركز فاطمة بنت عبدالله ،وخاتمة
واحدة بمركز هند بنت أمية.
ونوه النشاط النسائي بأن عدد
الخاتمات بالدورة الخامسة عشرة زاد
إلى  91خاتمة مقارنة ،بالدورة الرابعة
عشرة البالغ عدد الخاتمات بها 61
خاتمة ،حيث ارتفعت نسبة الخاتمات
لهذه الدورة بمقدار .% 49

على إتاحة الفرصة للكادر الطبي بالمركز لتعلم اللغة العربية.
وقال إن تعلم اللغة العربية (لغة المجتمع المحلي) أمر مهم
للغاية ،ونحن نشجع الكوادر الطبية على تعلم هذه اللغة لتعميم
استعمال اللغة العربية في المراكز الصحية المختلفة من أجل
تسهيل التعامل مع المرضى.
من جهتها قالت السيدة ميمونة بيبي إن أغلب مراجعي المركز
يتحدثون العربية ،لذلك يجب علينا تعلم هذه اللغة ،لقد تعلمت

قال فها إن البرنامج استمر لمدة عشرة أيام فعلية وبمعدل  30ساعة
من النشاط ،قام فيها المشاركون بزيارة عدد من المنشآت المهمة
في الدولة ،أمنية ورياضية وأكاديمية ،وتعرفوا على اإلرث الذي بين
أيديهم وكيفية المحافظة عليه وتعزيز النماء في المجتمع ،مؤكدا
ثقة أولياء األمورفي المبادرة وما وجده فريق العمل من دعم معنوي
خالل فترة البرنامج .مشيدا باألجواء الطيبة التي سادت ،حيث
كان المشاركون ،مثالاً رائعا لاللتزام والخلق الرفيع ،متقدما بالشكر
للجهات المشاركة وفريق العمل لما بذلوه من جهد مقدر.
من جانب آخر ،تقدم سعود عبدالرحمن النعيمي أحد المشاركين
في البرنامج بالشكر نيابة عن زمالئه إلى كل من ساهم في إنجاح
البرنامج الذي أضاف إليهم الكثير من المعلومات والمعارف والمهارات
بإجراءات األمن والسالمة في عدد من المنشآت .وفي نهاية الحفل تم
تكريم الجهات المشاركة وتكريم فريق العمل والمشاركين.

القراءة والكتابة واآلن بدأت تعلم التحدث بالعربية وهذا شيء جيد
لي ،حيث سيتيح لي التعامل مع المرضى بشكل أسهل وأفضل.
وأكدت السيدة سانجو إيمسانو أنها شعرت بتحسن كبير في
المقدمة من قطر الخيرية ،وقالت
لغتها العربية بعد الدورات
ّ
إنها تجيد اآلن المصطلحات الطبية باللغة العربية ،األمر الذي
سيسعد الزبائن من جهة وسيسهل عليها توظيف لغتها العربية
في خدمة المرضى والتواصل معهم.
ّ
التعلم
شغف
وعلى نحو متصل عبر السيد شرف أدوالي معلم اللغة العربية
في برنامج لغتي عن شكره لجميع الطالب المشاركين وقال:
«لقد سررت بمدى االلتزام الذي وجدته لدى الملتحقين بالدورات
ووجدت لديهم شغفا كبيرا لتعلم اللغة العربية ،لقد بدت رغبتهم
الكبيرة في تعلم اللغة العربية لتسهيل التعامل مع زبائن
المركز ،صحيح أنهم وجدوا صعوبة في البداية لكن مع مرور
الوقت الحظت تحسنا ملحوظا في تعلمهم للعربية».
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خالل الربع الثاني من العام الجاري« ..المواصالت»:

إنجاز « »1924معاملة بقطاع النقل البري
« »783معاملة تراخيص و«»636
للتخطيط و« »505لهندسة المرور

أبرز الخدمات تضمنت نظر الطلبات الخاصة بـ «تحسين الحركة المرورية وطلبات المواقف واللوحات اإلرشادية»
كتب

محمد أبوحجر

أعلنت وزارة المواصالت عن إنجاز قطاع النقل
البري  1924معاملة خالل الربع الثاني من عام
 2022والتي شملت  783معاملة لتراخيص
النقل البري ،و 636معاملة لتخطيط النقل
البري ،باإلضافة إلى  505معامالت لهندسة
المرور وسالمة الطرق .وأشارت الوزارة إلى أن
أبرز الخدمات المقدمة من اإلدارة خالل الربع
الثاني من العام الجاري تضمنت إصدار
الموافقات المبدئية لـ «إصدار السجالت
ُ
التجارية ،إصدار الرخص التجارية ،إضافة
نشاط للسجالت التجارية ،تعديل بيانات
السجالت والرخص ،إضافة فرع للسجالت
التجارية .وقالت إن أبرز الخدمات المقدمة
لقطاع تخطيط النقل البري تتضمن أعمال

الدراسة والتنسيق لـ «مراجعات الدراسات
المرورية ،طلبات توصيل المناطق الخارجية،
معامالت مجمع رخص المباني».
وأضافت وزارة المواصالت أن أبرز الخدمات
المقدمة ضمن هندسة المرور وسالمة
ّ
الطرق تتضمن العديد من الطلبات الخاصة
بـ «تحسين الحركة المرورية ،السالمة
المرورية ،طلبات المواقف ،اللوحات اإلرشادية
المرورية».
واإلعالنية ،المداخل والمخارج
ّ
جدير بالذكر أن قطاع النقل البري يتولى
اإلشراف على كافة أنشطة النقل البري بدولة
قطر من خالل خمس ركائز أساسية:
وهي إدارة تخطيط النقل البري ،وتختص
بالمهام التالية:
وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال
النقل البري والسكك الحديدية ،في ضوء
السياسات العامة للدولة ،وإعداد الدراسات

الالزمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل
البري والسكك الحديدية ،بالتنسيق مع
الجهات المختصة بالدولة ،ووضع خطط
إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك
الحديدية ،بالتنسيق مع الجهات المختصة
بالدولة ،.وإعداد الدراسات الالزمة لتحديد
متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل
البري والسكك الحديدية ،بمختلف أنواعها،
وتحديد رسوم أداء الخدمات ألعمال النقل
البري والسكك الحديدية.
كما تختص إدارة تراخيص النقل البرى
بالمهام التالية:
تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة
لشؤون النقل البري والسكك الحديدية،
ووضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات
النقل البري والسكك الحديدية ،وتلقي
ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم

المغرب

خدمات النقل البري والسكك الحديدية،
وإصدارها ،والتحقق من استيفاء وسائل
ووسائط النقل البري للشروط المقررة،
بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
أما إدارة جودة أداء خدمات النقل البري،
فتختص بالمهام التالية:
وضع وتطوير معايير األداء الفنية ألعمال
النقل البري والسكك الحديدية ،والرقابة
العامة على أداء الجهات والشركات المرخص
لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية،
والتأكد من االلتزام بالمعايير والشروط
وضوابط الجودة العامة ألداء الخدمات،
وفحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد
من سالمتها.
وتختص إدارة هندسة المرور وسالمة الطرق،
بالمهام التالية:
إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور

واالختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة
المرور بوزارة الداخلية.
إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن
الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح
الحلول المناسبة.
اقتراح إجراءات السالمة على الطرق
بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية المختصة.
التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى
معدالت سالمة الطرق وتقليل الحوادث.
إدارة نظم التحكم المروري واإلشارات
المرورية ،بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هذا ويواصل القطاع جهوده الرامية إلى تطوير
بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف
رؤية قطر الوطنية  ،2030وال تقتصر رسالة
وزارة المواصالت على تأسيس بنية تحتية
عالمية للنقل البري ،بل تسعى الوزارة ً
أيضا
إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل

بتكنولوجيا متطورة ،ويخدم كافة القطاعات
الخدمية واالقتصادية والبيئية ،ويربط قطر
باالقتصاد اإلقليمي والعالمي بشكل فاعل.
وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع
خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري
بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة
تمتد في جميع أنحاء دولة قطر ً
وفقا ألفضل
الممارسات والمعايير الدولية.
ويعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية
تحتية عالمية ألنظمة النقل البري والطرق
وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة ،لدعم
االقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل
دولة قطر .ويولي القطاع السالمة المرورية
وتحفيز االستثمار والعمل في مجاالت النقل
البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية
خاصة لربط دولة قطر باالقتصاد اإلقليمي
والعالمي.

$

اختتمت جمعية القناص
القطرية مشاركتها المتميزة
في مهرجان العرائش
الدولي للثقافة والفنون
والتراث العاشر ،بالمملكة
المغربية والذي تم تنظيمه
خالل الفترة من  25إلى 30
يوليو  .2022تحت رعاية
الملك محمد السادس ملك
المملكة المغربية تحت
شعار« :العرائش إرث الثقافات
وملتقى الحضارات».

دعمت عددا من المسابقات في المهرجان

خالل ندوة نظمتها «المرور» لتعزيز السالمة

توعية مرورية لسائقي التوصيل
عقدت إدارة التوعية المرورية باإلدارة العامة
للمرور ،أمس محاضرة توعوية لعدد من
سائقي توصيل طلبات المطاعم ،حيث
تناولت أبرز مسببات الحوادث المرورية.
كما تطرقت إلى المخالفات المرورية األكثر
شيوعا ،وأهمية تجنبها لتعزيز السالمة على
الطريق.
يأتي ذلك ضمن خطة اإلدارة لتعزيز السالمة
المرورية في الطرق خاصة مع انتشار سائقي
التوصيل في جميع الطرق.
ودعت اإلدارة سائقي المركبات ومستعملي
الطرقات إلى االلتزام بقواعد السالمة المرورية

حفاظا على األرواح والممتلكات خاصة أنه تم
خالل الفترة الماضية تفعيل نظام «طلع»
لكاميرات المراقبة ،والذي يهدف إلى رصد
المخالفات المرورية بكافة أنواعها من عدم
ربط حزام األمان أو التحدث في الهاتف أثناء
القيادة أو التجاوز الخاطئ أو السرعة الزائدة
أو السير ببطء أو قطع اإلشارة الضوئية
وغيرها من المخالفات التي تشكل خطرا
على السالمة العامة على الطريق مما يسهم
بصورة كبيرة في إحكام السيطرة األمنية
داخل كافة مناطق الدولة وتيسير الحركة
المرورية ورصد أي مخالفة مرورية في حينها.

مشاركة مميزة لـ «القناص» في مهرجان العرائش الدولي
وتعد جمعية القناص القطرية ،شريكا
لمهرجان العرائش التراثي العريق
الذي يعتبر محطة تتالقح فيها ثقافات
الشعوب العربية واإلفريقية واآلسيوية،
حيث تعد هذه المشاركة هي التاسعة
على التوالي منذ انطالقه .وترأس الوفد
القطري رئيس الجمعية السيد علي بن
خاتم المحشادي ،إلى جانب السيد محمد
بن عبداللطيف المسند ،نائب رئيس
الجمعية وعدد من المسؤولين بها .وقام
السيد علي بن خاتم المحشادي رئيس
جمعية القناص ونائبه السيد محمد بن
عبداللطيف المسند وعدد من المسؤولين
في جمعية عبدالصمد الكنفاوي بتتويج
الفائزين في المسابقات التي أشرفت عليها
ونظمتها الجمعية ،ولقيت إقباال كبيرا
مثل :سباق السلوقي ،الرماية ،النبال
والسهام والفن التشكيلي.
وشاركت جمعية القناص في فعاليات
كرنفال العرائش الدولي للثقافة والفنون
والتراث في اليوم األول للمهرجان ،والذي
عرف إقباال جماهيريا كبيرا ،وتنوعا في
فقراته.
وتقدم السيد علي بن خاتم المحشادي،

رئيس مجلس إدارة جمعية القناص
القطرية في كلمة له بالمناسبة ،بجزيل
الشكر للسادة المسؤولين في جمعية
عبدالصمد الكنفاوي ،الجهة المنظمة
لمهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون
والتراث وعلى دعوتهم األخوية الكريمة
للمشاركة في المهرجان .وأكد السيد
المحشادي ،أن جمعية القناص القطرية
هي شريك دائم في تعزيز ثقافة الصيد
التقليدي ،وحريصة على هذه المشاركة
والشراكة المتميزة مع األشقاء في
المغرب.
وهنأ الفائزين في مسابقة السلوقي
ومسابقة الرماية ومسابقة القوس والنبال
والفن التشكيلي.
وقال رئيس جمعية القناص القطرية:
«مع قرب انطالق نهائيات كأس العالم
 FIFAقطر  2022وبالتعاون مع اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث ،ننتهز هذه الفرصة
لندعو جميع الموهوبين للتسجيل من
خالل الباركود الموجود في جناح الجمعية
بحديقة األسود».
وأطلقت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عبر
مواقعها على وسائل التواصل االجتماعي

«شارك موهبتك مع العالم ُ
جزءا من
وكن
ً
العروض الثقافية والفنية في مونديال قطر
 .»2022كما قامت قامت جمعية القناص
بتوزيع هدايا خاصة بالمونديال من اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث.
إلى ذلك ،تمنى رئيس جمعية القناص
القطرية مشاركة إيجابية ومتميزة
للمنتخب المغربي في نهائيات بطولة
كأس العالم  FIFAقطر  ،2022داعيا
الجمهور إلى مؤازرة منتخبهم في قطر.
من جهته ،أكد السيد محمد بن
عبداللطيف المسند ،نائب رئيس جمعية
القناص القطرية ،أن مشاركة الجمعية
تأتي ضمن استمرارها في تحقيق أهدافها
في مثل هذه المشاركات الخارجية التي
تسهم في التعريف بدولة قطر ونشر
الثقافة والعادات القطرية األصيلة ،كما
أن المشاركة تساعد في تبادل الثقافات
واكتساب الخبرات المختلفة التي من
شأنها أن تعزّز االهتمام الدولي بتراث
الصقارة والصيد التقليدي باعتباره تراثا
إنسانيا أصيال ،فضال على الترويج لكأس
العالم  FIFAقطر .2022
وأوضح أن جمعية القناص تعتبر شريك ًا

أساسي ًا في مهرجان العرائش بما يتعلق
باختصاصاتها حيث شاركت بجناح
خاص يحتوي على بيت الشعر الذي
يشمل المجلس القطري األصيل ،في
حديقة األسود ،إضافة إلى معرض الصور
الخاص بفعاليات وأنشطة جمعية
القناص المختلفة ،ثم تقديم المعلومات
الالزمة عن الجمعية واختصاصاتها
وأهدافها وإنجازاتها وعن الصقارة في قطر،
حيث إن دولة قطر من الدول الداعمة لهذا
ً
وأيضا
التراث ونشر خبرتها في هذا المجال
من أجل تقوية أواصر األخوة بين الشعبين
الشقيقين.
بدوره ،رحب الدكتور شهم األشرافي،
الرئيس الشرفي لجمعية عبدالصمد
الكنفاوي بوفد جمعية القناص القطرية،
وعلى رأسهم السيد الرئيس ونائبه ،معربا
عن فخره بالشراكة المتميزة مع جمعية
القناص والتي وصلت خالل هذا المهرجان
عامها التاسع .كما أشاد األشرافي باإلشعاع
الدولي الكبير لجمعية القناص القطرية،
ومشاريعها الرائدة في الحفاظ على إرث
الصقارة اإلنساني سواء في الجانب
العلمي أو التنظيمي.
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«الصحة» طالبت المشاركين بتقديم ملصقاتهم البحثية

مؤتمر قطر الوطني حول

إنتان الدم ..سبتمبر المقبل

تطلقها «الصحة» خالل الشهر الجاري

حملة لتعزيز الرضاعة الطبيعية
الدوحة

} د .عبدالسالم سيف

} د .محمد الجناحي

الدوحة

$

يواصل برنامج قطر الوطني إلنتان الدم المشاركة بصورة نشطة
في توفير برامج التثقيف والتوعية الصحية حول إنتان الدم
الختصاصيي الرعاية الصحية والجمهور ،بهدف تعزيز الجهود
الهادفة للوقاية من إنتان الدم .ويُ عد اليوم العالمي إلنتان
الدم مبادرة أطلقت من قبل التحالف العالمي إلنتان الدم الذي
تأسس عام  2012لتوفير قيادة عالمية للحد من األعباء والتبعات
المرتبطة بحاالت اإلصابة بإنتان الدم على المستوى العالمي.
ومن المقرر أن يعقد البرنامج الوطني
إلنتان الدم مؤتمر قطر الوطني حول إنتان
الدم في سبتمبر المقبل برئاسة الدكتور
عبدالسالم سيف إبراهيم نائب رئيس
شبكة الرعاية الحرجة ورئيس قسم
الرعاية الحرجة الباطنية بمؤسسة حمد
الطبية .ويعقد المؤتمر التعليمي هذا العام
بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وسدرة
للطب وبدعم من وزارة الصحة العامة .وقد
وجه منظمو المؤتمر الدعوة لكوادر الرعاية
الصحية في جميع أنحاء دولة قطر لتقديم
ملصقاتهم البحثية المشاركة في المؤتمر
في إطار الجهود المبذولة إلشراك المزيد من
كوادر الرعاية الصحية في هذا البرنامج.
من جانبه ،قال الدكتور عبدالسالم سيف
إبراهيم« :يسعدني أن أدعو كوادر الرعاية
الصحية لحضور مؤتمر قطر الوطني
التاسع حول إنتان الدم والذي سيعقد
بالدوحة خالل يومي  ،13و 14سبتمبر
 .2022سيكون موضوع المؤتمر هو تعزيز
رعاية مرضى إنتان الدم ،حيث نهدف
إلى التعمق بصورة أكبر في مناقشة
أحدث وأفضل الممارسات المتبعة في
مجال الوقاية من إنتان الدم ورعاية حاالت
اإلصابة بإنتان الدم .يحتفل العالم باليوم
العالمي إلنتان الدم في  13سبتمبر من
كل عام ،ويمثل هذا اليوم فرصة مناسبة
لالختصاصيين حول العالم لتوحيد
جهودهم في مكافحة إنتان الدم ،والذي ُيعد
مسؤو ًال عن حالة وفاة واحدة على األقل من
كل خمس حاالت وفاة في جميع أنحاء
العالم سنوي ًا».
وأضاف الدكتور عبدالسالم« :ندعو
كوادر الرعاية الصحية من جميع أنحاء
قطاع الرعاية الصحية إلى المشاركة
النشطة في المؤتمر ،ونعلن عن فتح
باب تقديم الملصقات البحثية للراغبين
قيمة لألفراد
في المشاركة .هذه فرصة ّ
والفرق لمشاركة معارفهم وخبراتهم
ً
أيضا في نشر الوعي حول
والمساعدة
هذه الحالة المرضية الخطيرة .سيتم
عرض الملصقات المعتمدة في منطقة
معرض الملصقات بمركز التعليم الطبي
بمؤسسة حمد الطبية خالل المؤتمر،
وكذلك عبر اإلنترنت من خالل الموقع
اإللكتروني للمؤتمر».
بدوره ،قال الدكتور محمد الجناحي،
رئيس قسم األمراض المعدية ورئيس
برنامج إنتان الدم بـ «سدرة للطب»:
«يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع مؤسسة
حمد الطبية في مهمتنا الوطنية المتمثلة
في التحسين المستمر لرعاية حاالت إنتان

يعقد المؤتمر
التعليمي بالتعاون
مع مؤسسة حمد
الطبية و«سدرة للطب»
الدم وتحسين نتائجها ضمن قطاع الرعاية
الصحية في قطرُ .يعد هذا الموضوع بالغ
األهمية ،ويتمثل هدفنا الرئيسي في إشراك
كوادرنا العلمية والطبية بصورة فعالة في
تعزيز معرفة ومهارات اختصاصيي الرعاية
الصحية في مجال االكتشاف المبكر
بناء على
والعالج الفوري لحاالت إنتان الدم
ً
أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في
هذا المجال».
إنتان الدم حالة مرضية خطيرة تنتج عن
اإلصابة بعدوى مثل االلتهاب الرئوي أو مرض
اإلسهال ،وتحدث عندما تغير العدوى ردة
الفعل الطبيعية للجسم ،مما يتسبب في
إصابة األنسجة واألعضاء .وبمجرد اإلصابة
بالصدمة اإلنتانية ،فإنها يمكن أن تؤدي
بسرعة إلى فشل العديد من األعضاء،
مثل الرئتين والكلى والكبد ،وقد يؤدي
ذلك للوفاة في بعض الحاالت .ومع ذلك ،ال
يزال هناك انخفاض خطير في الوعي بين
األفراد في العديد من البلدان حول هذه
الحالة المرضية ،مما يجعل إنتان الدم هو
المسبب األول للوفاة الذي يمكن الوقاية منه
على مستوى العالم.
من جانبها ،قالت الدكتورة رشا عاشور،
طبيب معالج أول بسدرة للطب وقائد
البرنامج الوطني إلنتان الدم لدى األطفال:
«يمكن أن تحدث اإلصابة بإنتان الدم
لألطفال في أي عمر على غرار البالغين،
ولكن يكون األطفال عرضة لخطر أكبر في
بعض الحاالت مثل أن يكون عمر الطفل
أقل من  12شهر ًا أو أن يكون مصاب ًا بمرض
مزمن .نبذل كل جهد ممكن لمكافحة هذه
الحالة المهددة للحياة من خالل مواصلة
جهود تثقيف اختصاصيي الرعاية
الصحية وأولياء األمور حول أعراض هذه
الحالة المرضية .ومن خالل معرفة عالمات
وأعراض اإلنتان ،يمكن للوالدين الحصول
على رعاية طبية ألطفالهم في وقت مبكر،
وهو ما قد يساعد في الحصول على العالج
الالزم بسرعة وتقليل فرصة حدوث آثار
جانبية محتملة قد تستمر مدى الحياة وقد
يساهم ذلك أيض ًا في إنقاذ حياة الطفل من
خطر الوفاة».

$

تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع
مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية
األولية و«سدرة للطب» باألسبوع العالمي
للرضاعة الطبيعية في الفترة من 7 - 1
أغسطس المقبل تحت شعار «لننهض
بالرضاعة الطبيعية  -نُ ثقف وندعم».
يأتي االحتفال في إطار جهود وزارة الصحة
العامة لتنفيذ خطط «األطفال والمراهقين
األصحاء» فيما يخص زيادة معدالت
الرضاعة الطبيعية ،ويهدف االحتفال إلى
تثقيف أفراد المجتمع بأهمية دعمهم
للرضاعة الطبيعية ،وتشجيع األمهات
على اتخاذ قرار الرضاعة الطبيعية
كخيار ذكي لصحة الطفل ،والتركيز
على أهمية األغذية التكميلية في عمر 6
أشهر مع مواصلة الرضاعة الطبيعية،
باإلضافة إلى التركيز على أضرار الحليب
الصناعي.
وبهذه المناسبة ،تُ طلق وزارة الصحة
العامة وشركاؤها حملة توعوية طوال شهر
أغسطس لتعزيز الرضاعة الطبيعية
بالتعاون مع كافة المستشفيات
العاملة في دولة قطر ،وتتضمن الحملة
بث فيديوهات عن التغذية التكميلية
للطفل من عمر  6أشهر ،وتكاتف القطاع
الصحي لدعم الرضاعة الطبيعية في
وسائل اإلعالم المرئية ومنصات التواصل
االجتماعي ،وتوزيع مواد تثقيفية على
غرف األمهات بعد الوالدة في جميع
مستشفيات الدولة التي تقدم خدمات
تخص األم والطفل ،وكذلك األمهات
المرضعات في عيادات الطفل السليم
بالمراكز الصحية بمؤسسة الرعاية
الصحية األولية ،وأقسام الوالدة والعيادات
الخارجية ووحدات العناية المركزة
لحديثي الوالدة في مركز صحة المرأة
واألبحاث ،ومستشفيات الوكرة ،والكوبي
والخور.
وفي إطار االحتفال ،تنظم وزارة الصحة
العامة بالتعاون مع «سدرة للطب»
جلستين نقاشيتين حول المفاهيم
الخاطئة عن الرضاعة الطبيعية،
وصحة حديثي الوالدة ،وذلك خالل انعقاد
منتدى األم والطفل يومي  2و 3أغسطس
المقبل ،حيث سيتم خالل الجلستين
تلقي األسئلة والرد على استفسارات
المشاركين من جانب مختصين
بـ«سدرة للطب» .كما سيتم عمل بث
مباشر على وسائل التواصل االجتماعي
ألخصائية في الرضاعة الطبيعية من
مؤسسة الرعاية الصحية األولية.
وقال الدكتور صالح اليافعي ،مدير
تعزيز الصحة واألمراض غير االنتقالية
باإلنابة في وزارة الصحة العامة :إن
الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاع
الصحي يواصلون العمل نحو تعزيز وعي
المجتمع بأهمية الرضاعة الطبيعية،
حيث يعد حليب األم أحد أهم المصادر
المهمة للطاقة والعناصر الغذائية وتعزيز
المناعة بالنسبة لألطفال ،ويوصى
بضرورة البدء بإرضاع الطفل رضاعة
طبيعية خالل الساعات األولى من والدته،
ليكتسب حليب اللبأ الغني بالعناصر
الغذائية واألجسام المضادة التي تمد
الطفل بالمناعة المكتسبة.
وأضاف الدكتور صالح اليافعي :إن
المنظمات الدولية المعنية توصي كذلك
باعتماد الرضاعة الطبيعية الحصرية
خالل األشهر الستة األولى من عمر الطفل،
تليها الرضاعة الطبيعية المستمرة مع
األغذية التكميلية المناسبة حتى بلوغ
الطفل عامين فأكثر ،بوصفها خط دفاع
قوي ضد جميع أشكال سوء التغذية
في مرحلة الطفولة ،بما في ذلك الهزال
والسمنة ،والعديد من األمراض المعدية،
فضال عن تعزيز العالقة ما بين األم وطفلها.
وقالت الدكتورة صدرية الكوهجي،
قائد أولوية أطفال ومراهقون أصحاء في

ركن توعوي في المراكز الصحية لشرح فوائد الرضاعة
الصديقة للطفل والرضاعة الطبيعية
بوزارة الصحة العامة :إن الرضاعة
الطبيعية تعد من العوامل الرئيسية
الهامة لتعزيز قدرة األطفال حديثي الوالدة
على البقاء على قيد الحياة وتحسين
صحتهم ،حيث تعزز الرضاعة الطبيعية
من صحة األطفال ونمو أجسامهم كما
تؤثر إيجاب ًا على صحة األمهات بدرجة
كبيرة .ودعت السيدة فتنة النعيمي
األمهات المرضعات إلى عدم التردد في
طلب المساعدة من قبل المتخصصين
المتواجدين في المستشفيات ومراكز
الرعاية الصحية األولية.
يذكر أنه يتم االحتفال باألسبوع العالمي
للرضاعة الطبيعية سنوي ًا في الفترة من 1
إلى  7أغسطس ،بهدف تشجيع السيدات
على الرضاعة الطبيعية وتحسين صحة
ّ
الرضع في أنحاء العالم .ويأتي االحتفال
ّ
الموقع
إحياء لذكرى إعالن إينوشينتي
ً
في أغسطس  1990من ِق َبل واضعي
السياسات الحكوميين ومنظمة الصحة
العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيسيف) ومنظمات أخرى لحماية
وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية.

د .صالح اليافعي :حليب األم أحد
أهم المصادر المهمة للطاقة
والعناصر الغذائية لألطفال

د .صدرية الكوهجي :نعمل
على مشاركة التجارب الشخصية
لألسر مع األمهات الجدد
االستراتيجية الوطنية للصحة بوزارة
الصحة العامة ومساعد المدير الطبي
لصحة األطفال والمراهقين بمؤسسة
الرعاية الصحية األولية :إن وزارة الصحة
العامة من خالل االستراتيجية الوطنية
للصحة تعمل على تحقيق الهدف
الوطني الخاص بزيادة مستوي الرضاعة
الطبيعية الحصرية طوال األشهر الستة
األولى من عمر الطفل الرضيع ،حيث تعد
الرضاعة الطبيعية بمثابة اللقاح األول
لألطفال ،وتساعد في حمايتهم من اإلصابة
بالعديد من أمراض الطفولة الشائعة.
وأضافت الدكتورة صدرية الكوهجي:
إن االحتفال باألسبوع العالمي للرضاعة
الطبيعية يساهم في تعزيز مفهوم
الرضاعة الطبيعية بين أفراد المجتمع
من خالل مشاركة التجارب الشخصية
لألسر واستراتيجيات الرضاعة الطبيعية
مع األمهات الجدد بما يعزز التأثير
اإليجابي على خيارات تغذية الرضع.

وقالت السيدة هيلة سويد سالم ،المدير
التنفيذي للتمريض بمركز صحة المرأة
واألبحاث بمؤسسة حمد الطبية :يقوم
القطاع الصحي في دولة قطر بالمساهمة
في تطوير مبادرة الرضاعة الصحية
الطبيعية بشكل كبير في مختلف
المستويات وبذل الجهود الجبارة لتوفير
أفضل المستويات في خدمة الرعاية مثال
على ذلك المستشفيات الصديقة لألطفال
أو برنامج صحة المجتمع.
وأضافت السيدة هيلة سويد :ويقوم
القطاع الصحي على تعزيز الدعم
المستمر وتثقيف وتقديم المشورة
ُ
واألسر في الرضاعة الطبيعية
لألمهات
من خالل مساعدة األمهات على ممارسة
تجربة رضاعة طبيعية ناجحة وذلك
بإيصال رسائل مخصصة يتم تقديمها
عبر وسائل االتصال.
وقالت السيدة فتنة سعيد النعيمي،
المنسق الوطني لمبادرة المستشفيات

جهود «الرعاية األولية»
وفي سياق مواز ،قامت مؤسسة الرعاية
لتوعية
بحملة
األولية
الصحية
وتثقيف المجتمع عن أهمية للرضاعة
الطبيعية لصحة الطفل واألم على حد
سواء بالتعاون مع وزارة الصحة العامة
ومؤسسة حمد الطبية ،ولذلك تكاتفت
الجهود الوطنية تحت إشراف القطاع
الصحي لدعم الرضاعة الطبيعية من
خالل تطبيق مبادرة المستشفيات
الصديقة للطفل لتشجيع ودعم وتعزيز
للرضاعة الطبيعية والتي بدورها تتضمن
عددا من القوانين وبرامج والسياسات
الداعمة للرضاعة الطبيعية.
نظمت مؤسسة الرعاية الصحية
األولية ركنا توعويا في جميع المراكز
الصحية التي وفرت خاللها مطويات
مطبوعة باللغتين العربية واإلنجليزية
تشرح فوائد وأهمية الرضاعة الطبيعية،
واحتوت على تفاصيل عن المكونات التي
تسهم في الحماية من األمراض وبعض
االلتهابات الشائعة في مرحلة الطفولة.
وباإلضافة للفوائد الفورية للرضاعة
الطبيعية بالنسبة لألطفال ،فإنها تضمن
أيض ًا صحة جيدة للطفل مدى الحياة،
حيث يحتوي حليب األم على أجسام
مضادة طبيعية تساعد على حماية
الطفل من أمراض األطفال الشائعة مثل
اإلسهال وأنواع مختلفة من االلتهابات ،لذا
يجب مواصلة الرضاعة الطبيعية بدون
أي أغذية أخرى أو سوائل طيلة الستة
أشهر األولى من عمر الطفل ،أما بعد عمر
الستة أشهر فتستمر الرضاعة الطبيعية
مع إضافة المواد الغذائية المكملة حتى
ُيكمل الطفل عامه الثاني ،حيث يستمر
حليب األم في تلبية جزء من احتياجات
الطفل في هذه الفترة.
وقد أثبتت الدراسات أن البالغين
والمراهقين الذين حصلوا على رضاعة
طبيعية هم أقل عرضة للسمنة أو زيادة
الوزن من غيرهم ،كما أنهم أقل عرضة
لإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني
باإلضافة إلى أنهم يتمتعون بمعدالت أعلى
للذكاء.
وال تقتصر فوائد الرضاعة الطبيعية على
الطفل فقط ،بل لها العديد من الفوائد
التي تنعكس على صحة األم ،فهي ترتبط
بكونها طريقة طبيعية لتنظيم األسرة
والمباعدة بين الوالدات مما يحمي صحة
األم ،كما أثبتت الدراسات أنها تقلل من
مخاطر اإلصابة بكل من سرطان الثدي
وسرطان المبيض والسكري من النوع
الثاني واكتئاب ما بعد الوالدة.

استهدف منتسبي المراكز الشبابية

«إحسان» ُيطلق برنامجه «جناح الرحمة»
أطلق مركز تمكين ورعاية كبار السن
«إحسان» األسبوع الماضي برنامج
«جناح الرحمة» والذي بدأ على مدى  3أيام
متتالية مع منتسبات المراكز الشبابية،
وشهد إقبا ًال كبير ًا وتفاع ًال يعكس حرص
الفتيات على المشاركة في فعاليات هذا
البرنامج الذي يستهدف فئتي البنات
والبنين في المراكز الشبابية ،وقد تم
تقديم  3دورات للبنات من مجموع  6دورات
حيث سيتم تقديم  3دورات مماثلة خالل
األسبوع الجاري للبنين المنتسبين
للمراكز الشبابية.
الجدير بالذكر أن هذه النسخة من
برنامج جناح الرحمة هي النسخة الـ 12
والتي استهدفت طالب وطالبات المدارس
للتأكيد على تحقيق التضامن بين

األجيال وتشجيع فرص التفاعل فيما
بينها من خالل توعيتهم وإكسابهم مهارات
التواصل مع كبار السن في بيئة تربوية
سليمة تحقق كل األهداف المرجوة
والنهوض بثقافة التضامن بين األجيال
من خالل تقوية الروابط االجتماعية وخلق
تماسك أفضل للمجتمع ،وإحياء روح
التنافس واإلبداع من خالل مسابقة القيم
المتعلقة بآداب التعامل مع فئة كبار
السن ووضع مبادرات تهدف إلى تعزيز
التبادل بين األجيال تُ ّ
ركز على كبار
السن بوصفهم يشكلون مورد ًا اجتماعي ًا
مهم ًا.
وجاءت فكرة البرنامج لهذا العام من
خالل إطالق برنامج تدريبي يعمل على
تلبية احتياجات مجموعات متنوعة من

الطالب والطالبات بتوفير الجلسات التي
تشجعهم على المشاركة وتعزيز اإلثراء
األكاديمي وتوفير التجارب العملية في
مجال خدمة كبار السن ،واستهدف
البرنامج التدريبي عدد  100طالب وطالبة
من منتسبي المراكز الشبابية من عمر
 10حتى  14سنة ،ويتناول عدة مسابقات
وفعاليات تتضمن (من أكون ؟) وهي
أسئلة خاصة بكبار السن ،و (مخطط
نادي كبار السن) والتي تتضمن خطوة
إلى عالم كبار السن ،و( اختيار المنتج )
وهو اختيار المنتجات الفعالة والمؤثرة
لكبار السن ،و (دائم ًا هم األفضل) وهي
عبار عن بطاقة شكر وتقدير لكبار السن.
من جهتها أكدت السيدة شيخة الحريب
رئيس قسم التنفيذ والمتابعة في

إدارة التوعية والتواصل المجتمعي
بمركز إحسان أهمية هذا البرنامج
الذي اكتسب أهميته من خالل استمرار
تواصله على مدى اإلحدى عشرة سنة
الماضية والتي استهدف البرنامج من
ورسخ
خاللها الكثير من الطالب والطالبات ّ
العديد من القيم النبيلة وعلى رأسها بر
الوالدين وكيفية التعامل الالئق والراقي
مع هذه الفئة المهمة في المجتمع،
وأوضحت السيدة شيخة أنه من المثلج
للصدر أننا كقائمين على هذا البرنامج ال
نجد صعوبات كبيرة في تلقين أبنائنا
وبناتنا المستهدفين القيم المطلوبة
للتعامل والرعاية الالزمة لكبار السن
حيث أنهم اكتسبوها بفطرتهم ومن خالل
غرسها عن طريق أولياء أمورهم.

استقرار أسعار الوقود في أغسطس
الدوحة  - $ -أعلنت قطر للطاقة عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر خالل شهر
أغسطس الجاري ،حيث شهدت األسعار ثباتا للديزل والجازولين ( 95سوبر) ،والجازولين
( 91ممتاز).
وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ  2.05ريال ،وسعر الجازولين ( 95سوبر) بـ  2.10ريال
للتر الواحد ،وسعر الجازولين ( 91ممتاز) بـ  1.90ريال للتر الواحد.

السنة ( - )27اإلثنين  3من المحرم 1444هـ الموافق  1أغسطس 2022م العدد ()9828

إلى « »15.57مليون ..عبر مطار حمد بالنصف األول

قفزة « »% 164.1في حركة المسافرين
« »100.59ألف طائرة و« »1.18مليون للشحن والبريد

«القطرية» تواصل توسيع شبكة وجهاتها حول العالم

} مطار حمد

الدوحة

$

كشفت إحصائيات النقل الجوي الصادرة عن الهيئة العامة للطيران
المدني عن نمو قياسي في عدد المسافرين عبر مطار حمد الدولي بنسبة
 % 164.1على أساس سنوي إلى مستوى  15.57مليون مسافر بالنصف
األول من عام  2022مقارنة مع مستوى بلغ  5.89مليون مسافر في الفترة
ذاتها من العام الماضي فيما ارتفعت حركة الطائرات في مطار حمد الدولي
بنسبة  % 33.2خالل النصف األول من العام  2022إلى مستوى بلغ 100.59
ألف طائرة بنهاية يونيو  2022مقارنة مع مستوى بلغ  75.53ألف طائرة
خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.

«الطيران المدني» يتوقع « »36مليون مسافر في «»2022
فيما شهدت حركة الشحن والبريد انخفاض ًا
بلغت نسبته  ،% 9.4حيث سجلت في
النصف األول من  2022نحو  1.18مليون
مقابل  1.31مليون خالل الفترة المماثلة.
وتتوقع الهيئة العامة للطيران المدني
القطرية تضاعف عدد المسافرين إلى
مطاراتها خالل العام الجاري ،حتى  36مليون
مسافر ،مدفوعة بمونديال  2022حيث
وضعت الهيئة مسارين لتوقعات حركة
المسافرين خالل العام الجاري ،أحدهما
معتدل بعدد  34مليون مسافر طيلة 2022
بنمو  % 90عن العام الماضي .بينما المسار
الثاني أكثر إيجابية ،ويتوقع ارتفاع عدد
المسافرين إلى  36مليون مسافر خالل العام
الجاري بنمو  % 105عن أرقام .2021
وتوقعت الهيئة ارتفاع عدد رحالت الركاب
عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين ،خالل
بطولة كأس العالم ،إلى  28ألف رحلة

نظامية وعارضة خالل الفترة بين  21نوفمبر
وحتى  18ديسمبر .2022
وتوقعت أن يبلغ عدد القادمين والمغادرين
والترانزيت خالل نوفمبر المقبل بين 3.5
مليون حتى  4.1مليون مسافر ،ويرتفع الرقم
إلى نطاق بين  3.6مليون و 4.7مليون مسافر
في ديسمبر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه
الخطوط الجوية القطرية توسيع شبكة
وجهاتها ألكثر من  150وجهة فيما تباشر
الشركة القطرية إلدارة وتشغيل المطارات
«مطار» وضع اللمسات األخيرة على المرحلة
األولى لتوسعة مطار حمد ،والتي من المتوقع
إنجازها قريبا استعدادا لمونديال 2022
علما أن توسعة المطار تتضمن مرحلة ثانية
من المقرر البدء بها عقب انتهاء المونديال
مباشرة ،وتستهدف المرحلة األولى للتوسعة
زيادة الطاقة االستيعابية للمطار إلى 58

مليون مسافر سنويا ،أما المرحلة الثانية
فتسعى لرفع الطاقة االستيعابية إلى 60
مليون مسافر سنويا.
ويعد مشروع توسعة مطار حمد الدولي،
بمثابة استثمار مهم في مستقبل دولة قطر،
مما سيعزز من العروض المتنوعة لمطار
حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية
عن طريق عرض مجموعات فنية عالمية
ضمن بيئة طبيعية خالبة ،إلى جانب
متاجر البيع بالتجزئة ومنافذ األطعمة
والمشروبات وغيرها من عوامل الجذب
والترفيه األخرى ضمن مساحة واحدة.ومن
المقرر أن يتضمن مشروع التوسعة حديقة
استوائية داخلية تبلغ مساحتها 10,000
متر مربع في المنطقة المركزية ،باإلضافة
إلى مسطح مائي مساحته  268متر ًا مربع ًا،
وهما يمثالن مع ًا محور مشروع التوسعة.
وسيتم جلب نباتات الحديقة االستوائية

وضع اللمسات األخيرة على المرحلة األولى لتوسعة المطار
الداخلية من غابات مستدامة من شتى
أنحاء العالم ،حيث قام مصممون مختصون
بتطوير سقف بال أعمدة تبلغ مساحته
 85متر ًا مزود ًا بشبكة من الزجاج متعدد
الوظائف لتنقية الضوء والتحكم في مقداره
بما يساعد أشجار الحديقة على التأقلم مع
األجواء الداخلية في المبنى والنمو بشكل
دائم داخل المطار.
وتشمل السمات األخرى المهمة لعملية
التوسعة منطقة جديدة لتحويل الرحالت،
وهي تهدف إلى تقليل أوقات وصول
المسافرين ،وتحسين تجربة التنقل داخل
المطار ،باإلضافة إلى المنطقة المركزية
التي سوف تستوعب تسعة مواقف إضافية
الجسم.وستشهد
عريضة
للطائرات
المرحلة الثانية أيض ًا إنشاء محطة شحن
جديدة ستزيد من القدرة االستيعابية
إلى ما يقدر بنحو  3.2مليون طن سنوي ًا،

وستكون المحطة الحديثة متعددة
المستويات بمساحة بناء تبلغ 85000
متر مربع من ثالثة مستويات ،باإلضافة
إلى ثالثة مستويات من طابق الميزانين
توفر حوالي  323.000متر مربع كمساحة
أرضية إجمالية.وتشمل خطة التوسعة
أيض ًا مساحة أخرى تبلغ  11720متر ًا مربع ًا،
وهي مخصصة لمتاجر التجزئة ومنافذ
األطعمة والمشروبات ،مما سيعزز العروض
المتعددة التي يقدمها المطار الحائز على
تصنيف الخمس نجوم عبر الجمع بين
مجموعات األعمال الفنية عالمية المستوى
وبين المساحات الخضراء ،إلى جانب
منافذ البيع بالتجزئة واألطعمة العصرية
ومعالم الجذب السياحي ،والمرافق جميعها
ضمن مبنى واحد شامل.وسيتضمن مطار
حمد الدولي أيض ًا  9000متر مربع لصالة
المرجان عالمية المستوى ،الواقعة فوق

منافذ البيع بالتجزئة ،وتتميز بإطاللتها
الرائعة على الحديقة االستوائية ،وسوف
تضم الصالة نوادي صحية إضافية وصالة
تمارين رياضية ومطاعم ومراكز أعمال
باإلضافة إلى مرافق خاصة بالمسافرين.
وقد ُروعي في تصميم التوسعة أن تتكامل
بشكل تام مع المبنى الحالي ،وتسمح
بالتدفق السلس للمسافرين ،بما يعزز
التجربة الكلية للسفر عبر تقليل المسافات
المقطوعة داخل المطار وضمان سهولة
الوصول والتجوال داخل المطار .وسوف
تسمح المساحات الخضراء الجديدة
والمسطح المائي للمسافرين باالستفادة
من أجواء االسترخاء التي توفرها الطبيعة،
وبالتالي ضمان راحتهم أثناء سفرهم عبر
المطار ،والهدف النهائي هو أن يصبح مطار
حمد الدولي وجهة في حد ذاته ،وأكثر من
بوابة عبور.

« »100ألف دوالر جوائز لـ « »3فائزين« ..قطر للتنمية»:

بدء استقبال طلبات المشاركة
في مسابقة كأس العالم لريادة األعمال
} عبد الرحمن السويدي

أعلن بنك قطر للتنمية بدء استقبال طلبات
المشاركة في مسابقة كأس العالم لريادة
األعمال  ،2022واحدة من أهم الفعاليات
الريادية التنافسية حول العالم ،وسيتولى
البنك تنظيم المسابقة الدولية على
مستوى دولة قطر ،وسيكون مسؤولاً عن
إدارة مرحلة التصفيات األولية التي سينال
فيها الفائزون الثالثة األوائل على المستوى
الوطني جوائز مالية بقيمة  100ألف دوالر
تمهيدا لتأهلهم للتصفيات الدولية
أميركي،
ً
النهائية في ختام العام الجاري وتمثيل دولة
قطر في المنافسة على اللقب.
وتعتبر المسابقة واحدة من أهم
المسابقات الدولية التي تستقطب رواد

السويدي :نستهدف صناعة منظومة ريادة أعمال وطنية تنافسية
ورائدات أعمال من  200دولة حول العالم،
يشاركون بمشاريعهم الريادية ويتنافسون
فيما بينهم على أكثر المشاريع االبتكارية
واإلبداعية ،وتبدأ بتصفيات أولية على
مستوى كل دولة ،ليتقرر بعدها الفرق
الريادية التي ستتأهل للمشاركة في
التصفيات النهائية التي ستجمع كوكبة
من أفضل المشاريع الريادية حول العالم.
وانطلقت منافسة كأس العالم لريادة
مرة في عام  ،2019وقد حازت
األعمال أول ٍ
شركتان آسيويتان على المرتبة األولى في
النسختين األخيريتين  2021و 2020هما
 Todocالكورية الجنوبية ،وTurtleTree
 Labsالسنغافورية.

وفي تعليق له على انطالق مسابقة كأس
العالم لريادة األعمال في دولة قطر ألول
مرة ،قال السيد عبد الرحمن بن هشام
السويدي ،الرئيس التنفيذي باإلنابة لبنك
قطر للتنمية« :فتح المجال أمام المشاركة
في مثل هذه الفعاليات الدولية من أهم
مبادرات بنك قطر للتنمية لخدمة رواد
األعمال ،والتعريف بهم في مختلف المحافل
الدولية المعنية باالبتكار واإلبداع ،فضلاً
عن صناعة منظومة ريادة أعمال وطنية
تنافسية ،ال على مستوى دولتنا وحسب بل
على مستوى العالم ،بما يخدم مساعينا في
دعم رحلة شركاتنا الصغيرة والمتوسطة
ودوليا ،ونشجع كافة
وطنيا
وطموحاتها
ً
ً

روادنا على التقديم لهذه المسابقة وتمثيل
دولة قطر في هذا المنصة الدولية».
وتعتبر مسابقة كأس العالم لريادة األعمال
تنوعا على مستوى مجاالت عمل
األكثر
ً
الشركات ومراحل نموها المختلفة ،حيث
تستقبل مختلف أنواع الشركات ومجاالت
عملها ،ومراحل نموها سواء مرحلة الفكرة ،أو
مشروع ناشئ ،أو مشروع ناضج ،وال تتطلب
معايير المشاركة الكثير من الشروط؛
أبرزها أن يكون عمر الشركة أقل من سبع
سنوات ،وأن يكون للشركة سجل تجاري.
ومن أبرز مزايا المشاركة في مسابقة
كأس العالم لريادة األعمال :الظهور على
الساحة الدولية ،والتعرف على العديد

} بنك قطر للتنمية

من خبراء الصناعة في شتى المجاالت
الريادية ،واالستفادة من البرامج التدريبية
والتثقيفية التي ستنالها كافة الشركات
المشاركة ،أبرزها برنامج التسريع
لمنافسة كأس العالم لريادة األعمال ،وهو
برنامج تدريبي افتراضي لمساعدة رواد
ورائدات األعمال في مضاعفة فرصهم للفوز
في مرحلة التصفيات على مستوى دولتهم
والتأهل لألدوار المتقدمة ،إلى جانب مواد
تثقيفية وجوائز عينية أخرى بقيمة 100
ألف دوالر ألول مائة شركة حول العالم،
باإلضافة إلى الجوائز المالية والتي تبدأ من
مرحلة التصفيات األولية على مستوى الدول
المشاركة ،وصولاً إلى المراحل النهائية

والتي يصل فيها مجموع الجوائز إلى مليون
دوالر أميركي .وقد تم البدء في استقبال
ابتداء من 28
طلبات التقديم للمشاركة
ً
يوليو الجاري وتستمر عملية التقديم حتى
 28أغسطس القادم ،على أن يكون التقديم
عبر الموقع اإللكتروني لمسابقة كأس
العالم لريادة األعمال ،في حين يشرف
بنك قطر للتنمية على التصفيات الوطنية
على مستوى دولة قطر ،عبر لجنة تحكيم
متخصصة ومؤلفة من أبرز الشركاء
الوطنيين للبنك ،ليتأهل بعد ذلك الفائزون
القطريون الثالثة للمشاركة في المسابقة
الدولية التي ستقام في نوفمبر القادم في
المملكة العربية السعودية.
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« »7800شركة استفادت من تنظيم رسوم فتح الحساب ومتوسط الرصيد
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شركة تجني ثمار

تخفيض عموالت
نقاط البيع

أعلن مصرف قطر المركزي،
عن استفادة أكثر من 7,800
شركة متناهية الصغر من
قرار مصرف قطر المركزي
الخاص بتنظيم الرسوم
المتعلقة بفتح الحساب
ومتوسط الرصيد الشهري
التي تتقاضاها البنوك.

الدوحة

تسهيل المدفوعات االلكترونية وتقليل استخدام األوراق النقدية
«الكاش» وخلق بيئة تدعم تطوير االبتكار المالي واألعمال بما في
ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ،ويعكف «المركزي» حاليا على
تنفيذ اختبارات بيئة الصندوق الرملي (صندوق الحماية التنظيمي)
 sandboxوهي بيئة تنظيمية تجريبية لالبتكارات بالتكنولوجيا
المالية توفر مساحة آمنة الختبار الخدمات والمنتجات قبل طرحها،
األمر الذي يقلص مستويات
االنكشاف على أخطاء أو
مخاطر التنفيذ ..وتسمح
هذه البيئة لألفراد والشركات
باختبار أفكارهم وابتكاراتهم
المتعلقة بالتكنولوجيا المالية
من خالل البيئة التجريبية
التنظيمية ،ومن ثم يتم تقييم
المنتجات والخدمات المقترحة
واختيار المناسب منها العتمادها
وطرحها في السوق القطري
رسميا ،ومن المرجح أن تشمل قائمة االبتكارات في قطاع التكنولوجيا
المالية حلوال للمدفوعات الرقمية وتطويرا لتكنولوجيا المحافظ
اإللكترونية والتحويالت الدولية المباشرة ،إلى جانب حلول وابتكارات

$

وكشف مصرف قطر المركزي في تدوينة له عبر موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» ،عن استفادة أكثر من  2,800شركة متناهية
الصغر من قرار مصرف قطر المركزي الخاص بتخفيض العموالت
والرسوم الخاصة بنقاط البيع.
وجه
الصغر
متناهية
للشركات
دعمه
وفي أبريل الماضي وفي إطار
َّ
ُ
مصرف قطر المركزي ،في
تعميم كافة البنوك والمصارف العاملة في
ٍ
الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من ِقبل الشركات
ُمتناهية الصغر ،والتجار الموزعين للسلع التموينية ،ومحطات
الوقود األهلية بذلك.
ُ
ووجه
تقدم خدمة نقاط
مصرف قطر المركزي جميع البنوك التي
ِّ
َّ
البيع ( ،)POSلتوفير خدمه الدفع باستخدام رمز االستجابة السريع
( )QR Codeلدى التجار ،وتوفير إرشادات االستخدامات الالزمة.
ويستهدف مصرف قطر المركزي االرتقاء بفعالية خدمات الدفع
اإللكتروني بالقطاع المصرفي في دولة قطر ،وتشجيع التعامل
التحول إلى مجتمع غير نقدي،
بالخدمات اإللكترونية ،مما يدعم
ُّ
ودعما للدمج االقتصادي ،وتعزيز مشاركة كافة فئات شركات القطاع
ً
الخاص .ويباشر مصرف قطر المركزي تنفيذ استراتيجية تستهدف

أظهرت بيانات مصرف
قطر المركزي ارتفاع سعر
صرف الريال القطري
مقابل سلة من العمالت
الرئيسية التي سجلت
انخفاضا أمام العملة
الوطنية في شهر يونيو
 ،2022حيث سجل سعر
صرف اليورو مقابل الريال
مع نهاية يونيو انخفاضا
إلى  3.8316ريال مقارنة مع
مستوى  3.8506ريال في
مايو.
وتراجع سعر صرف الجنيه اإلسترليني
في يونيو إلى مستوى  4.4938ريال
من  4.5282ريال في مايو الماضي،
وانخفاض سعر صرف الين الياباني
في شهر يونيو إلى  2.7200ريال لكل
 100ين من  2.8240ريال لكل  100ين
في مايو الماضي.
وعلى المستوى االقتصادي ،تكشف
البيانات المتاحة عن ارتفاع الناتج
المحلي اإلجمالي في الربع األول من
العام  2022بنسبة  % 13.2إلى 197.7
مليار ريال من  174.7مليار ريال في
الربع الرابع من العام  ،2021وقد شكل
قطاع التعدين ما نسبته  % 42من
الناتج ،وشكلت القطاعات األخرى ما
نسبته  ،% 57.4وفي المقابل بلغ معدل
التضخم  % 5.4في الربع الثاني من
 ،2022وحققت الموازنة العامة للدولة
ارتفاعا في إجمالي إيراداتها بالربع األول
من  2022إلى مستوى  65.01مليار ريال
من  51.5مليار ريال في الربع السابق.
وانخفض إجمالي النفقات إلى 51.4
مليار ريال من  54.8مليار ريال في الربع
السابق ،وارتفع إجمالي الصادرات في
الربع األول إلى  103.8مليار ريال من 100
مليار ريال في الربع السابق ،وارتفع
إجمالي الواردات إلى  28.5مليار ريال من

لخدمات نقاط البيع وسداد الفواتير ،عالوة على ابتكارات تكنولوجية
في الخدمات التمويلية والصرافة مع تطوير منصات التمويل
الجماعي للمشاريع وحلول إلكترونية مالية للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،والمدفوعات القائمة على انترنت األشياء.
وفور نشوب جائحة كورونا وبنهاية مارس  2020أطلق مصرف قطر
المركزي نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال ( )QMPالذي يوفر
وسيلة جديدة وآمنة للدفع
اإللكتروني الفوري ،وذلك بعد
استكمال البنية التحتية وجميع
متطلبات النظام المركزي للدفع
اإللكتروني على مستوى الدولة،
ووفقا ألفضل الممارسات العالمية
في مجال خدمات الدفع عبر
الهاتف الجوال ..ويهدف النظام
إلى تمكين المستخدم من
استخدام المحفظة اإللكترونية
على هاتفه الجوال لتنفيذ عمليات
الدفع اإللكتروني من شخص إلى آخر وسداد أثمان المشتريات
باإلضافة إلى إجراء عمليات السحب والتغذية النقدية للمحافظ
اإللكترونية بشكل فوري وعلى مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع ،كما

تشجيع التعامل بالخدمات
اإللكترونية للتحول

لمجتمع غير نقدي

يوفر النظام إمكانية فتح
محافظ إلكترونية لجميع المستخدمين مما
يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة .ونظر ًا للطلب على
المدفوعات اإللكترونية ،حيث إنها تنمو بشكل متسارع ،ومن المتوقع
أن يزداد الطلب بشكل كبير خالل نهائيات كأس العالم لكرة القدم
قطر  ،2022فقد أطلق مصرف قطر المركزي مشروع ًا لتطوير البنية
التحتية لمدفوعات التجزئة في الدولة لمواكبة الطلب المتزايد.
ويهدف المشروع إلى بناء بنية تحتية للدفع على مستوى عالمي
مع أحدث التقنيات التي تسهل توفير نظام دفع آمن وفعال في دولة
قطر كما اتخذ «المركزي» مبادرة أخرى خاصة بالتكنولوجيا المالية
والمجاالت ذات الصلة ،إدراك ًا منه لدور مقدمي خدمات الدفع من
شركات التكنولوجيا المالية وغير المصرفية في تنمية االقتصاد
القطري ،فقد بدأ مصرف قطر المركزي بالعديد من اإلجراءات لدعم
نمو التكنولوجيا المالية مع معالجة المخاطر المتعلقة بها ،وتشمل
تلك المبادرات إعداد إطار تنظيمي للترخيص واإلشراف على عمليات
التقنيات المالية ،وصندوق الحماية التنظيمي الذي يدعم التقنيات
المالية ،والمبتكرين اآلخرين إلجراء تجارب حية في بيئة خاضعة
للرقابة تحت إشراف مصرف قطر المركزي .كما تم إنشاء قسم
خاص بالتكنولوجيا المالية في مصرف قطر المركزي يعمل كنافذة
واحدة لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.

} الريال القطري ..قوي

شملت اليورو واإلسترليني والين
وفقا لبيانات «المركزي»
} مصرف قطر المركزي

ارتفاع الريال مقابل عمالت عالمية في يونيو
« »103.8مليار ريال قيمة الصادرات
في « »3أشهر
 27.6مليار ريال في الربع السابق.
وعلى المستوى المصرفي ،ارتفع
إجمالي موجودات «أصول» البنوك
التجارية والمتخصصة بنحو 29.7
مليار ريال إلى  1858.5مليار ريال من
 1828.8مليار ريال في مايو الماضي،
وقد توزعت هذه الموجودات على

النحو التالي :البنوك اإلسالمية :وقد
ارتفعت موجوداتها في يونيو بنحو
 5.2مليار ريال إلى  543.2مليار ريال.
والبنوك التقليدية :وقد ارتفـــعت
موجــــــوداتها في يونيو بنحو 25.9
مليار ريال إلى  1263.6مليار ريال.
والبنوك المتخصصة :وقد انخفضت

قفـزة « »% 13.2بالناتـج إلى « »197.7مليـار بالـربـع األول

« »1.22تريليون ريال قيمة

التسهيالت االئتمانية في يونيو

موجوداتها في يونيو بنحو مليار ريال
إلى مستوى  12.6مليار ريال .والبـــــنوك
العربية واألجنبية :وقد انخــــــفضت
موجوداتها في يونيو بنحو  0.4مليار
ريال إلى  39مليار ريال.
وارتفع إجمالي التسهيالت االئتمانية
في شهر يونيو  2022بنحو  8.1مليار

ريال عن مايو ،2022ليصل مع نهاية
يونيو إلى مستوى  1227.8مليار ريال،
وتوزعت على النحو التالي :البنوك
اإلسالمية :وقد انخفضت مرابحاتها
في يونيو بنحو  1.9مليار ريال عن مايو
الماضي إلى  372.7مليار ريال .والبنوك
التقليدية :وقد ارتفعت تسهيالتها

االئتمانية في يونيو بنحو  10.5مليار
ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 830.1
مليار ريال .والبنوك المتخصصة:
وقد انخفضت تسهيالتها في يونيو
بنحو  0.87مليار ريال إلى 6.37مليار
ريال .والبنوك العربية واألجنبية :وقد
ارتفعت تسهيالتها في مايو بنحو 0.22
مليار ريال إلى  18.22مليار ريال.
وانخفض عدد شيكات التقاص في
شهر يونيو بنسبة  % 2.8إلى 370.4
ألف شيك مقارنة بـ 360.2ألف شيك في
مايو ،وارتفع إجمالي القيمة الشهرية
للشيكات إلى  24.3مليار ريال مقارنة
بـ 19.6مليار ريال في مايو ،وارتفعت
معدالت الفائدة على الودائع السنوية
على الريال في يونيو إلى مستوى 2.05
 %من  % 2في مايو الماضي ،وارتفعت
معدالت الفائدة على التسهيالت
االئتمانية لفترة  3سنوات فأكثر في
شهر يونيو إلى  % 4.54من  % 4.27في
مايو الماضي.

ارتفــاع أصول البنـوك القطرية إلى « »1.85تريليون ريال

اقتصاد

السنة ( - )27اإلثنين  3من المحرم 1444هـ الموافق  1أغسطس 2022م العدد ()9828

11

بلغت « »12.8مليار ريال في جلسة واحدة

مكاسب مليارية للبورصة القطرية
الدوحة

$

يستهدف الموظفين الذين يتعاملون مع الزوار

استهلت بورصة قطر

إطالق برنامج
«مضياف قطر» للتدريب السياحي

تداوالت األسبوع الجاري
على مكاسب قياسية

بلغت  12.8مليار ريال بارتفاع

رسملتها في نهاية جلسة

التداول أمس إلى مستوى
 734.94مليار ريال مقارنة

مع مستوى  722.14مليار

الدوحة

ريال في الجلسة السابقة

بدعم من ارتفاع شهية شراء

األسهم من قبل المحافظ

والصناديق المحلية
واألجنبية.

} بورصة قطر

وسجل المؤشر العام لبورصة قطر،
أمس ،ارتفاعا بقيمة  247.980نقطة ،أي ما
نسبته  1.89بالمائة ،ليبلغ مستوى  13ألفا
و 370.030نقطة.
وتم خالل جلسة أمس تداول  181مليونا
و 799ألفا و 041سهما ،بقيمة  506ماليين
و 543ألفا و 576.059ريال ،نتيجة تنفيذ
 14151صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم  37شركة،
فيما انخفضت أسعار  6شركات أخرى،
بينما حافظت شركتان على سعر إغالقهما
السابق..وتحظى بورصة قطر بحزمة من
محفزات النمو ،أبرزها أن بورصة قطر
تعتبر مالذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين
التي تجتاح االقتصاد العالمي ،وهو ما
عزز من استقطابها للتدفقات االستثمارية
األجنبية التي زادت وتيرتها منذ مطلع
العام الجاري في محاولة من المحافظ
والصناديق األجنبية لالستفادة من فرص
النمو عبر عمليات بناء مراكز على أسهم
تشغيلية وأخرى ثقيلة.
ومن أبرز المحفزات األخرى المهمة:
ارتفاع أسعار النفط ودورانها فوق مستوى
 110دوالرات للبرميل ،فضال عن رفع
سقف ملكية األجانب لدى قطاع واسع
من الشركات المدرجة من  % 49و، % 100
وهي خطوة من شأنها أن تزيد من حجم
االستثمارات األجنبية الواردة لألسهم
القطرية عالوة على مونديال  2022الذي
يمثل دفعة قوية لكل من االقتصاد
والبورصة القطرية.
وتسعى بورصة قطر إلى طرح حزمة من
األدوات المالية الجديدة ،أبرزها :إطالق

ارتفاع شهية
شراء األسهم
من القطريين
واألجانب
سوق للمشتقات المالية ،إلى جانب رفع
تصنيف السوق القطرية (البورصة) من
ناشئة إلى سوق متقدمة على المؤشرات
العالمية وتنويع المنتجات وتحسين
الخدمات االستثمارية ،حيث تعتبر
بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق
األوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من
حيث قيمة الرسملة السوقية ،كما أن
بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان
ستانلي كابيتال لألسواق الناشئة MSCI
ومؤشر فوتسي لألسواق الناشئة.
وفي السياق ذاته ،تدرس بورصة قطر
إطالق صندوق لالستثمار المستدام
 ESGبالتعاون مع شركة عالمية إلدارة
األصول بهدف تشجيع الشركات
المدرجة على تعزيز معايير االستدامة
البيئية واالجتماعية والمؤسسية ،وزيادة
الجاذبية االستثمارية للبورصة القطرية
أمام االستثمارات األجنبية التي تميل إلى
االستثمار باألسهم التي تتبنى معايير

زيادة أسعار
النفط تعزز
من وتيرة
الصعود
االستدامة ،فيما تشير البيانات المتاحة
إلى أن نحو  % 30من إجمالي الشركات
المدرجة في بورصة قطر تطبق معايير
االستدامة و % 43منها مصنف من قبل
مزودي البيانات العالميين.
وأقر قطاع واسع من الشركات القطرية
المدرجة في بورصة قطر رفع سقف ملكية
األجانب من  % 49إلى  % 100في خطوة
من شأنها استقطاب تدفقات استثمارية
أجنبية واردة إلى األسهم القطرية بواقع
 7.28مليار ريال قطري (ملياري دوالر) على
األقل..وتمهد هذه الخطوة الطريق لتنفيذ
خطة البورصة بشأن ترقيتها من سوق
ناشئة إلى سوق متقدمة ،حيث تعتبر
بورصة قطر أكبر ســوق ناشئة في الشرق
األوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة
من حيث قيمة الرسملة السوقية ،كما
أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي
كابيتال لألسواق الناشئة  MSCIوفوتسي
لألسواق الناشئة..ويمثل مونديال 2022

دفعة قوية للبورصة وسط حالة من التفاؤل
العام بين المستثمرين في المنطقة،
حيث تشير وكالة بلومبرغ األميركية إلى
أن كال من بورصتي قطر ودبي مرشحتان
لتصدر قائمة أكثر األسواق الخليجية
مكاسب في عام  ،2022وأنهما على رأس
قائمة االستثمارات األجنبية .ويراهن
المستثمرون على أداء أسهم شركات
التأمين خالل عام  ،2022وهو العام الذي
يشهد تطبيق التأمين الصحي اإللزامي
مستفيدة من صدور القانون رقم ( )22لسنة
 2021الخاص بتنظيم خدمات الرعاية
الصحية داخل الدولة والذي سيتم بموجبه
تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي للوافدين
يقدم خدمات الرعاية الصحية
والزائرين،
ّ
األساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية
الصحية في عدد من المرافق الصحية
الحكومية والقطاع الخاص ،وفق ًا لنظام
التغطية التأمينية لهم.
وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بإجراء
تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه
المسجلة لدى
عن طريق شركات التأمين
ّ
وزارة الصحة ،لتوفير التغطية التأمينية
األساسية لهم ،وينطبق االلتزام أيض ًا على
المستقدم لتوفير التغطية األساسية لمن
يستقدمهم..ومن خالل القانون الجديد
سوف تضطلع المؤسسات الخاصة
والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل
كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها ،كما
أن الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين
الصحي اإللزامي ،ولن تسمح باستغالل أي
طرف للتأمين خارج اإلطار القانوني مقابل
تربح مادي غير قانوني أو احتيال.

$

أعلنت قطر للسياحة عن إطالق برنامجها
«مضياف قطر» للتدريب السياحي ،وهو األول
من نوعه عبر اإلنترنت في قطر ،يهدف إلى تزويد
الموظفين الذين يتعاملون بشكر مباشر مع
الزوار مثل موظفي االستقبال في الفنادق ،ورجال
األمن في مراكز التسوق ،وموظفي المطاعم،
بالمهارات والمعرفة الالزمة لتحقيق التميز في
تقدم للزائرين سواء كانوا من
الخدمات التي
َّ
خارج قطر أو داخلها.
وقد تعاونت قطر للسياحة من خالل أكاديمية
التميز في الخدمة مع مجموعة من أبرز الخبراء
في صناعة السياحة والضيافة حول العالم
لتطوير برنامج «مضياف قطر» التدريبي .ويعد
البرنامج منصة تعليمية تفاعلية عبر اإلنترنت،
يوفر للموظفين إمكانية التعلم من مختلف أنواع
األجهزة اإللكترونية وفي األوقات التي تناسبهم.
كما يوضح البرنامج للموظفين الذين يتعاملون
بشكل مباشر مع الزوار كيف يمكنهم تعزيز
تجربة الزوار وتخطي توقعاتهم لتوفير تجارب
استثنائية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج التميز في
الخدمة الذي أطلقته قطر للسياحة في إطار
تحقيق أحد أهدافها االستراتيجية وهو تعزيز
تجربة الزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم
إلى قطر.
وبهذه المناسبة ،قال سعادة السيد أكبر
الباكر ،رئيس قطر للسياحة والرئيس
التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:
«إن تعزيز تجربة الزائر تمثل جزء ًا ال يتجزأ من
استراتيجيتا السياحية الرامية إلى تنويع موارد
االقتصاد الوطني ،ولذلك يسعدنا أن نعلن عن
إطالق برنامج مضياف قطر للتدريب السياحي
الذي سوف يسهم في تطوير قدرات وأداء جميع
األفراد الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الزوار،
ويزودهم باألدوات والمهارات الالزمة لتحقيق
التميز في الخدمة وترسيخ مكانة قطر كوجهة
سياحية رائدة».
وأضاف سعادته« :يهدف البرنامج إلى طرح

إحدى الوجهات األساسية للمواطنين

 :QIB-UKتعافي سوق مبيعات العقارات في لندن
الدوحة

$

استعرض تقرير  QIB-UKالتابع
لمصرف قطر االسالمي لشهر يوليو
تطورات السوق العقارية في المملكة
ً
خاصة في لندن ،والتي تبقى
المتحدة،
األساسية للمواطنين
الوجهات
إحدى
َّ
القطريين.
وأشار التقرير إلى تعافى سوق المبيعات
الرئيسي في لندن ،وانتعش الطلب
في العاصمة بعد جائحة كورونا مع
انخفاض منحنى «النزوح إلى الريف»
وانتعاش اقتصاد المملكة المتحدة.
وحسب بيانات «نايت فرانك» ،سجل
عدد المشترين المحتملين الجدد
المسجلين في لندن خالل مايو 2022
ثالث أعلى رقم خالل العقد األخير.
كما ارتفع العرض أخير ًا مع تصاعد
التحذيرات االقتصادية ،وارتفاع معدالت
اّ
الملك أن األسعار
الرهن العقاري ،وشعور
قد تكون بلغت الذروة .ويؤكد على
ذلك ،وفق ًا لبيانات «نايت فرانك» ،عدد
إخطارات البيع الجديدة (المقدمة من
المالك) في مايو والذي كان سادس أعلى
رقم في عشر سنوات.
ومع ارتفاع الطلب والعرض على حد
سواء ،كانت النتيجة الحتمية هي
المزيد من الصفقات والمعامالت .في
الواقع ،كان عدد العروض المقبولة في
مايو أعلى رقم شهري منذ عقد .ويتشابه
هذا النمط إلى حد كبير في وسط لندن

ومدن لندن الخارجية ،حيث سجلت
كلتا المنطقتين أعلى معدل للعروض
المقبولة منذ عشر سنوات .وعلى الرغم
من أن ارتفاع أرقام المبيعات قد يتأخر،
إال أن شهر مايو كان عاشر أعلى شهر
في الصفقات خالل عقد من الزمان ،مع
تعليق العمل برسوم ضرائب العقار.
و قال السيد توم بيل ،رئيس أبحاث
العقارات السكنية في شركة «نايت
فرانك»« :مع تزايد قدرة العرض على
مواكبة الطلب المتزايد باتت الفرصة
مواتية للمشترين والبائعين في سوق
العقارات في لندن .ولمن يتساءل عن
وقت انتهاء هذه الفترة من النشاط
القوي ،فمن المحتمل أن تستمر لفترة
أطول في المنطقة األولى لما تتمتع به
من مواصفات مقاومة للركود مثل وسط
لندن ،وألن التعافي على المدى الطويل ما
يزال جاري ًا».
و تسير األسعار في وسط لندن وخارجها
بشكل متزايد على مسارات مختلفة،
ونحن نتوقع أن تتفوق أسعار وسط لندن
على معظم أسواق المملكة المتحدة
األخرى خالل السنوات الخمس المقبلة.
وال يزال وسط لندن في مرحلة التعافي
بعد سبع سنوات من الركود الناجم
عن الزيادات الضريبية وعدم اليقين
السياسي .وسوف يقوم المشترون
الدوليون ،والذين ال تتوفر إحصائيات
دقيقة بأعدادهم حتى اآلن ،بتسريع
هذا التوجه ،خاصة في ظل االنخفاض
األخير للجنيه اإلسترليني .وفي أثناء

ذلك ،شهد النمو الفصلي في منطقة لندن
الخارجية انخفاض ًا في مايو للشهر الثالث
على التوالي ،حيث أصبح السباق على
العقارات أقل حدة بشكل طفيف ،وكان
الرتفاع كل من معدالت الرهن العقاري
وتكاليف المعيشة تأثيرهما أيض ًا.
وشهدت األسعار في وسط لندن ارتفاعاً
بنسبة  %2.4خالل العام حتى شهر
مايو ،وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ
أبريل  ،2015بينما في لندن الخارجية،
ارتفعت األسعار بنسبة  %4.8خالل
فترة  12شهر ًا ،وكانت أيض ًا أعلى معدل
نمو سنوي في أكثر من سبع سنوات.
وتأكيد ًا على مدى التعافي ،ال تزال أسعار
وسط لندن أقل من أعلى مستوى مسجل
لها في أغسطس  2015بنسبة ،%15.3
بينما ظلت األسعار في لندن الخارجية
أقل بنسبة  %7.8عن آخر ارتفاع مسجل
لها في يوليو .2016
وعلى جانب آخر ،من المرجح أن يشهد
سوق اإليجارات هذا الصيف فترة مخيبة
آلمال المستأجرين .فبينما تستعيد
سوق المبيعات التوازن بين العرض
والطلب ،يظل عدد العقارات المتاحة
لإليجار منخفض ًا مقارنة بالطلب في
لندن والمناطق الرئيسية .ومع ذلك،
هناك دالئل مبكرة على أن العرض قد
يشهد انتعاش ًا بطيئ ًا.
وفي مايو ،كان عدد تقييمات السوق
(وهو مؤشر رئيسي للطلب) عاشر
أعلى رقم في عقد .ويتمثل أحد أسباب
الزيادة في أن العديد من المالك يؤجرون

ممتلكاتهم بعد الفشل في الوصول إلى
سعر البيع المرغوب في سوق المبيعات.
ويبدو أن نمو األسعار في مدن لندن
الخارجية يتباطأ حيث يشهد السباق
على العقارات بعض الهدوء ،ويتزايد
بشكل مطرد في وسط لندن ،مع إحجام
المشترين الدوليين وعدم عودة أعدادهم
إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وهناك سبب آخر يتمثل في التأثير
على معدل المستأجرين نتيجة تغيير
عدد متزايد من العمال لوظائفهم ،أو
مغادرتهم المملكة المتحددة كلي ًا؛ ووفق ًا
لدراسة عالمية أجرتها  PwCللخدمات
المحاسبية ،من المرجح أن يترك واحد
من كل خمسة عمال وظائفهم في األشهر
االثني عشر المقبلة سعي ًا لتحسين
األجور ولشعور أكبر باإلنجاز.
وفي الوقت نفسه ،يغري ارتفاع
اإليجارات المزيد من المالك بالعودة إلى
السوق ،وهو توجه من شأنه أيض ًا أن
يدعم الطلب ،كما نوضح فيما يلي بمزيد
من التفصيل حيث ارتفع متوسط قيم
اإليجار في وسط لندن بنسبة %29.1
في العام حتى مايو .وكان االرتفاع أقل
مما كان عليه في أبريل ،مما يشير إلى
أن الزيادات المرتفعة األخيرة قد بلغت
ذروتها .وتراجعت قيم اإليجارات بشكل
حاد في أوائل عام  2021حيث أدت القيود
على اإلقامة إلى فائض في العقارات التي
تؤجر لمدد قصيرة مقابل العقارات
التي تؤجر لمدد طويلة ،وهو ما أدى إلى
انخفاض اإليجارات.

الباكر :ترسيخ

}  QIB-UKالتابع لمصرف قطر اإلسالمي

مكانة قطر كوجهة
سياحية رائدة

} أكبر الباكر

مفهوم جديد للتدريب وتقديم معلومات موحدة
للمشاركين ،إذ انه من الضروري جد ًا أن يعي
الموظفون كيفية إرضاء الزوار الذين هم على
تواصل مباشر معهم .وينبغي أيض ًا على
الموظفين أن يدركوا أن الهدف ليس مجرد
تمكينهم من تأدية مهامهم ،إنما أيض ًا تقديم
تجارب مميزة للزوار في كل مرحلة من مراحل
زيارتهم سواء كان ذلك شفهي ًا أو خطي ًا».
ويتبع برنامج «تميز الخدمة» منهج ًا متعدد
الجوانب لضمان رحلة سلسة للزوار ،حيث
ستتعاون قطر للسياحة مع الشركاء في تقييم
الموظفين الذين يتعاملون مع الزوار عبر جميع
القطاعات وتقديم التدريب والشهادات مع تحديد
معايير الرعاية لدى الموظفين الذين يتعاملون
مع الزوار عبر جميع القطاعات ،وسيستمر
البرنامج في التوسع ،والتعاون مع المزيد من
الشركاء لتحسين جودة الخدمة.
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في الواليات المتحدة األميركية

«الكشافة القطرية» تشارك
في مخيم السالم العالمي

تقدمها للقطريين المستوفين للشروط« ..التنمية االجتماعية»:

شهر للرد على طلب «مساعدة بدل خادم»
كتب

محمد الجعبري

أكدت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة أن فترة الرد على
طلب مساعدة بدل الخادم تستغرق شهرا ،وذلك لما
يقوم به قسم الضمان االجتماعي في عملية البحث
للحالة ومن ثم عرضها على المدير إلبداء الموافقة
أو الرفض ،مشيرة إلى ان تلك الخدمة للمواطنين
القطريين ،الذين يستوفون شروط صرف المساعدة.

النعمة :تهدف إلى تبادل الخبرات
والمهارات وصقل قدرات المشاركين
الدوحة

$

غادر أمس وفد الكشافة القطرية للمشاركة
في مخيم السالم العالمي للكشاف المسلم
في الواليات المتحدة األميركية الذي يقام
خالل الفترة من  31يوليو إلى  06أغسطس
2022م ،حيث يمثل كشافة قطر في المخيم
العالمي ثمانية كشاف وقائدين.
وقد أشار القائد حمد العمري إلى أن مشاركة
وفد الكشافة القطرية تهدف إلى تحقيق
أهداف المخيم التي منها نشر مفهوم السالم
بين ابناء الشعوب وتوضيح الدور الذي
تعيشه دولة قطر ومدى تقديرها ورعايتها
للسالم الحقيقي ،كما يهدف المخيم إلى
ممارسة المنهج الكشفي لمرحلة الفتيان
وتوطيد الصداقات بين شعوب العالم ،وقد
تمت االستعدادات الالزمة للمشاركة والتي
منها اليوم القطري والمعرض الذي يعكس
ثقافة وحضارة دولة قطر.
وأكد القائد حمد العمري رئيس الوفد على

أهمية المشاركة في هذا الحدث المشفي
العالمي في الواليات المتحدة األميركية،
وقال :إنها فرصة جيدة لتبادل الخبرات
وعكس ثقافة قطر ونقل تراثها والتعريف
بمنجزات النهضة التي تشهدها قطر
في كافة الميادين الصحية والتعليمية
والكشفية والتنموية واالقتصادية.
وأضاف :إن كل كشاف مشارك هو سفير
لوطنه ،وعلينا أن ننقل كل ما هو خالق
وجيد عن قطر ،وأن نكون خير سفراء لذلك،
وأن نستثمر المشاركة لكسب المزيد
من الصداقات والخبرات الجديدة ،متمني ًا
للمشاركين التوفيق والنجاح.
وقال القائد علي النعمة إن المشاركة في
هذه المخيمات الكشفية تهدف إلى تبادل
الخبرات والمهارات والفنون بين األقاليم
والجمعيات والمنظمات الكشفية العالمية
وتصقل مهارات وقدرات وكفاءات الفتية
المشاركين بمجموعة من األنشطة والبرامج
التي تعكس قدراتهم العقلية والبدنية وتقدم
مجموعة من البرامج التي تخدم المجتمع.

و قا لت
ا لو ز ا ر ة
إن مساعدة بدل
الخادم ،يتم صرفها لكل من المعاق
والعاجز عن العمل والمسن والمطلقة
واألرملة واليتيم وأسرة المساجين وأسرة
المفقود والزوجة المهجورة ،حيث تقدر
قيمتها بمقدار ( )1500ألف وخمسمائة
ريال شهري ًا ،وذلك
بناء على تقرير طبي
ً
من الجهة الطبية التي تحددها الجهة
المختصة بشؤون الصحة العامة في
الدولة يفيد حاجة كل منهم إلى شخص
يقوم برعايته ،وذلك ما لم تكن الدولة قد
قامت بتوفير الرعاية ألي منهم.
وبينت الوزارة أنه يجب على مقدم
الطلب تقديمه بشكل ورقي من خالل
تعبئة نموذج طلب مساعدة ثم رفعه
على الموقع االلكتروني للوزارة ،ويكون
الطلب مرفقا مع العديد من المستندات
المطلوبة إلى قسم الضمان االجتماعي،
وهي عبارة عن  2صور شخصية ،شهادة
إثبات راتب له وألبنائه العاملين من
الذكور ،شهادة إثبات من اللجنة الطبية
تثبت حاجته لمن يقوم برعايته ،صورة
من البطاقة الشخصية له وللمقيمين
معه في المسكن.
حيث يقوم قسم الضمان االجتماعي
بعملية البحث للحالة ومن ثم عرضها
على المدير إلبداء الموافقة أو الرفض
وهي مدة تستغرق
شهرا ،وفي حالة
ً
الموافقة تصرف المساعدة في الشهر
ً
التالي
مباشرة ،وفي حال وجود أي تأخير
تصرف المساعدة للمستفيد بأثر
ً
أيضا بإبالغ
رجعي ،حيث يقوم القسم
المستفيد بالموافقة على الخدمة عن
طريق الهاتف ويشمل االتصال وإرسال
رسالة نصية .SMS

حتى أكتوبر المقبل« ..أشغال»:

تمديد مهلة اشتراط
تثبيت أجهزة تتبع للصهاريج

أعلنت هيئة األشغال العامة «أشغال» عن
تمديد مهلة اشتراط تثبيت أجهزة تتبع
للصهاريج لدخول محطات معالجة مياه
الصرف الصحي إلى أكتوبر .2022
وأوضحت أشغال  -عبر حسابها على تويتر -
أن تمديد المهلة يأتي في إطار إعطاء أصحاب
الصهاريج من شركات أو أفراد مهلة إضافية
لاللتزام.
دعت هيئة األشغال العامة «أشغال» أصحاب
صهاريج الصرف الصحي لتركيب أجهزة
تتبع عليها للتمكن من دخول محطات
معالجة مياه الصرف الصحي قبل اإلثنين
المقبل األول من أغسطس ،حيث لن يسمح
للصهاريج التي لم تقم بتركيب األجهزة
بدخول المحطات.
وتتيح أجهزة التتبع متابعة حركة
الصهاريج ،والتأكد من االلتزام بالتفريغ في
المحطات المخصصة وعدم التفريغ بشكل
عشوائي بالمناطق المحظورة ولضبط
حركة الصهاريج خالل فترة استضافة دولة

من المعاق والعاجز

عن العمل والمسن

} الفئات المستحقة

كما حددت وزارة التنمية االجتماعية
واألسرة خطوات التقديم على طلب
مساعدة ضمان اجتماعي لألسر

المحتاجة ،الفتة إلى أنه يجب تقديم
الطلب بشكل ورقي من خالل نموذج
يجب على الطالب تعبئته من خالل

والمطلقة واألرملة

موقع وزارة التنمية ،مشترطة ضرورة
أن تشمل عملية التقديم إرفاق بعض
المستندات المطلوبة إلى قسم الضمان
االجتماعي والتي تشمل :صورة من
البطاقة الشخصية لرأس العائلة
ولزوجته وألوالده الدارسين فوق  18سنة،
وشهادة ميالد األبناء األقل من  18سنة،
وشهادة دراسية لألبناء لمن تجاوز سن
الثامنة عشرة ،وشهادة إثبات عدم زواج
للبنات المنقطعات عن التعليم.
وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة
بالوزارة ستقوم بمطابقة المستندات
المرفقة مع الطالب مع صورة
المستندات المقدمة ،مطالبة بضرورة
إقرارا
أن يقدم مستحق المعاش
سنويا
ً
ً
للوزارة عن حالته االجتماعية والمالية
عند تجديد بطاقة صرف المعاشً ،
وفقا
للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض،
حيث يقوم قسم الضمان االجتماعي
بعملية البحث للحالة ،ومن ثم عرضها
على المدير المسؤول إلبداء الموافقة
أو الرفض في مدة ال تستغرق أكثر
من شهر ،وفي حالة الموافقة تصرف
ً
مباشرة،
المساعدة في الشهر التالي
وفي حال وجود أي تأخير تصرف
المساعدة للمستفيد بأثر رجعي ،كما
ً
يقوم القسم
أيضا بإبالغ المستفيد
بالموافقة على الخدمة عن طريق الهاتف
ويشمل االتصال وإرسال رسالة نصية
.SMS
ونــوهــت الوزارة بأنـــه يـجــــــوز إلدارة
الضمان االجتماعي أن تقرر صرف
المعاش للزوجة أو أحد األوالد أو
لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على
مستحق ،إذا تبين أن مستحق المعاش
ال يحسن التصرف في معاشه لصغر
سنه ،أو لحالته الصحية ،أو العقلية ،أو
الخلقية.

نظمته كلية االقتصاد واإلدارة بمعهد الدوحة

يوم تعريفي لطالب برنامج الماجستير التنفيذي
الدوحة

قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم .2022
وسيساهم الجهاز الجديد في مراقبة حركة
الصهاريج بشكل مستمر ما سيساعد على
التقليل من مخالفات أصحاب الصهاريج
لقوانين البيئة ،هذا باإلضافة إلى أن النظام
الجديد يعمل على تقليل مسافة التنقل
التي تقطعها الصهاريج عبر شبكة الطرق في
جميع أنحاء قطر من خالل تحديد مواقعها
وتحديد الموقع األقرب لمحطات المعالجة.
وكانت «أشغال» قد منحت مهلة  5أشهر
ألصحاب الصهاريج من شركات أو أفراد
لتركيب أجهزة التتبع على أن تتوقف
اعتبارا من  1أغسطس  2022عن منح أو
ً
تجديد تصاريح الصهاريج لتصريف مياه
الصرف الصحي وتعبئة المياه المعالجة
في المحطات التابعة لها دون تقديم دليل
وفعال ومطابق
على وجود جهاز تتبع مثبت َّ
للمعايير ،ولن يتم السماح بدخول أي
صهـــريج ال يحتـــوي علــى جهــاز تتبـع بعـد
هذه المدة.

يتم صرفها لكل

$

نظمت كلية االقتصاد واإلدارة والسياسات العامة بمعهد
الدوحة للدراسات العليا ،أمس السبت  30يوليو ،2022
يوما تعريفيا للترحيب بالفوج السابع من طالب برنامج
ً
الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة للعام األكاديمي
.2023 - 2022
شهد اليوم التعريفي حضور الدكتور عبدالوهاب األفندي،
رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا ،الذي رحب
بالحضور وبارك انطالقة العام األكاديمي لألفواج الجديدة
في البرامج التنفيذية ،وذكر الدكتور عبدالوهاب في
كلمته أن البرامج التنفيذية ركيزة أساسية لمعهد
الدوحة ،خاصة أنها تركز على خدمة المجتمع المحلي
وتنهض بالجانب المعرفي الالزم توفره في جميع مراكز
القيادة وصنع القرار.
وأثنت األستاذة إيمان السليطي ،المديرة التنفيذية
للقطاع اإلداري والمالي بالمعهد ،على كلمة السيد رئيس
المعهد ،كما أكدت على دور البرامج التنفيذية وأهميتها
في تعزيز القدرات لدى الكوادر اإلدارية المتميزة من
المسؤولين والمديرين التنفيذيين ورؤساء األقسام،
واستكمال أدواتهم المعرفية والنظرية ،وتمكينهم من قيادة
منظمات الخدمة العامة والمدنية وإدارتها بكفاءة وفعالية.
ورحب الدكتورحامد علي ،عميد كلية االقتصاد واإلدارة
والسياسات العامة ،بطالبات وطالب الفوج السابع ،وحثهم
بدوره على االجتهاد لتحصيل ثمار التفوق ،واالستفادة من
المتاحة لخدمة الطالب.
بيئة المعهد المتنوعة وموارده ُ
وبعد الخطابات الترحيبية والفيديو التعريفي بالمعهد
ومرافقه ،انخرط طالب البرنامج في عرض تعريفي
لجميع الجوانب المتعلقة بالخطة الدراسية ونظام
الدراسة والسياسات األكاديمية وااللتزامات واإلجراءات
واللوائح اإلدارية ،وتمت اإلجابة عبر العروض التقديمية
التي قدمها السيد محمد العتر ،المشرف اإلداري للبرامج
التنفيذية عن جميع تساؤالت الطالب ،الذين تفاعلوا
بصورة كبيرة مع تلك العروض.
ُيذكر أن برنامج الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة
هو برنامج معتمد من شبكة ناسبا بالواليات المتحدة
األميركية ،وقد جرى تصميمه بما يتناسب مع حاجة
المنطقة العربية إلى تنمية المعارف والمهارات الالزمة في
مجال اإلدارة العامة على نحو يسهم في إعداد الخريجين
لشغل الوظائف المتميزة في المؤسسات العامة وغير
الحكومية ،فضلاً عن إدارة وقيادة هذه المؤسسات.

آراء وﻗﻀﺎﻳﺎ
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التعرض للخطر

ال بد من المراجعة

نقص اللقاحات

انتقد وزير إسرائيلي سابق طريقة عمل جيش االحتالل
اإلسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية التي تقع
تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
وقال وزير القضاء ونائب وزير الخارجية األسبق ،يوسي
بيلين ،في مقال نشرته صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية
بعنوان« :نعيش في فوضى ..ما الذي نفعله في المنطقة
أ؟» .إن قيادة جيش االحتالل تعرض الجنود اإلسرائيليين
وعناصر «الشاباك» للخطر خالل اقتحامهم مدن الضفة
الغربية المحتلة ،مشيرا إلى اقتحامات جنين ونابلس
مؤخرا ،وفشلها في اعتقال مطلوبين فلسطينيين.
{ (إسرائيل اليوم)

ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية ،في
تحليل لها ،أن الحرب في أوكرانيا تركت كال من
الغرب وروسيا على حد السواء يترنحان ،مشيرة
إلى أن الوقت قد حان إلجراء مراجعة لصيرورة
الحرب الروسية األوكرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه باستثناء الحرب
العالمية الثانية ،فقد انتهت معظم الصراعات
الحديثة بالمفاوضات وليس بانتصار صريح في
ساحة المعركة ،مضيفة أن «حرب أوكرانيا قد
تتبع هذا الخط».
{ (التلغراف)

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية أنه قد ال
تكون لقاحات جدري القرود متاحة بسهولة لألميركيين
المعرضين للخطر إذا استمرت الحاالت في االرتفاع.
وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين األميركيين احتفلوا
بوصول حوالي  800ألف جرعة لقاح ضد جدري القرود،
لكنها أشارت إلى أن هذه اللقاحات ليست كافية
لتغطية األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة
بالفيروس ،ولن تصل المزيد من الجرعات حتى
أكتوبر.
{ (واشنطن بوست)

األقصى ..وحكاية العدوان المتصاعد
رأي $

جرائم

بشعة

سليمان سعد أبو ستة
باحث في الشأن الفلسطيني

المسجد األقصى بالتصاعد ،ففي عام 1982م حدثت ما عرفت
بمجزرة األحد ،حيث أطلق اإلسرائيليون النار على المسلمين
في المسجد األقصى ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين
وإصابة  60آخرين ،وفي عام  1983حاولت مجموعة إسرائيلية
متطرفة تدمير المسجد األقصى من خالل إدخال كميات كبيرة
من المتفجرات إليه ،وكادت تحدث كارثة كبيرة لوال اكتشافها،
وفي عام 1988م أطلق اإلسرائيليون النار في باحات األقصى ما أدى
إلى إصابة ومقتل  100فلسطيني ،وفي عام 1990م حدثت مجزرة
األقصى التي استُ شهد فيها  22وأصيب  ..200وخالل هذه الفترة
تصاعدت االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى ،والتي
كانت أول محاوالتها العلنية عام  1970حينما اقتحمت مجموعة
من أمناء الهيكل المسجد ،وقد أتبعت ما تسمى بمحكمة العدل
اإلسرائيلية ذلك الفعل بقرار يسمح لليهود في الصالة في باحات
األقصى ،حيث بدأت سياسة االقتحام تتصاعد رويد ًا رويد ًا.
ومن القضايا الالفتة فيما يتعلق بالعدوان على المسجد األقصى
خالل الفترات سابقة الذكر أن صورة العدوان على المسجد
األقصى لم تكن قادرة على الوصول إلى جموع الفلسطينيين،
مثلما حدث الحقا مع انتشار الهواتف الذكية وثورة التواصل
االجتماعي ،التي عززت إحساس الفلسطينيين بما يجري في
رحاب األقصى ،فقد بدأت محاولة التقسيم الزماني للمسجد

- ssabusitta1990@gmail.com

من قريب

االقتصاد
العالمي
محمد سالمة
كاتب أردني

eliesaliba1@gmail.com

جرائم القتل اإلسرائيلية
واالنتهاكات المستمرة بحق
الشعب الفلسطيني ،ومن
ذلك المشاريع وشق الشوارع
غير
االستيطانية وطرح مشاريع تُ ّ
من طابع مدينة القدس ،وهدم
المنازل وطرد واالستيالء على
منازل فلسطينية ،بهدف تكريس
مفهوم القدس الكبرى على األرض،
ومنع أي إمكانية ألي مفاوضات
مستقبلية حول المدينة ،كلها
قضايا ما كانت لتصل إلى ما
وصلت إليه لوال الصمت «المريب»
للمجتمع الدولي ،الذي تغاضى
طويال عن هذه الممارسات التي
بدأت منذ عام « ،»1967وطوعت
الحكومات اإلسرائيلية خاللها
كافة جهودها لسن قوانين تشرع
استمرار احتاللها والسيطرة على
أكبر مساحة من األرض لبناء
المستوطنات ،وتحقيق هدفها
األساسي ،أال وهو التهام أغلبية
األرض الفلسطينية من مختلف
المناطق ،والقدس بشكل خاص،
ووضعت مخططاتها لمنع وجود بنى
أساسية إلقامة الدولة الفلسطينية،
والتوصل إلى اتفاق حول مساحة
الدولة وحتى عاصمتها ،في أي اتفاق
مستقبلي.
إن اإلعدامات الوحشية المستمرة
بحق أبناء الشعب الفلسطيني ،هي
الوجه اآلخر القبيح لالحتالل ،ومن
أسوأ ما يفعله المجتمع الدولي هو
تعامله مع عمليات القتل هذه كأرقام
في اإلحصائيات ،تخفي حجم
المأساة واأللم الذي تتكبده األسر
الفلسطينية جراء فقدان أربابها
وأبنائها ،وهذا يعني أن المجتمع
الدولي تخلى عن مسؤولياته
إزاء انتهاكات وجرائم االحتالل
ومستوطنيه،واكتفىببعض
المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق
أو االستياء أو اإلدانات الشكلية ،ما
يشجع االحتالل وأجهزته المختلفة
على التمادي في جرائمه ،وفي
مقدمتها جرائم االستيطان والقتل
وهدم المنازل والتطهير العرقي،
وممارسة أبشع أشكال العنصرية
ضد الفلسطينيين ،مع غياب أية
تحقيقات إسرائيلية جدية في
الجرائم ضد الفلسطينيين ،وإن
وجدت فهي المتصاص ردود الفعل
الدولية ،وبطريقة هزلية بائسة غير
جدية ،تقوم على التالعب بمسرح
الجريمة وإخفاء األدلة واالعتقاالت
الشكلية لبعض المجرمين حتى
يتم اإلفراج عنهم بالسرعة الالزمة،
وهذا ما تكرر مع جميع حاالت
اإلعداماتالميدانية.

منذ احتالل الكيان اإلسرائيلي الجزء الشرقي من مدينة القدس
عام 1967م وهو يقوم بسلسلة إجراءات متتابعة ومتصاعدة
تهدف للسيطرة التامة على المسجد األقصى ،وتهويده،
وتحويله إلى بناء تلمودي صهيوني خالص ،وهي اإلجراءات
التي بدأها بمجرد فرض سيطرته على المدينة ،حيث خاض
محاولة فاشلة لفرض السيادة الحكومية على المسجد ،من
خالل تدخله في إجراءات موظفي األوقاف الذين ظلوا تابعين
لألردن ،ومن تلك اإلجراءات مث ًال :محاولة التدخل في مضمون
خطبة الجمعة ،وهو األمر الذي قوبل بمواجهة ورفض ،ما اضطر
االحتالل للتراجع.
وبدأ اإلسرائيليون في الدخول إلى المسجد األقصى عقب
االحتالل مباشرة ،ولكن كسياح أجانب وليس كإسرائيليين،
حيث إن غالبيتهم يحملون أكثر من جواز سفر ،وهو األمر الذي
تواصل لمدة ثالثة عقود تالية ،وفي عام 1969م أقدم يهودي
أسترالي يدعى مايكل دينيس روهان على إشعال حريق
المسجد األقصى ،الذي أدى إلى خراب كبير في معالم مهمة
في المسجد القبلي ومسجد عمر شملت السجاد والزخارف
واألقواس والنوافذ ،ومنبر صالح الدين ،ومحراب زكريا ،ودمر
الخراب مساحة تزيد عن  1500متر من المسجد القبلي أي
حوالي ثلث مساحته ،وساهم االحتالل في تأجيج الحريق من
خالل قطع المياه ،ومنع سيارات اإلطفاء التابعة له من الوصول
إلى المسجد.
في الوقت ذاته ،بدأت الحفريات أسفل المسجد األقصى
وفي محيطه على أمل اكتشاف آثار يهودية ،يتم البناء عليها
كإثباتات تؤكد ملكية اإلسرائيليين له ،أو على أمل أن تؤدي
الحفريات الضخمة إلى انهيار المسجد ،ما سيجعل إمكانية
تقسيمه أسهل من خالل السيطرة على عملية إعادة ترميمه،
وقد ُكشفت أول هذه الحفريات عام 1974م ،والتي تصاعدت
الحق ًا ،فكان من آثارها انفجار هبة النفق عام 1996م ،والتي
استمرت لثالثة أيام كفعل جماهيري فلسطيني ثوري ّ
مثل
خطوة انتقالية مهمة في مسار الصدام حول األقصى.
في الثمانينيات بدأت االعتداءات الصهيونية المسلحة على

األقصى مبكر ًا ،لكنها لم تتضح لكثيرين إال في عام 2015م مع
إعالن الحكومة الصهيونية تبني هذه السياسة رسمي ًا ،والتي
جاءت تعويضا عن عجزها عن فرض التقسيم المكاني ،حيث
خصصت أوقاتا يكون فيها المسجد لإلسرائيليين ،وباقي اليوم
فجر دائم ًا صراع ًا واسع ًا.
للفلسطينيين ،وهو األمر الذي ّ
وقد تعزز الفعل الفلسطيني الساعي لحماية األقصى والتمسك
به خالل السنوات األخيرة بشكل كبير جد ًا مقارنة بما سبق،
ويمكن فهم ذلك بمقارنة سريعة بين ردة الفعل الفلسطينية
على إحراق المسجد األقصى عام 1969م وبين محاولة االحتالل
منع الدخول إلى المسجد إال عبر البوابات اإللكترونية عام ،2017
وهو ما رفضه الفلسطينيون حيث اعتصموا على األبواب لمدة
أسبوعين ،ما صنع حالة توتر كبيرة ،أجبرت رئيس الوزراء
الصهيوني بنيامين نتانياهو على التراجع ،ورفع البوابات
اإللكترونية ،والسماح للمصلين بالدخول دون قيود.
وفي عام  2019اندلعت «هبة باب الرحمة» حيث اعتصم
المقدسيون على الباب الذي حاول االحتالل فرض إغالقه بالقوة،
وتواصلت الفعاليات االحتجاجية حتى نجح الفلسطينيون
في الدخول من الباب ،ثم تقدموا خطوة إلى األمام بالعودة إلى
الصالة في مصلى باب الرحمة الذي كان االحتالل قد أغلقه قبل
ذلك لمدة  16عاما.
وقد بلغ الفعل الفلسطيني المدافع عن المسجد األقصى ذروته
عام 2021م حيث اندلعت في مايو معركة سيف القدس ،والتي
بدأت بالمطالبة بمنع إخالء الفلسطينيين من الشيخ جراح،
لكن شرارتها الفعلية انطلقت بالهجوم الشرس لقوات االحتالل
على المرابطين والمرابطات في األقصى ،والذين هتفوا لمحمد
الضيف ،ورفعوا األعالم الفلسطينية ورايات فصائل المقاومة،
وهو األمر الذي تواصل الحق ًاّ ،
ومثل رابط ًا حيويا مباشرا بين
المسجد األقصى والمقاومة في قطاع غزة ،والتي حاولت أكثر
من مرة فرض حمايتها عليه ،وهو ما يعزز حالة التوتر في كافة
أرجاء فلسطين ،خشية اندالع مواجهة جديدة يكون عنوانها
المسجد األقصى.

مفتاح الحل في العراق
لم يعد خافي ًا على أي متابع ومنذ احتجاجات عام 2019
إلى يومنا هذا مقدار التوجس وعدم الثقة بين التيار
الصدري وقوى اإلطار التنسيقي المؤيدة لمؤسسة الحشد
الشعبي ،حتى جاءت انتخابات أكتوبر عام  2021والتي
أسفرت عن نتائج غير متوقعة ظلت محل جدل وتشكيك
صدقت من قبل
واعتراض لثالثة أشهر بعد إعالنها ،وأخير ًا ُ
المحكمة االتحادية وكان الفائز بها التيار الصدري بواقع
 73مقعد ًا نيابي ًا.
أعقب إعالن النتائج خطاب حاد لزعيم التيار الصدريالسيد
مقتدى الصدر ،خطاب النصر هذا أرسل رسائل مقلقة
للكتل التي تضررت نتائجها في االنتخابات.
في  11يونيو أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نوابه
البالغ عددهم ( )73نائب ًا باالستقالة وفي  12منه تم قبول
االستقاالت وكان قرار االستقالة مفاجئ ًا وصادم ًا لجميع
القوى السياسية.
جرت عملية استبدال النواب بسرعة وتصرف اإلطار
على أن هذه المبادرة فرصة له لترشيح رئيس
الوزراء وعقد جلسة كاملة النصاب النتخاب رئيس
للجمهورية ،ورغم محاوالت بعض قادة اإلطار بأن ُيشرك
زعيم التيار الصدري بمشاورات اختيار مرشح لرئاسة

د .حميد مسلم الطرفي
كاتب عراقي

الوزراء وان ال ينسى اإلطاريون أن التيارالصدري هو
الفائز األول في عدد األصوات ،وان تقديم استقاالت
النواب لم يكن عن طيب نفس أو رضا تامين لفسح
المجال لتشكيل الحكومة من قبل اإلطاريين اال أن
دعواتهم لم تلق آذان ًا صاغية من قبل الصقور وظنوا ان
بإمكانهم الفوز في هذه الجولة ،ثم اتبع ذلك التسريبات
الصوتية لزعيم ائتالف دولة القانون نوري المالكي
وهو صاحب العدد االكبر من النواب بعد استقالة
النواب الصدريين والتي تضمنت إساءة كبيرة لزعيم

التيارالصدري -رغم نفيها من قبله – كل ذلك ساهم في
زيادة تحطيم جسور الثقة بين اإلطار والتيار ،فالمالكي
في التسريبات الصوتية المسجلة يتوعد الصدريين
بالمالحقة والمطاردة.
أمام هذه الهواجس من كال الطرفين ودون ان تكون هناك
لقاءات وحوارات ،وأمام هذا االستقطاب الجماهيري الكبير
الذي يملكه التيار الصدري والتمثيل النيابي الذي يملكه
اإلطار بعد استقالة النواب الصدريين ،ال يبدو الحل
بالطرق الدستورية مفيد ًا ومقنع ًا فلم يعد أمام التيار اال
اللجوء إلى الشارع لفرض سياسة األمر الواقع ..اإلطار
التنسيقي تعامل بروح المسؤولية والتزم حتى اآلن بأعلى
درجات ضبط النفس ،وفي المقابل فإن زعيم التيار
الصدري سبق وان اتخذ قرارات مفاجئة لمنع انزالق األمور
إلى الصدام المسلح كما فعل في عام  2007إبان تولي
السيد المالكي لرئاسة الوزراء .دعوة كل األطراف للحوار
هي لمد جسور الثقة بين الفريقين وإلعطاء ضمانات
لبعضهما البعض وذلك سيحصل ان شاء الله ،ألن
الجميع يدرك أن النزاع المسلح بينهما سيترك آثارا مدمرة
على العراق بأكمله.
{ رأي اليوم

االقتصاد العالمي في حالة ذعر جراء قرار
الفدرالي األميركي رفع سعر الفائدة للمرة
الثالثة هذا العام ،ربع نقطة مئوية ( %,75نقطة
أساس) ،ودخول االقتصاد األميركي في حالة
ركود رغم نفي الرئيس األميركي جو بايدن،
فيا ترى لماذا يواصل الفدرالي األميركي رفع
نسبة الفائدة على الدوالر خالل الشهور القادمة،
وما تأثير رفع المركزي األوروبي رفع نسبة
الفائدة نصف نقطة مئوية على اليورو ..وما هي
أسباب الذعر في االقتصاد العالمي؟!.
بداية ..نحو ( )90تريليون دوالر مجمل اإلنتاج
العالمي سنويا ،حصة االقتصاد األميركي نحو
( )23تريليون دوالر ،وحصة االقتصاد الصيني
نحو ( )18تريليون دوالر وحصة االتحاد األوروبي
مع بريطانيا نحو ( )20تريليون دوالر ،والباقي
لباقي اقتصاديات العالم ،والعقوبات الغربية
على روسيا ،وقبلها العقوبات الترامبية (نسبة
إلى الرئيس ترامب) على الصين ،إضافة إلى
جائحة كورونا ،وضخ أميركا ( )1,9تريليون
دوالر تعويضات األزمة الصحية ،مما أدى إلى
زيادة نسبة االستهالك بأرقام فلكية ،وبنفس
الوقت تعطلت سالسل التوريد وتحولت
الموانئ األميركية إلى مقبرة للحاويات القادمة
غالبيتها من الصين وأوروبا ،وأدى ذلك إلى ارتفاع
جنوني بأسعار الشحن الدولية ،ورافق ذلك
ذعر اقتصادي عالمي برفع سعر الفائدة على
الدوالر قبل أيام ،وهناك توجهات كما ذكر رئيس
الفدرالي األميركي جيروم باول برفعات أخرى
في سبتمبر وديسمبر القادمين ،فيا ترى ما
األسباب؟!.
خبراء االقتصاد األميركي يتحركون
باتجاهين ،أولهما إبقاء االقتصاد العالمي
مرتبطا بالدوالر ،وإفشال جهود روسيا والصين
في تقليل االعتماد عليه في التبادالت الدولية،
وثانيهما زعزعة االقتصاد العالمي بإزاحة اليورو
من الطريق ،وإضعاف اقتصاد االتحاد األوروبي.
أسباب الذعر واضحة ،وخبراء االقتصاد يرون أن
الفدرالي األميركي برفعه سعر الفائدة بمبرر
مكافحة التضخم هو ذر للرماد في العيون،
والحقيقة الناصعة سببه تضخم المستوردات
األميركية من الصين أوال ومن أوروبا ثانيا ،وهذا
ما يفسر تراجع االقتصادين األوروبي والصيني،
ووحده االقتصاد األميركي يدير خياراته في
إبقاء تحكمه باالقتصاد العالمي.
{ الدستور األردني
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ﻋﺮﺑﻲ ودوﻟﻲ
العاهل المغربي:

نتطلع لعالقات طبيعية مع الجزائر
الرباط -األناضول -أعرب العاهل المغربي
الملك محمد السادس ،،عن تطلعه إلى العمل
مع الرئاسة الجزائرية إلقامة عالقات طبيعية
بين الشعبين الشقيقين.
وقال في خطاب بمناسبة ذكرى عيد العرش
(توليه الحكم)« :إننا نتطلع للعمل مع الرئاسة
الجزائرية ،ألن يضع المغرب والجزائر يدا
في يد إلقامة عالقات طبيعية بين شعبين
شقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية
ومصير مشترك».
وأضاف الملك محمد السادس« :ما يقال عن
العالقات المغربية الجزائرية ،غير معقول ويحز
في النفس».
وأردف« :نحن حريصون على الخروج من هذا

الوضع ،وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم
بين الشعبين».
وتابع« :الحدود التي تفرق بين الشعبين
الشقيقين المغربي والجزائري ،لن تكون أبدا
حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما».
وزاد« :أما فيما يخص االدعاءات التي تتهم
المغاربة بسب الجزائر والجزائريين ،فإن من
يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال
نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين».
ودعا الملك مواطنيه إلى «مواصلة التحلي بقيم
األخوة والتضامن وحسن الجوار التي تربطنا
بأشقائنا الجزائريين الذين نؤكد لهم بأنهم
سيجدون دائما المغرب والمغاربة إلى جانبهم
في كل الظروف واألحوال».

«إطار» مقترح لتمديد الهدنة باليمن
عدن  -قنا -أعلن مجلس القيادة الرئاسي في
اليمن أنه تسلم من المبعوث األممي هانس
غروندبرغ إطارا لتمديد الهدنة في البالد قبيل
ساعات من انتهائها.
وذكرت وكالة األنباء اليمنية «سبأ» أن المجلس
اطلع ،من وزير الخارجية أحمد بن مبارك ،على
رسالة مقدمة من المبعوث الخاص لألمم
المتحدة هانس غروندبرغ ،حول الهدنة واإلطار
المقترح لتمديدها.
وكان هانس غروندبرغ ،قد أعلن مطلع الشهر
الجاري عن اتفاق األطراف اليمنية على تثبيت
الهدنة الحالية خالل عيد األضحى.
وأكد ممثلو األطراف اليمنية في لجنة التنسيق

العسكرية خالل اجتماعهم الثالث في العاصمة
األردنية عمان خالل مطلع الشهر الجاري،
التزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية
داخل اليمن وخارجه ،كما اتفقوا على العمل
لتعزيز جهود بناء الثقة والمساعدة في إيجاد
بيئة مالئمة للحوار بين أطراف النزاع في اليمن،
وكذلك الحرص على حماية سالمة المدنيين
والبنى التحتية في البالد.
ودخل اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي في
هدنة بإشراف األمم المتحدة ،تضمنت وقفا
شامال إلطالق النار في جميع الجبهات على مدار
شهرين ،وتم تمديد الهدنة في الثاني من يونيو
الماضي لشهرين إضافيين.

في مرفأ بيروت

انهيار أجزاء من صوامع القمح
بيروت -األناضول -انهارت أجزاء من صوامع
القمح بمرفأ بيروت ،األحد ،دون وقوع خسائر
بشرية ،وذلك بعد أيام قليلة من حلول الذكرى
السنوية الثانية النفجار المرفأ .وذكر مراسل
األناضول ،أن الغبار غطى قسما من المرفأ بعد
انهيار أجزاء خرسانية ضخمة من الصوامع،
التي تدمرت أجزاء كبيرة منها خالل انفجار المرفأ
في  4أغسطس  .2020وتعليقا على الحادث،
دعت وزارتا البيئة والصحة في بيان مشترك،
إلى «ارتداء الكمامات تجنبا ألي مشاكل صحية
محتملة ناتجة من تنشق الغبار» الناجم عن
االنهيار .وأشار البيان ،إلى «وجوب إخالء المنطقة
األقرب من موقع الحادث ،كونها ستتأثر بكميات

كثيفة من الغبار» .وكانت الوزارتان قد حذرتا
في  25يوليو الماضي ،من احتمال انهيار أجزاء
من صوامع القمح نتيجة الحرائق المندلعة فيها
منذ مطلع يوليو المنقضي ،التي أرجع الدفاع
المدني سببها إلى «انبعاثات ناتجة عن تخمير
مواد موجودة بالصوامع» .وفشلت محاوالت
سحب الحبوب المخزنة في بعض جيوب
الصوامع ،كما تصعب عمليات إطفاء النيران
بسبب التصدع الذي يشكل خطورة على سالمة
أي عملية تدخل .وتحل الخميس ،الذكرى
السنوية الثانية النفجار مرفأ بيروت الضخم،
الذي أودى بحياة أكثر من  200شخص ،وأصاب
نحو  7آالف آخرين.

زيلينسكي يدعو إلى إخالء منطقة دونيتسك

قصف روسي عنيف على «ميكوالييف»
كييف (أوكرانيا)  -أ .ف .ب  -تعرضت مدينة
ميكوالييف في جنوب أوكرانيا لقصف روسي
مكثف قد يكون «األقوى» منذ بدء الحرب في
فبراير ،وأدى إلى مقتل شخصين ،وفق ما
ذكرت السلطات أمس .وكتب رئيس بلدية
المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تلغرام:
«تعرضت ميكوالييف لقصف مكثف .قد يكون
مشيرا إلى دوي «انفجارات
األقوى حتى اآلن»،
ً
قوية» على دفعتين ..وأفاد حاكم المنطقة
فيتالي كيم ،بمقتل شخصين من المدنيين،
في الضربات .وطالت ضربات أخرى مناطق
خاركيف (شرق) وسومي (شمال شرق) .وأعلن
رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف
أن بعض المباني تضررت في «سلسلة
انفجارات»وقتل شخص وجرح اثنان آخران في
منطقة سومي التي كانت هدفا «ألكثر من 50
ضربة» خالل الـ  24ساعة الماضية ،وفق الحاكم
دميترو جيفيتسكي.
وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو
حيث تركز موسكو الجزء األكبر من هجماتها،
قصف
إن ثالثة مدنيين قتلوا وأصيب ثمانية في
ٍ

السبت .ودعا الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي مساء السبت في رسالة مصورة
السكان إلى إخالء منطقة دونيتسك في شرق
البالد هرب ًا من «اإلرهاب الروسي» ،إذ تتعرض
مدنها لعمليات قصف دامية.
وقال« :ال زال مئات اآلالف من األشخاص واألطفال
في مناطق القتال العنيف في منطقة دونيتسك
( )...كلما زاد عدد األشخاص الذين غادروا
منطقة دونيتسك ،كلما قل عدد القتلى على يد
الجيش الروسي»
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،أمس،
مقتل عشرات الجنود األوكرانيين ،وتدمير
مدافع ميدانية من طراز مستا بي و 10عربات
مجنزرة في مدينة كوديما التابعة لـ دونيتسك.
وأوضحت الوزارة ،في بيان« :قصفت القوات
الروسية بأسلحة عالية الدقة تم إطالقها من
سالح الجو نقطة االنتشار المؤقت لوحدات اللواء
اآللي  72التابع للقوات المسلحة األوكرانية ،في
مدينة كوديما التابعة لدونيتسك ،حيث قضت
على ما يصل لـ  50جنديا ،ودمرت مدافع ميدانية
من طراز مستا بي و 10عربات مجنزرة».

األمم المتحدة تطالب بتجاوز الخالفات وتشكيل حكومة وطنية

دعوات دولية لـ «التهدئة العراقية»
نيويورك  -بغداد -
قنا  -وكاالت  -حثت
األمم المتحدة جميع
األطراف والجهات
الفاعلة بالعراق
على تجاوز خالفاتها
وتشكيل حكومة
وطنية فعالة من
خالل الحوار السلمي
والشامل ،وذلك على
خلفية االحتجاجات
المستمرة والتي
أصيب خاللها عدد من
األشخاص.
} المحتجون يواصلون اعتصامهم بالبرلمان العراقي

وشدد السيد أنطونيو غوتيريش األمين
العام لألمم المتحدة ،في بيان منسوب
إلى نائب المتحدث باسمه فرحان حق،
صدر في وقت متأخر أمس األول السبت،
على أهمية احترام حرية التعبير
والتجمع السلمي خاصة أنه من الحقوق
األساسية التي ينبغي احترامها في
جميع األوقات.
وناشد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة
بضرورة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة
الموقف ،وتجنب المزيد من العنف،
وضمان حماية المتظاهرين السلميين
ومؤسسات الدولة.
وعلى صعيد متصل ،أعربت بعثة األمم
المتحدة لمساعدة العراق عن بالغ
القلق إزاء التصعيد المستمر ،وقالت
البعثة في تغريدة على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر»« :إن إعالء أصوات
العقل والحكمة ضروري لمنع المزيد من
العنف» ،وطالبت جميع األطراف بخفض
التصعيد من أجل مصلحة العراقيين
كافة.
وكان متظاهرون مناصرون للتيار

تجدد االحتجاجات
ّ
في السودان
تجددت
الخرطوم -األناضول-
ّ
االحتجاجات في العاصمة
السودانية الخرطوم ومدن
أخرى ،أمس ،للمطالبة بـ«حكم
مدني» في البالد.
ووفق مراسل األناضول ،وشهود
عيان ،خرج آالف األشخاص في
العاصمة الخرطوم ،ومدن أم
درمان (غرب) وبحري (شمال)،
ومدني (وسط) ،وكسال (شرق).
وجاءت المظاهرات تحت شعار
«مليونية  31يوليو» بدعوة
من «قوى الحرية والتغيير -
المجلس المركزي (ائتالف
حكومي سابق) ،وتنسيقيات
لجان المقاومة (نشطاء)
للمطالبة بالحكم المدني.
وأغلق المتظاهرون عددا من
الشوارع الرئيسية والفرعية
وسط العاصمة بالحواجز
األسمنتية وجذوع األشجار
واإلطارات المشتعلة.

الصدري قد اقتحموا باحات البرلمان
العراقي للتنديد بترشيح السيد محمد
شياع السوداني لرئاسة الحكومة
العراقية الجديدة ،ما أسفر عن سقوط
 125جريحا بينهم  25عسكريا ،وفق ما
أفادت به وزارة الصحة العراقية.
ورغم مرور  10أشهر على االنتخابات
التشريعية في العراق ،ال يزال مسار
العملية السياسية معقدا في ظل
العجز عن انتخاب رئيس جديد للبالد
وتشكيل حكومة جديدة ،وسط استمرار
االحتجاجات على المرشح محمد شياع
السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء.
وطرح رئيس إقليم كردستان شمالي
العراق نيجيرفان بارزان ،أمس ،مبادرة
لعقد حوار سياسي بين األطراف
العراقية تستضيفها أربيل.
وقال بارزاني ،في بيان ،اطلعت عليه
األناضول« :إقليم كردستان سيكون
دائما جزء ًا من الحل ،لذا ندعو األطراف
السياسية المعنية في العراق إلى القدوم
إلى أربيل ،والبدء بحوار مفتوح جامع
للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على

المصالح العليا للبلد».
وأضاف« :نتابع بقلق عميق األوضاع
السياسية والمستجدات التي يشهدها
العراق ،وندعو األطراف السياسية
المختلفة إلى التزام منتهى ضبط
النفس وخوض حوار مباشر من أجل
حل المشكالت».
وزاد« :زيادة تعقيد األمور في ظل هذه
الظروف الحساسة يعرض السلم
المجتمعي واألمن واالستقرار في البلد
للخطر».
وأردف بارزاني« :في الوقت الذي نحترم
إرادة التظاهر السلمي للجماهير ،نؤكد
على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن
وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي
الدولة».
وعلى اثر تخلي قادة «اإلطار التنسيقي»
عن سياسة اإلطار التصعيدية ،لم يجد
زعيم ائتالف دولة القانون نوري المالكي
مجاال إال بتغيير موقفه ،داعيا هو اآلخر
التيار الصدري إلى الحوار.
وقال المالكي ،في بيان ،إن «تداعيات
األحداث األخيرة وتكرار سقوط السلطة

التشريعية وإشاعة أجواء الرعب
والخوف من المجهول األمني والسياسي
واالقتصادي ،تدعوني إلى أن أوجه ندائي
صادقا مخلصا إلى اإلخوة في اإلطار
والتيار ،التخاذ موقف مسؤول يستوعب
الصدمة وينطلق في حوار جاد بعيدا عن
المؤثرات السلبية».
وأضاف أن «جمهورنا وقع تحت ضغط
األزمة التي أضحت نتائجها مخيفه
ألنها تسلب أمنهم ومستقبلهم وحياتهم
الكريمة ،وإن المسؤولية الوطنية
والشرعية توجب علينا جميعا انتهاج
سبيل الحوار ،وتصحيح المسارات،
من أجل االنطالق في عملية إعادة بناء
دولة المؤسسات الدستورية الرصينة،
وتجنيب البلد والشعب مخاطر االنزالق
لما ال تحمد عقباه ،سيما إذا تدخل
السالح بدل التفاهم».
وأكد أنه «بعد سقوط المؤسسة
التشريعية وتهديد السلطة القضائية،
ليعلم الجميع أنه لن يوقف التداعي في
العراق إال الحوار والتسامح بين أطراف
العملية السياسية».

مستوطنون يقتحمون «األقصى»

حـملــة اعتـق ــاالت فــي الضـفــة
القدس المحتلة  -قنا  -اقتحم عشرات
المستوطنين ،أمس ،المسجد األقصى
المبارك من باب المغاربة بحماية
مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في
القدس المحتلة بأن مجموعات من
المستوطنين اقتحمت منذ الصباح
المسجد األقصى ،ونظمت جوالت
استفزازية في باحاته ،وتلقت شروحات
عن «الهيكل» المزعوم.
وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين
أدوا طقوسا تلمودية في باحات األقصى،
وتحديدا بمنطقة باب الرحمة.
وأشارت إلى أن شرطة االحتالل فرضت
قيودا على دخول المصلين إلى المسجد
األقصى ،واحتجزت هوياتهم عند بواباته
الخارجية ،وواصلت إبعاد العشرات عنه
لفترات متفاوتة.
المقدسية
الدعوات
وتتواصل

لتكثيف شد الرحال إلى المسجد
األقصى والرباط فيه ،لصد اقتحامات
المستوطنين ،ومواجهة مخططات
االحتالل التهويدية.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار
«جماعات الهيكل» المزعوم بحشد اآلالف
من عناصرها ،لتنفيذ اقتحامات واسعة
للمسجد األقصى في ذكرى ما يسمى
«خراب الهيكل» ،والذي يوافق السابع من
أغسطس المقبل.
وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،أمس،
حملة دهم وتفتيش في مناطق بالضفة
الغربية والقدس المحتلة ،تخللها
اعتقال  5فلسطينيين ،بالتزامن مع
اقتحام مستوطنين للمسجد األقصى
المبارك.
وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل
اعتقلت ثالثة فلسطينيين ،هم:
قصي طقاطقة ،وعيسى ثوابتة ،وعمار

ثوابتة ..وذلك بعد مداهمة عدة منازل
في بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم.
وفي طولكرم شمال الضفة ،أصيب عامل
فلسطيني برصاص االحتالل عند فتحة
بالجدار الفاصل لبلدة زيتا شمالي
طولكرم.
وأوضحت مصادر محلية أن االحتالل
اعتقل العامل بعد إصابته ،إثر محاولته
الدخول إلى مكان عمله داخل أراضي
الـ.48
وفي القدس المحتلة ،اعتقلت قوات
االحتالل الشقيقين كرم وقصي محمد
سليم ،بعد اقتحام منزل عائلتهما في
قرية بيت دقور شمال غربي المدينة.
وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية
والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات
االحتالل ،يتخللها دهم وتفتيش منازل
وتخريب محتوياتها وإرهاب ساكنيها،
خاصة من النساء واألطفال.

السفن تصل اسطنبول األربعاء

بـدء نـقــل الحـبـ ــوب األوكــرانـيـ ــة

} االستعدادات اكتملت لعملية نقل الحبوب األوكرانية

أنقرة  -عواصم  -وكاالت  -تستعد
أول سفينة لنقل الحبوب من الموانئ
األوكرانية لالنطالق في البحر األسود متجهة
إلى اسطنبول التركية التي أنشئ فيها
مركز التنسيق المشترك.
وقال متحدث باسم الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ،أمس ،إن هناك
احتماال كبيرا أن تغادر أول سفينة محملة
بالحبوب الموجهة للتصدير ،الموانئ
األوكرانية اليوم االثنين.
وأضاف إبراهيم قالن للقناة السابعة
التركية أن مركز التنسيق المشترك في
اسطنبول سيكمل على األرجح العمل
النهائي بخصوص طرق التصدير قريبا
جدا.
وفي  22يوليو ،أجريت في اسطنبول مراسم
توقيع «وثيقة مبادرة الشحن اآلمن للحبوب

والمواد الغذائية من الموانئ األوكرانية»
بين تركيا وروسيا وأوكرانيا واألمم
المتحدة .ويضمن االتفاق تأمين صادرات
الحبوب العالقة في الموانئ األوكرانية على
البحر األسود إلى العالم.
وأعلنت تركيا عن البدء بأعمال مركز
التنسيق المشترك للحبوب ،ويشارك فيه
ممثلون عن وزارات الدفاع التركية والروسية
واألوكرانية.
وفي حديثه لقناة «سي أن أن» التركية،
كشف القبطان التركي أحمد يوغل علي
بيالر ،المتواجد في ميناء چورنومورکس،
أن سفينته تنتهي من عملية التحميل
األحد ،وستنطلق مباشرة باتجاه تركيا.
وأضاف قبطان السفينة التركية
«بوالرينت» العالقة في الميناء منذ 24
فبراير الماضي أن سفينته ستكون هي أول

سفينة ستنطلق من الميناء محملة معها
«الذرة السائبة» ،مشيرا إلى أن سفنا أخرى
قامت بتحميل القمح وعباد الشمس وفول
الصويا.
بدورها ،ذكرت صحيفة «صباح» أن السفن
الفارغة التي ال تحمل أي حمولة لن يسمح
لها بمغادرة الموانئ ،مشيرة إلى أن القافلة
التي ستغادر الموانئ األوكرانية تتكون من
 16سفينة.
وأضافت الصحيفة أن المحطة األولى
للسفن ستكون مدينة اسطنبول ،وسيتم
رصدها ومتابعتها من «الطائرات المسيرة»
واألقمار الصناعية من لحظة مغادرتها.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون أول
سفينة تصل من الموانئ األوكرانية إلى
المياه اإلقليمية التركية في  3أغسطس.
وتابعت بأن الصومال هي الوجهة األولى

للحبوب األوكرانية ،وقال مسؤولو األمم
المتحدة إن زمن وصول سفن الحبوب إلى
الدولة األفريقية المهددة بالمجاعة قد يصل
إلى شهر ونصف.
وأكدت الصحيفة أنه سيتم تنفيذ
السيطرة الكاملة على «ممر الحبوب» الذي
سينقل  25مليون طن إلى العالم من المركز
الذي تم إنشاؤه في اسطنبول ،وقد اتخذت
التدابير الالزمة لضمان األداء الفاعل للممر
الذي سيسهم في خفض أسعار األغذية
العالمية.
وسيجري تتبع السفن عن طريق األقمار
الصناعية والطائرات بدون طيار ،وسيتم
إجراء التفتيش في ميناء الوصول ،ولن يتم
نقل السفن التي تغلق حركة تتبعها أو ال
تقدم أي معلومات شفافة حول حركتها إلى
المياه اإلقليمية التركية.
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السياق والنتائج والتداعيات

االستفتاء على الدستور في تونس

المركز العربي لألبحاث
استفتاء على مشروع الدستور الذي
شهدت تونس ،في  25يوليو ،2022
ً
سعيد لتغيير النظام السياسي في البالد .ويوافق
اقترحه الرئيس قيس
ّ
يوم االستفتاء الذكرى األولى لالنقالب الذي ّ
سعيد على دستور ،2014
نفذه
ّ
ويأتي بعد سلسلة من المراسيم التي بمقتضاهاُ ،ألغيت ُّ
جل المؤسسات
والهيئات الدستورية.
و ُر ِّكزت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يدي
ٌ
تجاذبات عديدة بشأن شرعيته
االستفتاء
الرئيس نفسه .رافقت
َ
ّ
المنظم وتنصيب
والسياق العام الذي جرى فيه منذ إصدار المرسوم
مرورا باللجنة المكلفة بصياغة مشروع
هيئة انتخابات جديدة،
ً
الدستور ،ووصولاً إلى يوم االقتراع.
ً
مرجعية لمشروع الدستور
«االستشارة اإللكترونية»
سعيد على الدستور ،أعلن في كلمة
بعد خمسة أشهر من انقالب
ّ
ً
جملة من اإلجراءات التي
وجهها إلى التونسيين ،في  13ديسمبر ،2021
وتضمنت الخريطة المعلنة
اعتبرها خريطة طريق للمرحلة الجديدة.
ّ
تنظيم «استشارة إلكترونية» ،وتسمية لجنة تتولى صياغة وثائق
تخص النظام السياسي والدستوري واالنتخابي ،وتنظيم استفتاء
على الدستور ،وصولاً إلى تنظيم انتخابات برلمانية خالل عام .2022
افتتحت «االستشارة اإللكترونية» ،التي تتطلب اإلجابة عن أسئلة
متعلقة بالنظام السياسي والشأن االقتصادي واالجتماعي والثقافي
والتربوي ،في  1يناير  ،2022وتواصلت إلى  20مارس من العام
نفسه .ورغم تعبئة وسائل اإلعالم والجهاز اإلداري للدولة وتجنيد
رق ج ّوالة في المدن والقرى ،وفتح مراكز اإلعالمية ودور الشباب
ِف ٍ
والثقافة ،ومنح مستخدمي اإلنترنت مجانية الوصول إلى المنصة،
ً
كبيرا ،ولم
عزوفا
صر ،فقد شهدت االستشارة
ً
والسماح بمشاركة القُ ّ
تتجاوز نسبة المشاركين فيها  5.9في المائة من مجموع البالغين
عاما فأكثر؛ وهي نسبة ،على ضعفها ،جرى التشكيك فيها؛
16
ً
ّ
تنظم من ِقبل هيئة مستقلة ،ولم تكن مراقبة،
بالنظر إلى أنها لم
ً
أيضا ،ومن بينها إمكانية
شابتها
وبالنظر إلى المشكالت التقنية التي
َ
تكرار مشاركة الشخص الواحد بمجرد تغيير شريحة الهاتف الذي
يستخدمه الستقبال رمز العبور.
سعيد أن االستشارة كانت
ورغم ضعف المشاركة ،اعتبر الرئيس
ّ
ناجحة ،وأن نتائجها ستكون مرجعية «الحوار الوطني» الذي سيتولى
صياغة مشروع الدستور ،وأن المشاركة في الحوار ستقتصر على
األطراف التي تقبل بمرجعية هذه النتائج ،وأتْ َبع ذلك بتشكيل «الهيئة
ّ
إطارا لـ «الحوار
لتمثل
الوطنية االستشارية من أجل جمهورية جديدة»
ً
الوطني» ،وك ّلف األستاذ الجامعي الصادق بلعيد برئاستها ،ودعا رؤساء
األحزاب المؤيدة له ،وعمداء كليات الحقوق ،وممثلين عن االتحاد العام
التونسي للشغل ،واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية ،واالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري ،والرابطة
التونسية لحقوق اإلنسان ،والهيئة الوطنية للمحامين بتونس،
ً
أطرافا مهمة؛
أن
وشخصيات سياسية ،إلى عضوية هذه اللجنة ،غير ّ
العام التونسي للشغل ،وعميد كلية الحقوق ،وآخرين،
مثل االتحاد
ّ
قاطعت الحوار.
حوارا بين القوى االجتماعية والسياسية الوازنة في
لم يكن ذلك
ً
سعيد،
قدمت اللجنة مسودة الدستور إلى الرئيس
تونس .وقد ّ
ّ
جدل كبير بين عدد من أعضائها بشأن استئثار رئيسها بلعيد
وسط
ٍ
بصياغة مسودة الدستور وإقصائهم من المشاورات المتعلقة بها ،غير
سعيد نشر مسودة أخرى تختلف حتى عن المسودة
أن الرئيس
ّ
التي س ّلمها له الصادق بلعيد؛ ما أدى إلى احتجاج بلعيد وإعالن براءته
من المسودة المنشورة التي اعتبر أنها تنطوي على «مطبات ومخاطر
جسيمة» ،و«تمهد لنظام دكتاتوري مشين».
ننتهيً ،
إذا ،إلى ورقة صاغها شخص واحد بموجب خططه وأفكاره
أن المشاورة اإللكترونية ،واللجنة االستشارية ،كانتا
المسبقة ،وإلى ّ

مجرد إجراءات شكلية.
هيئة انتخابات وحملة على المقاس
مرسوما
شملت عملية تهيئة الظروف إلجراء االستفتاء إصدار الرئيس
ً
في  21أبريل ،2022
حل بمقتضاه مجلس الهيئة العليا المستقلة
َّ
وع َزل
لالنتخابات؛ وهي هيئة دستورية منتخبة من مجلس النوابَ ،
وعين
جديدا
مجلسا
وج َّل أعضائها ،وشكّ ل  -بدلاً منها -
ً
ّ
ً
رئيسها ُ
رئيسه.
سعيد لمجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،
جاء حل الرئيس
ّ
عين ،في سياق تصفية مكتسبات عشرية
واستبدالها بمجلس آخر ُم َّ
االنتقال الديمقراطي في تونس ،وتمهيد الطريق الستحواذه على
جميع السلطات ،ومصادرة المؤسسات ،وتوظيفها لخدمة مشروعه.
الحد من
أن وجود هيئة انتخابات مستقلة من شأنه
ويدرك
سعيد ّ
ّ
ّ
ّ
مساري االقتراعين المبرمجين في خريطة الطريق؛
تدخله في توجيه
َ
وهما استفتاء  25يوليو  ،2022واالنتخابات البرلمانية المقررة في 17
ديسمبر .2022
سعيد
لم يكن تطويع هيئة االنتخابات التحدي الوحيد أمام الرئيس
ّ
للتهيئة لموعد االستفتاء؛ فقد تواصل العزوف عن التسجيل في
السجل االنتخابي كما كان عليه الحال في «االستشارة اإللكترونية».
المعين إلى اعتماد
رئيس الهيئة
سعيد
الرئيس
ولمواجهة ذلك ،دعا
ّ
ّ
َ
ُ
التسجيل اآللي واعتبار جميع التونسيين البالغين  18فأكثر
ناخبين ،ومنحهم حرية اختيار مراكز االقتراع يوم التصويت.
وعلى خالف المحطات االنتخابية التي شهدتها البالد منذ عام ،2011
ُمنعت األحزاب المعارضة من القيام بأي دعاية ضد مشروع الدستور،

الم ْبتسرة والتسجيالت اإلذاعية على
واقتصرت الحملة التلفزيونية ُ
عدد محدود من األشخاص والجمعيات واألحزاب المساندة؛ وجلها
ً
تمثيل برلماني ،باستثناء حركة
أي
أحزاب مشكّ لة
حديثا ،وال تمتلك ّ
ٍ
الخ َيم في مراكز المدن،
الشعب .وقد اقتصرت الحملة على بعض ِ
سعيد على واجهات بعض البنايات ،ولم
وعلى تعليق صور الرئيس
ّ
شعبي.
اجتماع
أي مهرجان أو
يتخللها ّ
ّ
واجهت السلطات جميع التحركات المعارضة؛ المناهضة لالستفتاء،
نظمها ّ
بعنف مفرط .ففي  22يوليو  2022تعرضت وقفة احتجاجية ّ
كل
من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ،وحزب التيار
الديمقراطي ،والحزب الجمهوري ،والقطب الديمقراطي الحداثي،
وحزب العمال ،وهي أحزاب منضوية إلى «الحملة الوطنية إلسقاط
االستفتاء» ،وعدد من الصحفيين والناشطين المدنيين ،لهجوم
عنيف من قوات األمن التي استخدمت الهراوات والغاز ،وقامت بجر
بعض القياديين المشاركين بالقوة وأوقفت عشرات منهم ،وتعرض
ً
أيضا.
يغطون األحداث للضرب والتعنيف
صحفيون
ُّ
جدل النتائج
فتحت مراكز التصويت أبوابها من الساعة السادسة من صباح يوم 25
يوليو  2022إلى الساعة العاشرة ليلاً من اليوم نفسه؛ وهي المرة األولى
التي يمتد فيها توقيت التصويت  16ساعة كاملة ،في حين كانت
صباحا إلى
المكاتب تُ فتح في مناسبات التصويت السابقة من الثامنة
ً
مساء .أما مكاتب االقتراع المخصصة للناخبين المقيمين
السادسة
ً
خارج تونس ،فقد افتُ تحت قبل ذلك بثالثة أيام.
توجه اهتمام ّ
جل المراقبين ،منذ بداية االقتراع ،إلى ِنسب المشاركة،
ّ
واضحا ،من خالل ما نقلته وسائل اإلعالم المختلفة من مراكز
وبدا
ً
االقتراع ،الضعف الشديد في اإلقبال؛ إذ اختفت الطوابير من أمام
مراكز االقتراع ،وغابت المظاهر االحتفالية ،وغاب الحماس ،وطغى
حضور كبار السن ،في حين تراجعت أعداد الشباب .ولم تنجح
عدسات كاميرات اإلعالم ،بما فيه المؤيد للرئيس ،في التقاط صور
لحشود تشارك في التصويت.
سعيد فرصة االقتراع لمهاجمة خصومه ،الذين
لم يف ّوت الرئيس
ّ
وصفهم بـ «الخونة» و«اللصوص» ،وتحميلهم مسؤولية الوقوف وراء
ضعف اإلقبال على التصويت ،واتهامهم بتوزيع األموال على المواطنين
لشراء ذممهم ،وتحريضهم على مقاطعة االستفتاء ،والتنكيل بالشعب
عبر قطع الماء والكهرباء والمواد التموينية ،وكأنهم هم الذين يحكمون
ً
واصفا االستفتاء بأنه «ارتفاع شاهق غير مسبوق في التاريخ»،
البالد،
متعهدا بمحاسبة خصومه ومحاكمتهم واسترجاع «آالف المليارات»
ً
التي نهبوها.
إثر غلق مكاتب االقتراع ،أعلنت هيئة االنتخابات النتائج األولية
فإن عدد المقترعين بلغ داخل البالد
للتصويت .وبحسب الهيئة،
ّ
فردا؛
فردا من مجموع المسجلين البالغ عددهم 8929665
2458985
ً
ً

أي بنسبة إقبال بلغت  27.54في المائة ،في حين شكّ كت مؤسسات
ً
مؤكدة أن نسبة اإلقبال كانت
المع َلن من الهيئة،
سبر آراء في الرقم ُ
فإن  3في المائة من المشاركين في
أقل .وبحسب المصدر ذاتهّ ،
أما
االقتراع صوتوا بـ «ال» ،في حين ص ّوت  92في المائة بـ «نعم»ّ .
بخصوص نتائج االقتراع في الخارج ،فقد راوحت ِنسب المشاركة،
وفق تصريحات لمسؤولي هيئة االنتخابات ،بين  6في المائة بأوروبا،
و 10في المائة في الدول العربية.
جدا ،حتى وفق النتائج
وعلى الرغم من نسب المشاركة المتواضعة ًّ
عبر عن
الرسمية ،فقد اعتبر الرئيس أن االستفتاء
ٌ
نجاح كبير ُي ّ
المضي في التأسيس لنظام جديد والقطع
إرادة شعبية قوية في
ّ
متعهدا بمزيد من اإلجراءات لتحقيق ما وصفه بـ «إرادة
مع الماضي،
ً
أما «جبهة الخالص الوطني» ،كبرى مكونات المعارضة ،فقد
الشعب»ّ ،
ً
مطالبة إياه
سعيد وعزلته»،
أن نتيجة االستفتاء تظهر «فشل
اعتبرت ّ
ّ
ً
وداعية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
بالرحيل،
من جانبها ،شكّ كت األحزاب المنضوية إلى «الحملة الوطنية إلسقاط
«مزيف»،
االستفتاء» في النتائج المعلنة ،ووصفت االستفتاء بأنه
ّ
ً
سعيد إلى
الرئيس
متعهدة بـ «مواصلة المقاومة» ،ودعت ،بدورها،
ّ
َ
االستقالة .كانت نسبة المشاركة في استفتاء على هذا النحو
حاسمة؛ إذ لم يسبقه نقاش في هيئة تمثيلية من أي نوع ،وال حوار
وطني ،وال إجماع بين القوى المجتمعية ،إضافة إلى أنه استفتاء على
دستور ،وليس مجرد عملية انتخابية عادية .ولكن نسبة المشاركة
أي انتخابات منذ الثورة.
كانت أقل
كثيرا من نسبة المشاركة في ّ
ً
ما بعد االستفتاء
أظهرت النتائج األولية لالستفتاء التي أعلنتها هيئة االنتخابات،
أن ُربع الناخبين ،فحسب ،توجهوا إلى
وشكّ كت فيها المعارضةّ ،
مراكز االقتراع .وتشير هذه النسبة إلى فشل الرئيس في إقناع أغلبية
التونسيين بالمشاركة في التصويت ،فضلاً عن االنخراط في المسار
الذي أطلقه والموافقة عليه؛ إذ لم تنزل نسبة المشاركة ،في جميع
االستحقاقات االنتخابية السابقة ،إلى  55في المائة أو أدنى.
ً
أهمية أكثر؛
ويكتسب الجدل المتعلق بضعف نسبة المشاركة
بالنظر إلى طبيعة هذا االستحقاق ،فاالستفتاء على الدستور يختلف
تأسيسا
عن االنتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية ،باعتباره
ً
ً
ً
وانخراطا
واسعا،
توافقا
لعقد اجتماعي مرجعي طويل األمد يتطلب
ً
لمختلف المكونات االجتماعية والسياسية والمدنية.
ورغم الجدل الذي خلفته نسبة المشاركة المتواضعة ،مقابل
المقاطعة الواسعة في االستفتاء على مشروع الدستور ،يستمر
سعيد في تنفيذ مشروع تكريس كل السلطات بين يديه؛
الرئيس
ّ
إذ يتجه في المرحلة التالية إلى تنظيم االنتخابات البرلمانية المقررة
أي مؤشرات دا ّلة على إمكانية تعديله
في ديسمبر  ،2022وال تبدو ّ
لمساره ،أو إنصاته لدعوات المعارضة.
دما
وتذهب
جل المؤشرات الموضوعية إلى أن الرئيس سيمضي ُق ً
ُّ
في صياغة قانون انتخابي ُيقصي فيه األحزاب من المشاركة في
االنتخابات البرلمانية المقررة أواخر عام  ،2022وأنه سيجعلها
ً
مقتصرة على األفراد؛ وذلك في عملية ممنهجة لتهميش كل أشكال
ّ
جل المؤشرات تُ ظهر أن
التنظيم السياسي في المجتمع .غير أن
ً
مقارنة
مهمته لن تكون يسيرة؛ بالنظر إلى اتساع الشارع المعارض،
عام ،وبالنظر إلى
بما كان عليه الحال بعد االنقالب الذي نفّ ذه قبل ٍ
ً
كافة ،وتردي
تراكم اإلخفاقات في الملفات االقتصادية واالجتماعية
الدين العام للدولة ،وهي
الخدمات ،وتدهور مستوى المعيشة ،وتنامي َّ
فعل
سعيد ،حتى اآلن ،بردود
التحديات التي تعامل معها الرئيس
ّ
ٍ
شعبوية ثبت قصورها.
خاتمة
َ
خطا الرئيس
من خالل تنظيم االستفتاء على مشروع الدستور،
سعيد خطوة أخرى في مسار تفكيك المسار الديمقراطي التونسي
ّ
والتأسيس لنظام سياسي جديد يصادر بمقتضاه جميع السلطات.
ورغم تهيئة السياق العام لالستفتاء؛ بتعيين هيئة انتخابات جديدة،
وتسخير إمكانات الدولة ،وتعبئة وسائل اإلعالم ،ومنع المعارضين
من الدعاية ضد االستفتاء في وسائل اإلعالم األساسية ،فقد أظهرت
ً
سعيد
مقاطعة واسعة للتصويت .ومع ذلك ،يبدو
النتائج المعلنة
ّ
ماضيا في استكمال خريطة الطريق التي أعلنها ،على نحو يسمح بفرز
ً
مشهد سياسي جديد قادر على توجيهه؛ وذلك في وقت تتفاقم فيه
األزمة االقتصادية والمعيشية ،وهو ما يم ّهد الطريق لموجة جديدة من
االحتجاجات الشعبية.
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انتظار لساعات من أجل شراء الخبز

لبنـ ـ ـ ـ ــان..

عودة إلى الطوابير
بيروت -أ.ف.ب -يردد
خليل منصور عبارة
«أريد أن أطعم
أوالدي» أثناء انتظاره
أمام فرن لشراء ربطة
واحدة من الخبز
فقط ،في بلد تتكرر
فيه جراء االنهيار
االقتصادي ،طوابير
االنتظار الطويلة
للحصول على مواد
أساسية.
من أمام فرن في
بيروت ،يقول منصور
ً
عاما) لوكالة
(48
فرانس برس بنبرة
حادة« :أنتظر خمس
ساعات إذا احتاج األمر،
أريد أن أطعم أوالدي».
انتظر منصور الجمعة أكثر من ثالث
ساعات للحصول على الخبز ،وفي
اليوم السابق وقف في الطابور ألكثر من
ساعتين ،ويقول «ماذا أفعل غير ذلك،
بقيت ثالثة أيام من دون خبز األسبوع
الماضي».
ومنذ أسبوعين ،يتهافت اللبنانيون يومي ًا
على األفران حيث ينتظرون في طوابير
طويلة للحصول على أكياس الخبز
العربي المدعوم من الحكومة .وال تخلو
ساعات االنتظار من إشكاالت تتطلب
أحيان ًا تدخ ًال أمني ًا ،فيما تقنن األفران
الكميات التي توزعها مكتفية بربطة أو
اثنتين للشخص.
ويبلغ سعر ربطة الخبز المدعوم ،والتي
تحتوي على ستة أرغفة 13 ،ألف ليرة
لبنانية أي أقل من دوالر ،فيما دخلت
السوق السوداء إلى المشهد وبات سعر
الربطة فيها يتخطى أحيان ًا  30ألف ًا.
ويعمل منصور في محل حلويات ،وال
يتجاوز معاشه اليوم مليونا ونصف

المليون ليرة لبنانية أي حوالي  50دوالر ًا
فقط بحسب سعر الصرف في السوق
السوداء في بلد ارتفعت فيه األسعار
بشكل هائل.
ويقول منصور بعد مرور أكثر من ساعتين
على انتظاره« :ماذا أفعل غير ذلك ( )...ال
أستطيع أن أشتري الخبز بـ 30ألف ًا».
وعلى وقع األزمة االقتصادية التي صنّ فها
البنك الدولي من بين األسوأ في العالم
منذ العام  ،1850خسرت العملة المحلية
أكثر من تسعين في المائة من قيمتها
أمام الدوالر .وتضاءلت قدرة المصرف
المركزي على دعم استيراد سلع حيوية،
بينها القمح والمحروقات واألدوية.

هذا حقنا
رفعت وزارة االقتصاد مرات خالل العامين
الماضيين أسعار أكياس الخبز العربي.
وفاقم الغزو الروسي ألوكرانيا منذ فبراير
الوضع مع صعوبة تصدير القمح،
خصوص ًا أن لبنان يستورد ثمانين في

المائة من حاجته من أوكرانيا.
وتعرضت قدرة لبنان على تخزين القمح
لضربة قاسية بعدما تصدع قسم من
إهراءات مرفأ بيروت جراء االنفجار المروع
قبل نحو عامين ،وتحذر السلطات منذ
أيام من احتمال انهيار أجزاء منها.
وبعد أشهر قضى اللبنانيون خاللها
ساعات طويلة تجاوزت أحيان ًا  12ساعة
يومي ًا أمام محطات الوقود ،رفعت الحكومة
الدعم عن المحروقات حتى بات تعبئة
سيارة صغيرة بالبنزين يعادل راتب
خليل منصور.
ويخشى اللبنانيون اليوم أن تتجه
الحكومة أيض ًا إلى رفع الدعم عن القمح،
ما يهدد بارتفاع سعر ربطة الخبز ،وهو
أمر ال يستطيع كثر تحمله خصوص ًا أن
ثمانين في المائة من اللبنانيين باتوا
تحت خط الفقر.
وأق ّر البرلمان اللبناني الثالثاء اتفاقية
قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة
 150مليون دوالر أميركي لتنفيذ مشروع

االستجابة الطارئة لتأمين إمدادات
القمح ،لكنها قد ال تكفي سوى ألشهر في
غياب خطة واضحة.
محمد مهدي
في فرنه المكتظ ،ينهمك
ّ
بتوزيع ربطتين من الخبز على الزبائن
الواحد تلو اآلخر ،طالب ًا منهم اإلسراع لكي
يتمكن من تلبية طلبات الجميع.
ويقول مهدي ( 49عام ًا) «منذ  16يوم ًا،
بدأ مشهد الطوابير ،حتى أنه حصلت
إشكاالت بالسالح والسكاكين» ،مضيف ًا:
«انتظار الخبز أصعب من البنزين،
فالبنزين تستطيع أن تجد له بدي ًال،
تمشي أو تأخذ سيارة أجرة ،لكن هنا
نتحدث عن اللقمة» .ويتابع أن «المواطن
يشعر باإلهانة وهو ينتظر».
أرادت دانية حسان ( 22عام ًا) أن تجنّ ب
والدها عبء االنتظار أمام الفرن ،وتقول:
«كان والدي ينظر نصف ساعة أو ينتقل
من فرن إلى آخر ..لكنه يعمل منذ الصباح
حتى آخر الليل لنشتري هذه الربطة».
وتضيف« :ماذا أقول ..إنها معاناة كبيرة

جد ًا للحصول على الخبز ،وهو حقنا ،أقل
ما يجب أن نحصل عليه».

وقع مدمر على الجميع
على وقع أزمة الخبز ،يتهم أصحاب
المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير
الكميات الالزمة من الطحين المدعوم،
نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح
االعتمادات المالية وصعوبة االستيراد،
األمر الذي تنفيه وزارة االقتصاد ،متهمة
بعض األفران بتخزين الطحين أو
استخدامه في صناعة منتجات غير
مدعومة كالحلويات.
ومنذ بدء األزمة االقتصادية ،تُ حمِ ل
السلطات اللبنانية جزء ًا من مسؤولية
االنهيار ،ألكثر من مليون الجئ سوري
يعيشون في ظروف إنسانية صعبة
بعدما فروا من الحرب المستمرة في
بالدهم.
ويشهد لبنان بين الفترة واألخرى ارتفاع ًا
ضد الالجئين ودعوات
في خطاب كراهية
ّ

وفق ما جاء في آخر حديث لرئيس
الجمهورية اللبناني العماد ميشال
عون إلى موقع «االنتشار» ،وما
فيه من سرد لما جرى مع الرئيس
ّ
المكلف تشكيل الحكومة نجيب
ميقاتي ،فإنه يمكن االستنتاج بأن
هذا التشكيل قد أصبح في خبر
كان.

األسباب كثيرة ولكن النتيجة واحدة ،وهي أن حكومة تصريف
األعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي باقيةّ ،
أقله حتى
نهاية والية الرئيس عون ،وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ّ
المرجح ،فإن حكومة
تعثر انتخاب رئيس ،وهذا هو
أما إذا
ّ
ّ
ً
أيضا ،باعتبار أن الدستور ليس مجرد
«التصريف» باقية
وجهة نظر .الدستور في هذا المعنى واضح ،وال يحتاج إلى
الكثير من االجتهادات والتفسيرات لكي تسري مفاعيله ،مع
أن الزمن ليس لتفسير الماء بالماء ،بل إليجاد الوسائل
يهمهم إذا كانت
الكفيلة بإبعاد شبح الجوع عن الناس ،الذين ال ّ
حكومة تصريف األعمال هي التي تتولى صالحيات رئيس
سدة
المهم بالنسبة إليهم أال يقع الفراغ في
الجمهورية أم ال.
ّ
ّ
يتم التوافق على رئيس
لم
فإذا
جديدة.
ة
ر
م
الرئاسة األولى
ّ
ّ
من غير االصطفافات التقليدية ،فإن الفراغ سيكون هذه الم ّرة
وخطرا من الم ّرة السابقة ،ألن اللبنانيين لم يعد
وقعا
أشد
ّ
ً
ً
تحمل المزيد من النكسات والسقطات .فالوضع
مقدورهم
في
ّ
االقتصادي اللبناني في أسوأ أحواله ،والمسؤولون عن صندوق
النقد الدولي سيجدون أنفسهم بعد طول انتظار ،وبعد «الدلع»
اللبناني ،مضط ّرين ألن يقفلوا صندوقهم ويرحلوا.
الخبز مقطوع مثله مثل الكهرباء والماء ،وإذا استمر هذا النهج

خيـ ـ ــارات تضيـ ـ ـ ـ ــق

حكومة «في خبر كان»
ستنضم إلى سلسلة ما هو مقطوع وغير
سلعا كثيرة
فإن
ً
ّ
متوافر.
يدخل لبنان شهر االستعداد لالستحقاق الرئاسي .في هذا
الشهر ،الذي سيحتفل اللبنانيون في بدايته بعيد الجيش
ستنصرف مختلف القوى السياسية إلى «ضرب األخماس
باألسداس» .الخيارات ضيقّ ة وكذلك الوقت ،التحالفات
ً
ممكنا يلوح في أفق
غير واضحة وكذلك اإلصطفافات .ال حل

أي تسوية رئاسية .االتصاالت واللقاءات ستزّخم وتيرتها.
الحديث عن عدم إمكانية التوافق بين نقيضين يعزّز المناخ
بذهاب البالد إلى فراغ ،وإلى مزيد من الشلل ،وإلى المزيد من
األزمات والمعاناة والفقر والجوع.
ومع هذا ،فإن االجتهادات القانونية قد كثرت في األيام األخيرة،
وسط انقسام قانوني حول تفسير معنى تصريف األعمال
وجواز تسلم حكومة مستقيلة مهمات رئيس الجمهورية .لكن

إلى ترحيلهم.
وأوردت مفوضية الالجئين في األمم
المتحدة في بيان الجمعة أن لبنان
يشهد «حالي ًا زيادة في التّ وتر بين الفئات
المختلفة ،وباألخص في العنف ضد
مما ُي َؤ ّدي إلى تصاعد اعمال
الالجئينّ ،
العنف» .وأشارت إلى «تدابير تمييزية
على أساس الجنسية» ،مشددة على
ضرورة استمرار الدعم الدولي للبنان
«لضمان وصول األمن الغذائي».
وأفادت تقارير إعالمية مؤخر ًا أن بعض
األفران باتت توزع للبنانيين فقط وفصلت
أخرى طوابير السوريين عن اللبنانيين.
ويتهم كثر مثل أحمد صالح الموظف
في فرن سوريين بشراء الخبز المدعوم
وبيعه في السوق السوداء.
ويقول صالح ( 22عام ًا)« :اللبناني نفد
صبره ،ونحن شبان غير قادرين على
تأمين أنفسنا» .وتؤكد مفوضية األمم
المتحدة أن «لألزمة االقتصادية في لبنان
وقعا مدمرا على الجميع».

رغم أن النقاش قانوني تقوده مراجع دستورية ،إال أن القرار
وسياديا في الوقت نفسه ،مع األخذ
األخير سيبقى سياسي ًا
ً
بالمنطق الذي يقول وفق ما تنص عليه المادة  62من الدستور
علة كانت تنوط
على أنه في حال خل ّو سدة الرئاسة ألي
ٍ
ً
وكالة بمجلس الوزراء ،والدستور
صالحيات رئيس الجمهورية
يحدد بوضوح اذا كانت الحكومة هي حكومة تصريف أعمال
لم
ّ
أو كاملة الصالحيات« ،فما بين الفراغ وحكومة تصريف أعمال
حتما على حكومة تصريف أعمال.
فإن الخيار يقع
ً
وينحصر النقاش بالملف الرئاسي ضمن األروقة الديبلوماسية،
ذلك أنه شأن دولي في لبنان دون اية اعتبارات أخرى ،ورغم ذلك
تجد القوى المحلية متسعا من الوقت لممارسة مناورات رغم
إدراكها أنها ال تملك كلمة الفصل بملف شائك بكل المقاييس.
تعمد النائب جبران باسيل
انطالقا من الكالم المفصلي الذي
ّ
إطالقه عبر شاشة «المنار» يمكن إدراك حجم العقبات التي
تعترض االتفاق مع الوزير السابق سليمان فرنجية ،رغم نجاح
حزب الله بجمع الرجلين قبل االنتخابات النيابية ،لكن من
الواضح أن ذلك ال يكفي في ضوء االعتبارات التي وضعها باسيل
والتي تحول دون السير بفرنجية ،مما يعني فتح المجال أمام
خيارات أخرى.
لم يتأخر رد سليمان فرنجية على طرح باسيل ،عبر تأكيده
من بوابة عين التينة بأنه يسير مع مصلحة لبنان ،وذلك ردا
على سؤال يتعلق بالموقف من انتخاب قائد الجيش العماد
جوزيف عون ،وهو موقف متقدم نسبيا لمرشح طبيعي كونه
فتح الخيارات خارج شخصه رغم حظوظه الوافرة.
يدرك الطرفان أن إطالق المواقف في اللحظة الراهنة ال يتعدى
إطار إطالق بالونات اختبار ،فكلمة السر لم يحن أوانها والدول
المعنية بالموضوع ال تزال تقارب الملف من باب العموميات.
أن موقف باسيل ورد فرنجية انحصر في ملعب
والملفت ّ
«الثنائي الشيعي» ،علما بأن قرار الثنائي محسوم إلى درجة
عالية حاليا ،طالما أن اإلخراج النهائي هو بيد نبيه بري كرئيس
لمجلس النواب وشريك «الثنائية الشيعية».
السؤال البديهي حاليا ،من يجرؤ على الكالم الواضح والصريح..
باسيل أو فرنجية؟ ذلك أن باسيل وضع دفتر شروط أمام
فرنجية كما أن باسيل ليس بوارد التنازل عن امتيازات
بعبدا من حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش حتى مأموري
االحراج .وفي المقابل من السذاجة اعتبار أن فرنجية سيقبل
برئاسة للجمهورية تفرغ زعامته الشعبية من مضمونها.

صراع بين حامل اللقب وبطل «الدرجة الثانية»
توج السد بلقب الدوري القطري في موسم  2022 - 2021للمرة الـ  16في تاريخه برصيد
 62نقطة ،فيما نجح المرخية في حسم لقب دوري الدرجة الثانية وخطف بطاقة الصعود
بعد منافسة كبيرة مع نظيره الخريطيات ،ليكون المرخية الوافد الجديد إلى دوري نجوم
 .QNBويعد فريق السد أكثر األندية القطرية تحقيقا للقب بطولة الدوري ،ويليه الريان
ثاني أكثر المتوجين بثمانية ألقاب.
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السد يبدأ مهمة الدفاع عن درع « »QNBبمواجهة المرخية اليوم

تدشين مونديالي لموسم استثنائي

خوانما:

الغيابات الدولية فرصة
للتشكيلة الحالية

اعتبر اإلسباني خوانما ليو ،المدير الفني لفريق
السد ،أن فريقه ركز خالل الفترة التحضيرية على
الوصول لدرجة الجاهزية المطلوبة قبل صافرة
انطالق الموسم الجديد.
جدا
وقال «كان المعسكر التدريبي في النمسا
جيدا ً
ً
مما أتاح لنا فرصة التعرف على الالعبين ،اآلن أمامنا
أول مباراة رسمية أمام المرخية وستكون مفيدة لنا
لمعرفة المزيد عن بطولة دوري النجوم».
وعن فريق المرخية ،قال مدرب السد :لقد شاهدنا
بعض مباريات المرخية من الموسم الماضي
وشاهدنا ً
أيضا بعض مبارياتهم الودية قبل هذا
الموسم ،ولكن ربما هذه ليست معلومة مهمة
تقريبا
للغاية ،ومع ذلك فقد احتفظوا بنفس الفريق
ً
وكذلك نفس المدرب وبنفس الفلسفة لذلك هذا
جيد.
وعن غياب الدوليين وتأثيره على
الفريق ،أشار مدرب الزعيم إلى
أنه في المؤتمر الصحفي األول
قال إن هذه قد تكون فرصة،
يمكننا النظر إليها على
أنها مشكلة ولكن يمكننا
ً
أيضا اعتبارها فرصة،
وأضاف :ليس لدينا
الكثير من الالعبين ،لكن
لدينا الفرصة إلعطاء
وقت للمنافسة لالعبين
الموجودين معنا اآلن ،وقد
جميعا بعمل جيد
قاموا
ً
في المعسكر التدريبي خالل
المرحلة التحضيرية للموسم.

األولى في الدوري بعد أن تولى المهمة لمواطنه خافي
عادل النجار
غراسيا ،وقد أظهر المدرب الجديد القادم من
مانشستر سيتي اإلنجليزي رغبة في
مواصلة النجاحات مع الزعيم ،لذا
طالل علي:
يحتضن استاد خليفة الدولي – أحد
عمل على صناعة توليفة جيدة من
مالعب كأس العالم  2022-مباراة
الالعبين المحليين الموجودين،
افتتاح منافسات دوري نجوم
فضال عن الالعبين المحترفين
 QNBللموسم الجديد والتي
الذين يعول عليهم كقوة
ستجمع السد حامل لقب
قال طالل علي العب المرخية عن مواجهة السد:
ضاربة خاصة الثالثي
البطولة والمرخية العائد
استعداداتنا للمواجهة جيدة جد ًا واألجواء بين الالعبين قبل
اإلسباني سانتي كازورال
لدوري األضواء بعد غياب
الجولة األولى مميزة من أجل تقديم أداء جيد أمام فريق السد
في الوسط ،وكل من
في دوري الدرجة الثانية،
حامل لقب بطولة الدوري .وقال :االستعدادات جيدة ونحمد
الجزائري بغداد بونجاح،
األمر الذي يشكل بداية
الله على الصعود في هذا الموسم االستثنائي المونديالي،
والغاني أندريه إيو في
مثيرة للموسم الجديد.
وأن االستعدادات ليست للجولة األولى وإنما هي للموسم
الخطوط األمامية ،في
هذا الموسم يستحق أن
كامال للظهور بشكل جيد خالل
المقابل يبحث المرخية
نطلق عليه موسم المونديال
المباريات وبمستوى
تحت قيادة المدرب الوطني
ألنه سيشهد إقامة كأس
باسم
يليق
عبدالله مبارك عن تحقيق
العالم  2022في قطر للمرة
الفريق.
الموسم
هذا
النجاح
األولى في تاريخ الشرق األوسط
خاصة أن الفريق عائد
والمنطقة العربية ،وبالتالي كل
إلى األضواء بعد غياب
األنظار ستكون متجهة صوب دوري
دام لنحو أربعة مواسم
نجوم  QNBباعتباره تدشينا للمنافسات
ويسعى للبقاء مع الكبار
الرسمية لعام المونديال .المباراة اليوم بين
في دوري األضواء.
السد والمرخية لن تكون سهلة على الزعيم السداوي
المرخية يعلم أن المهمة
صاحب األرقام القياسية في آخر موسمين بالدوري،
صعبة أمام حامل اللقب،
حيث سيفتقد عناصره الدولية الموجودة مع المنتخب
لكنه رغم الصعوبات يسعى
الوطني الذي يستعد لكأس العالم  ،2022في المقابل
إيجابية
بنتيجة
للخروج
يسعى المرخية لبداية إيجابية قد يكون لها مردود في
ويحاول االستناد إلى الروح القتالية
المستقبل على بقائه في دوري النجوم واالبتعاد عن الهبوط
العالية ،واالعتماد على خبرات عدد من العبيه أبرزهم العب
خاصة أن دائما الترشيحات تقول إن الصاعد هابط وهو األمر
السد السابق الجزائري حمرون بوغرطة والمهاجم المغربي
الذي ال يرغب المرخية في تكراره واالستفادة من ظروف الموسم
إدريس فتوحي المنضم للفريق قادما من السيلية ،والدولي
الجديد.
العراقي أيمن حسين وباقي الالعبين.
مدرب السد اإلسباني خوانما ليو سيخوض تجربته الرسمية

كتب

نبحث عن انطالقة جيدة

بهاء الليثي:

علينا تقديم « »%100من مجهودنا
تحدث بهاء الليثي العب الفريق األول
لكرة القدم بنادي السد ،عن قوة وصعوبة
المواجهة األولى في بطولة دوري نجوم
 QNBأمام فريق المرخية.
وقال الليثي خالل المؤتمر الصحفي:
المواجهة األولى أمام المرخية ستكون صعبة
وحماسية كعادة المباريات االفتتاحية لبطولة
الدوري ،يجب أن نعطي  % 100من مجهودنا

وأكثر ما عندنا لتحقيق الفوز وحصد أول  3نقاط في
المسابقة.
وأضاف مدافع الزعيم :فترة اإلعداد األخيرة في النمسا
كانت ممتازة ،تعرفنا على بعض أكثر وتعرفنا على
خطط المدرب والتي سوف تساعدنا في بداية مشوارنا،
وخضنا عدة مباريات ودية جيدة استفدنا منها كثير ًا،
والفريق أصبح األن مستعدا تماما لخوض مشوار بطولة
الدوري وتقديم األفضل.

عبدالله مبارك:

الزعيم ال يتأثر
بالنقص العددي

شدد مدربا السد والمرخية على أهمية المواجهة
االفتتاحية بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري
القطري لكرة القدم دوري نجوم  ،QNBللموسم
الكروي الجديد  ،2023 – 2022فقد أكد عبدالله
مبارك مدرب فريق المرخية ،على جاهزية فريقه
لمواجهة السد ،معتبرا أن فريقه نجح خالل الفترة
الماضية بالوصول إلى مستوى جيد من الجاهزية.
وأضاف« :المرخية كغيره من الفرق خاض معسكرا
خارجيا ،ولعبنا ست مباريات ودية تحضيرية،
ووصلنا لدرجة الجاهزية المطلوبة ،والكل يعلم أننا
سنواجه فريق السد حامل اللقب ،وهو فريق ال يتأثر
بالنقص العددي المتالكه العناصر البديلة الجيدة،
ونأمل أن نتمكن من تحقيق النتيجة التي ترضينا».

تفوق تاريخي للزعيم
سبق للفريقين أن التقيا في ست مناسبات سابقة
خالل تاريخ لقاءاتهما في الدوري ،نجح السد خاللها
بالتفوق في أربعة لقاءات مقابل فوز المرخية في
أول لقاء جمعهما في مارس  2002بثالثية نظيفة،
فيما انتهى آخر لقاء بينهما بالتعادل السلبي بدون
أهداف في يناير  ،2018ويسعى السد لمواصلة
الهيمنة على المباريات المباشرة بينهم في وقت
يتطلع المرخية لتحقيق مفاجأة في بداية الدوري
تشكل انطالقة قوية له في الموسم الجديد وتحفزه
لمواصلة المشوار بنجاح.

18
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على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد

األهلي وأم صالل ..مواجهة متكافئة
وسام رزق:

متشوقون النطالقة الدوري
ونعلم أيضا أننا سنواجه فريقا
أكد وسام رزق مدرب فريق أم صالل
محترما وقمنا بدراسة نقاط
على أهمية لقاء االفتتاحية لدوري
ً
قوته وضعفه ،والالعبون
نجوم  QNBللموسم الجديد
قمة
في
سيكونون
 2023/2022أمام فريق األهلي
الجاهزية لتحقيق الفوز.
ونحن متشوقون لالنطالقة.
وأضاف وسام رزق أن
جاء ذلك خالل المؤتمر
تماما
الفريق جاهز
الصحفي قبل المباراة
ً
معسكرا مفيدا
وخاض
والتي تجمع أم صالل
ً
في تركيا واستفدنا من
واألهلي في الجولة األولى
المباريات الودية .وكل
اليوم اإلثنين الموافق أول
تماما
الالعبين جاهزون
أغسطس باستاد جاسم بن
ً
حيث وصلنا لمرحلة متقدمة
حمد بنادي السد.
} وسام رزق
مشيرا
ونترقب االنطالقة األولى،
وقال وسام رزق :استعداداتنا للقاء
ً
إلى أنه ال توجد أي إصابات في الفريق
األهلي وصلت إلى أعلى درجة وأن الالعبين
كما أن المحترفين الجدد ظهروا بشكل جيد
جاهزون وفي أفضل حاالتهم البدنية والفنية
ً
وسيكونون
إضافة للفريق ،وأنا على ثقه كبيرة في
وهناك انضباط كبير منهم وتركيز عال من
قدرات العبينا لتقديم عرض قوي ومميز وتحقيق
أجل تحقيق نتيجة إيجابية ،والجميع يعلم
نتيجة إيجابية أمام العميد ألن طموحنا الوصول
أن الهدف األساسي واألول في أم صالل هو حصد
ألفضل المراكز في جدول ترتيب الدوري لهذا
النقاط الثالث وبالطبع دائما ما تكون االفتتاحية
الموسم وأن نقدم شيئا لنادي أم صالل.
صعبة في أي بطولة ولذا سيكون تركيزنا عاليا،
} أرشيفية من مباريات سابقة بين الفريقين

كتب

عوض الكباشي

يشهد استاد جاسم بن حمد بنادي السد المواجهة التي تجمع بين
فريقي أم صالل واألهلي في لقاء قوي ومثير في ظل رغبة كل نادي
الظفر بالنقاط ،وقد أكمل الفريقان التحضيرات بصورة قوية سعيا
للظهور المميز ،ويعتمد أم صالل على العبيه المحترفين الجدد ال
سيما أن وسام رزق يعرف كل كبيرة وصغيرة عن منافسه العميد،
وهو نفس األمر لنيبوشا الذي يعرف قدرات وقوة الصقور كما يعلم أن
النقاط الثالث تمثل بداية الطريق لألمام.
ويبحث فريق أم صالل تحت قيادة المدرب الوطني وسام رزق عن
تحقيق أول فوز على نظيره األهلي منذ أربعة مواسم ،حيث يعود
االنتصار األخير إلى أغسطس من العام  2018حين تفوق بأربعة
أهداف مقابل هدف.
ونجح أم صالل في تعزيز صفوفه بضم المهاجم اإليفواري جوناثان
كودجيا والبرتغالي جواو تكسيرا والهولندي المغربي األصل إدريس
صديقي إلى جانب المغربي عبد الله الخفيفي واألوزبكي سيردار
راشيدوف الذي حل بديال للدولي األردني ياسين البخيت بعد تعرضه
لإلصابة.
الطرف الثاني في اللقاء نادي األهلي الذي يقوده مدربه المونتينيغري
نيبوشا يوفوفيتش ،وتمكن من ضم الجزائري سفيان هني من
الغرافة ،والمدافع الدولي اإليراني شجاع خليل زاده من الريان،
والمونتينجري نيكوال فيكوفيتش ،مع اإلبقاء على اإليراني
حسين كنعاني والدولي األردني يزن النعيمات.
ويسعى األهلي إلى استغالل حالة االستقرار الفني التي
يعيشها في ظل استمرار المدرب نيبوشا لموسم
جديد ،حيث يتطلع لتحقيق مركز متقدم بعد أن
أنهى الموسم الماضي في المركز السابع.
تحمل مواجهة اليوم بين األهلي وأم صالل
الرقم  28في تاريخ مواجهات الفريقين،
حيث سبق للفريقين أن التقيا في 27
مناسبة في الدوري دانت فيها األفضلية
لصالح أم صالل بفوزه في  10مناسبات
مقابل فوز األهلي في تسع ،وتعادلهما
في ثماني مواجهات ،وسجل أم صالل  41هدفا
مقابل  32هدفا لألهلي.

عبدالله القحطاني يشيد بالمعسكر التركي

الخريطيات يفتح
ملف مزينداران اإليراني

واصل الخريطيات تدريباته اليومية في معسكره
التحضيري المقام حاليا في مدينة كرتبا في تركيا
استعدادا للموسم الجديد  2023/2022الذي يسعى من
خالله إلى تقديم أفضل المستويات سعي ًا للصعود إلى
الدرجة األولى .ويستعد الفريق حالي ًا لمواجهة فريق
مزينداران اإليراني ودي ًا يوم األربعاء المقبل في مواجهة
يسعى من خاللها الجهاز الفني إلى الوقوف على مستويات
الالعبين بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراته
الودية األولى أمام فريق هوادار اإليراني.
ويتطلع الجهاز الفني للخريطيات ألن يظهر الفريق
بمستوى جيد بعد تصحيح األخطاء التي حدثت خالل
المباراة الودية األولى.
وتجري تدريبات الفريق يومي ًا وفق ًا للبرنامج اإلعدادي
الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي
أحمد العجالني خالل الفترتين الصباحية والمسائية،
حيث تم تخصيص الفترة الصباحية لتدريبات اللياقة
البدنية والتدريب في صالح الجم ،بينما خصصت الفترة
المسائية للتدريبات الفنية بالكرة على أرض الملعب.
من جانب آخر ،أكد عبدالله القحطاني إداري الفريق األول
أن معسكر الفريق يسير في االتجاه الصحيح من خالل
التدريبات اليومية التي تشتمل على تدريبات خاصة
الكتساب اللياقة البدنية والتدريب في صالة الجم وكذلك
التدريب بالكرة في الملعب ،إلى جانب المباريات الودية
التي بدأها أمس أمام فريق هوادار اإليراني.

نيبوشا:

عبدالله خفيفي:

ثقتي كبيرة في العبي األهلي

مستعدون لضربة البداية

أكد نيبوشا يوفوفيتش ،مدرب
فريق كرة القدم بالنادي
األهلي ،جاهزية الفريق
لخوض مباريات دوري
للموسم
النجوم
الرياضي 2023 - 2022
والتي تنطلق في األول
من أغسطس.
وقال المدرب في مؤتمر
صحفي قبل مواجهة
الجولة
فريقه ألم صالل في
}
األولى من المنافسة إن
األهلي استعد هذا الموسم
بالطريقة التي تعينه على بداية
المنافسة ومن ثم التقدم خطوة بخطوة نحو
هدفه الذي ينوي تحقيقه في الموسم الحالي.
وأضاف نيبوشا أن األهلي سيكون جاهزا
لخوض المباريات وأن جميع العبي الفريق
على قدر من المسؤولية
من أجل تقديم موسم
مميز ينظر فيه العالم
للدوري القطري ألنه في
البلد التي ستستضيف
بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  2022في
الفترة من  21نوفمبر
إلى  18ديسمبر
من هذا العام ،وهو
أمر يجعلهم في
يعملون
النادي
بكل جدية إلظهار
أفضل مستوى فني

في المباريات.
وشدد المدرب على ثقته الكبيرة
في قدرات العبي فريقه لتقديم
أفضل جهد فني وبدني من
أجل بداية مميزة ومواصلة
التنافس.
وأوضح نيبوشا أن تحقيق
األحالم ألي ناد يكون
بالعمل الجاد والمواصلة
عليه وتقديم أقصى جهد
ممكن في أرض الملعب
نيبوشا
وبعدها ستأتي النتائج.
ونفى المدرب أن يكون هناك أي
تأثر بالطقس الحار ،وقال إنه أمر
سيكون على جميع األندية وليس األهلي فقط
وأن ذلك ال يشكل عامل ضغط على الفريق
وإنما يفضل دائما أن يكون هناك ضغط يدفع
الالعبين لتحقيق النجاح وتقدم األفضل في
الملعب.
وأكد نيبوشا أن فريقه أجرى عدة تغييرات
في صفوفه ،ولكنه ما زال يحتفظ بروح الفريق
الواحد وهي الروح العالية التي ستعطي األهلي
دافعا لتقديم األفضل في المباريات ،مشيرا إلى
أن ما يهمه كمدرب دائما هو تقديم أقصى جهد
ممكن في المباريات وبعدها ستكون الحصيلة
مميزة للفريق وتجعل جماهير األهلي فخورة
بناديها.
وأشاد المدرب بالمجهود الذي يبذله الجميع
في النادي ،وقال إن استثنائية كرة القدم
وخصوصيتها تجعل الفريق الذي يعمل قادرا
على التغلب على أي صعوبات تواجهه ،وأن ذلك
يتم بالعمل المتواصل والجهد الذي ال يتوقف.

} عبدالله خفيفي

أكد المغربي عبدالله خفيفي العب فريق أم صالل على أن مواجهة
فريق األهلي في افتتاحية الدوري ستكون قوية ألنها ضربة البداية،
ودائما ما تكون البداية صعبة وقوية على أي فريق .وقال خفيفي:
«نسعى لتحقيق أكبر استفاده فنية من هذه المباراة ،خاصة
جدا
أن أم صالل يطمح بشدة للنقاط الثالث األولى ألنه أمر مهم ً
أن نعبر المباراة االفتتاحية لتكون دافعا لنا خاصة ونحن
جاهزون للمواجهة والالعبون في حالة فنية وبدنية جيدة من
خالل المشاركة في المباريات الودية خالل معسكر اإلعداد».
وأن كل شيء على أكمل وجه في الفريق السيما وأن المباريات
الودية استفاد منها الفريق بدرجة كبيرة وهناك حالة انسجام
واستقرار للفريق من أجل تقديم شيء رائع ألم صالل.

علي قادري :نسعى لألفضل
شدد علي قادري كابتن فريق األهلي على أهمية البداية في دوري نجوم قطر هذا
الموسم أمام أم صالل في الجولة األولى من المسابقة .وقال الالعب في مؤتمر
صحفي قبل المباراة إن األهلي يتطلع لبداية جيدة تعينه على تحقيق
هدفه في الموسم الحالي ،مشيرا إلى أن بداية الموسم الماضي
لم تكن جيدة للفريق ،لذلك واجه بعض الصعوبات ،ولكن هذا
الموسم سيكون العمل متواصال من أجل األفضل للنادي األهلي.
وأكد قادري أن أم صالل يعتبر فريقا قويا والتفوق عليه ليس
سهال ،ولكنهم كالعبين يركزون على أن تكون بداية الموسم
أمامهم بالطريقة الصحيحة ألن جدول مباريات األهلي به الكثير
من المباريات الصعبة وعليهم كالعبين أن يستعدوا لها بشكل
مميز من أجل إسعاد جماهير األهلي في الموسم الحالي ،مشيرا
إلى أنهم كالعبين جاهزون للمباراة األولى أمام فريق محترم هو أم
صالل وسيبذلون كل الجهد من أجل الظهور المميز في الملعب.
} علي قادري

بمجمع فستيفال سيتي
في منطقة الفعاليات ُ

نجوم الوكرة والريان والشمال يشعلون الحماس
اختتمت الفعاليات التي نظمتها مؤسسة دوري نجوم قطر
استعداد ًا للموسم الجديد  ،2023 2022-بمجمع فستيفال
سيتي التجاري ،والتي أقيمت على مدار أربعة أيام ( 28و 29و30
و 31يوليو  ،)2022وذلك بحضور ومشاركة عدد من العبي أندية
دوري نجوم .QNB
وشهد اليوم الرابع (األحد  31يوليو  ،)2022تواجد عدد من نجوم
أندية الوكرة والريان والشمال ،والذين تفاعلوا مع البرامج
والفقرات التي تم إعدادها ،وفي إطار الحرص على التواصل
مع الجماهير لحثهم على التفاعل مع أحداث الموسم وبطولة
الدوري.
وتضمنت الفعاليات عددا من األلعاب الترفيهية ومسابقات
بمشاركة الجماهير والالعبين.
وينطلق الموسم الكروي  ،2023 2022-اليوم اإلثنين  1أغسطس
 ،2022بمواجهتين في األسبوع األول لدوري نجوم  ،QNBحيث
سيلعب المرخية والسد على استاد خليفة الدولي في الساعة
الخامسة وخمس وثالثين دقيقة ،كما سيلعب أم صالل واألهلي
على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الساعة السابعة
وخمس وأربعين دقيقة.
ويمكن للجماهير الراغبين في الحضور للملعب شراء التذاكر
فقط من خالل الموقع اإللكتروني للمؤسسة (،)tickets.qsl.qa
وكذلك عبر التطبيق الرسمي ،حيث لن يكون هناك منافذ لبيع
التذاكر في المالعب ،ولذا يجب على كل من يرغب في الحضور
للمباريات إتمام عملية شراء التذاكر من خالل الموقع اإللكتروني
أو التطبيق الرسمي للمؤسسة.
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ثمن جهود الفريق وهنأهم على اإلنجاز..
َّ

وزير الرياضة والشباب
يكرم أبطال «القوس إلى القوس»

الفلسطيني حمد ينضم للريان ..وقطر يدعم صفوفه بالمغربي بانون

صفقات اللحظات األخيرة
كتب

استقبل سعادة السيد صالح بن غانم
العلي ،وزير الرياضة والشباب ،ظهر أمس،
بمقر الوزارة بصالة لوسيل الرياضية،
أبطال قطر الذين شاركوا في سباق
التحدي العالمي ،من «القوس إلى القوس»
والذي يربط بين لندن وباريس ،في أطول
سباق ترايثلون في العالم ،منتصف
شهر يوليو الماضي ،وحضر اللقاء السيد
عبد الرحمن مسلم الدوسري ،مستشار
وزير الرياضة والشباب ،ورئيس االتحاد
القطري للرياضة للجميع.
وثمن سعادة الوزير المجهود الذي بذله
ثالثي الفريق القطري ،في القيام بمهمة
ناجحة ،تجسد مدى التطور الذي تحققه
الرياضة القطرية ،وتؤكد إمكانيات
شبابنا ورياضيينا ،وقدرتهم على تمثيل
قطر ،وعكس صورة مشرفة للرياضة
القطرية ،في مختلف المحافل الرياضية،
وعلى كافة المستويات.
من جانبهم أشاد أعضاء الفريق باالهتمام

والرعاية اللذين حظيت بهما مشاركتهم
التاريخية ،في هذا التحدي العالمي ،من
طرف وزارة الرياضة والشباب ،ممثلة في
االتحاد القطري للرياضة للجميع ،واعتبروا
أن ما بذل إلنجاح مشاركة الفريق القطري
في البطولة ،يعتبر حافزا كبيرا لهم
للمضي قدما ،في المشاركة في مثل هذه
التحديات العالمية ،ورفع اسم قطر في
المحافل الرياضية الدولية.
وكان فريقنا القطري ،المكون من الثالثي،
طالل العمادي وفهد البوعينين وعبد العزيز
العبد الله ،قد تمكن من إكمال سباق من
«القوس إلى القوس» ،الذي تبلغ مسافته
اإلجمالية  491كيلومترا ،في وقت قياسي
قدره  69ساعة و 20دقيقة ،في ثالثة من
ضروب الرياضة ،وهي الجري والسباحة
والدراجات الهوائية ،انطالقا من «ماربل
أرش» في العاصمة البريطانية لندن،
وصو ًال إلى «قوس النصر» في العاصمة
الفرنسية باريس.

عادل النجار

التزال العديد من األندية تسعى الستكمال
صفوفها عبر إتمام تعاقدات جديدة بالرغم
من تأخر الوقت ،فالموسم الجديد
سينطلق اليوم عبر بطولة الدوري ورغم
ذلك لم تكتمل الصفوف لدى بعض
األندية ألسباب مختلفة ،لكن المؤكد
أن الجماهير لم تتوقف خالل الفترة
األخيرة عن الحديث حول هذا األمر عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،متسائلين
عن السبب في عدم استثمار تلك األندية
الصيف الطويل الممتد من أجل إتمام
التعاقدات وتجهيز الفرق ودمج الالعبين
الجدد مع القدامى في المعسكرات؟.
خالل األيام القادمة سنشهد اإلعالن عن
صفقات جديدة في ظل التحركات
السريعة التي أصبحت تعتمد عليها
األندية التي لم تكمل قوائمها حتى تكون
جاهزة قدر اإلمكان خالل الجوالت األولى من
عمر الدوري.
ف��ي ال��واق��ع نجد أن
مصطلح صفقات
ال������ل������ح������ظ������ات
األخ��ي��رة أصبح
م����ع����ت����ادا ف��ي
ال������س������ن������وات
األخ������������ي������������رة،
ع����ل����ى م���س���ت���وى

}
ياسر حمد
}

اجتماع لجنة المسابقات باتحاد اليد ..اليوم
تعقد اليوم لجنة المسابقات باتحاد كرة
اليد برئاسة محمد جابر المال اجتماعا
تنسيقيا مع روؤساء األجهزة باألندية
المشاركة في منافسات الموسم الجديد
بمقر اتحاد اليد ،لبحث رزنامة الموسم
الجديد  2023 - 2022الذي يشهد الكثير
من األحداث الرياضية في مقدمتها مونديال
قطر  2022الذي ستكون فترة إقامته راحة
سلبية في المنافسات بجميع األلعاب
األخرى ،إلتاحة الفرصة للجميع من أجل
االستمتاع باألجواء المونديالية التي تقام

في المنطقة للمرة األولى.
كما ستكون هناك توقفات مهمة أخرى
تعترض طريق منافسات كرة اليد في
الموسم الجديد ،منها الفترة التي يشارك
فيها منتخبنا الوطني في بطولة العالم
لكرة اليد المقرر إقامتها في بولندا والسويد
يناير القادم ،لذلك يعتبر هذا االجتماع
التنسيقي بين لجنة المسابقات وروؤساء
األجهزة مهما في هذا التوقيت لالتفاق على
الفترات األنسب إلقامة مسابقات الموسم
الجديد.

الميركاتو الصيفي وال��ش��ت��وي على حد
سواء ،ربما لعدم توافر صفقات سوبر في
سوق االنتقاالت ،وربما لعدم توفر الموارد
ال��م��ال��ي��ة ال�ل�ازم���ة لبعض األن���دي���ة إلت��م��ام
التعاقدات المنشودة ،وربما ألسباب أخرى
تتعلق ب��ظ��روف ك��ل ن��اد واستراتيجيته
المستقبلية.
يوم أمس أعلن نادي الريان رسميا
تعاقده مع المدافع الدولي الفلسطيني
ياسر حمد قادما من النادي المصري
البورسعيدي ،وذلك لالنضمام لصفوف
الفريق األول لكرة القدم للموسم الكروي
الجديد .2023 - 2022
وذكر نادي الريان عبر موقعه الرسمي أن
المحترف الفلسطيني الجديد البالغ من
العمر  24عاما قد وقع رسميا على كشوف
الفريق.
وسبق لالعب أن خاض عدة تجارب
احترافية في الدوري اإلسباني مع
بورتغاليتي ،وسانتورتزي ،قبيل انتقاله
إلى البسيتين البحريني في العام ،2020
ومنه انتقل على سبيل اإلعارة إلى النادي
المصري البورسعيدي .وقاد الالعب
منتخب بالده للتأهل إلى نهائيات كأس
آسيا  2023بعد تصدر مجموعته في
التصفيات بالعالمة الكاملة.
ويسعى نادي الريان خالل اآلونة الراهنة
إلكمال ملف التعاقدات ،حيث سيشغل
الالعب الجديد مكان المدافع اإليراني
شجاع خليل زاده الذي انتقل لصفوف
فريق األهلي ،في حين حافظ الريان على
كل من الكولومبي خاميس رودريغيز،
والفرنسي ستيفان نزونزي ،واإليفواري
يوهان بولي في صفوفه.
كما أعلن نادي قطر تعاقده مع الدولي
المغربي بدر بانون قادما من النادي
األهلي المصري ،وذلك لالنضمام
لصفوف الفريق األول لكرة القدم
للموسم الكروي الجديد - 2022
.2023
وأوضح نادي قطر عبر حسابه الرسمي
على تويتر أن مدة التعاقد مع المدافع
المغربي ستكون لمدة ثالثة مواسم.
وكان بانون قد انتقل إلى األهلي المصري
في نوفمبر  ،2020قادما من الرجاء
البيضاوي المغربي ،وتوج معه بدوري
أبطال إفريقيا والسوبر اإلفريقي مرتين
وبرونزية كأس العالم لألندية مرتين
وكأس مصر مرة واحدة.
يشار إلى أن الالعب قد غاب عن المالعب
هذا الموسم قرابة  6أشهر بسبب تعرضه
لمضاعفات من إصابته بفيروس كورونا
«كوفيد  ،»19 -وشارك في  12مباراة فقط
مع األهلي في مختلف البطوالت.

في ختام منافسات الفردي والزوجي ببطولة غرب آسيا

« »11ميدالية «ملونة» لعنابي الطاولة
كتب

محمد الجزار

واصل أبطال عنابي كرة الطاولة تألقهم
الملحوظ في منافسات بطولة غرب آسيا
المجمعة لتنس الطاولة والمقامة حاليا في
العاصمة األردنية عمان ،وتستمر منافساتها
حتى يوم  5أغسطس الجاري.
ونجح أبطالنا في تحقيق  11ميداليات ملونة
في منافسات الفردي والزوجي منها  5ميداليات
ذهبية دفعة واحدة في أكبر حصيلة للبعثة
منذ وصولها لألردن ،حيث كانت الحصيلة
في منافسات الفرق ميداليات ذهبية واحدة.
وتمكن نجوم العنابي من الفوز بفضيتين
كذلك و 4برونزيات في منافسات الفردي
والزوجي ،ليرتفع العدد اإلجمالي في كل
المنافسات منذ انطالق البطولة يوم  26يوليو
إلى  15ميدالية ملونة ( 6ذهب و 2فضة و7
برونز).
وجاء اليوم الختامي لمنافسات الفردي
والزوجي حافال للغاية ،وتمكن خالله أبطالنا
من الفوز في جميع المباريات النهائية التي
صعدوا لها في األشبال والشباب والناشئين،
فيما خسرت الفتيات في نهائي الفردي

والزوجي تحت  17سنة.
وعاشت البعثة لحظات من السعادة الغامرة
بعد هذه اإلنجازات المميزة التي وضعت
الطاولة القطرية على منصات التتويج،
ليتم عزف النشيد الوطني ،ويؤكد أبطالنا
النجاحات الكبيرة للعبة على الصعيد الفني
واإلداري كذلك.

نتائج الفردي
وبالعودة للنتائج نجد أن أبطالنا حققوا
 5ميداليات في منافسات الفردي ( 2ذهب
وفضية واحدة وبرونزيتان) ،الذهبية األولى
كانت من نصيب الفتى الذهبي سلطان
الكواري في فئة الناشئين تحت  15سنة
بعد فوزه في المباراة النهائية على البحريني
محمد نادر بنتيجة  ،0 - 3في مباراة أكد
خاللها الكواري جدارته التامة بتحقيق الفوز
وحصد الميدالية الذهبية.
وكان محمد نادر قد تخطى عقبة العب
منتخبنا أحمد عيد قرني في نصف النهائي
بنتيجة  2 - 3بعد مباراة ماراثونية امتدت
للشوط الفاصل ،لكن في النهائي كانت
الغلبة لسلطان الكواري.
فيما كانت الذهبية الثانية في الفردي من

نصيب محمد السليطي بفئة األشبال تحت
 13سنة الذي تمكن من الفوز على الالعب
اإلماراتي علي الحواي بنتيجة  2 - 3بعد
مباراة قوية وصعبة للغاية ،لتكون الميدالية
الذهبية الثانية له بعد فوزه بذهبية الزوجي
كذلك.
وفي بقية المنافسات نالت مريم علي فضية
تحت  17سنة بعد خسارتها في النهائية أمام
اللبنانية تاليا عاذار بنتيجة .1 - 3
وعلى صعيد الميداليات البرونزية ،نال أحمد
خليل المهندي برونزية منافسات الرجال،
فيما كانت البرونزية الثانية من نصيب
خالد اليافعي في فئة تحت  17سنة.

نتائج الزوجي
أما في فئة الزوجي فكانت الحصيلة 3
ذهبيات وفضية وبرونزيتين بمجموع 6
ميداليات في هذه الفئة .الميدالية الذهبية
األولى حققها خالد اليافعي ويوسف علي في
فئة تحت  17سنة بعد الفوز في نهائي مثير
على الزوجي السعودي ياسر الغامدي وسالم
السويلم بنتيجة .2 - 3
أما الميدالية الذهبية الثانية فكانت من
نصيب أحمد جبار وعبد الله عبد الوهاب

في فئة الشباب تحت  19سنة بعد الفوز
الصعب والماراثوني على الزوجي اللبناني
سعد ومحمد نور الدين الهبش بنتيجة - 3
 ،2وامتد الشوط الفاصل إلى .17 - 19
فيما نال محمد السليطي ويوسف عبد الله
الذهبية الثالثة في فئة تحت  13سنة بالفوز
على الزوجي اللبناني أحمد فحص ورامز
دقدوقي بنتيجة .0 - 3
وكانت الفضية الوحيدة في هذه الفئة من
نصيب مريم علي وشوق سعد في فئة تحت
 19سنة بعد الخسارة من الزوجي البحريني
مريم العالي وأماروتا بنتيجة .1 - 3
ونال البرونزية كال من أحمد عيد وسلطان
الكواري في فئة تحت  15سنة ،وأحمد خليل
المهندي ومحمد عبد الوهاب في فئة الرجال.
وتنطلق بداية من اليوم اإلثنين منافسات
بطولة األندية للرجال والسيدات بمشاركة
كبيرة من كافة أندية المنطقة التي استعانت
بعدد كبير من المحترفين والمصنفين
األوائل لتدعيم صفوفها ،فيما تقام على هامش
البطولة اجتماعات اتحاد غرب آسيا واالتحاد
العربي بحضور خليل المهندي رئيس
االتحاد القطري والعربي واآلسيوي النائب األول
لرئيس االتحاد الدولي.

} بدر بانون

ً
استعدادا للمرخية
اختتم تدريباته أمس

السد بدون « »23العبا !..
أختتم الفريق األول لكرة القدم بنادي
السد ،تدريباته أمس على الملعب
الفرعي بالنادي استعداد ًا لمواجهة
فريق المرخية ،ضمن الجولة األولى
من دوري النجوم للموسم 2023-2022
يدخل الزعيم المواجهة األولى له هذا
الموسم في ظل العديد من الغيابات
ومن أبرزها العبو المنتخب القطري
األول ومنتخب الشباب وبعض
الالعبين بسبب اإلصابة.
وتشهد قائمة الزعيم استعدادا
للمرخية غياب  23العبا..
•  15العبا مع المنتخب األول (سعد
الدوسري ،مشعل برشم ،مصعب
خضر ،بيدرو ميجيل ،خوخي بوعالم،
طارق سلمان ،أحمد سهيل ،عبدالكريم
حسن ،علي أسد ،مصطفى طارق،
سالم الهاجري ،أكرم عفيف ،محمد
وعد ،حسن الهيدوس ،يوسف
عبدالرزاق)
•  3العبين مع منتخب الشباب (مهدي
سالم ،كريم ديب ،طالل عتيق)
• الحارس يوسف البلوشي يغيب

لمدة  6أسابيع بسبب تعرضه لكسر
في اليد اليسرى.
• هاشم علي يواصل برنامجه العالجي
والتأهيلي بعد إصابته مع المنتخب
االولمبي.
• أحمد سيار يغيب عن الفريق بسبب
المرض.
• ويغيب الثنائي عبدالرحمن النعيمي
بسبب
الدوسري
وعبدالرحمن
االلتحاق بالكلية العسكرية.
وعقب المران أعلن اإلسباني خوانما
قائمة الالعبين المرشحين للمباراة
وتتكون من:
 22العب ًا (عبدالله ابراهيم ،جهاد
محمد ،بغداد بونجاح ،عبدالرحمن
راشد ،محمد مناعي ،يونغ ،تباتا،
فيصل آزادي ،أندريه آيو ،غيليرمي
توريس ،سانتي كازروال ،عبدالله
اليزيدي ،بهاء الليثي ،عبدالرحمن
بكري ،معاذ عبدالله ،معاذ الوديه،
عبدالله مهدي ،حسن أحمد ،أحمد
السعيد ،محمد سالم القريشي ،طالل
بهزاد ،نايف حميد).

المقامة بمدينة تشيناي الهندية

فوز وخسارة لعنابي
الشطرنج في األولمبياد

خاض منتخبنا الوطني للشطرنج
مواجهتين في الجولة األولى والثانية
ضمن بطولة األولمبياد العالمية
في نسختها الـ 44المقامة بمدينة
تشيناي الهندية بمشاركة  185فريقا
يمثلون  180دولة ،والتي تم افتتاحها
يوم الخميس الماضي بحضور
ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي
وكبار الشخصيات وسط حفل
افتتاحي رائع ومميز للحدث العالمي
الكبير.
وحقق منتخبنا الفوز على بابوا غينيا
الجديدة  4/0المصنف  168عالمي ًا
الذي يضم الرباعي فانسي ستيوارت
وماكوي توم وجونز روبرت وارميا،
بجدارة واستحقاق بعد أن قدم العبونا
األستاذ الدولي حسين عزيز واألستاذ

االتحادي غانم السليطي ويوسف
محمد المطوع وعبدالله الحميد
مستوى مميزا خالل المواجهة ،أما
في المواجهة الثانية فقد خسرها
منتخبنا أمام الدنمارك والذي يضم
في فريقه عدد ًا من األساتذة الدوليين
الكبار المصنف  27عالمي ًا بقائمة
تضم أندرسن مادس وثيبو جيسبر
سوندرجارد وراسموسن آالن ستيج
وهاوبرو مارتن بنتيجة  3.5مقابل .5
ويحرص االتحاد القطري للشطرنج
على المشاركة باستمرار في األولمبياد
العالمية منذ عام  ،1986وكان محمد
المضاحكة رئيس االتحاد للعبة
أكد أن الهدف من المشاركة هو زيادة
االحتكاك واكتساب الخبرات وارتفاع
التصنيف لالعبي منتخبنا الوطني.

رياضة
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ترك إرثا كبيرا يتحدث عنه الجميع

هالل بن جهام  ..المعلم والموجه
هكذا تعامل الفقيد مع
طلب رئيس تحرير $
كان يحرص على المتابعة
وهو في العالج..

بقلم:

حمد سيف بوهندي
رحل باألمس القريب أخي الغالي هالل بن جهام الكواري ..أخي
المعلم ،والموجه ،قبل أن يكون رئيسي بالعمل أو زميال وأخا كما
عاملني دائما.
رحل بوعبدالعزيز تاركا إرثا كبيرا ،في قطر ،يتحدث الجميع
عنه منذ سنوات وقبل رحيله ،وسيستمر الحديث ،رحل ونحن
نرى مشاريعه التي عمل عليها لسنوات ،تعتبر اليوم من أجمل
المشاريع في قطر ،وتعتبر أكثر المشاريع إبرازا السم قطر على
مستوى العالم..
رحل تاركا خبراته ومشاريعه موزعة على قطاعات الدولة
المختلفة ،مرورا بمشاريع البترول والطاقة والرياضة والثقافة
والطرق والحدائق وآخرها استادات كأس العالم وغيرها من
المشاريع العديدة التي لم تذكر.
خالل عملي معه لمدة  17سنة مديرا لمكتبه -رحمه الله -أشهد
الله أنه كان مثاال لألمانة والصدق واحترام العمل والموظفين
باختالف مستوياتهم ،فمنذ عرفته ،كان يعمل ستة أيام
أسبوعيا ،يحضر لمكتبه الساعة السادسة صباحا ويغادر مع
غروب الشمس ،متنقال بين مكاتب مختلفة ،أسباير وكتارا
وأشغال ولجنة المشاريع واإلرث.
رحل بوعبدالعزيز وال أذكر أنه أخذ يوما واحدا من إجازته
السنوية ،حتى في فترة مرضه التي استمرت عشر سنوات،
فإجازته كانت للعالج فقط.
صمت بوعبدالعزيز عن الكالم قبل سنوات بعد إجرائه عملية
جراحية فقد على إثرها صوته ،واستمر بالعمل كما كان،
بحضور االجتماعات واإلشراف على المشاريع.
خسر ما يقارب نصف وزنه نتيجة للعمليات الجراحية المستمرة
ومازال صامدا على طاولة اجتماعاته اليومية التي يعرفها جميع
من تعامل معه ..ومازال متنقال بشكل يومي بين المشاريع رغم
اختالف أماكنها.
في عام  ،2014ومع يقينه بحاجته للسفر باستمرار لتلقي العالج،
طلب مني إيجاد طريقة باستخدام التكنولوجيا لمتابعة جميع
المشاريع ونقاش المهندسين حتى في حال تواجده على سرير
المرض ،وهذا ما حصل تماما.
فكانت هذا المشاريع وإنهاؤها همه األكبر رحمه الله.

} هالل بن جهام الكواري

لم يستطع الكالم بعد إحدى العمليات فتابع العمل بـ «الواتساب»
وبعيدا عن المشاريع وطريقة إدارته الفذة لها فعلى الجانب
اإلنساني واألخالقي تحضرني الكثير من اللحظات والمواقف التي
ال تنسى والتي أثرت بي كثيرا في طريقة تعامله معها.
مع بداية عملي معه بمشروع المدينة الرياضية الذي كان
يديره ،وفي بداية عام  ،2006وقبل استضافة دولة قطر لدورة
اآللعاب اآلسيوية ..حدثني األستاذ محمد المري ..رئيس تحرير
صحيفة  $ورئيس القسم الرياضي حينها ،بأنه يريد إجراء
لقاء صحفي مع المهندس هالل وتخصيص صفحتين كاملتين
لطرح معلومات كاملة عن مشاريع ومباني دورة اآلسياد ،وخصوصا
المدينة الرياضية ،فطرحت الموضوع حينها على بوعبدالعزيز،
والذي أجلسني حينها أمامه مبديا اعتذاره ،واكتفى بتوفير جميع
المعلومات والصور المطلوبة عن المشاريع بدون ذكر اسمه،

} من افتتاح اآلسياد 2006

} استاد خليفة الدولي

عنابي السلة يحقق «العالمة الكاملة»

فاز على البحرين في ثالث المباريات
كتب

} من مباراة العنابي والبحرين

بل نسب جميع المشاريع للمهندسين الذين عملوا بها ووضع
صورهم بالصحيفة ،فعرفت حينها أني أمام مسؤول استثنائي
لن تظهر صورته عبر الصحف الحقا ،وكان هذا منهجه طوال فترة
عملي معه ،حتى أكرمه سمو األمير حفظه الله بقص شريط
افتتاح أول استادات كأس العالم ليعلن للعالم أجمع جاهزية قطر
الستضافة كأس العالم ،فعرف الجميع في قطر وخارجها هالل في
تلك اللحظة.
ومن القصص المؤلمة ما ذكره لي الدكتور سعود عبدالغني
المهندس المشرف على تبريد مالعب كأس العالم ..وكان هالل
رحمه الله قد عاد للتو من رحلته العالجية ..والتي فقد على إثرها
صوته نتيجة لعملية بالحنجرة ،يذكر لي الدكتور سعود
أنه كان يتحدث في ذلك اليوم مع بوعبدالعزيز عبر الهاتف عن

مشكلة بأحد المشاريع ،فطلب منه رحمه الله تجهيز تقرير
عن المشكلة ،والتواصل معه عبر برنامج الواتساب بعد يومين
لمناقشة المشكلة ،والسبب ،وبكل هدوء ،أنه سيدخل غرفة
العمليات بعد ساعات قليلة ولن يتحدث بعد اليوم بالهاتف ،ألنه
سيفقد صوته نتيجة للعملية الجراحية ،والغريب كما يذكر
الدكتور سعود أنه تمت مناقشة الموضوع وحله بعد يومين لكن
بدون صوت ،فالمشكلة ال تحتمل التأخير ،هكذا كان رحمه الله.
كان رحمه الله يولي المهندسين القطريين الشباب اهتماما
كبيرا بدعمهم وتوظيفهم ومتابعة جميع أفكارهم ،كما كثف من
توظيفهم وتوزيعهم على جميع المشاريع بأسباير وكتارا ولجنة
المشاريع واإلرث خاصة بعد عودته من أول رحلة عالجية في عام
 ،2014حيث كان يؤكد رحمه الله :يجب أال تتوقف هذه المشاريع
عند رحيلي ،حيث كان مكتبه اليومي يعتبر طاولة اجتماعات
تعج بالخرائط والتقارير ولقاءات العمل المستمرة والتي كانت
بمثابة دروس وخبرات ينقلها للموظفين.
كان بوعبدالعزيز رحمه الله مبدعا في إدارة وقته ،بطريقة
عجيبة ،فلم يمنع أحدا يوما من مقابلته ،متعذرا بانشغاالته
الكثيرة ،وهو ما أكده
علي من بداية عملي معه ،أن للجميع حق
ّ
ير أحد بابه مغلقا أبدا.
مقابلتي ،وطرح ما يريد ،فلم َ
ومن معرفتي الشخصية والعائلية به أعلم أنه لم ينقطع يوما عن
زيارة والده بمنزله إضافة لقيامه بواجباته العائلية ومتابعة أبنائه
رغم انشغاالته الكثيرة.
رحل بوعبدالعزيز ولم يبحث أبدا عن منصب أو مسمى أو كرسي
بالصفوف األولى للفعاليات والمهرجانات وإن كان حضوره قليال
لها.
كان يطلب رحمه الله كتابة اسمه بمسمى المهندس هالل
الكواري بجميع الكتب الرسمية ،حتى بعد تكريم سموه بمنحه
درجة وزير قبل سنوات.
رحم الله بوعبدالعزيز اإلنسان الطيب الخلوق المتواضع المحب
لقطر والقطريين..
ويحضرني في هذه اللحظة وحديث كل قطر عن سيرته العطرة
على الجانب المهني واألخالقي وجاهزية قطر الستضافة كأس
العالم بعد أشهر بيت شعر ألمير الشعراء أحمد شوقي:
بعده..
وكن رج ًال إن أتوا
ُ
يقولون م ّر ..وهذا األثر !
هذا هالل الذي عرفت..
رحمك الله أخي الغالي

عوض الكباشي

حقق منتخبنا الوطني للشباب
الفوز الثالث له تواليا على منتخب
البحرين /63 47بعد أن تغلب
على الكويت واإلمارات في البطولة
الخليجية التي تستضيفها اإلمارات
خالل الفترة من  29يوليو الجاري إلى 6
أغسطس الجاري والمؤهلة لنهائيات
كأس آسيا للعبة ،وحصل محمد ندو
العب قطر على جائزة أفضل العب في
مواجهة األمس للمرة الثانية بعد توج
بذات الجائزة في الجولة األولى أمام
منتخب الكويت.
وتحصل المنتخبات المشاركة في
البطولة على راحة اليوم ،على أن
تواصل مبارياتها في يوم الغد الذي
يواجه فيه منتخبنا الوطني للشباب

منتخبنا يواجه السعودية غدا..

ومحمد ندو األفضل للمرة الثانية
نظيره السعودي ،ثم سيلعب مباراته
الخامسة أمام سلطنة ُعمان في الثالث
من الشهر الجاري في ختام مبارياتهما
في المرحلة األولى من المنافسة.
ويشارك في هذه البطولة بجانب
المنتخب القطري منتخبات اإلمارات
المستضيف والسعودية والبحرين
والكويت وسلطنة عمان.
ويترأس البعثة سعدون صباح الكواري
أمين السر العام ،وتضم البعثة
اليوناني ستاڤروس ومساعده محمد
عرابي ،باإلضافة إلى العبي «العنابي

مؤخرا في
الشباب» الذين شاركوا
ً
بطولة المنتخبات العربية للشباب.
وتأتي مشاركة المنتخب القطري في
البطولة الخليجية بعد مشاركته
الناجحة في منافسات البطولة
العربية لكرة السلة التي اختتمت
قبل يومين في العاصمة المصرية
القاهرة وحصل فيها المنتخب القطري
على الميدالية البرونزية بعد مباريات
قوية خاضها في الدور األول الذي لعب
خالله  5مباريات فاز في  3منها ليحل
في المركز الثالث ليقابل الكويت

في تحديد المركز الثالث ونجح
في التغلب عليه وظفر بالميدالية
البرونزية.
وكان المنتخب العنابي الشاب قد
حقق الفوز في أولى مبارياته على
منتخب الكويت ،وواصل تميزه وحقق
الفوز الثاني على اإلمارات في مواجهة
أمس األول ،وأكمل الفريق النتائج
اإليجابية بعد فوزه في لقاء أمس أمام
البحرين.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور
واحد ،على أن يلتقي أول الترتيب مع
الرابع ،والوصيف مع الثالث يوم 5
أغسطس الجاري.
وتختتم البطولة في اليوم التالي بإقامة
مباراتي نصف النهائي والنهائي ،حيث
يتأهل البطل والوصيف إلى نهائيات
آسيا التي ستقام في طهران نهاية
الشهر المقبل.

حذرت إدارة األرصاد الجوية من أمطار رعدية
متوقعة تصاحبها رياح قوية على الساحل،
وتوقعت األرصاد أن يكون الطقس حارا نهارا مع
سحب ممطرة ،وفي البحر يكون الطقس غبارا مع
سحب متفرقة ،ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4
و 8كيلومترات.
وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة «»33
درجة مئوية والكبرى « »36درجة مئوية.

 3:36ص
 11:40ص
 3:07م
 6:21م
 7:51م
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« »25مشاركا بالمعسكر
القيمي لـ «صيفي العربي»

saad@al-watan.com

} أنشطة رياضية للمشاركين

} تدريبات كشفية وتدريب على النظام

الدوحة
سعد المهندي

أقيم صباح أمس األحد بمقر النادي العربي الرياضي
المعسكر الصيفي األول بعنوان «األجودي» الذي ُيقام
بهدف غرس مجموعة من القيم الحياتية في نفوس
المشاركين من الشباب بإشراف اللجنة المشرفة
على النشاط الصيفي بالنادي وإدارة األنشطة
الشبابية بوزارة الرياضة والشباب ،باإلضافة إدارة
الدعوة واإلرشاد الديني بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،بمشاركة قرابة « »25مشارك ًا من
المنتسبين للنشاط الصيفي بالنادي.
وأفاد السيد محمد سعيد العامري ،رئيس الجهاز
الشبابي ورئيس لجنة النشاط الصيفي بالنادي،
أن فعاليات البرنامج اشتملت على فقرات منوعة منها
تعاليم الكشافة للتدريب على االنضباط وااللتزام
مع التعريف بقوانين الكشافة المختلفة ،والتربية
الكشفية ،باإلضافة إلى النشاط التربوي الذي
يهدف إلى غرس قيمة العمل الجماعي والمشاركة
الجماعية واإليجابية بين المشاركين .وتم إقامة
عدد من األنشطة الترفيهية ،منها الرياضية وممارسة
نشاط السباحة بمجمع حمد آل ثاني المائي
بالنادي ،وممارسة عدد من األلعاب اإللكترونية
واالجتماعية.
وأشار العامري إلى التفاعل الذي شهده المعسكر من
قبل المشاركين من مختلف األعمار وتحت قيادة
مشرف المعسكر السيد علي المال والسيد وليد
أحمد المشرف العام الرياضي وبمعاونة كوكبة
من المشرفين الرياضيين والتربويين بالنشاط
الصيفي..وشهدت بداية المعسكر كلمة تعريفية
عن المعسكر وأهميته وفعالياته التي تعمل على
تعويد الشباب االعتماد على النفس والعمل بروح
الجماعة مع اختيار الشعارات المحفّ زة والحماسية
لكل مجموعة ،حيث أعطيت الفرصة لكل مجموعة
باختيار اسم خاص وصيحة خاصة لها بحيث يكون
كل منها شعارا تعريفيا لكل مجموعة على حدة
طوال فترة المعسكر.

ضمن مبادرة «لسانياتكم»

«المؤلفين» يناقش واقع تدريس اللغة العربية
سلط الملتقى القطري للمؤلفين
الضوء على واقع تدريس اللغة
العربية وآدابها في دولة قطر،

وذلك ضمن الحلقة الرابعة من

مبادرة «لسانياتكم» التي يقدمها

الكاتب واإلعالمي القطري األستاذ
الدكتور عبدالله فرج المرزوقي،

ويديرها الخبير اللغوي الدكتور
أحمد الجنابي ،وتبث بشكل
أسبوعي عبر قناة يوتيوب

ومنصات التواصل االجتماعي

الخاصة بالملتقى.

وقال الدكتور المرزوقي إن المؤسسات
التعليمية لطالما كان لها أثر كبير في الواقع
مشيرا إلى أن
اللغوي الحياتي لألشخاص،
ً
إنشاء المجلس األعلى للتعليم سنة 2002
كان من أهم المحطات الفاصلة في تاريخ
التعليم في دولة قطر ،وكانت له حسنات
كثيرة قد تم إنشاؤه لتعزيز جهود وزارة
التعليم والتعليم العالي آنذاك والتي كانت
تسمى قبل ذلك وزارة المعارف ،وقد أسسها
جيل متين وعريق ،وتغيرت مسمياتها بعد
ذلك عبر السنوات والفترات المختلفة.
وأضاف أنه في السابق رغم قلة العاملين في
إدارة البعثات في وزارة التربية والتعليم إال
أن عدد الطلبة القطريين الذين تخرجوا في

في الواقع اللغوي الحياتي لألشخاص

الجامعات العربية والعالمية كان
كبيرا وفي
ً
العديد من التخصصات وكانت مستوياتهم
عالية وقد أثروا الساحة وأدوا دورهم على أفضل
وجه..وأوضح أن قرار حل المجلس األعلى
للتعليم جاء بقرار سياسي مدروس بعد
النظر إلى الواقع اإلقليمي والعربي والعالمي،
وبعد التأكد أنه أدى المطلوب وأن قطار التعليم

يسير على السكة وال يحيد عن وجهته ،وقد
تأكد ذلك بقانون حماية اللغة العربية الصادر
سنة  ،2019والذي يفرض على المؤسسات
التعليمية الخاصة تدريس اللغة العربية
وجعلها
جزءا من المناهج التعليمية في كافة
ً
المستويات والتخصصات والمدارس بعد أن
كانت تهتم بتدريس اللغات األجنبية على
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بشارع السوق المركزي
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12:00

11:00

11:30
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لتقاطع حنظلة بن عامر« ..أشغال»:
سينما بالزا ()1

سينما الالند مارك ()1
سينما بالزا ()1
3:15
12:00

التيلجو

سينما المول ()3

حساب اللغة العربية ،وهو ما صنع جيلاً
ً
عاجزا عن التحدث بلسان عربي والكتابة
ً
انسالخا عن
السليمة للغته األم وهو ما يعد
نظرا لكون اللغة وعاء
الهوية الثقافية العربية
ً
الهوية..من جهته أكد الدكتور الجنابي أن
هذا القانون والقرار األميري أعاد االعتبار للغة
الضاد وضمن نهضتها من جديد،
مشيرا إلى
ً
أن أكثر من ستين دولة حول العالم اعتمدت
اللغة العربية لغة رسمية أو شبه رسمية إلى
جانب لغتها األصلية ،ونوه إلى ضرورة تطوير
المدرس من نفسه وتطوير مهاراته في تعليم
اللغة العربية وإيجاد وسائل ووسائط وطرائق
متقدمة واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة
واستحداث تطبيقات تسعف اللغة العربية.
وشدد الدكتور المرزوقي في نهاية الجلسة
على أن مهمة الحفاظ على اللغة العربية
وإيجاد طرق لتشجيع النشء على ممارستها
تقع على عاتق المجتمع العربي في حد ذاته،
وال يجب انتظار ذلك من الخارج.
وأضاف أن تاريخ دولة قطر يزخر بالمثقفين
والشعراء والقضاة من حفظة القرآن الكريم،
وقد تميزوا كلهم بالفصاحة وتمكنهم من
قواعد اللغة وقدرتهم على نظم الشعر العمودي
والجزالة من بينهم الدكتور حسن النعمة،
ودعا المسؤولين والقائمين في جامعة
قطر لطرح المؤلفات القطرية عن الشعراء
القطريين والقصة القطرية وعن الدراما
القطرية كجزء من األدب العربي أو الخليجي
الحديث ،والذين يعدون مفخرة للعرب
نظرا
ً
إلنجازاتهم العديدة.

كوني والقطة الهندية
MALAYALAM

HINDI
سينما المول ()2
سينما الالند مارك ()2

سينما المول ()2

TELUGU

المرزوقي  :المؤسسات التعليمية لها أثر كبير

$

4:55
6:50
8:45
11:00

الدوحة

$3:00
6:00

األشغال العامة «أشغال» عن إغالق
أعلنت هيئة
8:15
TAMIL
حنظلة بن عامر بشارع السوق
مؤقت لتقاطع 11:45
TAMIL
المركزي.
45:
سينما بالزا ( )3وأوضحت «أشغال» أنه سيتم إغالق اإلشارة وإبقاء
مفتوحة في جميع االتجاهات
 GULLIVER RETURNSاالنعطافات اليمنى
3:30
صباحا
 2022من الساعة 01:00
ً
يوم الجمعة /55:15/8
SAMSAM
7:00بالتنسيق مع اإلدارة العامة
صباحا
حتى 10:00
ً
FIRESTARTER
للمرور ..ودعت «أشغال» جميع قائدي المركبات
8:45
EL ANKABOOT
إلى اتخاذ الطرق البديلة خالل فترة اإلغالق.
MALAYALAM

11:00
:11

لالستفسار 40002222 :
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صفحات إعالنية متنوعة
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كشف أثري

salmanalmalik1@hotmail.com

سلمان المالك

جبنة الجرةّ

التوابل ..تجذب السياح

اكتشفت بعثة أثرية إيطالية بولندية مشتركة،
جنوب العاصمة المصرية القاهرة ،بقايا مبنى
يعتقد أنه ألحد «معابد الشمس» األربعة المفقودة،
والتي خصصت قبل  4500عام لعبادة «إله الشمس
رع».
وأفادت وزارة السياحة واآلثار في بيان ،السبت ،بأن
«البعثة األثرية اإليطالية البولندية العاملة بمعبد
الملك نى وسر رع (ملك فرعوني شهير) بأبو غراب
(صحراء جنوب القاهرة) شمال أبوصير اكتشفت
بقايا مبنى من الطوب اللبن أسفل المعبد».
وأوضحت أن «الدراسات المبدئية تشير إلى أنه
ربما يكون أحد معابد الشمس األربعة المفقودة من
األسرة الخامسة (حوالي  2487ـ  2449ق.م) والتي لم
يتم الكشف عنها حتى اآلن».
وقالت الوزارة« :سيتم استكمال الحفائر بالموقع
للكشف عن المزيد حول هذا المبنى».
وأشارت إلى أن «بقايا المبنى المكتشف مشيد من
الطوب اللبن ،وتم إزالته جزئيا بواسطة نى وسر رع
لبناء معبده (معروف باسم معبد الشمس)».
وأضافت أن «بقايا المبنى المكتشف فيه أواني
فخارية ربما استخدمت في طقوس ،يتم الوصول
إليه من خالل مدخل مشيد من الحجر الجيري
( )..ويؤدي لمنطقة وأرضية ممهدة من الطوب اللبن
وتحتوي على بلوكات ضخمة من الكوارتز أسفل
أرضية معبد نى وسر رع».
فيما أكد ماسيمليانو نوزولو رئيس البعثة،
بحسب بيان الوزارة ،أن «البعثة ستستكمل عملها
قريبا لمحاولة إزاحة الستار عن المزيد من األسرار
للمبني».

نجت بأعجوبة

فاكهة الصيف
المفضلة
من الحقائق الممتعة عن
البطيخ أن  % 92من محتواه
عبارة عن مياه! ونسبة
الـ % 8المتبقية تتكون من
الكربوهيدرات وفيتامينات
 Aو Cومعادن ،مثل
البوتاسيوم.
ووفق ًا لما ذكره موقع
 Health Lineالطبي
األميركي ،فإن هناك العديد
من المركبات النباتية
الموجودة في البطيخ،
من ضمنها الليكوبين
والكوكوربيتاسين  ،Eالتي
لها تأثيرات محتملة مضادة
للسرطان.

تشتهر مدينة أنطاكيا التركية (جنوب) بصناعة جبنة الج ّرة
التقليدية التي تدخل في تحضيرها مجموعة مختلفة من التوابل
قبل طمرها تحت التراب لعدة أشهر.
يتمتّ ع مطبخ هطاي بأطباق لذيذة أكسبته سمعة عالمية ،ويحوز
على جائزة «شبكة المدن اإلبداعية» المقدمة من منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مجال فن الطهو.
وتعتبر جبنة الجرة األنطاكية واحدة من أبرز النكهات المحضرة
بالطرق التقليدية في والية هطاي ،وحصلت العام الماضي على
شهادة تسجيل المؤشر الجغرافي بمبادرات من غرفة تجارة وصناعة
أنطاكيا..وتدخل في تحضير هذا النوع من الجبن مجموعة من
التوابل المختلفة وكذلك الجبن والجبن القريش.
وخالل عملية التحضير ،يوضع الجبن المستخرج من حليب الماعز
أو البقر في ج ّرة من الفخار تحتوي على الحبة السوداء (حب البركة).
ويجري إغالق فم الج ّرة بإحكام عن طريق قطعة قماش تترك لساعات
ّ
ويغطى بعجينة
قليلة حتى تجف ،وينثر الملح والزعتر على الجبن
محضرة من رماد الخشب ،لمنع اقتراب الحشرات منه.
ُيدفن الخليط الذي جرى وضعه في الجرة في مكان رطب مثل
حديقة المنزل ،مع الحرص على وضع فم الجرة نحو األسفل،
ً
إلى أن يصبح الجبن
جاهزا لتزيين الموائد األنطاكية بعد طمرها
نحو 4أشهر على األقل ،ويتم ترطيب المنطقة
التي طمرت فيها الجرة بالماء
من وقت آلخر.

تعتبر األسواق في مدينة اسطنبول
التركية من األهداف الرئيسية لتدفق
السائحين ضمن جولتهم السياحية
المتنوعة.
والسوق المصري التاريخي هو أحد أهم
هذه األسواق بفضل موقعه وتاريخه وما
يقدمه من توابل وحلويات ومستلزمات
مختلفة متميزة.
ويقع هذا السوق القديم في منطقة
أمينونو على خليج القرن الذهبي في
الجانب األوروبي من إسطنبول ،وهو
جزء من تاريخ المدينة ومحطة مهمة
في الحياة اليومية للسكان والزائرين
والسائحين.
وهذا السوق موقع تاريخي مهم
ومركز تجاري بارز يضم العديد من
المتاجر المنتشرة داخله وخارجه،
ويلبي احتياجات الزائرين ،ويقصده
السائحون لالطالع على تاريخه وشراء
احتياجاتهم.
ومع دخول فصل الصيف والعطالت
واإلجازات ،تدفق عدد كبير من
السائحين من كل أنحاء العالم

إلى إسطنبول ،خاصة مع السيطرة
على جائحة «كورونا» ورفع اإلجراءات
الوقائية ،بعد عامين من التدابير
المفروضة.
والسوق المصري هو السوق المغلق
الثاني في إسطنبول بعد السوق
المسقوف في منطقة بايازيد.
وتم بناء السوق المصري خالل حكم
السلطان مراد الثالث عام  ،1597بهدف
تمويل عملية بناء الجامع الجديد
الواقع مقابل السوق ،وأكملت السلطانة
خديجة تورهان ،والدة السلطان محمد
السادس ،البناء الذي افتُ تح رسميا عام
.1667
في البداية ُأطلق علىه اسم «البازار
الجديد» ثم «السوق المصري»؛ ألنه
كان يتم استيراد القهوة والتوابل من
الهند وجنوب آسيا إلى مصر ،ومنها
إلى إسطنبول عبر البحر األبيض
ّ
المتوسط..وظل السوق مركزا
رئيسيا
ّ
لتجارة التوابل في تركيا بشكل عام
وفي إسطنبول خصوصا لفترة تزيد عن
قرنين.

تعرضت امرأة أسترالية إلصابات خطرة بسبب
سقوطها في هبوط أرضي حراري داخل قرية
سياحية شهيرة في نيوزيلندا ،وقررت السلطات
إغالق القرية حتى تنتهي التحقيقات ،بحسب
صحيفة الغارديان البريطانية.
الصحيفة أشارت إلى أن المرأة سقطت في الفتحة
البالغ عرضها مترين عندما حدث هبوط أرضي
مفاجئ في الممشى القريب من مدخل قرية
واكارواروا الحرارية الجوفية في مدينة روتوروا،
وسط الجزيرة الشمالية.
وفي السياق ،قال مايك غيبونز ،مدير القرية ،إن
زوج المرأة تعرض لإلصابة أيض ًا بينما كان يحاول
مساعدتها على الخروج ،مشير ًا إلى أن زوجها كان
أول من حاول إخراجها ،ولهذا تعرض أيض ًا لبعض
اإلصابات.
وعقب السقوط ،ركض اثنان من المرشدين
السياحيين وأحد السكان المحليين القريبين
نحو المرأة لمساعدتها ونجحوا بفضل مجهودهم
الجماعي في إخراجها.
وعلى إثر ذلك ،نُ قلت المرأة إلى مستشفى روتوروا
في حالة خطرة ،لكنها أصبحت مستقرة صباح
الجمعة 29 ،يوليو ،بينما ذكر المستشفى أن
إصابات زوجها غير خطيرة.

نقص النوم يؤثر على دماغ األطفال
كشفت دراسة حديثة عن تأثير نقص
النوم على نمو األطفال خاصة في المرحلة
االبتدائية.
وأوضحت الدراسة ،أن من ينامون أقل من
 9ساعات يومي ًا في هذه المرحلة لديهم
اختالفات في مناطق الدماغ المسؤولة عن
الذاكرة والذكاء والرفاهية مقارنة بمن
ينامون  9إلى  12ساعة كل ليلة.
وذكرت الدراسة التي أجريت أبحاثها في
جامعة ماريالند األميركية ،أن هذه االختالفات

في الدماغ ترتبط بمشاكل الصحة
النفسية ،مثل االكتئاب والقلق والسلوكيات
االندفاعية.
وفحص الباحثون في الدراسة التي نشرت
في مجلة النسيت ،بيانات تم جمعها من
 8300طفل أعمارهم بين  9و 10سنوات،
تم تسجيلهم في برنامج لدراسة التنمية
المعرفية ألدمغة المراهقين.
وخضع األطفال في الدراسة ،لتصوير للدماغ
بالرنين المغناطيسي ،وتمت مراجعة

سجالتهم الطبية التي أبلغ عنها أولياء أمورهم
بين سن سنتين و 12سنة ،وأظهرت الصور
نتائج مقلقة ،حيث تبين ألول مرة التأثير
طويل المدى المحتمل لنقص النوم على
النمو اإلدراكي العصبي لدى األطفال.
وحذرت نتائج الدراسة اآلباء من التغاضي
عن األنشطة وبرامج الوقت المنهجية في
مرحلة الطفولة المبكرة ،وتأثير ذلك على عدد
ساعات النوم التي ينالها الطفل ،والتي تؤثر
على النمو العصبي والنفسي للطفل.

