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صاحب السمو يهنئ الحاكم العام لجامايكا ورئيس بوليفيا بذكرى استقالل بلديهما

استقبل الفريق محمد إدريس ديبي إتنو.. صاحب السمو:

ندعم المصالحة الوطنية الشاملة في تشاد

استعراض 
القضايا 
ذات 

االهتمام 
المشترك

نتمنى أن ينعم الشعب التشادي بالسالم واألمن واالستقرار المفاوضات الجارية خطوة أولى هامة لتحقيق المصالحة
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، صباح أمس، بمكتبه في قصر 

البحر، فخامة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس 

العسكري االنتقالي بجمهورية تشاد، والوفد المرافق.

البلدين  بين  الثنائية  العالقات  استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

مفاوضات  مستجدات  مناقشة  إلى  باإلضافة  تعزيزها،  وسبل 

السالم التشادية في الدوحة، وفي هذا الصدد أعرب فخامة رئيس 

المجلس العسكري االنتقالي التشادي عن شكره وتقديره لسمو 

التشادية،  للمفاوضات  قطر  دولة  استضافة  على  المفدى  األمير 

وبذل كل الجهود والمساعي من أجل إنجاحها.

للمصالحة  قطر  دولة  دعم  عن  األمير  سمو  أعرب  جانبه،  من 

التشادي  الشعب  ينعم  أن  أجل  من  تشاد  في  الشاملة  الوطنية 

أن  على  سموه  أكد  كما  والتنمية.  واالستقرار  واألمن  بالسالم 

مجموعات  من  وعدد  تشاد  حكومة  بين  الجارية  المفاوضات 

المعارضة المسلحة تمثل خطوة أولى هامة لتحقيق المصالحة، 

متمنيًا سموه لفخامته التوفيق في الحوار الوطني الشامل الذي 

التشادية  العاصمة  في  أغسطس  من  العشرين  في  سيقام 

نجامينا، كما جرى مناقشة التطورات على الساحتين اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

وكبار  الوزراء  السعادة  أصحاب  من  عدد  المقابلة  حضر 

المسؤولين، كما حضرها من الجانب التشادي أصحاب السعادة 

أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الفريق.

»فـــــوربـــــس«ارتــفــــاع عــدد زوار قــطـــر »19%« فــي الـنــصـــف األول ـــمـــة  ـــائ ق ضـــمـــن  ـــة  ـــطـــري ق بــــنــــوك   »4«

$ رصدتها من خالل آراء المواطنين 

ارتفاع معدالت الطالق.. 
األسباب والحلول

كل  منها  تعاني  مزمنة  مشكلة  الطالق 

مؤرقة  ظاهرة  إلى  تحولت  وقد  المجتمعات، 

األخيرة،  اآلونة  في  معدالته  ارتفاع  بسبب 

قائمة  في  الرابعة  المرتبة  قطر  وتحتل 

وهي  الطالق،  نسب  في  العربية  الدول  أعلى 

للتعرف  مليا  عندها  التوقف  من  البد  مرتبة 

تؤدي  يمكن  التي  والوسائل  أسبابها،  على 

عالقة  على  الحفاظ  أجل  من  منها،  الحد  إلى 

وتقوية  الزوجين،  بين  والرحمة  المودة 

الروابط واألواصر األسرية، فاألسرة هي أساس 

المجتمع، ونواته األولى.

سبر  وحاولت  الظاهرة،  هذه  رصدت   $

األغوار حول أسبابها وطرق الحد منها.

 كتبت       آمنة العبيدلي

»13« داعية اعتمدتهم »األوقاف«

العالج بالرقية الشرعية
كتب         أكرم الفرجابي 

بأسماء  الئحة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  خصصت 

في  الرسمي  موقعها  على  المعتمدين  الرقاة  هواتف  وأرقام 

التنسيق  يتم  حتى  هواتفهم  أرقام  ونشرت  اإلنترنت،  شبكة 

أخذ  يمكن  للرقية  مكتبًا  حددت  كما  الرقية،  طلب  عند  معهم 

بالسماح  »األوقاف«  من  التسهيالت  وتأتي  منه.   االستفسارات 

بالسنة  والعارفين  الكريم  القرآن  وحفظة  الدعاة  من  لـ»13« 

النبوية المطهرة للعمل في تقديم الرقية الشرعية وفق الطرق 

الصحيحة والمعروفة، وحتى يكون التعامل مع الرقاة بمعرفة 

الجهات المختصة ومراقبتها. 

حملة العودة للمدارس.. السبت
والتعليم  التربية  وزارة  تطلق  قنا-  الدوحة- 

العودة  حملة  المقبل،  السبت  العالي،  والتعليم 

قطر«،  نبني  »بالعلم  شعار  تحت  المدارس  إلى 

الشهر  من  العشرين  حتى  فعالياتها  وتستمر 

الجاري.

تنظمها  التي  السنوية،  الحملة  هذه  تستهدف 

الوزارة للعام األكاديمي »2022 – 2023«، بالتعاون 

مجمع  من  وبدعم  »كروه«،  مواصالت  شركة  مع 

طلبة  جميع  التجاري،  سيتي  فيستيفال  دوحة 

وتشتمل  االبتدائية،  والمدارس  األطفال  رياض 

التربوية  المتنوعة  الفعاليات  من  مجموعة  على 

باإلضافة  واإللكترونية،  والترفيهية  والفنية 

النصائح  على  تحتوي  توعوية  أفالم  عرض  إلى 

وإرشادات  المدارس،  في  العامة  واإلرشادات 

وااللتزام  بأمان،  المدرسية  الحافلة  ركوب 

بتعليمات وآداب الجلوس.

أهم  إحدى  للمدارس  العودة  حملة  وتعتبر 

والتعليم  التربية  وزارة  تنظمها  التي  الفعاليات 

وأوليـــاء  المدارس  لطلبة  العالي  والتعليــــم 

التواصل  تجديد  إلى  وتهدف  وأقاربهم،  أمورهم 

نفســيا  وتهيــئتـه  ومدرســـته،  الطـالــب  بين 

بطريقة  الدراسة  مقاعد  إلى  للعودة  وفكريا 

رحلته  خالل  والسرور  الفرح  له  تجلب  إيجابية، 

العلمية.

فعاليات متنوعة آخر موعد »13« أكتوبر 

التسجيل بالمدارس الخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن انتهاء عملية 

لجميع  والدولية  والجاليات  الخاصة  بالمدارس  التسجيل 

 ،»2023-2022« المقبل  األكاديمي  للعام  الدراسية  المراحل 

لإلجراءات  طبقًا  وذلك  المقبل،  أكتوبر   »13« يوم  سيكون 

واللوائح المنظمة التي وضعها قطاع التعليم الخاص بالوزارة، 

أما بالنسبة للطلبة القادمين من خارج الدولة، فقالت الوزارة إن 

آخر موعد لعملية التسجيل نهاية شهر يناير »2023«، على أن 

تحدد المدرسة آلية التسجيل المناسبة لها، ويشترط أن يتم 

اإلعالن عنها، مع مراعاة عدم مخالفتها للوائح والقوانين الخاصة 

بالتسجيل المعتمدة لدى الوزارة.

كتب       محمد الجعبري 

الفريق ديبي: نقدر لسمو األمير استضافة المفاوضات

قطر تبذل كل الجهود والمساعي من أجل إنجاحها

مناقشة مفاوضات السالم 
التشادية في الدوحة

بـحث العالقات الثنائية 
بين البلدين وسبل تعزيزها
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بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس بوليفيا
الدوحة - قنا-  بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس لويس 

بمناسبة  القوميات،  متعددة  بوليفيا  دولة  رئيس  آرسي  ألبيرتو 

ذكرى استقالل بالده.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ الحاكم العام لجامايكا
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-    - الدوحة 

البالد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة السيد  حمد آل ثاني أمير 

ذكرى  بمناسبة  لجامايكا،  العام  الحاكم  ألين  لينتون  باتريك 

استقالل بالده.

نائب األمير 
يهنئ رئيس بوليفيا

ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

ألبيرتو  لويس  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة،  برقية  األمير،  نائب 

ذكرى  بمناسبة  القوميات،  متعددة  بوليفيا  دولة  رئيس  آرسي 

استقالل بالده.

نائب األمير 
يهنئ الحاكم العام لجامايكا

ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-    - الدوحة 

نائب األمير، برقية تهنئة، إلى فخامة السيد باتريك لينتون ألين 

الحاكم العام لجامايكا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء 
يهنئ رئيس بوليفيا

الدوحة- قنا-  بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

تهنئة،  برقية  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

بوليفيا  دولة  رئيس  آرسي  ألبيرتو  لويس  الرئيس  فخامة  إلى 

متعددة القوميات، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره الجامايكي

الدوحة - قنا-  بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

تهنئة،  برقية  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

إلى دولة السيد أندرو هولنيس رئيس وزراء جامايكا، بمناسبة 

ذكرى استقالل بالده.

قد ينتج عن تشغيلها تأثير سلبي على البيئة

إلزام أصحاب المشاريع 
بتركيب محطات رصد

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير البيئة والتغير 

بعض  بتعديل   2022 لسنة   )8( رقم  المناخي 

البيئة  حماية  لقانون  التنفيذية  الالئحة  أحكام 

الصادر بقرار المجلس األعلى للبيئة والمحميات 

الطبيعية رقم )4( لسنة 2005، وقضى القرار في 

التنفيذية  الالئحة  إلى  تضاف  بأن  األولى  مادته 

لقانون حماية البيئة المشار إليها موادًا جديدة.

وتنص المادة )93 مكررة( أنه »يجب على 

التي  والمنشآت  المشاريع  أصحاب 

تشغيلها  أو  إنشائها  عن  ينتج 

تلوث أو تأثير سلبي محتمل على 

البيئة البحرية إنشاء وتركيب 

وتشغيل محطات رصد وقياس 

لجودة  ومباشر  وآلي  مستمر 

مياه البيئة البحرية والعمل على 

دوري  بشكل  ومعايرتها  صيانتها 

قيام  وطوال  الممارسات  ألفضل  وفقاً 

المشروع أو المنشأة«.

إنشاء  يجوز  »ال  بأنه  مكرر(   93( مادة  قضت  كما 

أو تشغيل محطات الرصد المستمر  أو تركيب 

لجودة مياه البيئة البحرية إال بعد الحصول على 

موافقة اإلدارة المختصة بالرصد البيئي بالوزارة، 

وال يجوز إيقاف هذه المحطات أو تغيير موقعها أو 

موافقة  على  الحصول  بعد  إال  الفنية  مواصفاتها 

اإلدارة«.

على  »يجب  بأنه  مكرر2(   93( المادة  وقضت 

أصحاب المشاريع والمنشآت المشغلة لمحطات 

البحرية  البيئة  مياه  لجودة  المستمر  الرصد 

والمواصفات  والمتطلبات  باالشتراطات  االلتزام 

الفنية للتركيب والتشغيل والصيانة والمعايرة 

والملوثات  بالمعايير  يتعلق  ما  وكل  للمحطات 

تتخذ  وأن  البحرية،  البيئة  وقياسات  المقاسة 

اإلجراءات الالزمة لربط هذه المحطات مع الشبكة 

في  البحرية  البيئة  مياه  جودة  لرصد  الوطنية 

الوزارة ونقل البيانات المسجلة بشكل فوري وآلي 

حالة  في  إنذار  بمنظومة  المحطات  تلك  وتزويد 

والمعايير  للمقاييس  القياسات  من  أي  تجاوز 

المعمول بها في هذا الشأن«.

مكررة(   93( المادة  قضت  كما 

المشاريع  أصحاب  على  بأنه 

بإنشاء  لها  المصرح  والمنشآت 

محطات  وتشغيل  وتركيب 

مياه  لجودة  المستمرة  الرصد 

البحرية يتقديم تقارير  البيئة 

تتضضمن  سنوية  ربع  دورية 

على  والمدققة  المحققة  البيانات 

هذه  من  المسجلة  القياسات  نتائج 

بالرصد  المختصة  اإلدارة  إلى  المحطات 

والمتطلبات  لالشتراطات  ووفقاً  بالوزارة  البيئي 

بعد  إال  نهائية  التقارير  هذه  تصبح  وال  الصادرة، 

اعتمادها من هذه اإلدارة.

كما أنه على أصحاب المشاريع والمنشآت إبالغ 

اإلدارة المختصة بالرصد البيئي بالوزارة فورًا بأي 

تجاوز للمقاييس والمعايير المسموح بها لجودة 

مياه البيئة البحرية وتقديم تقرير مفصل بذلك 

هذا  في  الصادرة  والمتطلبات  لالشتراطات  وفقا 

الشأن.

وقضت المادة )2( من القرار بأنه ُيعمل به من اليوم 

الرسمية، بما  الجريدة  لتاريخ نشره في  التالي 

يعني أنه دخل حيز التنفيذ فعلياً.

عبر مشروع المنتج »أكس«

»مؤسسة قطر« تشجع الطلبة على االبتكار

يشكل االبتكار واالنخراط في بيئة تعزز ريادة 

في  العالي  التعليم  تجربة  من  جزءا  األعمال 

مشروع  إليه  يهدف  ما  وهذا  قطر،  مؤسسة 

تصميمها  تم  مبادرة  وهي  »أكس«،  المنتج 

التدريس  هيئة  أعضاء  قبل  من  مؤخًرا، 

قطر  مؤسسة  في  شريكة  جامعات  عدة  في 

إلشراك الطالب وتشجيعهم على إيجاد حلول 

مبتكرة للقضايا الشائكة.

جمع  على  »أكس«  مشروع  يقوم  حيث 

متعددة  فرق  مع  تدريبية  فصول  في  الطالب 

هيئة  أعضاء  إشراف  مع  التخصصات 

وريادية  إبداعية  أفكار  لتكوين  التدريس 

حافظات  معالجة  كيفية  حول  ومستدامة، 

اقتصاد  من  جزًءا  لتصبح  المهدرة  الطعام 

الفصول  نهاية  وفي  التدوير،  على  يعتمد 

مبتكرة  حلواًل  الطالب  فرق  قّدمت  التدريبية، 

المعنّية  األطراف  ضم  الذي  الحضور  أمام 

محادثات  لبدء  وذلك  المجتمع،  من  وأفراد 

وأهداف  واحتماالت  نظر  وجهات  تتضمن 

متعددة.

من  التدريبية  الفصول  فكرة  نشأت  وقد 

الذي  االستهالكي،  المنتج  استدامة  تحدي 

قطر،  في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة  أطلقته 

إلى  تتطلع  األكبر  الرؤية  كانت  حيث 

الموجودة  الخبرات  من  واالستفادة  النمو 

تجربة  لبناء  قطر،  مؤسسة  منظومة  عبر 

تعليمية تعاونية.

وفي هذا اإلطار أكد الدكتور كونستانتينوس 

كاكوسيموس، األستاذ المساعد في جامعة 

تعزيز  أن  على  قطر،  في  أم  أند  إيه  تكساس 

منتجات  وابتكار  اإلبداع،  على  الطالب  قدرات 

للتعليم  الرئيسية  المهام  من  مستدامة، 

على  عملت  قطر  مؤسسة  ان  حيث  العالي، 

فصول تدريبية مكّثفة، وهي بمثابة حاضنة 

لمشروع منتج »أكس« والتي تم تنظيمها على 

مدار يومين، مشيرًا إلى أن التعليم العالي يعد 

الالزمة  القدرات  تنمية  في  األهمية  بالغ  أمًرا 

للتعامل مع التحدي الناجم عن بناء اقتصاد 

صديق للبيئة، حيث انه لمواجهة هذا التحدي 

التعليم  يجد  أن  المهم  من  فعال،  بشكل 

مجموعات  لدمج  الطرق  من  المزيد  العالي 

المعرفة الواسعة وإشراك التعلم في المشهد 

اقتصادية  أنظمة  نحو  لالنتقال  الديناميكي 

وممارسات ثقافية أكثر استدامة وعداًل.

في  طالبة  المناعي،  فاطمة  قالت  جانبها  من 

كومنولث،  فرجينيا  بجامعة  الفنون  كلية 

إحدى  قطر،  في  التصميم  فنون  كلية 

قطر،  لمؤسسة  الشريكة  الجامعات 

مّكنني  »لقد  الفصول:  هذه  في  ومشاركة 

من  الطالب  مع  التعاون  من  أكس  المنتج 

مختلف التخصصات«.

خالل استقبال سموه رئيس المجلس العسكري بجمهورية تشاد

صاحب السمو يناقش مستجدات مفاوضات السالم التشادية

صاحب  حضرة  استقبل  قنا-   - الدوحة 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

البالد المفدى، صباح أمس بمكتبه في قصر 

ديبي  إدريس  محمد  الفريق  فخامة  البحر، 

االنتقالي  العسكري  المجلس  رئيس  إتنو 

بجمهورية تشاد والوفد المرافق. 

العالقات  استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

تعزيزها،  وسبل  البلدين  بين  الثنائية 

باإلضافة إلى مناقشة مستجدات مفاوضات 

هذا  وفي  الدوحة،  في  التشادية  السالم 

المجلس  رئيس  فخامة  أعرب  الصدد 

شكره  عن  التشادي  االنتقالي  العسكري 

وتقديره لسمو األمير المفدى على استضافة 

كل  وبذل  التشادية،  للمفاوضات  قطر  دولة 

الجهود والمساعي من أجل إنجاحها.

دولة  دعم  عن  األمير  سمو  أعرب  جانبه،  من 

الوطنية الشاملة في تشاد  قطر للمصالحة 

من أجل أن ينعم الشعب التشادي بالسالم 

واألمن واالستقرار والتنمية. كما أكد سموه 

حكومة  بين  الجارية  المفاوضات  أن  على 

المعارضة  مجموعات  من  وعدد  تشاد 

لتحقيق  هامة  أولى  خطوة  تمثل  المسلحة 

المصالحة، متمنيًا سموه لفخامته التوفيق 

سيقام  الذي  الشامل  الوطني  الحوار  في 

العاصمة  في  اغسطس  من  العشرين  في 

التشادية نجامينا.

كما جرى مناقشة التطورات على الساحتين 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك. 

السعادة  أصحاب  من  عدد  المقابلة  حضر 

الوزراء وكبار المسؤولين، كما حضرها من 

أعضاء  السعادة  أصحاب  التشادي  الجانب 

الوفد الرسمي المرافق لفخامة الفريق.

سموه: ندعم المصالحة الوطنية الشاملة في تشاد

مناقشة التطورات ذات االهتمام المشترك على الساحتين اإلقليمية والدولية

الفريق ديبي: نشكر قطر على استضافة المفاوضات وبذلها للجهود من أجل إنجاحها

المفاوضات بين الحكومة التشادية والمعارضة خطوة هامة لتحقيق المصالحة

    كتب        محمد الجعبري 

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

رئيس ألبانيا يستقبل سفيرنا
بيرم  الرئيس  فخامة  استقبل  قنا-   - تيرانا 

بيغاي، رئيس جمهورية ألبانيا، سعادة السيد 

لدى  قطر  دولة  سفير  المري  حمد  بن  علي 

ألبانيا.

جرى خالل المقابلة استعراض عالقات التعاون 

الثنائي بين البلدين الصديقين.

الرئيس  لفخامة  التهنئة  السفير  سعادة  وقدم 

على توليه منصب رئيس جمهورية ألبانيا.

قطر تدين 
تفجيرا 

في كابول
الدوحة - قنا-  أعربت 

دولة قطر عن إدانتها 

واستنكارها الشديدين 

للتفجير الذي وقع في 

العاصمة األفغانية 

كابول، وأدى إلى 

سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة 

الخارجية، في بيان، 

أمس، موقف دولة 

قطر الثابت من رفض 

العنف واإلرهاب 

مهما كانت الدوافع 

واألسباب.

وعبر البيان عن 

تعازي دولة قطر لذوي 

الضحايا ولحكومة 

وشعب أفغانستان، 

وتمنياتها للجرحى 

بالشفاء العاجل.
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توزيع »2000« هدية

»7« آالف زائــــــر
لفعاليــات بلديـة الــريان

اختتمت يوم الخميس الماضي 

فعاليات مهرجان صيف 2022 

التي نّظمتها بلدية الريان 

ع مول  بالتعاون مع إدارة ُمجمَّ

قطر، خالل الفترة من 28 يوليو 

وحتى 4 أغسطس 2022. 

وشهد المهرجان اقبااًل واسعًا من 

الجمهور طوال فترة الفعاليات. 

وقد بلغ عدد الزائرين من االسر 

والسياح لفعاليات بلدية الريان 

طوال 8 أيام إلى 7 آالف زائر 

من مختلف الفئات العمرية، 

وتم توزيع عدد 2000 هدايا 

على األطفال الذين شاركوا 

بالفعاليات. جدير بالذكر أن 

بلدية الريان اتخذت »وتبقى 

البسمة على وجوهكم« شعارًا 

لفعالياتها المتنوعة خالل 

الفترة القادمة.  كما شملت 

فعاليات المهرجان، زيارات 

لعدد من المتاجر والمطاعم 

في المول باإلضافة إلى زيارة 

مطعم فندق الريان مع األطفال 

وتعليمهم طرق السالمة واألمن في 

المطبخ، والتعريف بآلية عمل 

واختصاصات البلدية من رقابة 

وتفتيش على المنشآت. وقد 

تميزت الفعاليات بمشاركات 

من عدة إدارات بالوزارة مثل 

إدارة الشؤون الزراعية الذي قاموا 

بدورهم بتوزيع عدد 300 كرتون 

تمر للمشاركين وزوار المول 

والعديد من الشتالت المختلفة 

على األطفال وإدارة تدوير 

ومعالجة الُنفايات قاموا بتوزيع 

عدد 50 كوبونا على المتسابقين 

المشاركين، وأخيرًا ختمتها إدارة 

ة بفعالية جميلة 
َّ

الثروة السمكي

والتي قامت فيها باصطحاب 

األطفال إلى كارفور وتوعيتهم 

لطريقة اختيار األسماك ومعرفة 

أنواعها وأشكالها.

اللجنة المشرفة عقدت لقاءات مع المترجمين األتراك

إغالق الترشح لجائزة حمد للترجمة.. »15« الجاري

حمد  الشيخ  جائزة  عقدت  قنا-  إسطنبول- 

اللقاءات  من  عددا  الدولي  والتفاهم  للترجمة 

مجال  في  ومتخصصين  باحثين  مع 

تركيا،  في  الجامعات  من  بعدد  الترجمة 

وذلك في إطار جولة للفريق اإلعالمي للجائزة.

إغالق  اقتراب موعد  الفعاليات، مع  تأتي هذه 

باب الترشح لجائزة حمد للترجمة والتفاهم 

الدولي، المقرر في 15 أغسطس الجاري.

المتحدثة  الفياض  حنان  الدكتورة  وقالت 

اللقاءات  هذه  إن  الجائزة،  باسم  اإلعالمية 

بالجائزة،  مباشر  بشكل  للتعريف  تسعى 

المميزين  األتراك  المترجمين  وتشجيع 

التركية  اللغة  وأن  خاصة  فيها،  للمشاركة 

هي لغة رئيسية هذا العام.

في  وباحثين  مترجمين  مع  لقائها  وخالل 

الفياض  لفتت  التركية،  مايو«   29 »جامعة 

إلى الروابط الوثيقة بين الشعبيين التركي 

والعربي، خاصة وأن السنوات األخيرة شهدت 

من  تحديدًا  الترجمة  مجال  في  نوعية  نقلة 

أدبية،  ألعمال  التركية  إلى  العربية  اللغة 

النمطية  الصورة  تغير  في  ساهم  ما  وهو 

بتعلم  األتراك  باهتمام  منوهة  العرب،  عن 

الترجمة،  العربية والغوص في مجال  اللغة 

وقالت بهذا الخصوص: »إن الترجمة تساهم 

العالمين  بين  الثقافي  التقارب  تحقيق  في 

في  زيادة  عنه  سينتج  ما  والتركي،  العربي 

المنجز المعرفي بين اللغتين«.

كما أعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها 

العربية  اللغة  لتعليم  التركية  الجامعات 

الدكتور  مع  لقاء  خالل  وذلك  سليم،  بشكل 

الفارابي  مركز  مدير  كيزلجيك  عبدالله 

من  وعدد  والتطبيقات  والبحوث  للدراسات 

األكاديميين بجامعة إسطنبول.

إلى  األتراك  المترجمين  الفياض  ودعت 

والتي  للترجمة  المناسبة  المواد  اختيار 

الجائزة،  لشروط  موافقة  تكون  أن  ينبغي 

الفتة  بها،  الفوز  من  والتمكن  بها  للمشاركة 

إلى مدى تقدير الجائزة للمترجمين ودورهم 

الهام في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين 

إبراهيم  الدكتور  قال  جهته  من  الشعوب. 

للتعليم  العربية  مركز  مدير  الحاللشة 

الشيخ  »جائزة  إن  واألبحاث،  والتطبيقات 

سلطت  الدولي  والتفاهم  للترجمة  حمد 

الضوء على أشخاص يمكن أن نصفهم بأنهم 

والعلوم  المعارف  ينقلون  مجهولون،  جنود 

والثقافات من لغة إلى لغة أخرى ومن شعب 

وبالتالي  أخرى،  إلى  قارة  من  وربما  آخر،  إلى 

وجود مثل هذا النوع من الجوائز تجعل الرأي 

يستحقون  أشخاصًا  هناك  أن  يدرك  العام 

هؤالء  التعظيم،  جهودهم  وتستحق  التقدير 

هم المترجمون«.

من  لتكريم  سعت  الجائزة  أن  إلى  وأشار 

نقل  يحاولون  وهم  بالنهار،  الليل  يواصلون 

حيث  ودقة،  مهنية  بكل  والخبرات  التجارب 

إن المترجم يجمع بين العلم والفن ألنه ينقل 

األثر من لغة المصدر إلى لغة المتلقي.

 من جهته قال السيد حمزة قره داغ المترجم 

مهنة  أن  إال  العالمي،  االنفتاح  »رغم  التركي: 

الترجمة فقدت جزءا من رونقها في السنوات 

األخيرة بسبب عدم تقدير الدور الهام والدقيق 

الذي يقوم به المترجم، سواء في نقل الكلمة 

الوصل  حلقة  يعتبر  فالمترجم  الثقافة،  أو 

بين الشعوب المختلفة«.

للترجمة  حمد  الشيخ  جائزة  »إن  وأضاف: 

والتفاهم الدولي غيرت األمور تماما، وشجعت 

أفضل  عن  البحث  على  المترجمين  مئات 

األعمال لترجمتها من وإلى لغات مختلفة، ما 

بين  الثقافات  تبادل  تسهيل  في  سيساعد 

يتطلع  أنه  إلى  منوها  المختلفة«،  الشعوب 

الجائزة،  في  القادم  العام  المشاركة  إلى 

وتحري  اإلبداع  على  لإلصرار  دفعه  األمر  وهذا 

الدقة والجودة إلنتاج ترجمة ترقى لمستوى 

الجائزة.

حمد  الشيخ  جائزة  أن  بالذكر،  جدير 

عام  أطلقت  اإلنساني  والتفاهم  للترجمة 

2015، تقديرا لدور المترجمين في مد جسور 
في  المتميزين  ومكافأة  األمم،  بين  التواصل 

اإلبداع  تشجيع  جانب  إلى  المجال،  هذا 

التنوع،  وإشاعة  السامية،  القيم  وترسيخ 

والتعددية، واالنفتاح.

د. حنان الفياض: نسعى للتعريف بالجائزة وتشجيع المترجمين للمشاركة فيها
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»الرعاية األولية« تدعو للكشف المبكر

وتتيح المؤسسة فرصة الكشف 

من  األمعاء  سرطان  عن  المبكر 

مريحة  خاصة  عيادات  خالل 

التامة  بالخصوصية  تتميز 

لعبيب  مراكز  من  كل  في 

ومعيذر  الخيل  وروضة  والوكرة 

الوحدة  إلى  باإلضافة  الصحية، 

حيث  المبكر،  للكشف  المتنقلة 

يمكن حجز موعد الفحص على 

حث  بهدف   ،)8001112( الرقم 

ضرورة  على  المجتمع  أفراد 

عن  المبكر  الكشف  تأجيل  عدم 

سرطان األمعاء كإجراء احترازي 

والتغلب عليه وعلى مضاعفاته، 

ال  قد  المرض  هذا  إن  حيث 

أعراض  أي  ظهور  مع  يترافق 

واضحة.

أن  المؤسسة  وأوضحت 

انتشار  مدى  عن  الدراسات 

قطر  دولة  في  األمعاء  سرطان 

يأتي  األمعاء  سرطان  أن  تظهر 

في  الذكور  مستوى  على 

البروستات  سرطان  ثم  المقدمة 

اللوكيميا  أو  الدم  سرطان  ثم 

فإن  اإلناث  بين  أما  والرئة، 

األكثر  هو  الثدي  سرطان 

األمعاء  سرطان  يليه  انتشارا، 

الدرقية،  الغدة  سرطان  ثم 

من  الشفاء  نسبة  أن  مؤكدة 

 90 إلى  تصل  األمعاء  سرطان 

اكتشافه  تم  ما  إذا  بالمائة، 

تأتي  ولذلك  مبكرة،  مرحلة  في 

المبكر لما  أهمية إجراء الكشف 

الحياة  إنقاذ  في  دوره  من  لذلك 

والشفاء  للوقاية  أكبر  وفرصة 

من المرض.

الرجال  المؤسسة  وحثت 

أعمارهم  تتراوح  ممن  والنساء، 

74« عاما، على تبني   -  50« بين 

بصحتهم  لالهتمام  وقائي  منهج 

الكشف  إلجراء  موعد  حجز  عبر 

الكشف  أجنحة  أحد  في  المبكر 

الرعاية  لمؤسسة  التابعة 

مراكز  من  بكل  األولية  الصحية 

الخيل  وروضة  ولعبيب  الوكرة 

أن  إلى  الفتة  الصحية،  ومعيذر 

للكشف  المخصص  الفحص 

عن سرطان األمعاء بسيط، لكن 

روتينيا  إجراؤه  يتم  أن  المهم  من 

ينصح  مثلما  سنتين،  كل 

اكتشاف  ألن  بذلك  األطباء 

المرض في مراحله المبكرة يقل 

المريض  احتياج  احتمال  من 

للعالج الكيميائي.

الرعاية  مؤسسة  نصحت  كما 

الصحية األولية باألخذ بأسباب 

بسرطان  اإلصابة  من  الوقاية 

تناول  طريق  عن  األمعاء 

والمكسرات  والبذور  الخضراوات 

وحبوب  والحمص  والشوفان 

على  الحفاظ  مع  النخالة، 

الذي  المنتظم  البدني  النشاط 

الدهون  تقليل  على  يساعد 

ومخاطره  الجسم  في  الزائدة 

المرتبطة بالسرطان.

جانبهم  من  األطباء  ويوصي 

األنظمة  عن  االبتعاد  بضرورة 

باللحوم  الغنية  الغذائية 

جرى  التي  والمصنعة  الحمراء 

التمليح  طريق  عن  تحويلها 

أو  التخمير  أو  المعالجة  أو 

التدخين أو غيرها من العمليات، 

السريعة  الوجبات  تناول  وعدم 

بشكل دائم نظرا الحتوائها على 

واالبتعاد  المشبعة،  الدهون 

الغازية  المشروبات  تناول  عن 

المتحولة  الدهون  عن  وكذلك 

غير  الدهنية  )األحماض 

المشبعة( التي تصنع من خالل 

الزيت  إلى  الهيدروجين  إضافة 

النباتي )الزيت المهدرج(. 

الكشف  برنامج  تنفيذ  ويتم 

في  األمعاء  سرطان  عن  المبكر 

إطار البرنامج الوطني للسرطان 

مع  يتماشى  ما  وهو  قطر،  في 

للصحة  الوطنية  االستراتيجية 

عبء  تخفيف  إلى  تهدف  التي 

ضمان  مع  الدولة،  في  السرطان 

السرطان  خدمات  أفضل  توفير 

إليها  الحاجة  عند  العالم  في 

تحسين  عملية  لتسهيل 

النتائج المتعلقة بالسرطان.

عن سرطان الثدي واألمعاء

دعت مؤسسة الرعاية الصحية األولية السيدات في قطر إلى إجراء الكشف المبكر عن سرطان 
الثدي من عمر »45 – 69« عاما، وقالت إنها تشجع جميع السيدات على حجز موعد إلجراء 

فحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما دعت أيضا إلى الكشف المبكر لسرطان األمعاء 
للرجال والسيدات من عمر »50 - 74« لالستفادة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان األمعاء 

المتوفرة في عدد من مراكزها الصحية.

توفير

عيادات

خاصة 

مريحة تتميز 

بالخصوصية 

التامة

حث أفراد المجتمع على ضرورة 
عدم تأجيله كإجراء احترازي

{ أحد مراكز مؤسسة الرعاية األولية

الدوحة           $

المقبلة  الفترة  خالل  أيضا  الوزارة  وتعتزم 

لزوار  توعوية  ورسائل  فيديوهات  نشر 

الدولة عن القوانين المحلية ونشر ثقافتها 

المطويات  عبر  وذلك  وتقاليدها،  وعاداتها 

طريق  حملة  عن  توزيعها  سيتم  التي 

والقانون«. »حياتنا 

القانونية  الدراسات  مركز  ويضع   هذا 

والتوعية  التثقيف  خطة  والقضائية 

المركز  بإعدادها  قام  التي  القانونية 

قطر  الوطنية  رؤية  مع  الربط  تستهدف 

2030 في بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره 
القانون،  وسيادة  والمساواة  العدل  مبادئ 

حقوقه  يعرف  بإيجاد  مجتمع  وذلك 

والمساواة  العدل  قيمة  وتحقيق  وواجباته 

من  الحد  في  والمساهمة  المجتمع،  في 

الوعي  بنشر  تقويضها  الجرائم  ومحاولة 

على  سلبا  تنعكس  إنما  الجرائم  هذه  بأن 

تحقيق  في  والمساهمة  والمجتمع  األفراد 

 التنمية والرفاهية وتشجيع االستثمار. 

عناية  كبيرة  العدل  وزير  سعادة   ويولي 

لغرس  القانونية  التوعية  نشر  بضرورة 

النشء  عقول  في  القانونية  المفاهيم 

بمواقع  ارتباطهم  الكبير  بسبب  والطالب، 

يعرضهم  قد  مما  االجتماعي،  التواصل 

السب  أو  االبتزاز  مثل  قانونية  لمشاكل 

أو  فاعلين  كانوا  سواء  والقذف  اإللكتروني 

مجني عليهم وذلك قد ينتج بسبب نقص 

التوعية القانونية لديهم. 

توعوية  حمالت   3 نشر  المركز   ويستهدف 

التي  نفسك«  »احم  حملة  وهي:  قانونية 

اإللكترونية  بالجرائم  تستهدف  التوعية 

وتم  المعدية  واألمراض  بالبشر  واالتجار 

تحت  الثانية  والحملة  الحملة،  هذه  نشر 

للعمال  موجهة  وهي  حقك«  »اعرف  عنوان 

وواجباتهم  والتعرف  حقوقهم  لمعرفة 

الثالثة  الحملة  أما  الوافدين،  قانون  على 

وهي  والقانون«  »حياتنا  عنوان  فتحت 

2022 وقانون  موجهة للتوعية بكأس  العالم 

تنظيم كأس العالم وكذلك قانون العنوان 

الحمالت  تلك  نشر  يتم  حيث  الوطني، 

وإصدار  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 

توزيعها  يتم  بالحمالت  خاصة  مطويات 

مراكز  التجارية  وفي  المجمعات  داخل 

الحكومية.  الخدمات 

التوعية  برامج  بإطالق  المركز  يقوم  كما 

القانونية لطلبة المدارس من خالل تقديم 

لطالب  والتثقيفية  المحاضرات  التوعوية 

بها تناول عدد من  المدارس، يتم  وطالبات 

القضايا التوعوية التي تهم الطالب،  وتعزز 

وتعريفهم  للنشء،  القانونية  الحماية 

في  دور  من  له  لما  القانوني  الوعي  بأهمية 

وسائل  األشخاص،  وتوفير  وتأمين  حماية 

األمن والسالمة الشخصية واالجتماعية. 

بوابة  إلنشاء  العدل  وزارة  وتستهدف 

من  تستهدف  القانونية  للتوعية  خاصة 

القاء  عبر  القانوني  نشر  الوعي  خاللها 

والتي  المستحدثة  القوانين  على  الضوء 

األمر  وهو  والمقيمين،  المواطنين  تهم 

مواجهة  على  قادرين  الناس  الذي  يجعل 

نتعرض  التي  والتحديات  الصعوبات 

وعقالنية،  وكلما  قانونية  بطرق  وحلها  لها، 

رقي  زاد  األفراد  لدى  القانوني  الوعي  زاد 

اإلنسان،  فيه  يعيش  الذي  المجتمع 

والمودة  المحبة  والثقة  على  قائمًا  وأصبح 

ألّن الجميع يعرف ما له وما عليه.

الدراسات  مركز  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

بوضع  أيضا  يقوم  والقضائية  القانونية 

القانونيين  كافة  تستهدف  تدريبية  خطة 

الحكومية  والجهات  الوزارات  في 

مأموري  من  وأعوان  القضاء  األخرى، 

والوسطاء  والخبراء،  القضائي،  الضبط 

القانونية  الفئات  من  وغيرهم  العقاريين، 

التدريبية  لالحتياجات  األخرى  وفقًا 

تقترحه  بما  الدولة  في  الحكومية  للجهات 

أو  القانونيين،  للموظفين  ترشيحات  من 

ننظم  وكذلك  القانوني  بالقطاع   العاملين 

القضاة وأعضاء  دورات تخصصية للسادة 

القضاة،  ومساعدي  ومساعدي  النيابة، 

النيابة. 

متكاملة  تدريب  خطة  بإعداد  المركز  وقام 

يتم  تخصصية  دورة   94 بواقع   2022 لعام 

التخصصات  جميع  خاللها  تناول  من 

القانونية  الكوادر  وتدريب  ألعداد  القانونية 

 5 بواقع  القصيرة  التدريبية  الدورات  في 

 ايام على مدار 24 ساعة، إضافة إلى تدريب 

اإلعدادي  التدريب  في  القانونية  الكوادر 

أشهر،   3 على  مدى  ساعة   180 بواقع 

التدريبية  الدورة  المركز  ينظم  وكذلك 

للمحامين تحت التدريب والدورة التاسعة 

تراعي  حيث  للقانونيين  الجدد،  عشرة 

تلبيتها  لمختلف  مراعاة  الدورات  جميع 

الحكومية  للجهات  التدريبية  االحتياجات 

لمختلف  التسجيل  ويتم  الدولة،  في 

الدورات من خالل نظام   »موارد« للقانونيين 

غير  الجهات  تقوم  فيما  الدولة،  في 

االستمارة  بتعبئة  موارد  بنظام  المرتبطة 

خالل  من  للتدريب  الخاصة  بالترشيح 

إلى  وإرسالها  للوزارة  اإللكتروني  الموقع 

والقضائية  القانونية  الدراسات  مركز 

 بوزارة العدل.  

{ وزارة العدل

تقوم بها »العدل« للتعريف بمواد قانون تدابير استضافة كأس العالم

حملة توعوية قانونية حول المونديال

تهدف إلنشاء بوابة خاصة 
للتوعية القانونية إللقاء الضوء 

على القوانين المستحدثة

تعتزم نشر رسائل توعوية 
للزوار عن القوانين المحلية 

وعادات وتقاليد الدولة

كتب        محمد أبوحجر

تعمل وزارة العدل من خالل مركز الدراسات القانونية والقضائية على نشر برامج توعية 
قانونية حول كأس العالم قطر 2022 وذلك لتعريف المواطنين والمقيمين وزوار دولة قطر 

بأبرز مواد القانون رقم )10( لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم وأبرز العقوبات 
المنصوص عليها في حالة وجود مخالفات، وذلك عبر فيديوهات توعوية يتم نشرها على 

مواقع التواصل االجتماعي.
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اعتمدتهم »األوقاف« ونشرت الئحة بطرق التواصل معهم

»13« داعية للعالج بالرقية الشرعية

وتأتي التسهيالت من »األوقاف« بالسماح 

الكريم  القرآن  وحفظة  الدعاة  من  لـ»13« 

المطهرة  النبوية  بالسنة  والعارفين 

وفق  الشرعية  الرقية  تقديم  في  للعمل 

وحتى  والمعروفة  الصحيحة  الطرق 

الرقاة بمعرفة الجهات  التعامل مع  يكون 

الخير  أبو  وهم:  ومراقبتها،  المختصة 

)الريان(،  السيد  إسالم  )الثمامة(،  عبده 

ثابت  الجديد(،  )الغانم  البازلي  توفيق 

السعدي  حمود  )السيلية(،  القحطاني 

الله  عبد  العزيز  عبد  )مسيمير(، 

الدين  عز  الكريم  عبد  )الشحانية(، 

)معيذر( عبد الله العامري )الخور(، عبده 

)أم  مهدي  محمد  )المعمورة(،  مجمل 

يحيى  )الغرافة(،  الخربة  نذير  صالل(، 

الفاتحي  يحيى  )المرخية(،  المسقري 

)دحل الحمام(.

العالج بالرقية 
من  المعتمدون  الشرعيون  الرقاة  ويؤكد 

الطلب  أن  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 

عن  متنامية  زيادة  في  الشرعية  الرقية  على 

النساء  أن  إلى  مشيرين  السابقة،  األعوام 

العشرين  سن  من  أعمارهن  تتراوح  الالتي 

إلى األربعين هن األكثر إقبااًل من الرجال على 

والمقيمين  المواطنين  نسبة  وأن  الرقية، 

العالج  على  اإلقبال  نسبة  حيث  من  متقاربة 

التي  الشروط  موضحين  الشرعية،  بالرقية 

يجب توافرها في الراقي وكيفية التمييز بين 

الراقي الشرعي وغير الشرعي. 

وأوضحوا أن الرقية الشرعية هي التعويذات 

التي يرقي بها صاحب المرض أو البالء نفسه 

من  تكون  أن  شريطة  الشفاء  الله  من  طلبًا 

يعالج  من  واصفين  النبوية،  والسنة  القرآن 

شروط  إن  وقالوا  دجال،  بأنه  القرآن  بغير 

الله  بكالم  تكون  أن  هي:  الشرعية  الرقية 

وأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي 

أو بما يعرف معناه، وأن يعتقد كل من الراقي 

والمرقي أن الرقية ال تؤثر بذاتها بل التأثير من 

الشرعية  النصوص  جاءت  وقد  تعالى،  الله 

بجوازها ومنها قوله تعالى: »وننزل من القرآن 

ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين«، وهذا الشفاء 

والبدنية  الروحية  األمراض  من  عام  شفاء 

صحيح  في  جاء  ما  السنة  ومن  الجسدية، 

مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

لم  ما  بالرقى  بأس  ال  رقاكم،  على  »اعرضوا 

يكن فيه شرك«.

 شروط الراقي
الراقي  في  توافرها  يجب  التي  الشروط  ومن 

يكون  أن  الشرعيين-  الرقاة  -بحسب 

مخلصًا في عمله لله، وأن يكون عالمًا بالرقية 

يكون  وأن  وممارسة،  تجربة  وذا  الشرعية 

متقيًا لله ذا عبادة وصالح، وأن يتسم بحسن 

والدعاء  بالذكر  متحصنًا  يكون  وأن  الخلق، 

متوكاًل مستعينًا بالله، وأن يكون ملّمًا بأحوال 

وأال  والجان،  الشياطين  بمكر  وفطنًا  الرقية 

إلى  وباإلضافة  التشخيص،  في  يستعجل 

ذلك يجب أن يكون مرخصًا له من قبل وزارة 

االعتقاد  ويجب  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف 

بأن الشفاء سبب صدق وإخالص، وأال يذهب 

اإلنسان إلى المعالج إال في الضرورة القصوى، 

ألن المؤمن يستطيع أن يعالج نفسه بالرقية 

والذكر واألدعية المأثورة والصلوات الخمس 

إلى  عودة  في  الناس  يجعل  ما  والصدقات، 

في  الشديد  لألسف  الناس  أغلب  ألن  الله، 

ومنغمسون  الله،  تجاه  وكسل  وتراخ  غفلة 

في الشهوات والهوى، وقد يعمل المعالج على 

واإلخالص  بالصدق  ونصحهم  تذكيرهم 

والتوكل على الله سبحانه وتعالى.

أنواع األمراض 
طريق  عن  ُتشفى  التي  األمراض  وحول 

بقوله  الشرعيون  الرقاة  استدل  الرقية، 

ِشَفاٌء«،  ُهَو  َما  اْلُقْرآِن  ِمَن  ُل 
ِّ

»َوُنَنز تعالى: 

مشيرين إلى أن القرآن شفاء من كل األسقام 

واألمراض والعلل سواء كانت روحية أو بدنية 

السحر،  عالج  على  تتركز  وهي  جسدية، 

واألمراض  والحسد،  والعين،  والمس، 

مشيرين  عمومها،  في  والنفسية  الجسدية 

من  الرقية  على  إقبااًل  أكثر  النساء  أن  إلى 

عشرين  من  أعمارهن  وتتراوح  الرجال 

منهن  القليل  ويتجاوز  األربعين  إلى  سنة 

الستين وعدد المقبلين على الرقية في زيادة 

والمقيمين  المواطنين  نسبة  وأن  مستمرة، 

متقاربة وإن كانت بعض من الحاالت ال تعدو 

حاالت  أو  وتخيالت  وأوهاما  وسوسة  تكون  أن 

نفسية ال أكثر.

وهل  النساء  تصيب  التي  األمراض  وحول 

الرقية؟  يجوز مسهن عند التداوي عن طريق 

يصبن  كغيرهن  النساء  إن  الرقاة  قال 

أن  إال  واالبتالءات،  األمراض  من  ذكر  ما  بكل 

الذي  والحسد  العين  من  يشكين  أغلبهن 

تأتي  ثم  النساء،  أوساط  في  كثيرًا  انتشر 

بالوسوسة  منهن  كثير  إصابة  مرتبة  دونها 

لعوامل  راجع  وهذا  والحزن،  والكآبة  والضيق 

نفسية تحتاج لاللتزام بالحروز الشرعية من 

والمحافظة  الذكر  من  واإلكثار  للقرآن  قراءة 

فتح  لعدم  والمساء  الصباح  أذكار  على 

األوهام،  في  والوقوع  الشيطان  وسوسة  باب 

مس  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال  وأضافوا: 

المرأة األجنبية على الراقي، بل يتطلب منهن 

وجود المحرم وخاصة في من يغلبها الصرع.

{ العالج بالرقية الشرعية 

{  وزارة األوقاف

خصصت وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية الئحة بأسماء وأرقام 
هواتف الرقاة المعتمدين على 

موقعها الرسمي في شبكة 
اإلنترنت، ونشرت أرقام هواتفهم 

حتى يتم التنسيق معهم عند 
طلب الرقية، كما حددت مكتبًا 

للرقية يمكن أخذ االستفسارات 
منه. 

أكرم الفرجابي  كتب

القرآن شفاء من كل 
األسقام واألمراض والعلل

تقديم الرقية وفق الطرق 
الصحيحة والمعروفة

نسبة المواطنين والمقيمين متقاربة من حيث نسبة اإلقبال على العالج
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$ رصدتها من خالل آراء المواطنين

المجتمعات،  كل  منها  تعاني  مزمنة  مشكلة  الطالق 

ولكن المالحظ أن نسبته قد ارتفعت إلى معدالت مؤرقة 

الحدود  تجاوزت  إذ  ملحوظ،  وبشكل  األخيرة  اآلونة  في 

المعقولة، وتحتل قطر المرتبة الرابعة في قائمة أعلى 

من  بد  ال  وهنا  الطالق،  حاالت  نسب  في  العربية  الدول 

وقفة من قبل الجميع للتعرف على أسبابها، والوسائل 

التي يمكن بها أن نواجه المشكلة، ونحافظ على عالقة 

الروابط  من  ونقوي  الزوجين،  بين  والرحمة  المودة 

بد  وال  المجتمع،  أساس  فاألسرة  األسرية،  واألواصر 

لهذا األساس أن يظل قويا ويجد من االهتمام والحماية 

هذا  وفي  بأهميته.   يليق  ما  والرعاية 

األسباب  أبرز   $ رصدت  التحقيق، 

انتشار  الطالق وهي  التي تؤدي النتشار 

شراء  بسبب  المالية  واألزمات  الديون 

أزمات  بجانب  لها  ضرورة  ال  كماليات 

السوشيال ميديا التي تتسبب في زيادة 

والمودة  الحب  لغة  واختفاء  الخالفات 

المواطنون  وقدم  الزواج.  قبل  كانت  التي 

عددا من الحلول، أبرزها إطالق مبادرة جادة 

نفقات  وتنظيم  الزواج  نفقات  من  للتخفيف 

واالحتفاظ  األولويات،  ترتيب  خالل  من  األسرة 

بالمظهر الجميل ولغة الحب والود.

آمنة العبيدلي تحقيق

الحلول: األسباب:

 الديون واألزمات المالية بسبب 
شراء كماليات ال ضرورة لها

إطالق مبادرة جادة
 للتخفيف من النفقات  

السوشيال 
ميديا تتسبب 
في الخالفات 

مقارنة أحد 
الزوجين شريكه 

باآلخرين

اختفاء لغة الحب والمودة التي 
كانت قبل الزواج

تنظيم مصاريف 
األسرة من خالل 
ترتيب األولويات

االحتفاظ بالمظهر 
الجميل ولغة 

الحب والود

ليكن شعار المتزوجين حديثا 
»أسرة بال ديون«

ارتفاع معدالت الطالق.. 
األسباب والحلول

علي الزيني:

النقد يسبب أزمة نفسية للطرف اآلخر
النظر عما يقال  الزيني بصرف   قال علي 

إن السبب األول األزمات المالية فإن هناك 

مرور  فمع  األخرى،  األسباب  من  الكثير 

الوقت تجد كال من الزوج والزوجة يوجهان 

نقدا لبعضهما البعض، مع أن كال منهما 

وحزنا  ضيقا  يسبب  هذا  أن  يعرف 

للطرف اآلخر، ومع ذلك يتمادى فيه، وهنا 

نوجه نصيحة بتجنب النقد، وإذا كانت 

بأسلوب  إبداؤها  فيمكن  مالحظة  هناك 

ودي ولطيف دون أذى للمشاعر، أيضا من 

األمور األخرى تجد كال من الطرفين يهمل 

في مظهره مع أن من السهل جدا التغلب 

على  فالحفاظ  المشكلة،  هذه  على 

العام  بالمظهر  واالهتمام  البدنية  اللياقة 

أو  ميزانيات  إلى  تحتاج  ال  بسيطة  أمور 

نفقات مالية كي يظل كل منهما جميال 

الزوجة على  وأن تحرص  في نظر اآلخر، 

كما  األطفال،  ثم  أوال  للزوج  األولوية  إبداء 

ألن  الموضوع،  نفس  على  الزوج  يحرص 

ولكن  جدا  مهمة  اجتماعية  مسائل  هذه 

كثيرا من الناس يغفلونها.

 ويجب أيضا على كل زوج وزوجة أن يضع 

كل  يحتفظ  أن  ضميرها  أو  ضميره  في 

التفكير  أحدهما  يحاول  ال  باآلخر،  منهما 

التوجه  أو  حياته،  شريك  تغيير  في 

من  كثيرا  أن  العلم  مع  آخرين،  الختيار 

على  وندموا  أخرى  زوجات  تزوجوا  األزواج 

ترك األولى، ولكن يضطرون إلى السكوت 

يسميها  كما  الشـــماتة  من  خوفا 

بتجنب  أنصح  وبالتالي  البعض، 

أنه  لآلخر  توحي  التي  الكبيرة،  الكلمات 

الحب  الحياة معه، وليتعلم لغة  مّل من 

الخاصة بشريكه.

{  علي الزيني

جابر الشاوي:

»وسائل التواصل« تسبب المشاكل بين الزوجين
الطالق  أسباب  إن  الشاوي  جابر  قال 

يكون  وقد  وحدها،  المالية  األزمات  ليست 

األزمات  المجتمعات في  أقل  مجتمعنا هو 

األعلى  هو  قطر  في  الفرد  دخل  ألن  المالية 

تعاني  أسرة  هناك  كانت  وإذا  العالم،  في 

في  ناجحة  غير  ألنها  فذلك  مالية  أزمة  من 

وجود  إلى  أشير  أن  هنا  وأريد  أموالها،  إدارة 

ويتعلق  البعض،  يجهله  قد  للطالق  سبب 

بوسائل التواصل االجتماعي، إذ يحدث أن 

يجلس الشاب المتزوج أو الفتاة المتزوجة 

لتصفح مواقع التواصل االجتماعي، ويطلع 

على تجارب معينة ويبدأ في المقارنة بين 

حياته،  شريكة  أو  شريك  وبين  يتابع  ما 

يقارن  أن  الحاالت  هذه  في  الممكن  من  أي 

صادفها  أخرى  وزوجة  زوجته  بين  الشاب 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  أحد  على 

زوجها  الزوجة  تقارن  قد  صحيح  والعكس 

من  تجربته  على  اطلعت  آخر  برجل 

التواصل االجتماعي، وتكون  خالل وسائل 

وهنا  أحدهما  لصالح  ليست  المقارنة 

نعرف  جميعا  أننا  مع  الخالفات،  تتولد 

التواصل  وسائل  على  موجود  هو  ما  أن 

حاالت  ففي  حقيقة،  ليس  االجتماعي 

خالل  من  بفتيات  شباب  أعجب  كثيرة 

اللقاء  وعند  االجتماعي  التواصل  وسائل 

جملة  مختلفة  الحقيقة  أن  اكتشف 

وتفصيال.

وهنا أقول لكل زوج ال تقارن زوجتك بأخرى 

حتى  أو  االجتماعي  التواصل  وسائل  على 

إن كانت من دائرة األقارب والمعارف، وأقول 

لكل زوجة ال تقارني زوجك باآلخرين على 

مواقع التواصل االجتماعي من األصدقاء أو 

األقارب.

{  جابر الشاوي

أمل النعيمي:

االقتراض يسبب أزمة لألسر
أولياء  إن  النعيمي  أمل  قالت 

دورا  يلعبون  قد  األمور 

حاالت  وقوع  في  رئيسيا 

المتزوجين  بين  الطالق 

المغاالة  بسبب  حديثا، 

إلتمام  التحضيرات  في 

تبدأ  وهنا  الزواج، 

قبل  حتى  المشاكل 

في  فالمبالغة  الزواج، 

تجعل  للزواج  التحضير 

االقتراض،  إلى  مضطرا  الشاب 

قبل  ال  أقساط  تحمل  وبالتالي 

بها  يلتزم  مبادرة  نطلق  أن  فيجب  بها،  له 

الجميع لتخفيف نفقات الزواج بحيث يبدأ 

أو  قروض  بدون  حياتهم  حديثا  المتزوجون 

لإلسراف  داعي  ال  الزواج  بعد  وحتى  ديون، 

غير  كماليات  على  األسرة  ميزانية  وإنفاق 

في  االستثمار  إلى  األموال  وتوجيه  نافعة، 

على  بالفائدة  تعود  أبواب 

األسرة أفضل من الدفع بها 

في أقساط.

أن  أحد  على  يخفى  ال 

كثيرا من حاالت الطالق 

الخالفات  بسبب  تقع 

األسرة،  ميزانية  حول 

يجب  الحاالت  كل  وفي 

أن  المتزوجين  على 

كلمة  استبعاد  على  يتفقا 

حياتهما،  من  الطالق  فكرة  أو 

فالطالق ليس حال بل عبئا جديدا، 

االثنين  على  يجب  خالفات  وقعت  ما  وإذا 

وأهمها  األولـــــــويات  وترتــــــيب  معا  الجلوس 

إلى  والنظر  األسري  االستقرار  على  االتفاق 

أسرة  تــــكوين  ثم  ومن  األوالد،  مستقبل 

ويشار  يعملون  أفرادها  متعلمة  جميلة 

بالبنان. إليهم 

{  أمل النعيمي

أمينة موسى:

االحترام والحب المتبادل أهم دعائم األسرة
في  الناشطة  موسى  أمينة  قالت 

معدالت  إن  ميديا  السوشيال 

الطالق في مجتمعنا ارتفعت 

القلق  على  تبعث  بصورة 

وتشكل ظاهرة اجتماعية، 

من  أقول  ثقة  بكل  لكن 

هذه  مواجهة  السهل 

نواجه  ما  وأول  المشكلة، 

االعتراف  المشكلة  هذه  به 

حياة  يزيد  الطالق  بأن 

فالشاب  تعقيدا،  المطلقين 

مرة  يتزوج  ألن  مضطر  المطلق 

أخرى ويتحمل نفقات زواج جديد، وهو 

في األساس عاجز عن سداد ديونه التي 

الفتاة  وكذلك  األول،  الزواج  من  كانت 

المطلقة، والمشكلة تزداد تعقيدا إذا كان بينهما 

مسؤولية  يتحمل  أن  شاب  كل  فأنصح  أوالد، 

وأبنائه  وأن يكون سندا لزوجته  رعاية أسرته، 

ألن  الطالق،  في  التفكير  من  بدال 

الشباب  من  كثيرا  أن  المالحظ 

األسرة  مرور  بمجرد  يضعف 

بأزمة مالية، ففي هذه الحالة 

زوجته  مع  الجلوس  عليه 

وإظهار حبه لها والمحافظة 

عليها واحترامها، وهي أيضا 

المشاعر،  نفس  تبادله 

لغة  منهما  كل  وليعرف 

والحديث  اآلخر  لدى  الحب 

قيادة  في  بروية  والتفكير  بها، 

األمان.  بر  إلى  األسرة  سفينة 

مهما  مشكلة  كل  قائلة:  وأضافت 

كانت معقدة لها عدة حلول من السهل 

الشباب  لألسف  لكن  إليها  التوصل 

أصعب  إلى  ويذهبون  الحلول  هذه  يتجاهلون 

الحلول وهو الطالق، والطالق في الحقيقة ليس 

بحل بل يزيد األمور تعقيدا.

{  أمينة موسى

راشد األسود:

األزمات المالية من أبرز األسباب
الطالق  إن  األسود  راشد  قال 

من  والبد  كبيرة  مشكلة 

لها للحفاظ على  التصدي 

واألبناء  األسرة  كيان 

كانوا  إذا  خاصة 

الطفولة،  سن  في 

النسبة  أن  والمالحظ 

حاالت  في  األكبر 

بين  تكون  الطالق 

الجنسين  من  شباب 

مقتبل  في  يزالون  ال 

نحن  والحقيقة  العمر، 

بين  الطالق  وقوع  نريد  ال 

السن،  كبار  بين  أو  الشباب 

فمثال لو وقع طالق بين كبار السن تجد من 

السنين  هذه  كل  أبعد  ويقول:  يتعجب، 

الطالق، كيف هانت  الزواج يقع  الطويلة من 

الِعْشرة عليهما؟.

مرفوض  الطالق  أن  يعني  وهذا 

فئاته،  بكل  المجتمع  من 

شبح  يطل  عندما  لكن 

على  المالية  األزمات 

المستقرة  األسر 

من  عليها  نخشى 

وبصراحة  الطالق، 

األزمات  إن  أقول 

األسر  داخل  المالية 

مفتعلة،  أزمات  هي 

حسن  عدم  عن  ناجمة 

إدارة  وكيفية  التدبير 

فالمفروض  األسرة،  نفقات 

حدود  في  األسرة  نفقات  تكون  أن 

الدخل، واستبعاد االقتراض، وعلى الشباب 

قدر  على  يكونوا  أن  حديثا  المتزوجين 

المسؤولية، فال يبدأ أحدهم بإلقاء اللوم على 

زوجته بمجرد مواجهة أزمة مالية.

{  راشد االسود
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بهدف توفير بيئة تعليمية متكاملة ببنغالديش

»قطر الخيرية« تنجز أربع دور أيتام جديدة
بكفالة  المتمثلة  جهودها  تواصل  إطار  في 

ورعاية األيتام وبدعم كريم من أهل الخير 

دور  أربع  بناء  من  الخيرية  قطر  انتهت 

جديدة لأليتام وتجهيزها في ثالث مناطق 

في بنغالديش بهدف توفير بيئة تعليمية 

لضمان  منها  وسعيا  وآمنة،  متكاملة 

مستقبل أفضل لهم. 

وقد تم بناء دور األيتام الجديدة األربع في 

رانجبور  منطقة  في  جانجاشارا  من  كل 

وكومارخالي في منطقة كوشتيا وجنوب 

سورما في مدينة سيلهيت. 

المرافق الرئيسية 

على  األربع  الدور  من  دار  كل  وأقيمت 

كل  وتتكون  مربع  متر   9000 مساحة 

المرافق  على  تحتوي  طابقين  من  منها 

التجهيزات،  بأحدث  ومجهزة  األساسية 

تشتمل  منها  كل  داخل  مدرسة  وتوجد 

ألجهزة  قاعة  فيها  وتتوفر  المختبرات  على 

ودورات  ومطبخ  للطعام  وقاعة  الكمبيوتر، 

على  تتوفر  كما  للصالة.  ومسجد  مياه 

أقسام داخلية إلقامة ومبيت الطلبة األيتام 

ليبلغ  يتيم،  طالب  لـ200  منها  كل  يتسع 

يتمتعون  الذين  للطلبة  اإلجمالي  العدد 

باإلقامة في هذه الدور حاليا 800 يتيم.

مبادرة مهمة

إحدى  افتتاح  حفل  في  مشاركته  وخالل 

خان  اإلسالم  رزيب  السيد  قال  الدور  هذه 

يعانون  األطفال  »إن  محلي:  مسؤول  وهو 

من عدم االهتمام الكافي وخصوصا األيتام، 

ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة« منوها بأنه 

وجهود  قطر  في  الخير  أهل  دعم  »بفضل 

المدرسة  في  الطالب  فإن  الخيرية  قطر 

االجتماعية  الرعاية  على  سيحصلون 

وإقامتهم  كفالتهم  خالل  طويلة  لفترة 

ودراستهم في الدار«. 

بيغوم  تسليمة  السيدة  قالت  جهتها  من 

األيتام  دور  بناء  إن  محلية  مسؤولة  وهي 

إحدى المبادرات اإلنسانية لقطر الخيرية 

رعاية  أجل  من  جهودها  تواصل  أن  ونأمل 

األطفال األيتام والمحرومين.

سعادة األطفال 

الغامرة  سعادتهم  عن  األطفال  عبر  وقد 

اليتيم  الطفل  ومنهم  المرافق،  بهذه 

الثالثة  في  وهو  والده  فقد  الذي  حسين 

من عمره، وقد كان من الصعب جدا على 

دراسته  إلتمام  فرصة  له  توفر  أن  أسرته 

الظروف  بسبب  كريمة  بحياة  والتمتع 

الصعبة. ومن حسن حّظه حصوله على 

كفالة من قطر الخيرية منذ أن كان عمره 

الصف  في  طالب  اآلن  وهو  سنوات  ست 

الثامن.

بدار  لاللتحاق  سعادته  عن  حسين  عبر 

منطقة  في  الخيرية  لقطر  التابعة  األيتام 

فيها  والدراسة  باإلقامة  والتمتع  رانجبور، 

بكل ما يتوفر فيها من مرافق وخدمات. 

هنا  جدا  سعداء  نحن  حسين:  يقول 

فباالضافة إلى اإلقامة وتوفير التعليم الالزم 

في  بما  األخرى  المرافق  من  العديد  هناك 

ذلك المكتبة وقاعة أجهزة الكمبيوتر. 

الشكر  بخالص  حسين  توجه  وقد 

ولقطر  قطر  في  الخير  ألهل  واالمتنان 

الحديث  المبنى  هذا  لتوفير  الخيرية 

لفائدة األطفال األيتام. 

تكفل  الخيرية  قطر  أن  بالذكر  الجدير 

بنغالديش  في  يتيم  طفل   3000 حوالي 

الشاملة،  االجتماعية  بالرعاية  يحظون 

تعليمهم  إتمام  على  الكفاالت  وتعينهم 

األساسية  المرحلة  في  المدرسي 

والثانوية، كما تتوفر لبعضهم منح إلتمام 

دورا  هناك  أنها  كما  الجامعي،  تعليمهم 

الخيرية  قطر  عليها  تشرف  لأليتام  أخرى 

المدارس  فيها  بما  مرافق  عدة  وتضم 

واألقسام الداخلية.

بالتعاون مع شركة مواصالت »كروه«

إطالق حملة العودة 
للمدارس.. »13« أغسطس

تستعد  قطر«،  نبني  »بالعلم  شعار  تحت   

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

وبدعم  »كروه«  مواصالت  شركة  مع  بالتعاون 

التجاري  من مجمع دوحة فيستيفال سيتي  

إلطالق حملتها السنوية )العودة إلى المدارس( 

تبدأ  والتي  2023/2022م،  األكاديمي  للعام 

 20 لغاية  وتستمر  أغسطس   13 بتاريخ 

فيستفال  دوحة  مجمع  في  2022م  أغسطس 

الطعام  ردهة  من  بالقرب  التجاري  ستي 

الجنوبية من 3 إلى 9 مساًء. 

طلبة  المدارس  إلى  العودة  حملة  تستهدف 

المدارس  طلبة  وجميع  األطفال  رياض 

األبتدائية، حيث تم تخصيص جناح يحتوي 

من  المتنوعة  الفعاليات  من  مجموعة  على 

والتلوين،  والرسم  الوجه،  الرسم على  ضمنها 

إلى  باإلضافة  االلكترونية  لأللعاب  ومحطة 

على  تحتوي  توعوية  ألفالم  عرض  شاش 

المدارس  في  العامة  واالرشادات  النصائح 

بأمان  المدرسية  الحافلة  ركوب  وارشادات 

والتزام تعليمات وآداب الجلوس. 

وتعتبر حملة العودة للمدارس المقامة سنويًا 

إحدى أهم الحمالت التي تنظمها وزارة التربية 

المدارس  لطلبة  العالي  والتعليم  والتعليم 

بصحبة أولياء أمورهم وأقاربهم بهدف تجديد 

جسر الوصل بين الطالب ومدرسته، وتمهيده 

الدراسة  مقاعد  إلى  للعودة  وفكريًا  نفسيًا 

والسرور  الفرح  له  تجلب  إيجابية  بطريقة 

خالل رحلته العلمية، كما تلعب الحملة دورًا 

على  والخوف  القلق  مشاعر  تقليل  في  مهمًا 

طلبة  وخاصة  المستجدين  الطلبة  مشاعر 

الدعم  إلى  يحتاجون  الذين  المبكرة  الطفولة 

السنوات  خالل  المستمر  والتشجيع  والوعي 

األولى من مسيرتهم األكاديمية. 

تهدف الحملة إلى غرس حب التعليم والتعلم 

النشاط  روح  وتجديد  الطلبة،  قلوب  في 

واإليجابية، وتهيئة الطلبة لالنتظام في الدوام 

المدرسي النظامي والمحافظة على حماسهم 

دراسي  عام  أجل  من  ُبعد  عن  التعلم  خالل 

مميز ومكلل بالنجاح واإلنجازات.

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وتحرص 

من  الحملة  هذه  تنفيذ  على  سنوي  وبشكل 

إقامة  على  اعتادت  حيث  الطلبة،  أبنائها  أجل 

تصحبها  التجارية،  المجمعات  في  الحملة 

الطالب  تحض  التي  الفعاليات  من  العديد 

عام  بداية  للمدارس  العودة  تكون  ان  على 

كما  المعرفة،  اكتساب  من  جديد  دراسي 

على  شخصي  بشكل  الهدايا  توزيع  يتم 

رياض األطفال والمدارس النموذجية من أجل 

تحقيق أهدافها في إنجاح الحملة.  

تحتوي على المرافق األساسية.. 
ومجهزة بأحدث التجهيزات

الدوحة          $

الدوحة          $
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لجميع المراحل الدراسية للعام األكاديمي »2022 /2023«

انتهاء التسجيل بالمدارس الخاصة.. »13« أكتوبر المقبل

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 

التسجيل  عملية  انتهاء  أن  العالي، 

والدولية  والجاليات  الخاصة  بالمدارس 

لجميع المراحل الدراسية للعام األكاديمي 

المقبل 2022 /  2023، سيكون يوم الخميس 

طبقًا  وذلك  2022م،  أكتوبر   13 الموافق 

وضعها  التي  المنظمة  واللوائح  لإلجراءات 

والتي  بالوزارة،  الخاص  التعليم  قطاع 

وتحديد  والتسجيل  التقديم  طرق  تحدد 

آليات  كذلك  مرحلة،  لكل  القبول  سن 

التسجيل وعمليات النقل بالنسبة للطلبة 

ومجلس  القطريات  وأبناء  القطريين 

من  القادمين  وللطلبة  الخليجي،  التعاون 

الخارج. 

خارج  من  القادمين  للطلبة  بالنسبة  أما 

لعملية  آخر موعد  إن  الوزارة  فقالت  الدولة، 

المقبل  يناير  شهر  نهاية  التسجيل، 

آلية  المدرسة  تحدد  أن  على  2023م، 
يتم  أن  ويشترط  لها،  المناسبة  التسجيل 

اإلعالن عنها مع مراعاة عدم مخالفتها للوائح 

المعتمدة  بالتسجيل  الخاصة  والقوانين 

لدى الوزارة، كما حددت الوزارة سن القبول 

في جميع المراحل؛ الفتة إلى أن هذه األعمار 

للعمر  األدنى  والحد  األعلى  الحد  تحدد 

الزمني لقبول الطلبة.

لمدارس  بالنسبة  أنه  الوزارة  وأكدت 

قبول  لسن  األدنى  الحد  فإن  الجاليات، 

الطالب يكون وفق األعمار المتبعة في دولهم، 

إشراف  تحت  تعمل  التي  المدارس  وعلى 

تراخيص  إدارة  تزويد  يجب  سفارتها، 

والحد  األدنى  بالحد  الخاصة  المدارس 

قبل  من  ُمعتَمَدْيِن  القبول  لسن  األعلى 

سفارتها، الفتة إلى أنه عند انتقال أي طالب 

من مدرسة حكومية إلى أي مدرسة خاصة 

أو دولية يتم تسجيله بناًء على آخر شهادة 

دراسية.

أي  تسجيل  يجوز  ال  أن  الوزارة  بينت  كما 

وزارة  من  شخصيًا  رقمًا  يحمل  ال  طالب 

يسمح  ال  حيث  قطر،  بدولة  الداخلية 

بتأشيرة  البالد  دخل  طالب  أي  بتسجيل 

الطالب  على  يجب  أنه  إلى  الفتة  زيارة، 

القطريين  غير  من  الخارج  من  القادمين 

وزارة  من  مصدقة  النجاح  شهادة  تقديم 

القبول  عملية  إن  حيث  الخارجية، 

السلم  حسب  تكون  الطلبة  والتسجيل 

التعليمي لدولة قطر من الصف األول حتى 

الصف الثاني عشر.

التسجيل  عمليات  أن  الوزارة  وأوضحت 

والنقل تتم وفق األحكام التالية: 

التقويم  أساس  على  العمر  حساب  يتم 

القبول،  عام  من  سبتمبر   30 في  الميالدي 

يعول في حساب العمر على شهادة الميالد 

على  الحصول  تعذر  حالة  وفي  األصلية، 

السفر  بجواز  يسترشد  الميالد؛  شهادة 

اليوم  المفعول، )وفي حالة عدم ذكر  ساري 

السفر(،  بجواز  الميالد  تاريخ  من  والشهر 

يحسب تاريخ الميالد التقديري من 1 يوليو 

من سنة الوالدة المثبتة بجواز السفر طبقًا 

عمليات  أن  إلى  الفتة  الميالدي،  للتقويم 

شهادة  وفق  تتم  القطريين  للطلبة  النقل 

النجاح األصلية.

المستندات المطلوبة 
التسجيل  عملية  عند  إنه  الوزارة  وقالت 

التالية:  والبيانات  المستندات  إرفاق  يجب 

أو جواز السفر األصلي  البطاقة الشخصية 

 + المفعول(  )ساري  الطالب  به  المسجل 

والطالبات  الطالب  )لجميع  عنهما  صورة 

المسجل  األصلي  السفر  جواز  القطريين(، 

الطالب  )لجميع  عنه  صورة   + الطالب  به 

شهادة  القطريين(،  غير  والطالبات 

)لجميع  عنها  صورة   + األصلية  الميالد 

الشخصي  الرقم  والطالبات(،  الطالب 

الطالب  )لجميع  الداخلية  بوزارة  الخاص 

على  المفعول  سارية  إقامة  والطالبات(، 

جواز السفر أو البطاقة الشخصية + صورة 

عنهما )لجميع الطالب والطالبات المقيمين 

لولي  المفعول  سارية  إقامة  والمقيمات(، 

عمل  جهة  من  األمر  يهمه  لمن  شهادة  األمر، 

المؤقتة  اإلقامة  تصريح  بطاقة  األمر،  ولي 

قطر  بدولة  الداخلية  وزارة  من  الصادرة 

المفعول(  )سارية  البطاقة  هذه  لحاملي 

وصور عنها، وتسجيل الجنسية من سكان 

حديثة  شخصية  صورة   )2 )عدد  قطر، 

السجل  تقديم  والطالبات،  الطالب  لجميع 

التطعيم  بطاقة  إلى  باإلضافة  الصحي، 

بالنسبة  الصحية  المراكز  من  للطفل 

األول  والصف  والتمهيدي،  الروضة،  )لطالب 

التطعيم  إلى شهادات  االبتدائي(، باإلضافة 

الوافدين من خارج قطر، ومطابقتها  للطلبة 

مع برنامج التطعيم الوطني في قطر.

شروط التحويل 
باالنتقال  يسمح  أنه  الوزارة  أوضحت  كما 

)التحويل( بين المدارس الخاصة مباشرة 

وجود  بشرط  الواحد  الدراسي  الصف  في 

بين  التحويل  إجراءات  واستكمال  شاغر، 

معادلة  بجدول  االلتزام  مع  المدرستين، 

األنظمة بين المناهج عند االنتقال.

كذلك ال يسمح بتسجيل أي طالب قطري 

شهادته  معادلة  بعد  إال  الخارج  من  منتقل 

معلومات  »مركز  المختصة  اإلدارة  لدى  أواًل 

وعلى  الشهادات،  معادلة  قسم  الطلبة«- 

وفقًا  الطالب  تسجيل  يتم  المعادلة  إثر 

أي  تسجيل  يجوز  ال  المعتمد،  للصف 

الصف  وحتى  الثاني  الصف  من  طالب 

أصلية  شهادة  لديه  ليست  عشر،  الثاني 

لنجاحه نهاية العام الدراسي، موضحة بها 

األصلي(،  النهائي  )التقرير  الطالب  درجات 

سبتمبر  نهاية  حتى  المرحلة  إعادة  تكون 

من  الطلبة  نقل  أكاديمي،  عام  كل  من 

من  يناير  شهر  نهاية  حتى  مختلف  منهج 

نفس  من  الطلبة  نقل  أكاديمي،  عام  كل 

المنهج حتى نهاية شهر فبراير من كل عام 

أكاديمي.

سن القبول 
للعام  الروضة  وبالنسبة للقبول في مرحلة 

الوزارة  فأكدت  2023م،    /  2022 األكاديمي 

القبول  المرحلة لسن  لتلك  األدنى  الحد  أن 

المولودين حتى تاريخ 30 / 9 / 2019م، وذلك 

وأبناء  القطريات  وأبناء  القطريين  للطلبة 

والجنسيات  التعاون  مجلس  دول  مواطني 

الحرية  تركت  أنها  إلى  مشيرة  األخرى، 

المستجدين  الطلبة  قبول  في  للمدرسة 

فقط حتى مواليد 31 / 12 / 2019م. 

أن  فأوضحت  التمهيدي،  لمرحلة  وبالنسبة 

وأبناء  للقطريين  القبول  لسن  األدنى  الحد 

القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون 

تاريخ  حتى  المولودين  األخرى  والجنسيات 

قبول  في  الحرية  وللمدرسة  / 2018م،   9 /  30
 31 مواليد  حتى  فقط  المستجدين  الطلبة 

/ 12 / 2018م. 
األول  للصف  بالنسبة  أنه  إلى  ولفتت 

لسن  األدنى  الحد  فيكون  االبتدائي، 

وأبناء  القطريات  وأبناء  للقطريين  القبول 

والجنسيات  التعاون  مجلس  دول  مواطني 

 9 /  30 تاريخ  حتى  المولودين  األخرى 

قبول  في  الحرية  وللمدرسة  / 2017م، 
 31 مواليد  حتى  فقط  المستجدين  الطلبة 

أشهر  تحديدها  على  مؤكدة  / 2017م،   12 /
فترة  كآخر  وديسمبر  ونوفمبر  أكتوبر 

العمرية  للمراحل  القبول  لسن  الستثناء 

الثالث األولى فقط.

{ االعدادية والثانوية { مرحلة رياض األطفال واالبتدائية

إضافة التحديثات الواجب توفرها في المباني.. وزارة البلدية:

تدشين الطبعة الثالثة من دليل اشتراطات البناء

تدشين  عن  البناء،  رخص  مجمع  بإدارة  ممثلة  البلدية  وزارة  أعلنت 

رخص  بنظام  الخاصة  والخدمات  المتطلبات  لدليل  األولى  الطبعة 

المستندات  بقائمة  للتعريف  وذلك   ،2022 قطر  بدولة  البناء 

الخدمية  الجهات  من  الالزمة  والتصاريح  الهندسية،  والمتطلبات 

من  الثالثة  الطبعة  إصدار  تم  كما  البناء.  طلبات  تقديم  عند  األخرى 

التحسينات  من  عدد  إضافة  بعد  قطر  لدولة  البناء  اشتراطات  دليل 

والتحديثات الواجب توفرها في المباني.

وقال المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص 

البلدية، إن تدشين الطبعة األولى من دليل المتطلبات  البناء بوزارة 

لدليل  الثالثة  الطبعة  وإصدار  قطر،  بدولة  البناء  لرخص  والخدمات 

اشتراطات البناء لدولة قطر، يأتي في إطار توجيهات سعادة الدكتور 

بإجراء  البلدية،  وزير  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

لمواكبة  قطر  لدولة  البناء  رخص  اشتراطات  على  الدوري  التحديث 

ومكاتب  المطورين  حاجة  ولتلبية  الدولة  في  العمراني  التطور 

والتشييد،  البناء  مجال  في  والمهتمين  الهندسية  االستشارات 

جميع  في  بالوزارة  المستمرة  التطوير  لمسيرة  استكماال  ُيعد  والذي 

التخصصات  مختلف  ل  يمثِّ الذي  التطوير  فريق  ولجهود  المجاالت 

الهندسية بالوزارة حيث استمر عمل الفريق على مدى 4 سنوات منذ 

شهر ديسمبر عام 2018.

وتوضيح  اإلجراءات  تسهيل  على  الحرص  إطار  في  أنه  وأوضح   

اإلصدار  الوزارة  دشنت  البناء،  بطلبات  توفرها  الواجب  المتطلبات 

األول من دليل المتطلبات والخدمات لدليل رخص البناء الذي يحتوي 

توضيح  بهدف  فصول(،   5( على  مقسمة  صفحات(   403( عدد  على 

الهندسية  والرسومات  والمخططات  والبيانات  المستندات  قائمة 

الخدمية  الجهات  إلى  باإلضافة  الطلبات،  تقديم  عند  ارفاقها  الواجب 

والنماذج  المطلوب الحصول على تصاريح وموافقات من قبلها  األخرى 

البناء  طلبات  في  المباني  أنواع  بحسب  وذلك  لديها  المستخدمة 

الدليل  تناول  كما  االلكتروني.  البناء  رخص  نظام  خالل  من  المقدمة 

أنواع المباني سواء كانت مبان سكنية أو تجارية أو إدارية أو صناعية 

أو خدمية والمواصفات الخاصة بها والوثائق والبيانات المطلوبة لكل 

نظام  في  البناء  طلبات  رفض  مسببات  أبرز  توضيح  تم  كما  مبنى، 

رخص البناء االلكتروني.

وفي ذات السياق، أكد أن الطبعة الثالثة من دليل االشتراطات تناولت 

والتخطيطية  التصميمية  لالشتراطات  وتحديثات  تحسينات  عدة 

الواجب توفرها في المباني. حيث تناولت في مقدمتها كلمة افتتاحية 

في  االستثمار  تشجيع  أهمية  على  فيها  أكد  البلدية  وزير  لسعادة 

القطاع العقاري للمشاركة في مسيرة النهضة العمرانية والحضارية 

التي تشهدها البالد من خالل دليل اللوائح التخطيطية والتصميمية 

للمطورين  هامة  مرجعية  وثيقة  يعد  والذي  قطر  دولة  في  للمباني 

العقاريين وللمكاتب االستشارية العاملة بالدولة.

التي  قطر  لدولة  البناء  اشتراطات  دليل  من  الثانية  الطبعة  إن  وقال 

مقسمة  صفحة(   2127( عدد  على  احتوت   ،2021 نوفمبر  في  دشنت 

الثالثة  الطبعة  على  واإلضافات  التحديثات  وبعد  فصال(،   47( على 

وأضاف  فصال(.   52( على  مقسمة  صفحة(   2399( على  الدليل  احتوى 

بأن هذا الدليل يستهدف جميع المعنيين بقطاع البناء والتشييد في 

الدولة، ويعد هذا الدليل الذي يشمل كافة االشتراطات التخطيطية 

تنفذها  التي  المشاريع  أهم  من  للمباني،  والتصميمة  والتنظيمية 

الوزارة ضمن خطتها االستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 2030.

ويمكن للجمهور الكريم االطالع على الطبعة األولى من دليل الخدمات 

البناء  اشتراطات  لدليل  الثالثة  والطبعة  البناء  لرخص  والمتطلبات 

من خالل الموقع االلكتروني للوزارة.

دليل املتطلبات والخدمات الخاصة بنظام 
رخص البناء لدولة قطر

2022 ليــو  يو نســخة   | لــى  ألو ا لطبعــة  ا

{ المهندس سعد عبدالكريم القحطاني

إصدارالطبعة األولى لدليل 
المتطلبات والخدمات الخاصة بنظام 

رخص البناء 

القحطاني: تلبي حاجة المطورين 
ومكاتب االستشارات الهندسية في مجال 

البناء والتشييد

استقبال الطالب بمدارس الجاليات وفق األعمار المتبعة في دولهمإغالق باب قبول الطلبة القادمين من خارج الدولة.. يناير »2023«

ال يجوز تسجيل أي طالب ال يحمل رقمًا شخصيًا من وزارة الداخليةاالنتقال من مدرسة حكومية إلى خاصة بناًء على آخر شهادة دراسية

محمد الجعبري كتب

$ الدوحة
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»11.19« مليون أرباح »الوطنية لألسمنت« النصفية
السنوية  نصف  المالية  البيانات  عن  األسمنت  لصناعة  الوطنية  قطر  شركة  أعلنت 

قطري  ريال   111,195,000 الربح  صافي  بلغ  حيث    ،2022 يونيو  في  30  المنتهية  للفتره 

مقابل صافي الربح 94,279,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

السهم  ربحية  مقابل   2022 من  األول  النصف  خالل  ريال   0.17 السهم  ربحية  بلغت  كما 

0.144 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

بنسبة نمو »19%« مقارنة باإلجمالي المتحقق في »2021«

»729« ألف زائر دولي لقطر بالنصف األول
رحلة  قطر  في  السياحة  قطاع  يواصل 

أكثر  اختيار  وقع  حيث  بقوة،  تعافيه 

زائر دولي على قطر كوجهة  ألف   729 من 

سياحية في النصف األول من عام 2022، 

مقارنة   %  19 بنسبة  زيادة  يمثل  ما 

بإجمالي عدد الزوار في عام 2021 بأكمله. 

وقد شهدت قطر زيادة كبيرة في عدد الزوار 

 149 بلغ  والذي   2022 يونيو  في  الدوليين 

الصيف  أشهر  بين  األعلى  وهو  زائر،  ألف 

الماضية.  الخمس  السنوات  خالل 

الزوار إلى  % من إجمالي   34 وبينما وصل 

قطر عن طريق البر )51 ألًفا(، جاء 6 % من 

 % و59  آالف(   10( البحر  طريق  عن  الزوار 

حمد  مطار  عبر  ألًفا(   88( الجو  طريق  عن 

الذي اختير مؤخًرا كأفضل مطار  الدولي 

في العالم للسنة الثانية على التوالي من 

قبل سكاي تراكس العالمية للمطارات. 

السياحة  أسواق  أبرز  قائمة  ضمت  وقد 

من  كاًل  يونيو  شهر  في  قطر  إلى  الوافدة 

المملكة العربية السعودية )26 %( والهند 

)10 %( والواليات المتحدة األميركية )%5( 

 )%  4( المتحدة  والمملكة   )%  5( وُعمان 

واإلمارات العربية المتحدة )4 %( والكويت 

 .)% 4(

موسم  نهاية  أيضا  يونيو  شهر  وشهد 

الرحالت البحرية الشتوية في قطر الذي 

 .2022 2021 إلى يونيو  امتد من ديسمبر 

ألف   101 قطر  استقبلت  الموسم،  وخالل 

بها  قامت  زيارة   34 خالل  من  بحري  زائر 

حوالي  ذلك  ويمثل  سياحية،  بواخر 

قدموا  الذين  الزوار  عدد  إجمالي  من   %12
العام  من  الفترة  نفس  خالل  قطر  إلى 

الماضي. 

أيًضا  القطري  الضيافة  قطاع  وحقق 

مليون   3.1 بيعت  حيث  إيجابية،  عوائد 

مقابل   2022 يونيو  حتى  فندقية  ليلة 

 2019 3.2 مليون ليلة فندقية حتى يونيو 
)مستويات ما قبل الجائحة(، فيما يتزايد 

المعروض من الغرف بشكل ثابت، حيث 

 .2022 يونيو  حتى  غرفة  ألف   30 سجل 

فقد  الفندقي،  القطاع  إيرادات  إجمالي  أما 

 2022 يونيو  في   %  17 بنسبة  ارتفعت 

وتوزعت   ،2021 يونيو  في  مثيالتها  عن 

على الغرف )51%( واألطعمة والمشروبات 

من  الرغم  وعلى   .)%  10( وأخرى   )%39(

فقد  الصيف،  أشهر  خالل  الطلب  تباطؤ 

يونيو  في  فندقية  ليلة  ألف   542 بيعت 

 .2022
وقال برثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي 

»شهدنا  للسياحة«:  »قطر  في  للعمليات 

زيادة  العام  من  األول  النصف  خالل 

مقارنة  قطر  زوار  عدد  في   %  19 بنسبة 

بإجمالي عدد الزوار في عام 2021 بأكمله، 

من  أقوى  الثاني  النصف  يأتي  أن  ونتوقع 

سيشهد  الذي  العام  في  ألننا  نظرا  ذلك، 

القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  انطالق 

التي  األولى  الدولة  باعتبارها   2022 قطر 

العربي  العالم  في  البطولة  تستضيف 

النمو،  هذا  ولمواكبة  األوسط.  والشرق 

نتوقع افتتاح 50 فندًقا بحلول نهاية العام 

العديد  تدشين  إلى  باإلضافة  الجاري، 

السياحي  والجذب  الترفيه  مراكز  من 

المنتجعات  مثل  العالمي  المستوى  ذات 

الطائرات  برياضة  الخاصة  الشاطئية 

الورقية والفنادق العائمة«.

إحدى  هي  قطر  أن  الواضح  »من  وأضاف: 

وما  العالم  في  نموًا  األسرع  الوجهات 

الماضية  العشر  السنوات  خالل  شهدناه 

التحتية  البنية  بتطوير  يتعلق  فيما 

والتسوق  للضيافة  جديدة  مرافق  وإنشاء 

مؤشر  هو  والتعليمية  الثقافية  والمرافق 

جذب  أن  شك  وال  تحقيقه.  يمكننا  لما 

سوف  أهدافنا  وتحقيق  الزوار  من  المزيد 

قطاع  في  االستثمار  من  مزيد  إلى  يؤدي 

»قطر  وتتعاون  قطر«.  في  السياحة 

القطاعين  في  شركائها  مع  للسياحة« 

العام والخاص لتطوير منتجات وتجارب 

قطر  مكانة  تعزيز  في  تسهم  سياحية 

كوجهة سياحية مفضلة للزوار.  

السعودية والهند وأميركا األكثر 
تصديرا لتدفقات السياحة الواردة

ترينكل: نتوقع تدشين »50« 
فندقا بنهاية العام الجاري

الدوحة           $
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ألقوى »30« بنكا في الشرق األوسط لعام »2022«

»4« بنوك قطرية ضمن قائمة »فوربس«

األوسط  الشرق  فوربس  وجمعت 

القوائم  من  المالية  والبيانات  المعلومات 

المالية المجمعة للبنوك، وأسواق المال في 

المدرجة  البنوك  المنطقة، ثم صّنفت  دول 

السوقية،  للقيمة  وفقًا  المال  بأسواق 

واإليرادات، وإجمالي األصول، وصافي األرباح 

لعام 2021. وقد منح كل معيار وزًنا نسبًيا 

متساوًيا، وحصلت البنوك التي تساوت في 

عدد النقاط على التصنيف ذاته.

األوسط  الشرق  فوربس  استبعدت  بينما 

المالية  التي لم تفصح عن قوائمها  البنوك 

وذلك   ،2021 لعام  والمدققة  المجمعة 

أسعار  واعتمدت   .2022 يونيو   28 حتى 

صرف العمالت األجنبية وحسابات القيمة 

السوقية في 28 يونيو 2022.

 QNB وشغلت مجموعة بنك قطر الوطني

في  بنكا   30 أقوى  بقائمة  األولى  المرتبة 

سوقية  بقيمة   2022 لعام  األوسط  الشرق 

51.9 مليار دوالر وحجم إيرادات بلغ 14 مليار 

وحجم  دوالر  مليار   3.6 أرباح  وصافي  دوالر 

مجموعة  وتعتبر  دوالر  مليار   300.3 أصول 

الشرق  في  مصرفية  مؤسسة  أكبر   QNB
في  كيان  أكبر  وثاني  وأفريقيا،  األوسط 

بعد  األصول  قيمة  حيث  من  المنطقة 

المجموعة  وتنشط  السعودية.  أرامكو 

كما  قارات،   3 ضمن  دولة   31 من  أكثر  في 

موظف  ألف   27 موظفيها  عدد  يتجاوز 

مجموعة  استحوذت  وقد  موقع.  ألف  عبر 

عدد  في  حصص  على  الوطني  قطر  بنك 

في   %  20 منها  المالية،  المؤسسات  من 

بنك  من   % و38.6  توغو،  ومقره  بنك(  )ايكو 

و40  األردني،  والتمويل  للتجارة  اإلسكان 

اإلمارات،  في  الدولي  التجاري  البنك  % من 
كذلك نحو 100 % من )QNB( تونس. وفي 

نسبة  بزيادة  البنك  سمح   ،2022 أبريل 

تملك األجانب إلى 100 %.

لمجموعة  الصافية  األرباح  وارتفعت 

في   %  4 بنسبة   QNB الوطني  قطر  بنك 

 7.018 2022، لتبلغ  النصف األول من العام 

مليار ريال مقابل 6.77 مليار ريال في نفس 

الفترة من العام الماضي. وسجلت ربحية 

األول  النصف  في  قطري  ريال   0.71 السهم 

للسهم  ربحية  مقابل  الجاري،  العام  من 

بلغت 0.68 ريال في نفس الفترة من العام 

 1.124 الموجودات  إجمالي  وبلغ  الماضي. 

% عن   6 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 

الفترة المنتهية في 30 يونيو2021.

المرتبة  االسالمي  قطر  مصرف  وشغل 

الشرق  مستوى  على  عشرة  الثانية 

بلغت  سوقية  بقيمة  بالقائمة  األوسط 

مليار   2.3 بقيمة  وايرادات  دوالر  مليار   14.4
976 مليون دوالر وحجم  أرباح  دوالر وصافي 

 22 53.3 مليار دوالر ويضم المصرف  أصول 

السودان.  في  واحًدا  وفرًعا  قطر،  في  فرًعا 

من   %  17.2 لالستثمار  قطر  جهاز  ويملك 

قطر  مصرف  زاد   ،2022 عام  وفي  أسهمه. 

القطريين  غير  تملك  سقف  من  االسالمي 

% بأثر فوري. فيما تشمل شبكة   100 إلى 

التي  إنفست  كيو  شركة  المصرف 

تعمل مع شركة قطر للتأمين، لتأسيس 

األصول  إدارة  في مجال  قطر  شركة مقرها 

اإلسالمية في عام 2022.

الصافية  أرباحه  في  نموا  المصرف  وحقق 

1.815 مليار ريال بنهاية  % إلى   14 بنسبة 

النصف األول من 2022 قياسا بأرباح قدرها 

من  الفترة  نفس  خالل  ريال  مليار   1.595
عام 2021. وبلغت ربحية السهم 0.77 ريال 

 2022 العام  من  األول  النصف  في  قطري 

قطري  ريال   0.68 السهم  ربحية  مقابل 

لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

الثامنة  المرتبة  التجاري  البنك  وشغل 

عشرة على مستوى الشرق األوسط بقيمة 

سوقية تبلغ 7.8 مليار دوالر وحجم ايرادات 

مليون   633 أرباح  وصافي  دوالر  مليار   2.1
ولدى  دوالر  مليار   45.5 أصول  وحجم  دوالر 

كما  قطر،  في  فرًعا   30 التجاري  البنك 

قطر  في  كلوب  داينرز  امتياز  ويدير  يملك 

وفي  تركيا  في  بنك  وألترناتيف  وتركيا، 

المؤسسة  مع  البنك  تعاون  فبراير2022، 

)كهرماء(  والماء  للكهرباء  القطرية  العامة 

وخالل  المباشر.  الخصم  خدمة  إلطالق 

البنك  حقق   2022 عام  من  األول  النصف 

مليار   1.43 بلغت  صافية  أرباحا  التجاري 

ريال بنسبة نمو 7.9 % مقارنة مع مستوى 

بلغ 1.32 مليار ريال 

وحل مصرف الريان في المرتبة العشرين 

على مستوى الشرق األوسط بقيمة سوقية 

 1.4 ايرادات  وحجم  دوالر  مليار   10.6 بلغت 

دوالر  مليون   474 أرباح  وصافي  دوالر  مليار 

وتتوافق  دوالر  مليار   47.8 أصول  وحجم 

خدمات مصرف الريان مع أحكام الشريعة 

15 فرًعا في قطر وفرعان  ولديه  اإلسالمية، 

 ،2021 نوفمبر  وفي  المتحدة،  المملكة  في 

مع  اندماجه  استكمال  عن  المصرف  أعلن 

التجاري، لينتج عن الصفقة  بنك الخليج 

الشريعة  مع  المتوافقة  البنوك  أكبر  أحد 

أصول  بإجمالي  المنطقة،  في  اإلسالمية 

يفوق 50 مليار دوالر.

تبلغ  صافية  أرباحا  الريان  مصرف  وحقق 

عام  من  األول  النصف  في  ريال  مليار   1.03
2022 وسجلت اإليرادات نموا إلى 3.27 مليار 
ريال بزيادة نسبتها 29 % مقارنة بالنصف 

2021، كما بلغ صافي أصول  األول من عام 

التمويل 119 مليار ريال، بزيادة نسبتها 30 

% على أساس سنوي. وبلغ مجموع ودائع 
العمالء 97 مليار ريال، بزيادة نسبتها 28 % 

على أساس سنوي، كما بلغ معدل كفاية 

رأس المال 20 %.

وعلى المستوى االقليمي تمكنت البنوك في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 

 30 أكبر  شهد  حيث  كورونا،  أزمة  تخطي 

بنًكا في المنطقة نمًوا في مجموع األصول 

بنسبة 13 % في عام 2021، لتصل إلى 2.5 

دوالر  تريليون  بـ2.3  مقارنة  دوالر،  تريليون 

 %  37 بنحو  األرباح  زادت  بينما   ،2020 في 

لتتجاوز 34 مليار دوالر، وقد ارتفعت القيمة 

السوقية اإلجمالية لـ30 بنًكا إلى 587 مليار 

يونيو   28 في  األسواق  إغالقات  حسب  دوالر 

مجموع  أما   .%  23 قدرها  بزيادة   ،2022
تخطى  فقد  القائمة،  في  البنوك  إيرادات 

107 مليارات دوالر.
وهيمنت البنوك الخليجية على قائمة عام 

إجمالي  من  بنًكا   25 يمارس  حيث   ،2022
مجلس  دول  في  أعماله  المشاركة  البنوك 

مجموعة  وتصدرت  الخليجي.  التعاون 

أصول  بإجمالي   )QNB( الوطني  قطر  بنك 

قيمته 300.3 مليار دوالر، يليها بنك أبوظبي 

ومصرف  السعودي  األهلي  والبنك  األول، 

الراجحي.

وفي حين يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي 

في المنطقة، مزيًدا من النمو في عام 2022، 

رجحت  النفط.  أسعار  ارتفاع  من  بدعم 

وكالة فيتش في تقريرها مؤخًرا، أن تؤدي 

االقتصادي  والنشاط  النفط  أسعار  زيادة 

القوي وارتفاع معدالت الفائدة، إلى انتعاش 

البنوك وعودتها لمستويات ما قبل  ربحية 

ستاندرد  وكالة  توقعت  كما  الجائحة. 

طفيفة  تأثيرات  العالمية  غلوبال  بورز  آند 

مصارف  على  األوكرانية  الروسية  للحرب 

مع  المحدودة  تعامالتها  بسبب  المنطقة، 

طرفي الصراع.

{ مصرف قطر اإلسالمي

{ البنك التجاري

{ مصرف الريان

QNB }

»المصرف« الـ »12« بقيمة سوقية »14.4« مليار وإيرادات »2.3« مليار»QNB« في الصدارة إقليميا بحجم أصول »300.3« مليار دوالر

»التجاري« في المرتبة 
الـ »18« ومصرف الريان 

بالمركز الـ »20«

معايير التصنيف: القيمة 
السوقية واإليرادات 

واألصول واألرباح

سعيد حبيب كتب

حلت 4 بنوك قطرية في قائمة أقوى 30 بنكا في الشرق األوسط لعام 2022 الصادرة 
عن "فوربس" الشرق األوسط .وضمت قائمة البنوك الواردة بالقائمة كال من: بنك 

قطر الوطني QNB ومصرف قطر اإلسالمي والبنك التجاري ومصرف الريان.

أفضل إنجازات القيادة من »آشيان بانكر«

»المصرف« جائزة للرئيس التنفيذي لـ

مكانة  ترسيخ  في  باسل  السيد  وأسهم 

المصرف الريادية في قطر رغم التحديات 

المصرف  قاد  حيث  السوق  واجهها  التي 

ليصبح  اإلدارة  مجلس  من  مستمر  بدعم 

العمالء  على  وتركيزًا  كفاءة  األكثر  البنك 

المصرف،  في  عمله  بداية  ومنذ  قطر.  في 

شاملة  تطوير  عملية  باسل  السيد  قاد 

خالل  من  أقسامه  جميع  في  األداء  إلدارة 

والعمل  واالبتكار  اإلبداع  على  التشجيع 

إلى  الواعدة  المواهب  وإرشاد  الجماعي 

وخالل  المميز.  األداء  ثقافة  بناء  جانب 

السنوات الثالثة الماضية، عمل المصرف 

على  الرقمي  التحول  برنامج  تسريع  على 

زيادة  في  أسهم  مما  المصرف،  مستوى 

المبيعات واألرباح، وخفض التكلفة وساعد 

في تحقيق أفضل نسبة تكلفة إلى الدخل 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 .2021 عام  بنهاية   18.1% بلغت  والتي 

من  مجموعة  بتقديم  المصرف  قام  كما 

الجديدة  الرقمية  والخدمات  المنتجات 

ألول  تقدم  منها  العديد  عمالئه،  لجميع 

بتوسيع  المصرف  قام  كما  قطر،  في  مرة 

التي  والشركات  األفراد  لتشمل  خدماته 

أو  إلى الخدمات المصرفية  كانت بحاجة 

البنوك من  التعامل مع  لها  التي لم يسبق 

في  بنك  أول  المصرف  أصبح  وبذلك  قبل، 

للعمالة  بالكامل  رقميًا  حسابًا  يقدم  قطر 

المنزلية، وأول بنك يحقق األتمتة الرقمية 

الكاملة في خدمات تحويل الرواتب.

وعالوة على ذلك، عمل المصرف على ضمان 

باالحتياجات  والوفاء  عملياته  استمرارية 

أثناء  للخطر  المعرضين  للعمالء  المالية 

الحفاظ  مع   ،19  - كوفيد  وباء  تفشي 

على  وموظفيه  عمالئه  وسالمة  صحة  على 

المصرف  وقام  قصوى.  كأولوية  سواء  حد 

من  التمويل  أقساط  سداد  بتأجيل 

وشارك  األزمة  من  تضررًا  األكثر  القطاعات 

بفاعلية في برامج االستجابة لكوفيد - 19 

التي أطلقتها الجهات الحكومية. كما اتخذ 

المصرف خطوات استباقية لمواجهة اآلثار 

الصغيرة  الشركات  على  االقتصادية 

والمتوسطة، حيث قام على الفور بتأجيل 

والمشاركة  القطاع،  لهذا  المالية  األقساط 

لالستجابة  الوطني  الضمان  برنامج  في 

لتداعيات كوفيد 19- .

في  المصرف  شرع  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

من  استدامة  أكثر  مستقبل  إلى  التوجه 

تقديم  مع  المستدام،  النمو  تمكين  خالل 

تجربة متميزة لعمالئه. وأصدر المصرف 

تقرير االستدامة األول بما يتماشى مع رؤية 

قطر  واستراتيجية   2030 الوطنية  قطر 

الوطنية للبيئة وتغير المناخ، والذي يقدم 

ويسهم  لالستدامة،  المصرف  عمل  إطار 

المستدامة  التنمية  في  كبير  بشكل 

لدولة قطر في المستقبل.

باسل  السيد  قال  التكريم،  على  وتعليقًا 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  جمال، 

هذا  على  الحصول  »يسعدنا  المصرف: 

للمرة  بانكر  آشيان  ذا  مجلة  من  التكريم 

التوالي تقديرًا لجهودنا خالل  الثانية على 

واجهناه  تحدٍّ  أصعب  يعد  الذي  الوباء 

حتى اآلن. وهذا تقدير لنا جميعًا لتفانينا 

وعملنا الجماعي والتزامنا بتقديم األفضل 

»لقد  باسل:  السيد  وأضاف  لعمالئنا«. 

مليئة  الماضية  الثالثة  السنوات  كانت 

الظروف غير  الرغم من  بالتحديات، وعلى 

العالمي،  االقتصاد  واجهها  التي  المسبوقة 

خالل  من  األزمة  تجاوز  من  تمكنا  فقد 

الرقمي،  للتحول  القوية  استراتيجيتنا 

استخدام  على  العمالء  شجعت  والتي 

احتياجاتهم،  لتلبية  الرقمية  القنوات 

بها،  قمنا  التي  التوعية  حمالت  جانب  إلى 

وضمان استمرارية عملياتنا«.

 واختتم قائاًل: »إن هذه الجوائز هي شهادة 

جميع  من  والتفاني  الجاد  العمل  على 

من  المستمر  الدعم  عن  فضاًل  موظفينا، 

مجلس إدارة المصرف، وثقة عمالئنا«.

القيادي  اإلنجاز  جوائز  برنامج  ويركز   

مرة  يقام  والذي  بانكر  آشيان  ذا  لمجلة 

الرؤساء  أداء  على   - سنوات  ثالث  كل 

قطاع  في  اإلدارة  ومجالس  التنفيذيين 

الخدمات المالية، وتلعب الجائزة دورًا مهمًا 

في غرس ثقافة التميز بين المديرين في 

المناصب القيادية.

{  باسل جمال 

باسل جمال: ننفذ استراتيجية 
قوية للتحول الرقمي

تطوير شامل لألداء 
مع التشجيع على االبتكار

حصل الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد 

باسل جمال على جائزة أفضل إنجازات القيادة لرئيس 

تنفيذي في قطر من مجلة ذا آشيان بانكر عن الفترة 

من يناير 2019 إلى ديسمبر 2021 وذلك تقديرا لقيادته 

االستثنائية وتفانيه وإسهاماته في نجاح مصرف قطر 

اإلسالمي )المصرف( خالل السنوات الثالث الماضية.

$ الدوحة



11 السنة )27( - األحد  9 من المحرم  1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م العدد )9834( اقتصاد

أطلقتها الغرفة بعد تطويرها وإجراء تحسينات عليها

تدشين منصة تدوير العمالة بالقطاع الخاص

في إطار استراتيجية تعزيز فعالياته وأنشطته

»إزدان مول« يحتفل بالعودة للمدارس

دشنت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة العمل 

»منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص« 

التحسينات  بعض  وإجراء  تطويرها  بعد 

اللجنة  اجتماع  خالل  وذلك  عليها، 

الطرفين،  بين  المشتركة  التنسيقية 

مساعدة  إلى  اإللكترونية  المنصة  وتهدف 

من  العمالة  على  الحصول  في  الشركات 

داخل سوق العمل القطري.

صالح  السيد  قال  السياق،  هذا  وفي 

المنصة  إن  الغرفة،  عام  مدير  الشرقي، 

على  الحصول  من  الشركات  ستمكن 

لديها  التي  والمدربة  المؤهلة  العمالة 

خبرة في السوق المحلي، بدال من الدخول 

من  جديدة  عمالة  استقدام  إجراءات  في 

على  والجهد  الوقت  يوفر  مما  الخارج، 

في  المشاريع  سير  من  ويعزز  الشركات 

تيسير  في  دورها  إلى  باإلضافة  الدولة، 

الشركات  بعض  من  العمالة  انتقال 

عمالة  لديها  التي  أو  أعمالها  قلصت  التي 

إلى  المشاريع  بعض  النتهاء  نتيجة  زائدة 

عمالة  توظيف  في  ترغب  أخرى  شركات 

جديدة لديها.

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الشركات 

خالل  المنصة  من  بالفعل  استفادت 

قامت  الغرفة  أن  مؤكدا  الماضية،  الفترة 

بإنشاء هذه المنصة دعما للقطاع الخاص 

وأنها  المتعثرة،  الشركات  على  وللتسهيل 

أوساط  بين  للمنصة  الترويج  على  تعمل 

المحلية  والشركات  األعمال  أصحاب 

في  بها  االستعانة  على  لتشجيعهم 

الحصول على العمالة المناسبة لها.

في  الراغبة  الشركات  الشرقي  ودعا 

الدخول  إلى  جديدة  عمالة  على  الحصول 

واختيار  فيها  والتسجيل  المنصة  إلى 

ونوه  المسرحة،  العمالة  من  يناسبها  ما 

تخضع  العمالة  مع  التعاقد  إجراءات  بأن 

للقوانين المعمول بها في الدولة وتتم تحت 

إشراف وزارة العمل.

تم  أنه  على  الغرفة  عام  مدير  أكد  كما 

المنصة  على  وتحسين  تطوير  إدخال 

في  جديدة  إضافات  تتبعها  أولى  كمرحلة 

مراحل الحقة، بما يحقق مزيدا من الفائدة 

لكافة األطراف، داعيا الشركات إلى تقديم 

عمل  تطوير  في  تسهم  قد  مالحظات  أي 

المنصة لخدمة السوق المحلي.

عبد  بن  ناصر  السيد  اعتبر  جانبه،  من 

الله المناعي، مدير إدارة االستخدام بوزارة 

القطاع  في  العمالة  تدوير  »منصة  العمل، 

الغرفة  بين  تكاملي  مجهود  ثمرة  الخاص« 

في  كبير  بشكل  ستسهم  وأنها  والوزارة 

تعزيز سوق العمل القطري.

على  حريصة  الوزارة  إن  المناعي  وقال 

الملتزمة  للشركات  اإلجراءات  تسهيل 

التي  الشركات  بأن  منوها  العمل،  بقانون 

الشركات  هي  المنصة  من  ستستفيد 

والتي  بالدولة  العمل  بقانون  الملتزمة 

بقانون  مرتبطة  مخالفات  أي  عليها  ليس 

من  وغيرها  وأجور  رواتب  تأخير  من  العمل 

المخالفات.

تدوير  منصة  أن  إلى  المناعي  وأشار 

في  ستسهم  الخاص  القطاع  في  العمالة 

وسهولة  القطري  العمل  سوق  تحسين 

وسرعة  الشركات  بين  العمالة  انتقال 

الماهرة  العمالة  على  الحصول  إنجاز 

العمالة  استقدام  من  بدال  الوقت  واختصار 

شركة  لكل  يمكن  حيث  الخارج،  من 

المطلوبة  العمالة  من  احتياجها  توفير 

المواعيد  في  بها  الخاصة  المشاريع  إلتمام 

العمل  وزارة  ترحيب  عن  معربا  المحددة، 

هذه  في  الغرفة  مع  المشترك  بالتعاون 

المنصة.

بمهرجان  مول  إزدان  يحتفل  جديد  من 

المفاجآت  من  بالعديد  للمدارس  العودة 

أفراد  والمتعة لجميع  المليئة بالتشويق 

األسرة، حيث كشفت شركة إزدان مول 

»العودة  شعار  تحمل  احتفالية  عن 

الغابات«  عبر  مغامرة  في  للمدارس.. 

 20 حتى  الممتدة  الفترة  في  يوميًا  وذلك 

األطفال  تغمر  والتي  2022م  أغسطس 

مفعمة  بتجربة  العائلة  أفراد  وجميع 

تزيين  خالل  من  واإلثارة  بالتشويق 

ذات  البالونات  من  اآلالف  بمئات  الموالت 

الحيوانات  تصور  والتي  الزاهية،  األلوان 

األفيال  مثل  أنواعها  اختالف  على  البرية 

حيوانات  ومختلف  والنمور  والزرافات 

بالتشويق.  المليئة  الغابة 

دبش  هاني  السيد  قال  جانبه  من 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب 

الفترة  خالل  »استطعنا  القابضة:  إزدان 

في  كبيرًا  تغييرًا  نحدث  أن  الماضية 

العديد  إضافة  خالل  من  التسوق  مفهوم 

والتي  الموالت  خطة  إلى  الفعاليات  من 

وتدخل  والسعادة،  البهجة  على  تبعث 

أفراد  جميع  نفوس  على  السرور 

رحلة  التسوق  يصبح  بحيث  العائلة، 

جميع  الحظ  وقد  بالتشويق،  مليئة 

إلزدان  المتابعين  والزائرين  المتسوقين 

تشهده  الذي  الهائل  التغيير  حجم  مول 

موالت إزدان«. 

وأضاف دبش أن إزدان مول الغرافة يحمل 

زواره  جميع  إلى  المفاجآت  من  العديد 

خالل  عنها  اإلعالن  يتم  سوف  وجمهوره 

ثقة  على  »نحن  مشيرًا:  قريب،  وقت 

إعجاب  تنال  سوف  المفاجآت  تلك  بأن 

الجميع بما تقدمه من خدمات جديدة إلى 

متابعة  إلى  الجميع  وندعو  المتسوقين، 

هو  ما  كل  على  والتعرف  مول  إزدان  زيارة 

جديد يومًا تلو اآلخر«. 

والوكرة  الغرافة  مول  إزدان  أن  إلى  يشار 

أطلقا مجموعة من الفعاليات خالل الفترة 

الشهور  مدار  على  تستمر  والتي  الماضية 

القادمة، والتي تتوافق مع ما تتخذه الدولة 

من إجراءات احترازية، وتقدم باقة متنوعة 

لجميع  والمسابقات  الخصومات  من 

مرتادي موالت إزدان. 

دورها  إزدان تؤمن بأهمية  ان موالت  يذكر 

وتعكس  المجتمع  قلب  في  تقع  كونها 

نبضه واحتياجاته، بما تقدمه من تجارب 

رائعة في التسوق وتناول الطعام والترفيه 

والمتعة بال حدود، حيث تقع موالت إزدان 

في مواقع استراتيجية متميزة في الغرافة 

 200 من  أكثر  وتضم  والوكير،  والوكرة 

  / مطعًما   50 ونحو  عالمية  تجارية  عالمة 

مدينة  تتضمن  كونها  على  عالوة  مقهى، 

 ،Fun Ville لألطفال  المحببة  األلعاب 

مغامرات  يحوي  الذي  الرائع  عالمهم  فهي 

ممتعة، وألعاب فيديو وغيرها الكثير. { جانب من المهرجان

{ جانب من اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

بنسبة »20 %« لمدة »6« أشهر

»229.5« مليون ريال تداوالت القطاع في أسبوع

Ooredoo ONE خصم على

»األصمخ«: نمو مساحات العقار التجاري

رائع  عرض  إطالق  عن   Ooredoo أعلنت 

خالل  الجدد   Ooredoo ONE خدمة  لعمالء 

الذين  العمالء  سيحصل  إذ  الصيف.  هذا 

من  المنزلي  اإلنترنت  خدمة  في  يشتركون 

خالل المتجر اإللكتروني أو أحد مراكز الشركة 

على خصم 20 % لمدة ستة أشهر، باإلضافة إلى 

تركيب الخدمة بدون تكلفة إضافية. 

Ooredoo ONE مجموعة متنوعة  وتوفر خدمة 

مختلفة،  باقات  ضمن  اإلنترنت  سرعات  من 

تناسب  التي  الباقة  اختيار  للعمالء  يتيح  ما 

أو  الشبكة  لتصفح  المنزلية  احتياجاتهم 

ممارسة األلعاب أو مشاهدة المحتوى.

توفر  الفائقة،  اإلنترنت  سرعات  جانب  وإلى 

قنوات  باقات  أيضًا   Ooredoo ONE باقات 

تكلفة  أي  دون  األذواق  جميع  تناسب  مختلفة 

إضافية. 

ربيعة  صباح  قال  الجديد،  العرض  وحول 

في  العامة  العالقات  إدارة  مدير  الكواري، 

العرض  هذا  عن  باإلعالن  »سعداء   :Ooredoo
على  العمالء  خالله  من  نشجع  الذي  الجديد 

المتكاملة   Ooredoo ONE خدمتنا  تجربة 

فاي  والواي  المنزلي  باإلنترنت  واالستمتاع 

هذا  خالل  من  ونسعى  الترفيهي.  والمحتوى 

للعمالء  ممكنة  قيمة  أكبر  توفير  إلى  العرض 

الرضا  تحقيق  إلى  وكذلك  يدفعونه،  ما  مقابل 

التام لعمالئنا وهي غاية أساسية تأتي دائمًا في 

مقدمة أولوياتنا«. 

الذين  الجدد  للعمالء  العرض  ويسري  هذا 

يشتركون في الخدمة قبل 5 نوفمبر 2022.

رائدة  قطرية  اتصاالت  شركة   Ooredoo وتعد 

واتصاالت  الجوالة  االتصاالت  خدمات  توفر 

والخدمات  البرودباند  وإنترنت  الثابت  الخط 

تلك  صممت  وقد  للشركات.  الُمدارة 

األفراد  من  العمالء  احتياجات  لتلبية  الخدمات 

أهمية  تولي  شركة  وباعتبارها  والشركات. 

خدماتها،  فيها  تقدم  التي  للمجتمعات  كبيرة 

حياة  إثراء  في  تتمثل  التي  رؤيتها  تسهم 

التنمية  تحفيز  على  بقدرتها  وإيمانها  عمالئها، 

البشرية من خالل االتصاالت، في مساعدة أفراد 

المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

العقارية  للمشاريع  األصمخ  شركة  تقرير  قال   

قطاع  مساحات  في  نموًا  يشهد   2022 عام  أن 

العقار التجاري في قطر مدعومًا بافتتاح عدد من 

فاندوم  بالس  أهمها  ومن  التجارية،  المجمعات 

جانب  إلى  لوسيل،  في  افتتاحه  تم  الذي  مول 

الدوحة مول في منطقة مسيمير، الذي تم انتهاء 

أعماله اإلنشائية.

في  اإلنشاءات  عمليات  نمو  أن  التقرير  وأضاف 

مجموعة  له  سيكون  العقاري  التطوير  مجال 

القطاع  وسيستفيد  التأثيرات،  من  متنوعة 

البنية  في  الكبير  التحسن  من  العقاري 

النقل  بمرافق  يتعلق  فيما  خاصة  التحتية، 

الجديدة، وتطوير الطرق والجسور.

الخاصة  المرافق  تطور  أن  التقرير  وبين 

التي  الكبرى  األحداث  جانب  إلى  النقل،  بقطاع 

ستستضيفها الدولة خالل العام الحالي واألعوام 

ستساهم  التي  العوامل  من  تعتبر  المقبلة، 

وفي  والضيافة،  التجزئة  قطاعي  بانتعاش 

اإلنشاءات  الوقت ستدعم من نمو عمليات  ذات 

التجاري،  والقطاع  الضيافة  قطاع  في  العقارية 

مواكبة  عن  فضاًل  المتطلبات،  كافة  لتواكب 

تطلعات واحتياجات المستهلكين.

خططا  حاليا  تضع  الحكومة  إن  التقرير  وقال 

القطري  االهتمام  مع  تنسجم  منشآت  لبناء 

سعي  مع  والفنادق،  السياحة  قطاع  بتطوير 

تعزيز  نحو  االختصاص  ذات  والجهات  الدولة 

الخدمة  نوعية  وتحسين  السياحة  إيرادات 

تطبيق  إعادة  عن  فضال  الفنادق،  في  المقدمة 

جائحة  تداعيات  بعد  ما  مرحلة  في  الخطط 

 ،)19  - )كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس 

والسائحين  الزوار  زيادة  في  ستساهم  والتي 

القادمين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن 

السياحية  المهرجات  في  تتمثل  الخطط  هذه 

المرافق  وتطوير  الموسمية  والفعاليات 

السياحية والشعبية.

بها  تقوم  التي  الخطوات  كافة  أن  وأضاف: 

من  السياحي  القطاع  في  الصلة  ذات  الجهات 

شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة 

هذا  من  تطور  إيجابية  نوعية  ونقلة  قطر  في 

القطاع الحيوي.

تقرير  قال  اإلداري،  العقار  قطاع  صعيد  وعلى 

الحالي  العام  من  األول  النصف  إن  »األصمخ« 

الشاغرة  العقارات  معدالت  في  ارتفاع  شهد 

على  أثر  وهذا  قطر،  في  المكاتب  بسوق 

انخفاض قيم اإليجارات للمساحات المكتبية. 

الفائض  من  الرغم  على  أنه  إلى  التقرير  وأشار 

العام  خالل  حدث  الذي  المكتبية  بالمساحات 

من  األول  النصف  إلى  واستمر   2021 الماضي 

المساحات  على  الطلب  أن  إال  الحالي،  العام 

مترًا  و150(   100( بين  ما  تتراوح  التي  الصغيرة 

ما  األعمال  مراكز  في  وخاصًة  ازدياد  في  بقيت 

.)Business center( يعرف بــ

على  حاليا  تعمل  قطر  إن  التقرير:  اوضح  كما 

عن  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مصادر  تنويع 

قطاع  ضمنها  ومن  مختلفة  قطاعات  طريق 

مشاريع  ستخلق  التي  والعقارات،  اإلنشاءات 

نمو  تعزيز  على  تساعد  كبيرة  مصاحبة 

من  جديدة  فرص  وتوفير  الخدمات  قطاع  عمل 

المشاريع والعمل.

وفق  العقاري  السوق  تداوالت  أن  التقرير  وبين 

التسجيل  إدارة  عن  صادرة  نشرة  آخر  بيانات 

من  الممتد  لألسبوع  العدل  وزارة  في  العقاري 

»24 إلى 28 يوليو الماضي« سجلت »56« صفقة، 

العقارات  تداوالت  قيم  أن  إلى  التقرير  ولفت 

وصلت إلى نحو 229.5 مليون ريال.

والدوحة  الريان  بلديتي  أن  التقرير  وأوضح 

التعامالت  في  الكبيرة  النشاطات  على  حافظتا 

واحتلتا  المنفذة  الصفقات  عدد  حيث  من 

وأشار  التوالي،  على  والثانية  األولى  المرتبة 

المنفذة  إلى أن متوسط عدد الصفقات  التقرير 

في اليوم الواحد بلغ نحو »11« صفقة تقريبا. 

الدوحة          $
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على وقع النمو المستمر في الصين وبقية العالم

»QNB« يستبعد تعرض االقتصاد العالمي للركود
قطر  لبنك  األسبوعي  التحليل  رصد 

من  العديد  صدور   QNB الوطني 

ما  حول  األخيرة  األشهر  في  التقارير 

ومنطقة  المتحدة  الواليات  كانت  إذا 

تتجه  العالمية  واالقتصادات  اليورو 

الواضح  ومن  الركود.  من  حالة  نحو 

رياح  عدة  يواجه  العالمي  االقتصاد  أن 

حادًا  تباطؤًا  ويشهد  كبيرة  معاكسة 

في عام 2022، ولكن ال يوجد نفس القدر 

حدوث  إمكانية  مدى  بشأن  الوضوح  من 

بالفعل.  عالمي  ركود 

المقبول  التعريف  إن  التحليل  وقال 

النمو  من  متتاليان  ربعان  هو  للركود 

اإلجمالي.  المحلي  الناتج  في  السلبي 

اإلجمالي  الناتج  نمو  فإن  ذلك،  ومع 

للغاية،  قويًا  حاليًا  ُيعتبر  العالمي 

الشرط،  هذا  ُيلبي  ما  نادرًا  أنه  لدرجة 

بشكل  المحللين  من  العديد  ويشير 

أنه  على  الحاد  التباطؤ  إلى  فضفاض 

ركود. 

االقتصاد  يشهد  اإلطار  هذا  وفي 

يجعل  وهذا  سريعًا،  تباطؤًا  األميركي 

الفيدرالي  االحتياطي  بنك  بأن  التصور 

ناعم  هبوط  تنفيذ  في  ينجح  أن  يمكنه 

تقدير.  أحسن  على  التفاؤل،  في  مفرطًا 

من  المستمدة  الرائدة،  فالمؤشرات 

المشتريات  مديري  مؤشر  استطالعات 

الخزانة  وأسواق سندات  األسهم  وأسواق 

تدهور  إلى  جميعها  تشير  األميركية، 

الواليات  في  الكلي  االقتصاد  أوضاع 

في  التباطؤ  أدى  الواقع،  في  المتحدة. 

من  ربعين  إلى  المخزونات  تراكم 

اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  التراجع 

األول  الربع  في  وذلك  المتحدة  للواليات 

وبينما   .2022 عام  من  الثاني  والربع 

فني،  ركود  أنه  على  ذلك  تفسير  يمكن 

االقتصادي  التحليل  مكتب  يقرر  قد 

رسميًا،  ركودًا  اعتباره  عدم  األميركي 

الرئيسية  والمقاييس  االستهالك  ألن 

األخرى ال تزال قوية. 

بنك  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  وربما 

يتخذ  أصبح  الفيدرالي  االحتياطي 

سياسته  لتشديد  للغاية  قوية  تدابير 

ارتفاع  مشكلة  أن  تبين  فقد  النقدية، 

كان  مما  ترسخًا  أكثر  التضخم 

ارتفاع  سيعمل  السابق.  في  ُيتوقع 

التوقعات  إضعاف  على  الفائدة  أسعار 

المتحدة،  للواليات  االقتصادية 

من  حالة  اآلن  تشهد  أنها  ونعتقد 

حدوث  احتمالية  مع  المعتدل،  الركود 

المحلي  الناتج  في  طفيفة  انخفاضات 

 2022 عام  من  الرابع  الربع  في  اإلجمالي 

 .2023 والربع األول من عام 

اليورو  منطقة  ان  إلى  التحليل  وأشار 

التصنيع  قطاعي  بين  تباينًا  تشهد 

اإلنتاج  يعاني  ناحية،  فمن  والخدمات. 

سلسلة  في  اختناقات  من  الصناعي 

المدخالت،  تكاليف  وارتفاع  التوريد، 

ناحية  ومن  المعنويات.  وضعف 

يستفيد  الخدمات  قطاع  يزال  ال  أخرى، 

فتح  إعادة  ظل  في  التعافي  مرحلة  من 

الجائحة. بعد  االقتصادات 

اعتماد  مشكلة  هناك  ذلك،  جانب  إلى   

والتي  الروسية،  الطاقة  على  أوروبا 

في  الحرب  بسبب  بشدة  تفاقمت 

الطاقة  أسعار  دفع  مما  أوكرانيا، 

غير  مرتفعة  مستويات  إلى  األوروبية 

مستدامة.

من  سوءًا،  الوضع  يزدد  لم  إذا  وحتى   

المعاكسة  الرياح  تدفع  أن  المتوقع 

أسعار  ارتفاع  في  المتمثلة  الحالية 

مع  الركود،  إلى  اليورو  منطقة  الطاقة 

في  طفيف  انخفاض  حدوث  احتمال 

الربع  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

2022 والربع األول من عام  الرابع من عام 

.2023
االقتصادية  التوقعات  إلى  وبالنسبة 

الرئيسي  الدافع  فإن  العالم.  لبقية 

العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  لنمو 

االقتصادات،  فتح  إعادة  استمرار  هو 

من  العالية  المستويات  تساعد  حيث 

المتبقية  اآلثار  تقليل  على  التطعيم 

وتعتبر  البلدان.  معظم  في  للجائحة 

أن  المتوقع  من  ولكن  استثناًء،  الصين 

تعاٍف  إلى  التحفيزية  السياسة  تؤدي 

النمو  معدالت  تزايد  ظل  في  طفيف 

من  الرغم  على  الركود،  مخاطر  وغياب 

 19 أن استراتيجية صفر حالة كوفيد - 

معاكسة  رياح  بمثابة  تعمل  الصينية 

مستمرة.

مجتمعة،  العوامل  هذه  إلى  وبالنظر 

المستمر  النمو  يكون  أن  المتوقع  من 

كافيًا  العالم  وبقية  الصين  في 

الرغم  على  العالمي،  الركود  لتجنب 

الواليات  في  ركود  حدوث  احتمالية  من 

اليورو. وتفترض هذه  المتحدة ومنطقة 

الطاقة  أسعار  أن  المستقبلية  النظرة 

أسعار  رفع  وأن  أكبر  بشكل  ترتفع  لن 

المركزية  البنوك  قبل  من  الفائدة 

هبوط  مع  مالية  أزمة  يسبب  لن  الكبرى 

توقعات  أن  لالهتمام  المثير  ومن  حاد. 

العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو 

أضعف  تعتبر   2022 عام  في   %  3 بنحو 

النمو  معدل  متوسط  من  ضئيل  بفارق 

.1992 3.4 % منذ عام  المركب البالغ 

نمو اقتصادي 
عالمي متوقع 

بنسبة »3 %« 
في »2022« 

»االحتياطي 
الفيدرالي« مستمر 

في تشديد 
سياسته النقدية

الدوحة          $



عربي ودولي

عربي ودولي

12 السنة )27( - األحد  9 من المحرم  1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م العدد )9834(

»5« شهداء فلسطينيين جدد جراء الغارات اإلسرائيلية

االحتالل يواصل عدوانه على غزة

أمس  فجر  منذ  اإلسرائيلي  القصف  واستمر 

المنازل  من  العديد  االحتالل  جيش  واستهدف 

مختلفة  في  المقاومة  ومواقع  المفتوحة  والمناطق 

أربعة  االحتالل  طائرات  ودمرت  غزة،  قطاع  مناطق 

جنوب  سهيال  بني  في  أحدها  بالكامل،  منازل 

مدينة  غرب  عجلين  الشيخ  في  والثاني  القطاع، 

شمال  والرابع  غزة،  مدينة  وسط  والثالث  غزة، 

القطاع.

الفلسطينية  المقاومة  فصائل  ردت  المقابل،  وفي 

على العدوان اإلسرائيلي بإطالق رشقات صاروخية 

المحيطة  اإلسرائيلية  المستوطنات  صوب  مكثفة 

بغزة، كما أن »تل أبيب« استهدفت بعدة صواريخ. 

لحركة  المسلح  الجناح  القدس«  »سرايا  وأعلنت 

االحتالل  عدوان  على  ردها  مواصلة  اإلسالمي  الجهاد 

الذي اغتال في غارة له القيادي البارز لديها تيسير 

الجعبري.

عنها  أعلنت  التي  الساحات«  »وحدة  عملية  وضمن 

»سرايا القدس«، فإنها استهدف بعشرات الصواريخ 

»تل أبيب« ومطار »بن غوريون« وأسدود وبئر السبع 

وعسقالن و»نتيفوت« و»سديروت« ردا على العدوان 

و»نيريم«  عوز«  »نير  قصف  إلى  إضافة  المتواصل، 

برشقة صاروخية وقذائف هاون. 

على  ردا  القتال  »استمرار  لها  بيان  في  وأكدت 

المقاومة  وجمهور  شعبنا  أبناء  ونطمئن  العدوان، 

ويد  حاالتها  أفضل  في  مقاتلينا  معنويات  بأن 

مجاهدينا ستظل العليا في الميدان بإذن الله«. 

لحركة  المسّلح  الجناح  القدس،  سرايا  وأعلنت 

الجهاد اإلسالمي، أمس، عن إطالق 60 صاروخا، على 

مدن وأهداف إسرائيلية.

وحدة  عملية  »ضمن  القدس:  سرايا  وقالت 

قصف  تم  الجمعة(،  مساء  )بدأتها  الساحات 

السبع  وبئر  وأسدود  غوريون  بن  ومطار  أبيب  تل 

وعسقالن ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا«.

الرد  عملية  ضمن  تأتي  الصواريخ  هذه  أن  وأردفت 

الثاني  لليوم  المتواصل  اإلسرائيلي  العدوان  على 

على التوالي، مضيفة أن »القتال مستمر«.

إن  اإلسرائيلي،  الجيش  إذاعة  قالت  جانبها،  من 

»موديعين«  مدينة  في  ُأطلقت  اإلنذار  صافرات 

البالد،  وسط  حشمونائي«  »بيت  ومستوطنة 

لتدخل بذلك على خط النار ألول مرة خالل المواجهة 

الحالية.كما اندلع حريق صباح أمس بالقرب من 

سقوط  نتيجة  )جنوب(  »سديروت«  مستوطنة 

إخماد  وتم  إصابات  تقع  ولم  صاروخية.  شظايا 

الحريق في وقت قصير، بحسب المصدر ذاته.

على  صاروخا   180 من  أكثر  إطالق  تم  اآلن،  وحتى 

غزة«  »غالف  مستوطنات  على  معظمها  إسرائيل، 

منظومة  أسقطت  القطاع،  من  والقريبة  المحاذية 

منها،   %  95 للصواريخ  المضادة  الحديدية«  »القبة 

وفق يديعوت أحرونوت.

واعترف االحتالل اإلسرائيلي بإصابة جنديين جراء 

سقوط قذيفة هاون أطلقتها المقاومة بالقرب منهما 

في كيبوتس »نيريم« بمجمع »أشكول«. 

في  الفلسطينية  الصحة  وزارة  أوضحت  بدورها، 

أمس  أدى  اإلسرائيلي  العدوان  أن  بيان  في  غزة 

يرتفع  وبذلك  شهداء،  خمسة  ارتقاء  إلى  السبت 

بينهم  شهيدا،   15 إلى  العدوان  شهداء  عدد  إجمالي 

والقيادي  وسيدة،  أعوام،   5 العمر  من  تبلغ  طفلة 

الجعبري، إضافة إلى ارتفاع عدد اإلصابات بجروح 

مختلفة إلى أكثر من 125 إصابة. 

في  السكان  معاناة  تضاعفت  الجانب،  ذات  وفي 

القطاع المحاصر، جراء توقف محطة توليد الطاقة 

توفر  لعدم  نظرا  العمل  عن  القطاع  في  الوحيدة 

الوقود، نتيجة إغالق االحتالل للمعابر مع القطاع منذ 

عدة أيام.  ورغم تعطل العديد من مناحي الحياة، 

لقصف  يتعرضون  الذين  القطاع  سكان  أن  إال 

»عربي21«،  مراسل  شاهده  ما  وبحسب  وحشي، 

يتحلون بمعنويات عالية، ويطالبون المقاومة بالرد 

بشكل  حياتهم  ويمارسون  االحتالل،  عدوان  على 

شبه طبيعي، ويخرجون ألداء الصالة في المساجد 

وشراء ما يلزمهم من احتياجات ضرورية. 

أفيخاي  االحتالل،  جيش  باسم  المتحدث  وذكر 

»قوات  أن  »توتير«  على  له  تغريدة  في  أدرعي، 

األخيرة،  الساعات  في  والجوية  البرية  الجيش 

اإلسالمي  للجهاد  عسكرية  مواقع  عدة  على  أغارت 

في قطاع غزة«.  وسبق أن أوضح أمس، أن »جيش 

شن  القطاع،  على  عدوانه  في  البدء  ومنذ  االحتالل 

بواسطة  هدفا   40 من  أكثر  على  غارة   30 من  أكثر 

األهداف  بين  »من  أن  زاعما  وقذيفة«،  صاروخا   55
إلنتاج  ورش  و6  صواريخ،  راجمات   5 المستهدفة: 

األسلحة، ومخازن لألسلحة، و6 مواقع رصد«. 

حركة  من  قيادي  أكد  السياسي،  الجانب  وعلى 

»الجهاد اإلسالمي« في تصريح خاص لـ»عربي21«، 

أن االتصاالت مع الوسطاء اآلن مجمدة والكلمة حاليا 

للميدان في قطاع غزة.

}  المقاتالت اإلسرائيلية تدمر منازل الفلسطينيين

سرايا القدس: 
إطالق »60« 

صاروخا على مدن 
وأهداف إسرائيلية

غزة- وكاالت- لليوم الثاني على 
التوالي، يستمر عدوان االحتالل 

اإلسرائيلي العسكري على قطاع 
غزة، في حين واصلت فصائل 

المقاومة الرد على العدوان 
بقصف المستوطنات بصواريخ 

محلية الصنع.  وبدأ العدوان 
اإلسرائيلي الجديد على القطاع، 

قبيل عصر الجمعة، حيث 
شن جيش االحتالل غارات 

مكثفة على مختلف المدن 
الفلسطينية في القطاع اشتدت 

خالل الساعات األولى من فجر 
السبت، واستهدفت العديد من 

األماكن المدنية ومواقع المقاومة 
الفلسطينية.

صافرات اإلنذار تدوي في تل أبيب
القدس- األناضول- أعلن الجيش اإلسرائيلي، مساء أمس، أن صافرات اإلنذار دّوت في مدينة تل 

أبيب وضواحيها، فيما ذكرت وسائل إعالم عبرية أّن صواريخ أطلقت بشكل مكثف باتجاه وسط 

البالد.

وجاء في بيان صدر عن الجيش: »دّوت صافرات االنذار في مدينة تل أبيب وضواحيها«.

بدورها، نقلت قناة )كان( الرسمية عن شهود عيان في مدينة تل أبيب قولهم إنهم سمعوا أصوات 

انفجارات في المدينة.

وذكرت قناة )12( اإلسرائيلية الخاصة أن صواريخ أطلقت بشكل كثيف على عدة مناطق وسط 

إسرائيل من قطاع غزة. 

وأشارت القناة إلى سقوط صاروخين في البحر بالقرب من مدينة نتانيا واعتراض صاروخين 

آخرين في منطقة ريشون لتسيون القريبة من تل أبيب.

إدانات للعملية 
العسكرية اإلسرائيلية

إسطنبول- األناضول- أدانت دول عربية ومنظمة 

التعاون اإلسالمي، أمس، العملية العسكرية التي 

بدأها الجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة .وعّبرت 

الخارجية الليبية عن إدانتها واستنكارها الشديدين 

»للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مما أسفر عن 

سقوط شهداء وجرحي بينهم نساء وأطفال«.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف 

التصعيد .

فيما طالبت الخارجية األردنية بضرورة »الوقف 

الفوري للعدوان اإلسرائيلي المدان على قطاع غزة«.

من جهتها، أفادت الخارجية التونسية بـ»ضرورة 

توفير الحماية الدولية الالزمة للشعب الفلسطيني 

والتصدي لجرائم المحتل ومنعه من التصرف كقوة 

فوق المحاسبة وفوق المواثيق األممية«.

بينما اعتبرت خارجية الجزائر أن الغارات 

اإلسرائيلية على القطاع بمثابة »خرق واضح وجلي 

لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة«، 

مدينًة بشدة هذا »العدوان الغاشم«.

بدورها، دانت منظمة التعاون اإلسالمي »بشدة 

العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات االحتالل 

اإلسرائيلي على قطاع غزة«.

غانتس: قيادة »الجهاد«
 في الخارج ستدفع الثمن

القدس- األناضول- هّدد وزير الدفاع اإلسرائيلي 

بيني غانتس، أمس، قيادة حركة الجهاد اإلسالمي 

في الخارج بأنها »ستدفع الثمن«، ونقلت قناة )كان( 

الرسمية عن غانتس قوله مهدًدا: »قيادة الجهاد 

اإلسالمي التي تعيش في الخارج ستدفع الثمن 

أيًضا«.

وفي تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع »تويتر«، 

قال غانتس إّنه أعطى أوامره للجيش اإلسرائيلي 

و)الشاباك( وجميع األجهزة األمنية بـ»إلحاق ضرر 

جسيم بالجهاد اإلسالمي وإعادة الهدوء«.

وفي وقت سابق أمس، وّجه غانتس بمواصلة 

الهجمات ضد حركة الجهاد اإلسالمي بقطاع غزة، 

بحسب وسائل إعالم عبرية.

قلق أوروبي
 إزاء التصعيد في غزة

بروكسل- أ. ف. ب- قال المتحدث باسم وزير 

خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل أمس إن 

التكتل يتابع أعمال العنف في قطاع غزة »بقلق 

بالغ« ويدعو جميع األطراف إلى »أقصى درجات 

ضبط النفس« من أجل تجنب تصعيد جديد.

وأكد بيتر ستانو في بيان أن »إسرائيل لها الحق 

في حماية سكانها المدنيين ولكن يجب القيام 

بكل ما يمكن لمنع نشوب نزاع أوسع من شأنه أن 

يؤثر في المقام األول على السكان المدنيين من 

كال الجانبين ويؤدي إلى ضحايا جدد والمزيد من 

المعاناة«.

وأشار إلى أن »هذه األحداث األخيرة تؤكد من 

جديد على ضرورة احياء أفق سياسي وضمان 

وضع مستدام في غزة«.

وقال الجيش اإلسرائيلي أمس إنه يستعد لشن 

غارات لمدة »أسبوع« في قطاع غزة حيث يصعد 

ضرباته ضد حركة الجهاد اإلسالمي.

وتعد هذه المواجهة األسوأ بين الدولة العبرية 

والفصائل المسلحة في غزة منذ حرب مايو 2021 

التي استمرت 11 يوًما وراح ضحيتها 260 شخصا 

في الجانب الفلسطيني في مقابل 14 شخصا في 

الجانب االسرائيلي.

إيران تدعو واشنطن للتجاوب مع مقترحاتها

اسـتمــرار مفــاوضــات 
فــــيــينـا حــول النـــووي

فيينا- وكاالت: ــ استمرت أمس السبت، مفاوضات فيينا 

الجديدة لليوم الثالث، والتقى الخبراء اإليرانيون مع نظرائهم 

في أطراف االتفاق النووي من الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا 

وبريطانيا. ويعّد هذا االجتماع الثاني من نوعه للخبراء بعد 

اجتماع آخر الجمعة.

وخالل اليومين الماضيين، أجرى كبير المفاوضين 

اإليرانيين، علي باقري كني، مباحثات مع مندوبي الصين 

وروسيا ومنسق المفاوضات أنريكي مورا الذي يشغل منصب 

نائب مسؤول السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي. 

واستؤنفت مفاوضات فيينا الخميس، بعد خمسة أشهر 

من توّقفها، وتحولت المفاوضات إلى صيغة مفاوضات غير 

مباشرة بين طهران وواشنطن، بواسطة االتحاد األوروبي 

وأطراف خليجية. 

وأمس، قال وزير الخارجية اإليراني، حسين أمير عبد اللهيان، 

في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، وانغ يي، إن بالده 

تبذل »جهودًا نشيطة للتوصل إلى اتفاق مستدام وقوي«، 

داعيًا الواليات المتحدة إلى التحلي بـ »الواقعية« في الرد على 

مقترحات طهران بشأن مختلف القضايا للوصول إلى اتفاق، 

مع وصفه هذه المقترحات بأنها »بناءة«، وفقًا لبيان للخارجية 

اإليرانية.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن أمله 

في أن تفضي »الدبلوماسية إلى إبرام اتفاق« في المفاوضات 

النووية، واصفًا مواقف إيران في المفاوضات بأنها »منطقية 

وحكيمة«، كما أورد بيان الخارجية اإليرانية. 

والجمعة، أصدرت الترويكا األوروبية )فرنسا وبريطانيا 

وألمانيا( الشريكة في االتفاق النووي والمشاركة في 

المفاوضات، بيانًا، انتقدت فيه طهران، داعية إياها إلى أن 

»تقرر اآلن ما اذا كانت تريد االتفاق أم ال«. 

وطالبت الترويكا األوروبية، إيران، بـ »عدم المطالبة بأمور غير 

واقعية خارج إطار االتفاق النووي«، مشيرة إلى أنه »لن تكون 

هناك جولة مفاوضات أخرى«.

السودان يحتج لدى 
تشاد بعد مقتل 

مواطنيه على الحدود
الخرطوم- قنا- أعرب السودان 

عن إدانته واحتجاجه بعد مقتل 

18 مواطنا وجرح آخرين في 
منطقتي »بئر سليبه« و»عرديبه« 

بوالية غرب دارفور الحدودية، من 

قبل مجموعات تشادية مسلحة، 

توغلت داخل األراضي السودانية 

يوم 3 أغسطس الجاري.

جاء ذلك خالل لقاء علي الصادق 

وزير الخارجية السوداني المكلف، 

أمس، مع السفير التشادي لدى 

الخرطوم.

 وطالب وزير الخارجية خالل 

اللقاء- وفق وكالة السودان 

لألنباء- بأن تبذل تشاد جهدا في 

القبض على »المتفلتين«، ورد 

المسروقات إلى أهلها في السودان 

بأسرع ما يمكن.

من جهته، أكد السفير التشادي 

أن بالده لن تدخر وسعا في 

الحفاظ على العالقات مع 

الخرطوم، وتطويرها بما يخدم 

األمن والسالم واالستقرار على 

جانبي البلدين، مشيرا إلى أن 

إنجمينا لن تسمح بحدوث كل 

ما من شأنه أن يعكر صفو هذه 

العالقة.

الرئيس التركي أردوغان:

»20« سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب
التركي  الرئيس  قال  ــ  األناضول   - أنقرة 

 20 نحو  يوجد  إنه  أردوغان  طيب  رجب 

الحبوب  لشحن  دورها  تنتظر  سفينة 

األوكرانية. الموانئ  من 

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين على 

سوتشي  من  عودته  خالل  الطائرة  متن 

فالديمير  نظيره  لقائه  عقب  الروسية 

الجمعة. بوتين 

مع  حديثه  في  التركي  الرئيس  وتطرق 

مثل  عديدة،  مواضيع  إلى  الصحفيين 

من  الحبوب  وشحن  روسيا،  مع  العالقات 

تايوان. وقضية  أوكرانيا، 

أردوغان  الرئيس  أكد  تايوان،  وحول 

أزمة  بحدوث  السماح  عدم  ينبغي  أنه 

التداعيات  تتواصل  تزال  ال  بينما  جديدة 

وجائحة  أوكرانيا  في  للحرب  السلبية 

واالستقرار  االقتصاد  على  كورونا 

العالمي.

الرئيس  قال  منفصل،  سياق  وفي 

أردوغان إنه يعتزم المشاركة في اجتماع 

خالل  بأوزبكستان  شنغهاي«  »خماسي 

شهر سبتمبر تلبية لدعوة من بوتين.

مشاركة  المنتظر  من  أنه  إلى  ولفت 

االجتماع،  في  أيضا  وقطر  السعودية 

الفعالية  هذه  في  سيشارك  أنه  مؤكدا 

في حال عدم حدوث أمر طارئ.

مكافحة اإلرهاب في سوريا

مع  بحث  أنه  إلى  التركي  الرئيس  ولفت 

يمكن  التي  الخطوات  الروسي  نظيره 

اإلرهابية  التنظيمات  ضد  عليها  اإلقدام 

هذا  أراضي  وحدة  تهدد  التي  سوريا،  في 

السوريين،  على  هجمات  وتشن  البلد، 

والمواطنين  التركية  القوات  وعلى 

بهذا  التعاون  على  االتفاق  تم  وأنه  األتراك، 

الخصوص.

أكد  أنه  إلى  أردوغان  الرئيس  ولفت 

لن  أنه  الروسي  لنظـــيره  مجـــــددا 

في  الحـــــرب  في  منتصر  هناك  يكون 

أوكــــرانيا.

عن  أخرى  مرة  أعرب  أنه  إلى  وأشار 

بين  لقاء  الستضافة  تركيا  استعداد 

فولوديمير  األوكراني  والرئيس  بوتين 

دبلوماسي. حل  إليجاد  زيلينسكي، 

التي  الحبوب  شحن  اتفاقية  وحول 

وجود  أردوغان  أكد  تركيا،  برعاية  تمت 

لشحن  دورها  بانتظار  سفينة   20 نحو 

أوكرانيا. الحبوب من 

طلب  الروسي  الجانب  أن  إلى  لفت  كما 

من  سلع  لتصدير  التوسط  تركيا  من 

روسيا أيضا، مشيرا أن الوزارات التركية 

تقوم  التجارة  وزارة  رأسها  وعلى  المعنية 

بما يلزم في هذا اإلطار.       

بريطانيا: الحرب في أوكرانيا  
ستدخل مرحلة جديدة

لندن- قنا- كشفت وزارة الدفاع البريطانية، 

أمس، أن الحرب في أوكرانيا على وشك 

الدخول في مرحلة جديدة، حيث تحول معظم 

القتال إلى جبهة يصل طولها إلى ما يقرب من 

350 كيلومترا تمتد في جنوب غرب البالد 
بالقرب من زابوريجيا إلى خيرسون بمحاذاة 

نهر دنيبر.

 وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان لها، 

أنه يكاد يكون من المؤكد أن القوات الروسية 

تحتشد في جنوب أوكرانيا، حيث تستعد 

لصد هجوم مضاد أو شن هجوم محتمل.

 وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها 

اليومي عن الحرب األوكرانية، أن مجموعات 

تكتيكية، تضم ما بين 800 و1000 جندي، تم 

نشرها في شبه جزيرة القرم، مضيفة أنه من 

المؤكد استخدامها لدعم القوات الروسية في 

منطقة خيرسون في أوكرانيا.

 على جانب آخر، ذكرت وزارة الدفاع 

البريطانية أن القوات األوكرانية تستهدف 

الجسور ومستودعات الذخيرة وخطوط 

السكك الحديدية بوتيرة متزايدة في مناطقها 

الجنوبية، بما في ذلك خط السكك الحديدية 

المهم استراتيجيا الذي يربط خيرسون بشبه 

جزيرة القرم.



أكثر من داللة للتحركات الشعبية في ذكرى مأساة 

الرابع من أغسطس الحالي. المرفأ في 

أولى الدالالت، حسب منظمي التحركات، أن القضية 

في ذكراها الثانية لم تمت، ال بل أنها اتخذت زخما 

متجددا وإعادة انطالقة وسط زخم شعبي وإعالمي 

يتخذ قوته أوال وأخيرا من إصرار أهالي الضحايا ومن 

الكارثة. من  والمتضررين  المصابين 

ثانيا: أن النزول إلى الشارع ليس فقط من أجل 

العدالة في القضية، بل لوضع خريطة طريق عملية 

حقائق  تقصي  بلجنة  المطالبة  نواتها  جديدة  آللية 

إلى انه كان ُيعمل عليها منذ  دولية يشير المنظمون 

السنة. سنة ونصف 

17 منظمة  وإذا كان هذا المطلب لقي دعما من 

المشتركة لذلك  البيانات  وّفرت  دولية غير حكومية 

والهام  الجديد  فإن  القضية خارجيا،  للتعريف بعدالة 

في األمر أن االتحاد األوروبي المهتم بالقضية بات 

التوازي مع اهتمام »هيومان رايتس  يعمل عليها في 

ووتش«.

ثالثًا: ال يعني هذا المنحى الجديد التخلي في 

إلى الضغط  المحلي، بل يهدف  التحقيق  المقابل عن 

القضائية  التشكيالت  المال في موضوع  على وزير 

أنهى  الذي  البيطار  العدلي طارق  المحقق  لكي يتمكن 

القرار الظني  معظم تحقيقه، من المضي في سبيل 

)دون ذلك صعوبات كبيرة وكثيرة يعلمها األهالي 

والناشطون(.

وبذلك سيتوازى هذا النمط الجديد من الحراك في 

النيابي من  إثارة قوانين في المجلس  القضية، مع 

والبيطار  التحقيق  لحماية  التغييريين  النواب  قبل 

التي بلغت العشرات،  المنتهية  الرد غير  من طلبات 

العدلي »وليس  المجلس  ولكي تكون مرجعيته هي 

النيابي يشكلها من عليه  المجلس  محكمة صورية من 

شبهات ال بل متهم في القضية«. ويشير البعض إلى 

انه سيتم طرح هذا األمر في مجلس النواب قريبًا.

ثمة شعور عام لدى االهالي بأن الدفع المحلي أضعف 

الذي ما زال  المواجهة للبيطار  من مواجهة المنظومة 

مصرا على المضي في مهمته ويحظى بتأييد من نزل 

الذين انفصلوا  إلى الشارع، باستثناء األهالي  أمس 

وباتوا يطالبون بتنحي  العام لآلخرين  التوجه  عن 

مهامه. عن  البيطار 

وهذا يعني أن قضية بهذا الحجم، حسب هؤالء، باتت 

في حاجة إلى دفع خارجي، وقد وجد األهالي إيجابية 

من دول االتحاد االوروبي كما من دول من خارجه، لدعم 

التقصي. لجنة 

وإذا كانت المناسبة ليست للبكاء، حسب هؤالء، بل 

النهاية  إلى  والمضي  لصياغة خريطة طريق عملّية 

في القضية، كون »ليس لدينا ما نخسره«، فإن هذا 

المطلب بلجنة تقصي حقائق دولية من مجلس 

حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بهدف حماية 

المجتمع  التحقيق، بات يحظى بدعم من ناشطي 

النيابي، وهم  المجلس  المدني ومن تغييريين في 

القانون للحفاظ على  الذين كانوا تقدموا باقتراح 

اإلهراءات في ظل التصدعات الحاصلة واحتمال 

االنهيار لكن هذا االقتراح سقط في مجلس النواب.

لكن لم يصدر أي موقف جامع من هؤالء النواب 

13 وغيرهم من المستقلين حول هذا  الـ  التغييريين 

المطلب بتأييد علني ال بل  »التدويل«، بينما يحظى 

الحالي مثل  المناهضة للحكم  القوى  بدفع من قبل 

المجلس. في  ونواب  و»الكتائب«  اللبنانية«  »القوات 

أصابع  عّض  المقبلة  المرحلة  ستشهد  باختصار، 

التحقيق  ومؤيديه من ناحية، ومعارضي  البيطار  بين 

من ناحية مقابلة. ويأمل األخيرون شراء الوقت ويقول 

القضية  الحاكمة تريد قتل  »المنظومة  إن  الناشطون 

القضية نحو إشكاالت داخلية  الزمني وحرف  بالتقادم 

تنتهي«. ال  وتفسيرات 

لذا فهو صراع إرادات بين الجانبين ومن المرجح أن 

يبقى الحال على ما هو عليه في المرحلة الحالية 

قبل  من  بالتدويل  المطالبات  ستتصاعد  بينما 

الفرنسي  للدور  انتقاد كبير  والناشطين وسط  األهالي 

الصعيد. على هذا 

في أول اختبار وامتحان عملي لرئيس الوزراء في 

الكيان الصهيوني الجديد )يائير لبيد( شنت قوات 

االحتالل عدوانا شرسا وكبيرا على قطاع غزة بدأ 

باغتيال القائد في المقاومة الفلسطينية تيسير 

الجعبري، واستهداف مساكن ومنازل الفلسطينيين 

في غزة، لتبدأ جولة عدوان صهيونية جديدة على 

القطاع وتعد األولى في عهد )لبيد( بعد جولة سيف 

القدس التي لم تنته بعد، لكن يبدو أن الثنائي 

)كوخافي ولبيد( ستكون هذه الجولة العدوانية على 

قطاع غزة القاصمة لهما وستعمل على إنهاء حياتهما 

العسكرية والسياسية وسيسقطان في أوحال غزة 

كما سقط اآلخرون أبرزهم المجرم )نتانياهو(.

وهذا العدوان اإلجرامي سينتهي بالفشل الذريع 

للصهاينة، وبإذن الله ستحقق المقاومة الفلسطينية 

انتصارا في صد العدوان اإلسرائيلي، والدفاع عن 

غزة وصد الخطر الصهيوني عن كافة األراضي 

الفلسطينية المحتلة، وربما ستخدم هذه الجولة 

التصعيدية المجرمين من الصهاينة المنافسين 

على كرسي الحكم في الكيان بعد لبيد منهم 

)نتياهو( وغيره من الذين ينظرون عن قرب ماذا 

سيفعل الثنائي )كوخافي - لبيد( في هذه المواجهة 

العسكرية مع غزة، وما سيقدمان للصهاينة من 

الويالت والخيبات والهزائم المتوالية التي ستنهي 

تاريخ )كوخافي( العسكري وستنهي حياة )لبيد( 

القصيرة في حكم الكيان، بل وستجبر فصائل 

المقاومة الفلسطينية بوحدتها عبر غرفة العمليات 

المشتركة، ستجبر االحتالل الصهيوني على وقف 

العدوان الشرس، وبالتالي يعود )لبيد( خائبا خاسرا 

يجر أذيال الهزيمة بين يديه ورجليه، لتبدأ في 

الكيان المسخ انتخابات إسرائيلية مبكرة يذهب 

لبيد وحزبه إلى الجحيم، وليستعد من جديد 

المجرم )نتانياهو( للعودة إلى كرسي الحكم في 

الكيان، هذا ما نتوقعه بعد انتهاء جولة العدوان 

على غزة، حيث سيرغم االحتالل على إنهائها وعدم 

توسعها ألنه سيخسر الكثير على كافة األصعدة، 

وأبرزها في المجال العسكري والسياسي واالقتصادي 

وحتى السياحي والمجال الجوي، حيث إن هذه 

الحرب على غزة قد تكبد الصهاينة الخسائر الكبيرة 

في القطاع االقتصادي والسياحي، وستفتح المجال 

أمام الماليين من الصهاينة السفر خارج الكيان 

خوفا على أرواحهم من هذه الحرب. أما الصهاينة 

الذين يعيشون في مستوطنات غالف غزة، فهؤالء 

حياتهم في المالجئ محكوم عليها بالموت اليومي 

جراء تواصل العدوان وتواصل مواجهة فصائل 

المقاومة الفلسطينية وإجبار الصهاينة على البقاء 

في المالجئ خوفا من صواريخ المقاومة التي تتصدى 

وتواجه العدوان الغاشم.
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الـعـدوان عـلــى غـزة

د. غسان مصطفى الشامي
كاتب عربي

أعرب حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

أمير البالد المفدى، عن دعم 

دولة قطر للمصالحة الوطنية 

الشاملة في تشاد، من أجل أن 

ينعم الشعب التشادي بالسالم 

واألمن واالستقرار والتنمية، 

كما أكد سموه، لدى استقباله 

فخامة الفريق محمد إدريس 

ديبي إتنو، رئيس المجلس 

العسكري االنتقالي بجمهورية 

تشاد، والوفد المرافق، على أن 

المفاوضات الجارية بين حكومة 

تشاد وعدد من مجموعات 

المعارضة المسلحة تمثل خطوة 

أولى هامة لتحقيق المصالحة، 

متمنيًا سموه لفخامته التوفيق 

في الحوار الوطني الشامل 

الذي سيقام في العشرين من 

أغسطس في العاصمة التشادية 

نجامينا.

محادثات صاحب السمو ورئيس 

المجلس العسكري االنتقالي 

بجمهورية تشاد مهمة، تأتي في 

وقت يتطلع فيه العالم إلى إنجاز 

المصالحة في تشاد عبر حوار 

وطني جامع وشامل، يؤدي إلى 

تحقيق األمن والسالم واالزدهار 

للشعب التشادي، وما تبذله قطر 

من جهود على هذا الصعيد يصب 

في إطار مساعيها المستمرة 

التي حظيت بالشكر من جانب 

رئيس المجلس العسكري 

االنتقالي التشادي، الذي عبر عن 

تقديره لسمو األمير المفدى على 

استضافة دولة قطر للمفاوضات 

التشادية، وبذل كل الجهود 

والمساعي من أجل إنجاحها.

إن ما تقوم به قطر من مساع نبيلة 

وخيرة هدفه النهائي تحقيق 

االستقرار للشعب التشادي، عبر 

نزع فتيل التوترات، وااللتفات إلى 

البناء واإلعمار في سبيل الوصول 

إلى ما يتطلع إليه التشاديون 

جميعا من رخاء واستقرار، وهم 

يدركون جميعا أن ما تفعله يأتي 

في سياق حرصها على التوسط 

البّناء في النزاعات، وإيجاد حلول 

مقبولة لها، وهي حققت العديد 

من النجاحات في أكثر من 

مكان بفضل القبول الذي تالقيه 

وساطاتها الخيرة الرامية إلى دعم 

األمن والسلم الدوليين.

وساطة
خير

أخطاء فادحةجولة طويلة اللعب بالنار
مع تواصل العدوان اإلسرائيلي على غزة، توقعت أوساط 

االحتالل أن تنخرط الفصائل الفلسطينية في إطالق 

الصواريخ على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، وسط قلق 

المستوى األمني من تطورات الساحة الداخلية اإلسرائيلية 

التي واجهت في الساعات األخيرة رشقات صاروخية كبيرة. 

يوآف ليمور الخبير العسكري في صحيفة »إسرائيل اليوم« 

زعم أن انخراط حماس وباقي الفصائل الفلسطينية في هذه 

الجولة القتالية سيكون أطول وأكثر عنفا، مع العلم أن الجهاد 

اإلسالمي سعت في األيام األخيرة للرد على اعتقال قائدها في 

الضفة الغربية بسام السعدي.

} )إسرائيل اليوم(

نشرت صحيفة الديلي تليغراف مقاال لدوغالس موري 

بعنوان »بايدن يرتكب أفدح أخطائه إلى اآلن«. ويقول 

الكاتب إن جو بايدن انتخب رئيًسا للواليات المتحدة في 

عام 2020 لسبب رئيسي واحد، وهو أنه لم يكن دونالد 

ترامب.. والحزب الديمقراطي لم يكن متحمًسا بشكل 

خاص بشأن ترشيح بايدن. ويتساءل الكاتب: ما هي 

مبادئ بايدن وقواعده؟ ويجيب بأال أحد يعلم، بما في ذلك 

بايدن ذاته.. وبعض التقارير تشير إلى أن وزير الخارجية 

أنتوني بلينكين، محبط من صعوبة اتخاذ أي قرارات. وقد 

يكون بايدن الرئيس األقل ظهورا في العقود األخيرة. 

} )الديلي تيلغراف(

نشرت مجلة »فورين بوليسي« األميركية تقريرا تحدثت 

فيه عن سياسات صربيا المتهورة، وقد أصبحت عالقتها 

مع كوسوفو على حافة الهاوية، مؤكدة أن تصاعد التوترات 

بين دول البلقان في كوسوفو وصربيا أثار مخاوف من وقوع 

أعمال عنف خطيرة. وتضيف المجلة أن السبب الرئيسي 

للمشكلة يتمثل في الخالف بين البلدين حول اإلجراءات 

المتبادلة التي أعلنتها كوسوفو في ما يتعلق بلوحات 

الترخيص وبطاقات الهوية، وهي خطوات تعتبرها كل من 

صربيا والصرب الذين يعيشون في كوسوفو استفزاًزا ألنهم 

ال يعترفون بسيادة كوسوفو.
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كالم مباح

غزة 
تلملم جراحها

قدر غزة أن تكون وحيدة وجها لوجه مع أقوى 

جيوش العالم وأعتى غالة العنصرية.. 

وتنتظر المعركة تلو المعركة وتودع 

القمر تلو القمر مواكب شهداء امتدت من 

الجعبري إلى حمزة بن عبدالمطلب أول 

شهيد في اإلسالم..

عايشنا االعتداءات الغاشمة على غزة 

منذ انسحاب الكيان اإلسرائيلي من هذا 

القطاع آخرها االعتداء الصهيوني الغاشم 

الذي ابتدأ بعملية غادرة جبانة استهدفت 

القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 

تيسير الجعبري وعددا من المجاهدين 

الفلسطينيين، وما تبعها من غارات إجرامية 

مكثفة استهدفت المواطنين الفلسطينيين 

في قطاع غزة المحاصر. 

عدوان يليه عدوان وشهيد يسقط تلو شهيد. 

غزة تبكي.. غزة تنزف.. غزة تحاصر.. غزة 

تجوع.. غزة تموت.. غزة تحيا.

صرخات الثكالى تأتي من غزة. أسعفونا.. 

أطعمونا.. أدركونا. 

نداء للمقاومة، وخمسة عشر قمرا أضاءوا 

سماء غزة الليلة قبل الماضية وأكثر من 

115 جريحا.. وعريس يستشهد ليلة 
عرسه..

والعالم أجمع ال يفهم اال لغة القوة.. أمر 

يتطلب ان تتوحد جميع فصائل المقاومة 

لمواجهة العدوان وتصعيد المقاومة..

المقاومة.. المقاومة وال مساومة مهما كان 

الثمن..

وعلى الشعوب العربية ان تخرج من أجل 

نصرة غزة والضغط على رام الله لتسريع 

وحدة المقاومة.

 نحيي فصائل المقاومة الفلسطينية 

بكافة فصائلها التي أفشلت االسفينة 

االسرائيلي والتي تدافع وتنافح عن الشعب 

الفلسطيني في وجه آلة الغطرسة 

الصهيونية بصواريخها التي تدك 

مستوطنات االحتالل. 

 وندعو الحكومات العربية باتخاذ إجراءات 

فورية وعاجلة لردع االحتالل عن مواصلة 

ممارساته اإلجرامية المتواصلة بحق 

الشعب الفلسطيني.

smr_alibar@yahoo.com

سمير البرغوثي

كاتب وصحفي فلسطيني

}  )فورين بوليسي(

} رأي اليوم

ذكرى انفجار المرفأ .. لجنة تقصي دولية

} اللواء اللبنانية

عمار نعمة

كاتب لبناني
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»الفجر الصادق« وجه آخر لـ »حارس األسوار«

غزة تدفع ثمن أزمة الحكم اإلسرائيلي

بحث  التي  االنتـــــصار«  »صورة  ومثل 

السابق  اإلســـرائيلي  الوزراء  رئيس  عنها 

العملية  خــــالل  من  نتانياهو  بنيامين 

مايو  في  األسوار«  »حارس  العسكرية 

2021، فإن محللين وباحثــــين في الشــــــأن 
زالت  »ما  اليوم  عملية  إن  قالوا  اإلســـــرائيلي 

ضبابية، وستبقى كذلك، إذ ال يمكن التنبؤ 

القائد في سرايا  االحتالل  اغتيال  بتداعيات 

القدس تيسير الجعبري«. ويقدر محـــــللون 

الضـــربات  وتـــــبادل  التصعيد  عمــــليات  أن 

المـــــقاومـــــة  فصائل  بين  والهجـــمات 

وجيـــــش االحـــتالل اإلسرائيلي قد تســـتمر 

تطـــــورات  أن  ورجــــــحوا  أيام،  عـــــدة 

عـــــلى  العسكرية  العملية  ونتائــــج 

الجهاد  حركــــــة  تستهدف  -التي  القــــــطاع 

ستكــــون  القدس«-  »وســــــرايا  اإلسالمي 

السياسي  المـــــشهد  على  إســــقاطات  لها 

ونتائج االنتخابات وستحدد مالمح الحكومة 

اإلسرائيلية المقبلة.

سيناريوهات وتداعيات

السياسية  المستجدات  عن  بمعزل 

انتخابات  إلى  والتوجه  إسرائيل  في 

يعتقد  أعوام،   4 من  أقل  خالل  خامسة 

في  واألمنية  العسكرية  الشؤون  محلل 

عليمة  إيال  )كان(  اإلسرائيلي  التليفزيون 

لمثل  مسبقا  خططت  األمنية  األجهزة  أن 

اغتيال  أجل  من  سواء  العملية،  هذه 

القدس«،  »سرايا  في  عسكرية  قيادات 

من  الفورية  التهديدات  إبطال  بـــــهدف  أو 

فرض  من  المقاومة  فصائل  ومنع  القطاع 

غزة. جبهة  على  جـــــديدة  معادلة 

للجزيرة  حديثه  -في  عليمة  ويقدر 

تأتي  التي  العسكرية  العملية  أن  نت- 

لتداعيات  واستمرار  للعبر  كاستخالص 

تستمر  قد  األسوار«،  »حارس  مــــــعركة 

حال  في  وتتوســــع  تطول  وقد  أيــــــام،  عدة 

حالة  في  وذلك  حماس،  حركة  انضمام 

سقـــــــوط أعداد كبيرة من القتلى والضحايا 

اإلسرائيلي  الجانبين  في  المـــــدنيين 

خسائر  الفصائل  وتكبد  والفلسطيني، 

بحوزتها  المـــــقاومة  بأن  علما  فادحة، 

المدى  طويلة  الصواريخ  من  ترسانة 

اإلسرائيلي.  العمق  تهدد  نوعية  وأسلحة 

أن  العسكرية  الشؤون  محلل  ويوضح 

المؤسسة األمنية اإلسرائيلية التي تعمدت 

التضليل والمراوغة خالل أيام حالة الطوارئ 

تحضرت واستعدت لكافة السيناريوهات، 

وتبادل  العسكرية  العملية  سواء مع توسع 

الضربات والهجمات مع المقاومة على جبهة 

غزة وحتى انضمام حركة حماس للحرب، 

إطالق  سيناريو  أبيب  تل  تستبعد  ال  كما 

الجنوب  من  صواريخ  فلسطينية  فصائل 

اللبناني على الجليل. وفي ظل التحريض 

اإلسالمي  الجهاد  حركة  على  اإلسرائيلي 

والضفة  غزة  في  إيران  ذراع  بأنها  والزعم 

انضمام  احتمال  من  عليمة  قلل  الغربية، 

الجبهة  وإشعال  الحرب  إلى  الله  حزب 

في  يستبعد  ال  لكنه  لبنان،  مع  الشمالية 

الله  حزب  يقوم  أن  األحداث  تطورت  حال 

الشمالية  الجبهة  على  محددة  بعمليات 

»كاريش«  منصات  استهداف  محاولة  أو 

للغاز.

والسياسي األمني 

اإلسرائيلي  الشأن  في  الباحث  ويجزم 

األساسي  الدافع  أن  شلحت  أنطوان 

انتخابات  هو  غزة  ضد  العسكرية  للحملة 

إسرائيل،  في  الحكم  ومأزق  الكنيست 

خلفية  من  يأت  لم  -الذي  لبيد  يهدف  إذ 

قياديا سياسيا  الظهور بوصفه  إلى  أمنية- 

للترويج  غانتس؛  جانب  إلى  وأمنيا، 

أمن  »قادة  بأنهم  اإلسرائيلي  للمجتمع 

ناجحون«.

من  اإلسرائيلي  الشأن  في  الباحث  ويقلل 

اإلسرائيلية  الحكومة  انجرار  احتمال 

لوجود  غزة  ضد  العسكرية  الحملة  إلى 

أن  إلى  مشيرا  األفق،  في  االنتخابات 

السخرية  حد  إلى  وصلت  التي  االنتقادات 

الجمهور  وحتى  المعارضة  أحزاب  قبل  من 

التي  الطوارئ  حالة  أيام  خالل  اإلسرائيلي 

غزة؛  مع  الحدود  على  الحكومة  أعلنتها 

العسكرية. للحملة  للخروج  الدفاع  كانت 

نت  للجزيرة  حديثه  في  شلحت  ويعتقد 

2006، ينأى  أنه منذ الحرب على لبنان عام 

الخروج  عن  إسرائيلي  وزراء  رئيس  أي 

لحرب متعمدا ومخططا لها وتكون واضحة 

المعارك  كافة  كون  واألهداف،  المعالم 

المقاومة  مع  إسرائيل  خاضتها  التي 

عملية  وأبرزها  والفلسطينية-  العربية 

وبقيت  تحسم،  لم  األسوار«-  »حارس 

والصراع مفتوحة. التوتر  دائرة 

وإسقاطات معضلة 

أن  اإلسرائيلي  الشأن  في  الباحث  ويوضح 

اإلشكال في مثل هذه العمليات العسكرية 

أن إسرائيل تعرف كيف تبدأ، وهنا كانت 

عنصر  واستعملت  المباغتة  أبيب  تل 

تعرف  ال  لكن  النار،  وأطلقت  المفاجئة 

العمليات  تبقى  وبالتالي  تنتهي،  كيف 

على  وإسقاطاتها  وتداعياتها  العسكرية 

واالنتخابية  والسياسية  الحزبية  الساحة 

وحتى األمنية معضلة بالنسبة إلسرائيل.

أن  تخشى  إسرائيل  أن  إلى  شلحت  وأشار 

في  وتتوسع  العسكرية  العملية  تتطور 

الفلسطينية  المقاومة  فصائل  قيام  حال 

صواريخ  إطالق  أو  نوعية  عمليات  بتنفيذ 

طويلة المدى تصيب تل أبيب والتجمعات 

اإلسرائيلي. العمق  في  الكبرى 

سيبقى  »الصراع  إن  شلحت  ويقول 

التي  االنتصار  صورة  إن  حيث  مفتوحا، 

ضبابية،  ستبقى  إسرائيل  عنها  تبحث 

وعليه إذا كان رد المقاومة موجعا بالنسبة 

أثمان  ذلك  على  فستترتب  إلسرائيل 

االنتخابات  في  وغانتس  للبيد  باهظة 

المقبلة«.

وائتالفات انتخابات 

الكنيست  انتخابات  بين  العالقة  وبشأن 

نوفمبر/ من  األول  في  ستجري  التي   25 الـ

والعملية  المقبل  الثاني  تشرين 

اإلسرائيلي  الجيش  أطلق  التي  العسكرية 

يعتقد  الصادق«؛  »الفجر  اسم  عليها 

الشأن  في  والمختص  السياسي  المحلل 

»األمر  أن  مجادلة  محمد  اإلسرائيلي 

قبل  من  تقاد  العملية  هذه  أن  هو  األبرز 

وتحشيد  تجييش  بهدف  وغانتس  لبيد 

ومحاولة  اإلسرائيلية  السياسية  الساحة 

اإلسرائيلي«. الناخب  استمالة 

السباق  سياق  وفي  األساس،  هذا  وعلى 

مجادلة  يقول  المحموم،  االنتخابي 

اليمين  »أحزاب  إن  نت  للجزيرة 

لدعم  سارعوا  ونتنياهو  والمعارضة 

تكّشف  قبل  حتى  العسكرية  العملية 

في  التفوق  لضمان  وذلك  األهداف،  بنك 

كما  االنتخابي،  السياسي  المشهد 

الحكومة  في  داخلية  خالفات  هناك  أن 

ولبيد  غانتس  بين  واضحا  وتنافسا 

ستدير  التي  األمنية  الشخصية  حول 

االنتخابات«.

وأوضح المحلل السياسي أن هذه المعركة 

بسبب  السياسي  المستوى  على  فرضت 

مع  الحدود  على  األمنية  األحداث  تطورات 

في  أتت  التي  للمعارضة  واالنتقادات  غزة 

استبعد  حيث  االنتخابية،  الحملة  سياق 

في  العسكرية  للعملية  الحكومة  تنجر  أن 

أجواء  في  تعيش  إسرائيل  تكن  لم  حال 

انتخابات.

األحزاب  بين  السياسي  التنافس  ورغم 

سياق  في  يأتي  الذي  والصهيونية  اليهودية 

في  المختص  فإن  الكنيست،  انتخابات 

أن  واضحا  »بدا  يقول  اإلسرائيلي  الشأن 

االستخبارات  وأجهزة  العسكري  المستوى 

هذه  لمثل  جهوزية  في  األمنية  والمؤسسة 

العملية وبتخطيط مسبق الغتيال قيادات 

في سرايا القدس«.

االنتخابي  التنافس  بأن  التقديرات  ورغم 

العسكرية  العملية  هذه  مثل  وراء  كان 

ضد غزة، فإن مجادلة يعتقد أن كل األمور 

الحرب  من  إسرائيل  خروج  بكيفية  تتعلق 

العسكرية  العملية  نتائج  إن  إذ  غزة،  على 

نتائج  تحديد  على  األكبر  األثر  لها  سيكون 

مالمح  وتحديد  الكنيست  انتخابات 

المقبل. اإلسرائيلي  الحكومي  االئتالف 

أجمع محللون 
سياسيون وعسكريون 

ومختصون في الشأن 
اإلسرائيلي على أن 

العملية العسكرية 
في غزة -التي أسماها 

الجيش اإلسرائيلي 
»الفجر الصادق«- تأتي 

في سياق التنافس 
النتخابات الكنيست 

وأزمة الحكم في 
إسرائيل، في محاولة 

من رئيس الوزراء 
بالوكالة يائير لبيد ووزير 
الدفاع بيني غانتس من 

أجل البحث عن صورة 
انتصار تسبق حسم 

الصندوق.

احتماالت مفتوحة للعدوان اإلسرائيلي هل تتدحرج األوضاع

إلى »مواجهة واسعة«؟

االحتالل  قوات  اعتقال  أعقبت  واالستنفار  التوتر  من  أيام  بعد 

في  اإلسالمي  الجهاد  حركة  في  البارز  القيادي  اإلسرائيلي 

إسرائيل  شّنت  السعدي،  بسام  الغربية  بالضفة  جنين 

الجبهة  قائد  باغتيال  استهلتها  الحركة  ضد  عسكرية  حملة 

واستهداف  الجعبري،  تيسير  القدس  سرايا  في  الشمالية 

مواقع عدة للحركة في قطاع غزة.

اإلسالمي  الجهاد  حركة  خرجت  اإلسرائيلي،  العدوان  وفور 

وساطات  »ال  أنه  لتعلن  والخارج،  الداخل  في  قادة  ألسنة  على 

اآلن وال حديث عن أي تهدئة«.

الحملة  هذه  إلى  إسرائيل  لجأت  لماذا  السؤال:  ويبقى 

ضد  الصادق«-  »الفجر  اسم  عليها  أطلقت  -التي  العسكرية 

لتحييد  مساعيها  في  تنجح  وهل  اإلسالمي،  الجهاد  حركة 

أم  المواجهة،  هذه  عن  )حماس(  اإلسالمية  المقاومة  حركة 

تتطور األوضاع إلى حرب واسعة؟

الجعبري؟ تيسير  من 

العسكري  المجلس  عضو  هو  الجعبري،  تيسير  الشهيد 

اإلسالمي،  الجهاد  لحركة  العسكرية  الذارع  القدس  لسرايا 

وقد خلف منذ عام 2019 سلفه الشهيد بهاء أبو العطا في قيادة 

وتولى  الشمالية،  والمنطقة  غزة  لمنطقة  العسكرية  السرايا 

معركة  إبان  القدس  سرايا  في  الشمالية  المنطقة  قيادة 

سيف القدس، وكان صاحب دور بارز ومهم فيها.

الجهاد  بحركة  والتحق  عاما(،   50(  1972 عام  الجعبري  ولد 

اإلسالمي منذ طفولته، وأنهى الدراسة الجامعية في تخصص 

اإلسالمية بغزة. الجامعة  اإلسالمية من  الشريعة 

وكذلك  سنوات،  عدة  الصهيوني  العدو  سجون  في  اعتقل 

اتفاق  عقب  مرات  عدة  الفلسطينية  السلطة  أمن  سجون  في 

أوسلو.

الجعبري  فإن  اإلسالمي،  الجهاد  حركة  في  مصادر  وبحسب 

من  سابقا  ونجا  العطا،  أبو  للشهيد  لسنوات  مساعدا  عمل 

 2012 عامي  في  أبرزها  استهدفته،  إسرائيلية  اغتيال  عمليات 

و2014، وأشرف على ضربة الكورنيت التي افتتحت بها سرايا 

القدس. ونجحت إسرائيل في اغتيال  القدس معركة سيف 

سكنية  شقة  داخل  باستهدافه  الجمعة،  ظهر  بعد  الجعبري 

في »برج فلسطين« بحي الرمال في مدينة غزة.

الجهاد سترّد بقوة

الجهاد  حركة  من  القريب  السياسي  والمحلل  الكاتب  يقول 

إسرائيل  إن  نت،  للجزيرة  عبده،  حسن  الدكتور  اإلسالمي 

الجهاد  حركة  مع  العنف  من  دوامة  باتجاه  دفعت  التي  هي 

عن  إعالنها  منذ  عسكري  فعل  بأي  تقم  لم  التي  اإلسالمي 

»االستنفار العام« في صفوف سرايا القدس ذراعها العسكرية، 

القيادي السعدي في جنين. عقب جريمة اعتقال وتعذيب 

لها  وستكون  بعد،  كلمتها  تقل  لم  »الجهاد  بأن  عبده  ويؤمن 

غزة،  في  إسرائيل  ارتكبتها  التي  الجريمة  تناسب  فعل  ردة 

الغربية«. الضفة  وكذلك جرائمها في 

وقد  واسعة«،  »مواجهة  إلى  األوضاع  تتدحرج  أن  عبده  ويتوقع 

في  المقاومة  فصائل  فيها  تشارك  أياما  تمتد  حرب  إلى  تتطور 

غزة إلى جانب حركة الجهاد اإلسالمي.

بازار دم

يعتقد  غزة،  على  الحملة  هذه  لشن  إسرائيل  دوافع  وحول 

لتصدير  قادتها  تدفع  الداخلية  إسرائيل  مشكالت  أن  عبده 

ماكينة  في  الفلسطيني  »الدم  واستخدام  غزة،  نحو  أزماتهم 

إسرائيل  »ستدرك  قال:  أنه  غير  والمنافسة«،  االنتخابات 

فعل  رد  والمقاومة  للجهاد  وسيكون  خاطئة،  حساباتها  أن 

يتناسب مع حجم هذه الجرائم«.

موحدة المقاومة 

اإلسرائيلي  االحتالَل  حماس  حّملت  السياق،  هذا  وفي 

»المقاومة  أن  مؤكدة  التصعيد،  هذا  عن  الكاملة  المسؤولية 

المعركة«. موحدة بكل فصائلها في هذه 

فعل  رد  أول  -في  برهوم  فوزي  حماس  باسم  المتحدث  وقال 

من  اإلسرائيلي  »العدو  اإلسرائيلي-  العدوان  على  للحركة 

جديدة  جريمة  وارتكب  غزة،  في  المقاومة  على  التصعيد  بدأ 

الكاملة عنها«. المسؤولية  الثمن ويتحمل  أن يدفع  وعليه 

العسكرية  أذرعها  بكل  »المقاومة  أن  على  برهوم  وشدد 

وبكل  كلمتها  وستقول  المعركة،  هذه  في  موحدة  وفصائلها 

هو  ما  على  الوضع  هذا  باستمرار  القبول  ممكنا  يعد  ولم  قوة، 

عليه«.

وبكل  وأهلنا  شعبنا  عن  ستدافع  الباسلة  »المقاومة  إن  وقال 

وستهزمه  االحتالل  تالحق  وستبقى  الردع  وستوازن  تملك،  ما 

مقدمها  وفي  الساحات،  كل  وفي  المعارك  كل  في  هزمته  كما 

هذه المعركة أيضا، وعلى كل الساحات أن تفتح نيرانها على 

المستوطنين«. وقطعان  العدو 



واقتصرت المواقف المؤيدة لتشكيل 

التنسيقي،  اإلطار  برئاسة  جديدة  حكومة 

أو  منه  مقّربة  وأخرى  اإلطار  قوى  على 

محسوبة عليه، فيما تذهب األطراف األخرى 

المتلفز  الصدر  خطاب  مضامين  تأييد  إلى 

الذي ُبث األربعاء.

التيار  زعيم  دعا  له،  خطاب  أحدث  وفي 

إلى  أنصاره  الصدر  مقتدى  الصدري 

االستمرار باعتصامهم، لحين تنفيذ مطالبه 

مبكرة،  انتخابات  وإجراء  البرلمان  بحل 

السياسية  الوجوه  عودة  عدم  واشترط 

الوقت  في  معتبرا  المجربة،  أو  السابقة 

مع  الحوار«  من  ترتجى  فائدة  »ال  أن  نفسه 

خصومه في اإلطار التنسيقي.

 تأييد واسع لدعوة الصدر

قوى  من  واسع  بتأييد  حظيت  الصدر  دعوة 

اإلطار  سياسية مختلفة، بما فيها من داخل 

التنسيقّي.

وإثر دعوة الصدر، أعلن هادي العامري، زعيم 

التنسيقي  اإلطار  ومفوض  الفتح«  »تحالف 

مبكرة،  انتخابات  إجراء  يؤيد  أنه  للحوار، 

ا شاملاً لتحديد  أن ذلك يتطلب حواراً مؤكدا 

موعد ومتطلبات إجرائها.

رئيس  العبادي،  حيدر  أعلن  واألربعاء، 

اإلطار  مكونات  )أحد  النصر«  »ائتلف 

التيار  زعيم  لخطاب  تأييده  التنسيقي(، 

الصدري، وأثنى على »خطواته« لحفظ الدم 

وتحقيق اإلصلح.

النواب  مجلس  رئيس  أعلن  والجمعة، 

محمد الحلبوسي، في تغريدة، تأييده دعوة 

ال  أنه  وبّين  مبكرة،  انتخابات  إلجراء  الصدر 

إرادة الجماهير، في إشارٍة على  يمكن إغفال 

التيار  أنصار  من  اآلالف  اعتصام  إلى  يبدو  ما 

الصدري في المنطقة الخضراء وسط بغداد 

تلبيةاً لدعوة زعيمهم.

 إشكاليات فنية ودستورية

حل  خطوات  تواجه  الواقع،  أرض  على 

مبكرة  النتخابات  ُتمّهد  التي  البرلمان 

إشكاليات فنية وقانونية.

 64 المادة  في  ينّص  العراقّي  فالدستور 

»باألغلبية  يتّم  النواب  مجلس  حّل  أن  على 

 220 األعضاء  )ثلثا  أعضائه  لعدد  المطلقة 

نائبا(، بناء على طلب من ثلث أعضائه )110 

الوزراء،  مجلس  رئيس  من  طلب  أو  نواب(، 

وبموافقة رئيس الجمهورية«.

ويرى خبراء في الدستور العراقي أن حكومة 

أعمال،  لتصريف  هي  الكاظمي  مصطفى 

رئيس  من  الطلب  صلحيات  تملك  وال 

الجمهورية الدعوة إلى حل البرلمان، أو إجراء 

انتخابات مبكرة.

الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  أكده  ما  وهو 

فالح الفياض، أحد قياديي اإلطار التنسيقي، 

في تصريحات لشبكة الجزيرة، الخميس، 

حكومة  هي  الحالية  »الحكومة  أن  فيها  جاء 

ليست  االنتخابات  وإعادة  أعمال  تصريف 

من صلحيات حكومة تصريف األعمال«.

وشّدد الفياض على أن »اإلطار التنسيقي ما 

يزال عند موقفه، ومرّشحه لرئاسة الحكومة 

المقبلة هو محمد شياع السوداني«.

البرلمان  والدستورية،  الفنية  الناحية  ومن 

ليس مؤهلاً لعقد جلسة ُتخّصص النتخاب 

ا  دستورياً بدوره  يخّول  للجمهورية  رئيس 

ا  عدداً األكثر  النيابية  الكتلة  مرشح  بتكليف 

تشكيل الحكومة الجديدة، أي مرشح اإلطار 

التنسيقي.

 30 في  الحلبوسي  قرار  جانب  فإلى 

البرلمان  جلسات  تعليق  الماضي  يوليو 

التيار  أنصار  يواصل  آخر»،  حتى«إشعار 

البرلمان  مبنى  داخل  اعتصامهم  الصدري 

على  السابع  لليوم  الخضراء  المنطقة  وفي 

التوالي، لقطع الطريق على تشكيل حكومة 

يدعمها اإلطار التنسيقي الموالي إليران.

المسار الدستوري 

وفي ساعة متأخرة من ليل الخميس، أصدر 

»أّي  دعمه  فيه  أكد  بيانااً  التنسيقي  اإلطار 

مسار دستورّي لمعالجة األزمات السياسية، 

ذلك  في  بما  الشعب،  مصالح  وتحقيق 

ذلك  يسبق  أن  على  المبكرة«،  االنتخابات 

»العمل على احترام المؤسسات الدستورية 

وعدم تعطيل عملها«، في إشارة إلى اعتصام 

البرلمان  مبنى  داخل  الصدري  التيار  أنصار 

وتعليق جلساته.

وفي حين لم يتطرق بيان »اإلطار التنسيقي« 

نسبت  االجتماع،  حول  أكثر  تفاصيل  إلى 

وصفته  من  إلى  نيوز»)محلية(،  وكالة«شفق 

إن  قوله  اإلطار،  من  مقّرب  مصدر  بأنه 

االجتماع »رّكز على أهمية تشكيل الحكومة 

مبّينااً  السوداني»،  شياع  محمد  برئاسة 

أن«األخير سيتولى مهمة التهيئة للنتخابات 

المبكرة«.

قيادّيو  ويصفه  إيران  من  مقّرب  والسوداني 

وسبق  المالكي،  »ظل«  بأنه  الصدري  التيار 

يدعو  بينما  حكومية،  مناصب  تولى  أن 

إلى  أخرى  عراقية  وقوىاً  الصدري  التيار 

اختيار شخصية لم يسبق لها أن تقّلدت أي 

العام  األمين  كشف  والخميس،  مناصب.. 

أبو  إليران(  )موالية  الشهداء  سيد  لكتائب 

اإلطار  اجتماع  مقّررات  »أهّم  أن  الوالئي،  آالء 

اليوم، االتفاق على عدم التجديد  التنسيقي 

لرئيس الوزراء الحالّي مصطفى الكاظمي«.

وقال الوالئي على حسابه في تويتر، »أحّيي 

لشجاعتهم  )التنسيقي(  اإلطار  في  اإلخوة 

كان  الذي  الطارئ،  اجتماعهم  في  المسؤولة 

التجديد  عدم  على  االتفاق  مقرراته  أهم  من 

تسوية  رئيس  إبقائه  ورفض  للكاظمي 

للمرحلة المقبلة«.

وترى قيادات في ائتلف دولة القانون، الكتلة 

أن  التنسيقي،  اإلطار  في  األكبر  السياسية 

بين  بالتوافق  تتشكل  قد  المقبلة  الحكومة 

اإلطار التنسيقي والتيار الصدري.

كاظم  القانون«  دولة  »ائتلف  عضو  وقال 

المعلومة  لوكالة  تصريحات  في  الحيدري، 

)محلية(، أن »الخلف بين اإلطار والتيار أكبر 

المرشح،  شخصية  على  ينحصر  أن  من 

الوزراء«،  رئاسة  أو  الجمهورية  لرئاسة  سواء 

ا أن الطرف اآلخر )التيار الصدري( يريد  مبّيناً

الحكومة  شكل  اآلخرين  على  »يفرض  أن 

المقبلة«.

»تكون  أن  المرّجح  من  قائلاً،  استدرك  لكنه 

توافقية،  تّيارية  إطارية  الجديدة  الحكومة 

األزمة  لحلحلة  بوادر  هناك  أن  ا  خصوصاً

السياسية، والذهاب نحو التهدئة والحوار«.

وتؤكد مصادر من داخل اإلطار التنسيقي أن 

»السوداني«  مرّشحه  عن  يتخّلى  لن  اإلطار 

تحت أي ظرف كان.

نيوز«  »إيرث  وكالة  نقلت  والخميس، 

التنسيقي  اإلطار  من  مصدر  عن  )مستقلة(، 

حواراته  في  ماٍض  اإلطار  أن  تسّمه(،  )لم 

بتشكيل  المعنية  السياسية  القوى  مع 

تلك  هوية  عن  يكشف  أن  دون  الحكومة، 

القوى السياسية التي وصفها بـ »المعنية«.

تشكيل  عملية  تشهد  أشهر،   10 نحو  ومنذ 

السياسي،  االنسداد  من  حالة  الحكومة 

ببرنامج  الصدري  التيار  تمسك  بسبب 

اإلطار  يحاول  بينما  الوطنية،  الغالبية 

الغالبية  حالة  في  البقاء  التنسيقي 

الشيعية وضمان حقوق المكّون األكبر.

الختيار  جلستين  النواب  مجلس  وعقد 

إلى  بعد  فيما  وتحّولت  الجمهورية،  رئيس 

اكتمال  عدم  بسبب  اعتيادية  جلسات 

رئيس  الختيار  اللزم  القانوني  النصاب 

جديد للجمهورية، أي ثلثي أعضاء المجلس 

)220 نائبا(. 

ومنذ عدة أشهر سيطر المستوطنون على 3 

ينابيع مياه في األغوار، ويمنعون السكان من 

الوصول إليها.

 غير أن صراعا مستمرا يدور على تلك المياه، 

معركة  إنها  الفلسطينيون  يقول  حيث 

»حياة أو موت« بالنسبة لهم، »فالمياه عصب 

الحياة«.

العام  الشارع  على  الحلوة،  ويقع ينبوع عين 

 8 محيطه  في  ويسكن  المالح،  مفترق  قرب 

يعتمدون  فلسطينية،  سكانية  تجمعات 

الماعز  المواشي  تربية  على  معيشتهم  في 

لسقاية  المياه  إلى  ويحتاجون  واألبقار، 

مواشيهم.

أطلق  اإلسرائيلي  »االحتلل  إن  فقهاء،  يقول 

تلك  على  للسيطرة  للمستوطنين  العنان 

السكان  على  التضييق  أجل  من  الينابيع 

على  السيطرة  ثم  ومن  للرحيل،  ودفعهم 

أراضيهم لصالح إقامة مشاريع استيطانية«.

وقال: »ال أحد يلتفت إلى معاناة السكان هنا، 

السبل،  بكل  طويلة  سنوات  منذ  نحارب 

وأحدثها المياه«.

فتية يسيطرون على عين مياه

سنوات،  عدة  قبل  مستوطنون  وأقام 

ينبوع  من  بالقرب  »مسكوت«  مستوطنة 

من  عائلت  بضعة  يسكنها  الحلوة«،  »عين 

المستوطنين.

أربعة  أقام  العين،  من  قريب  تٍل  قمة  وفي 

بيتا  العشرين  سن  دون  إسرائيليين  فتية 

مهمتهم  إن  السكان  يقول  العين،  على  مطل 

فقط منع أي فلسطيني من الوصول إليه.

األناضول  وكالة  طاقم  وصول  وتصادف 

والذين  األربعة،  الفتية  وجود  مع  للموقع 

من  الترجل  من  ومنعوهم  الطاقم  هددوا 

المركبة التي كانوا يستقلونها.

دورية  حضرت  الفتية،  انصراف  وبعد 

المكان  وتفحصت  اإلسرائيلي  للجيش 

وغادرْت.

عاد  الجيش،  دورية  رحيل  وبعد 

وانهالوا  جديد،  من  الفتية  المستوطنون 

وكالة  فريق  بحق  والتهديد  بالسباب 

األناضول.

وقال أحد فتية المستوطنين مخاطبا معتز 

بشارات مسؤول ملف االستيطان في األغوار 

المكان برفقة  الذي وصل  )مسؤول حكومي(، 

بيتك،  إلى  »اذهب  قائل:  األناضول،  فريق 

غادر من هنا، هذه األرض لنا«.

وأضاف المستوطن المتهجم ويده على عبوة 

غاز الفلفل: »هاجروا إلى األردن وال تعودوا إلى 

هنا، هذه المياه، وكل شيء هنا، لنا«.

عمل منظم

إن  بشارات،  الفلسطيني،  المسؤول  ويقول 

هؤالء الفتية »يعملون بشكل منظم ورسمي 

ويتلقون رواتب مالية شهرية من قبل مجلس 

ومؤسسات  اإلسرائيلي،  المستوطنات 

على  التضييق  فقط  ومهمتهم  استيطانية، 

المواطنين«.

بغض  اإلسرائيلي  الجيش  بشارات  واتهم 

المستوطنين،  تصرفات  عن  النظر 

ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم.

»هناك  األناضول:  لوكالة  بشارات  وأضاف 

تبادل أدوار بين المستوطنين والجيش«.

»أرض  هو  الحلوة  عين  نبع  إن  وقال 

بأوراق رسمية )طابو(،  فلسطينية ومملوكة 

للمستوطنين  العنان  يطلق  االحتلل  لكّن 

للسيطرة على األراضي والمياه، لخلق بيئة 

طاردة للسكان«.

وأشار إلى أن »حربا يومية تدور بين السكان 

والمستوطنين على المياه«.

لن  لكن  قوة،  بكل  منعنا  »يحاولون  وأضاف: 

البقاء  أجل  من  ونعمل  نكافح  نستسلم، 

والوصول إلى المياه«.

مد  تمنع  اإلسرائيلية  السلطات  أن  وبّين 

بذلك  تسمح  بينما  للسكان،  مياه  خطوط 

للمستوطنات، ومزارع المستوطنين.

غذاء  »سلة  تعد  والتي  األغوار  إن  وقال 

فيها  بما  خيراتها  ُتسرق  فلسطين«، 

لصالح  الجوفية  والمياه  الينابيع  مياه 

االستيطان.

من  واحد  الحلوة،  عين  »ينبوع  وأضاف: 

قبل  من  عليها  السيطرة  تمت  ينابيع   3
مخططات  وهناك  مؤخرا،  المستوطنين 

ومحاوالت للسيطرة على باقي الينابيع«.

األغوار،  في  االستيطان  ملف  مسؤول  وذهب 

»أوقفت  اإلسرائيلية  الحكومة  إن  القول  إلى 

ضم األغوار )إلسرائيل( إعلميا، لكنها أعطت 

الضوء األخضر لمجلس المستوطنات غير 

الشرعي لتنفيذ عملية الضم على األرض«.

يوميا  األرض  على  نشاهده  ما  »فعليا  وقال: 

هو ضم لألغوار رويدا رويدا، وبصمت«.

بؤر  و4  مستوطنة   13 »وجود  إلى  ويشير 

ترخيص  على  حاصلة  )غير  استيطانية 

معسكرات  و8  اإلسرائيلية(  الحكومة  من 

الشمالية  األغوار  في  اإلسرائيلي  للجيش 

وحدها«.

السابق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وكان 

سبتمبر  في  أعلن  قد  نتانياهو  بنيامين 

األغوار  ضم  في  الشروع  نيته   2019 عام 

وهو  اإلسرائيلية،  للسيادة  الفلسطينية 

االحتلل  صفة  وإسقاط  مصادرتها  يعني  ما 

تتم  لم  الضم  خطة  لكن  عنها..  العسكري 

بسبب الضغوط الدولية.

وتتعرض المساكن الفلسطينية في األغوار 

لعمليات هدم من قبل السلطات اإلسرائيلية 

مواقع  في  ترخيص  دون  البناء  بدعوى 

الموقع  أوسلو،  اتفاق  بحسب  »ج«  مصنفة 

بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993.

الفلسطينية،  األغوار  منطقة  مساحة  وتبلغ 

متر  ألف  )الدونم  دونم  مليون   1.6 نحو 

13 ألف مستوطن  مربع(، ويقطن فيها قرابة 

حين  في  مستوطنة،   38 في  إسرائيلي 

 34 في  فلسطيني  ألف   65 حوالي  يسكن 

تجمعا.

15 السنة )27( - األحد  9 من المحرم  1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م العدد )9834( متابعات

الدعوات لتشكيل حكومة عراقية تصطدم بعدة عراقيل

أزمة تراوح مكانها

معركة حياة أو موت
األغوار- األناضول- لم 

يعد بإمكان المواطن 
الفلسطيني مهيوب 

فقهاء )52 عاما(، االستفادة 
من نبع مياه »عين الحلوة« 

في األغوار الشمالية، جراء 
سيطرة المستوطنين 

عليه.. ويقول فقهاء، والذي 
يسكن بيًتا من الصفيح، 

مع عائلته، كما بقية سكان 
باقي التجمعات السكانية 

في األغوار الشمالية، إن 
»المستوطنين يحاربونهم 

في مياه الشرب ومياه 
سقاية الحيوانات«.

مياه األغوار الفلسطينية

بغداد- األناضول- تسود األوساط السياسية في العراق 

حالة من انعدام األمل بالخروج من نفق أزمة تشكيل 

الحكومة الجديدة، وال تزال الرهانات تعّول على تنظيم 

طاولة حوار تجمع قوى »اإلطار التنسيقي« مع التيار 

الصدري، وسط دعوات األمم المتحدة وأطراف سياسية 

وحكومية للحوار، تصطدم بإصرار »اإلطار« على تشكيل 

حكومة يرأسها مرشحه محمد شياع السوداني، في 

مقابل إصرار التيار الصدري على مطلب حّل البرلمان 

والذهاب إلى انتخابات مبكرة.



جهود  نجحت  األناضول-  إسطنبول- 

لألسواق  الحبوب  انسياب  إعادة  في  تركية 

العالمية، بعد التوقيع على اتفاق مع روسيا 

وأوكرانيا واألمم المتحدة، لتصدير الحبوب 

األوكرانية من ميناء أوديسا.

الحبوب  لصادرات  االستئناف  هذا  ومنح 

الغذاء  ألسواق  الهدوء  بعد  األوكرانية، 

المخاوف  من  شهور  بعد  العالمية، 

اقتصادات  دخول  احتمالية  من  المتصاعدة 

خاصة في إفريقيا بمجاعة.

وتطمح أوكرانيا بتصدير 3.5 مليون طن من 

السوق  إلى  والقمح  الذرة  بصدارة  الحبوب 

العالمية خالل الفترة المقبلة، مع بدء موسم 

الحصاد الصيفي في البالد.

وخاصة  عالميا  الحبوب  زراعة  تشهد  ولكن، 

األمد،  طويلة  المخاطر  من  مجموعة  القمح، 

الحبوب  سوق  على  سلبا  تؤثر  قد  والتي 

مع  حتى  صعودا،  بها  وستدفع  العالمية، 

فرضية انتهاء الحرب الروسية األوكرانية.

وروسيا، أكبر مصّدر للقمح عالميا بمتوسط 

أوكرانيا  تأتي  بينما  طن،  مليون   44 سنوي 

القمح  تصدير  في  الخامسة  المرتبة  في 

بمتوسط سنوي يتجاوز 18 مليون طن.

متوسط  من  عالميا  القمح  أسعار  وتراجعت 

إلى  الماضي،  مايو  في  للطن  دوالرا   550
األسعار  وهي  حاليا،  دوالر   300 متوسط 

تقريبا عشية الحرب في شرق أوروبا.

 أسعار الطاقة
أبرز  من  عالميا،  الطاقة  أسعار  تعتبر 

إذ  عالميا،  القمح  تسعير  في  المدخالت 

قرب  كبيرة  ارتفاعات  حاليا  األسعار  تشهد 

نطاق 100 دوالر لبرميل برنت.

على  الطلب  ارتفاع  أسباب  حاليا  وتتوفر 

النفط لمستويات مارس الماضي، قرب 130 

دوالرا بسبب زيادة الطلب العالمي، ومحاولة 

أكبر  ثاني  الروسي،  النفط  تهميش  الغرب 

 10.7 يومي  بمتوسط  بالعالم  للنفط  منتج 

مليون برميل.

من  الماضية  الشهور  في  المزارعون  وعانى 

تشغيل  بسبب  الحصاد  تكلفة  ارتفاع 

المعدات والماكينات الالزمة للحصاد والنقل 

جانب  إلى  التخزين،  مرافق  إلى  المزارع  من 

كلفة إضافية للنقل في البواخر إلى األسواق 

المستهلكة.

المزارعون  يحتاج  الحصاد  عمليات  ففي 

نقل  عمليات  في  األمر  كذلك  الوقود،  إلى 

عن  عدا  التخزين،  مرافق  إلى  المحصول 

القمح  نقل  عند  المرتفعة  الوقود  كلفة 

المستهلك  يتحملها  تكاليف  وهي  لألسواق، 

النهائي.

 أسعار األسمدة
تظهر بيانات منظمة األمم المتحدة لألغذية 

مزارع  تمنح  األسمدة  فإن  »فاو«،  والزراعة 

التلف  من  وحماية  اإلنتاج  في  زيادة  القمح 

بنسبة تتراوح بين 20 بالمائة - 30 بالمائة 

من حجم اإلنتاج الطبيعي.

المواد  أسعار  ارتفعت  الماضي،  مارس  وفي 

مثل  األسمدة،  سوق  تشكل  التي  الخام 

والفوسفات  والنترات  والنيتروجين  األمونيا 

بالمائة،   35 بنسبة  والكبريتات  والبوتاس 

وفق بيانات هيئة السلع البريطانية.

منتجي  أهم  بين  من  وأوكرانيا  روسيا  وتعد 

السلع الزراعية في العالم كاألسمدة والمواد 

الخام الالزمة لتصنيعها.

مصدر  أكبر  روسيا  كانت   ،2021 في 

وثاني  العالم،  في  النيتروجينية  لألسمدة 

البوتاسية  األسمدة  من  لكل  مورد  أكبر 

المتحدة  األمم  لمنظمة  وفقا  والفوسفورية، 

لألغذية والزراعة، وتستحوذ على 14 بالمائة 

من مجمل صادرات األسمدة عالميا.

المدخالت  الغاز أحد  عالوة على ذلك، يعتبر 

تشهد  وقت  في  األسمدة؛  إلنتاج  الرئيسية 

أعلى  عالميا،  الطبيعي  الغاز  أسعار 

مستوياتها منذ عام 2008، ما أدخل دول أوروبا 

في أزمة آخذة بالتصاعد.

أسعار  ارتفعت   ،2020 عام  بداية  ومنذ 

أضعاف،  أربعة  النيتروجينية  األسمدة 

والبوتاس  الفوسفات  أسعار  ارتفعت  بينما 

بمقدار ثالثة أضعاف.

روسيا  من  اإلمدادات  بخفض  التهديد  وقبل 

تواجه  األسمدة  أسعار  كانت  وبيالروسيا، 

اضطرابات  من  تصاعدية  ضغوطا  بالفعل 

سلسلة التوريد العالمية، وحظر الصادرات 

الحديدية  السكك  وإضراب  الصينية 

تركيز  معظم  أن  حين  في  الكندية.. 

أعقاب  في  األسعار  ارتفاع  حول  المناقشات 

عليه  هيمنت  قد  ألوكرانيا  الروسي  الغزو 

اإلمداد  صدمة  تؤدي  أن  المتوقع  من  الطاقة، 

إلى  األخرى  والحبوب  والقمح  األسمدة  إلى 

تفاقم مشكلة حجم إنتاج الغذاء.

ويحتوي إنتاج األغذية واألسمدة على نسبة 

عالية من الطاقة بسبب الميكنة والتصنيع 

والنقل.

 تغير المناخ
كبار  إحدى  وهي  اليوم،  كندا  تعيش 

منتجي القمح حول العالم، حالة جفاف غير 

بنسبة  اإلنتاج  تخفض  أن  يتوقع  مسبوقة، 

30 بالمائة، بحسب بيانات حكومية.
وزراعة القمح حول العالم تعتبر زراعة بعلية 

بنسبة تزيد على 99 بالمائة، لذا فإن تطرف 

من  وتطرفه  الصيف  فصل  في  الطقس 

وتداخل  الشتاء،  فصل  في  البرودة  حيث 

الفصول، سيفقد زراعة الحبوب وبالتحديد 

القمح انتظامه.

شكلت  المناخ،  تغيرات  فإن  المقابل،  لكن 

التي  لروسيا،  العالم  هذا  إضافية  دفعة 

شمال  القمح  إنتاج  في  انتعاشا  سجلت 

البالد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تايمز،  نيويورك  لصحيفة  تقرير  وأورد 

جنوب  في  الزراعة  أن  الماضي،  األسبوع 

إفريقيا على سبيل المثال هي القطاع األكثر 

 95 إن  حيث  المناخ،  تغير  بسبب  تضررًا 

بالمائة من المساحة المزروعة بعلية.

المحاصيل  غالت  زيادة  من  الرغم  وعلى 

المساحات  في  الزيادات  بسبب  عالميا 

البذور  أصناف  واستخدام  المروية 

تلبية  على  قادرة  تكن  لم  أنها  إال  المحسنة، 

مما  السكان،  لعدد  الغذائية  االحتياجات 

يهدد أهداف األمن الغذائي العالمي.
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تحذيرات أممية

الصومالي حسن  الرئيس  قال  أيام،  وقبل 

شيخ محمود، معلقا على الحالة اإلنسانية 

في البالد خالل كلمة بمقديشو، إن الوضع 

إلى  يصل  وقد  األسوأ  إلى  ينزلق  »بات 

الحالة التي كنا نحذر منها وهي المجاعة 

في  الوفيات  حاالت  تسجيل  يتم  حيث 

بعض المناطق«.

العام  األمين  حذر  الماضي،  واألسبوع 

الغيط،  أبو  أحمد  العربية  الدول  لجامعة 

مجاعة  من  »يقترب  الصومال  أن  من 

حقيقية نتيجة قلة وقحط األمطار، وهو ما 

قد يعرض الماليين للخطر«.

 غياب الدور العربي

الخاص  المبعوث  مكتب  وبحسب 

عبد  الجفاف  لشؤون  الصومالي  للرئيس 

»تواجه  بالده  فإن  الشكور،  عبد  الرحمن 

الدور  غياب  وسط  صعبة  إنسانية  أزمة 

اإلنسانية  االستجابة  جهود  في  العربي 

للحيلولة دون تحول األزمة إلى مجاعة«.

»الوضع  إن  لألناضول  الشكور  عبد  وقال 

غياب  بسبب  متأزما  يبدو  اإلنساني 

نتيجة  للمساعدات  الفعلية  االستجابة 

جانب  إلى  أوكرانيا  بأزمة  العالم  انشغال 

دول  تواجهها  التي  االقتصادية  المعوقات 

العالم«.

في  العربي  الدعم  »حضور  أن  وأضاف 

ال  للصومال  اإلنسانية  المساعدات  جهود 

على  تتطلب  الجهود  ألن  غائب،  شبه  يزال 

مستوى الدول ال الهيئات«.

مؤتمر  في  العربي  »الغياب  أن  إلى  ولفت 

)نيسان(  أبريل  في  جنيف  في  المانحين 

االستجابة  تراجع  على  سلبا  أثر  الماضي 

الفعلية للمساعدات اإلنسانية للصومال«، 

مجاعة  »أزمة  من  نفسه  الوقت  في  محذرا 

في حال استمرار الوضع على هذا المنوال«.

غير  اإلنسانية  »الهيئات  أن  إلى  وأشار 

األمر  أن  مضيفا  األزمة«،  احتواء  على  قادرة 

»يتطلب تدخال على مستوى الدول«.

وناشد عبد الشكور »الدول العربية توجيه 

إمكاناتها لدعم الصومال وإنقاذ ماليين من 

خطر  يواجهون  الذين  الصومالي  الشعب 

الموت«.

أن  العربي  البرلمان  أكد  الماضي،  واألحد 

الصومال  بها  يمر  التي  اإلنسانية  »األزمة 

تتطلب تحركا فوريا لدعمه من المجتمع 

الدولي والمؤسسات المانحة«.

ص  بخصو و

مدير  قال  العربي،  الدور 

الصومال  في  العالمي  الغذاء  برنامج 

»حجم  إن  لألناضول،  دلوم،  الخضر 

العربية  الدول  قدمتها  التي  المساعدات 

الكارثة«،  مستوى  إلى  يرقى  ال  اآلن  حتى 

داعيا إلى »رفع آلية المساعدات للصومال«.

 ازدياد خطر المجاعة

المتحدة  األمم  وكاالت  أن  إلى  دلوم  وأشار 

خطر  وجود  الماضي  مايو  في  »أعلنت 

لتفاقم  نظرا  الصومال  في  مجاعة  حدوث 

الغذائية  األسعار  وارتفاع  الجفاف  أزمة 

الحرب  تداعيات  بسبب  قياسي  بشكل 

الروسية األوكرانية«.

ازدادت  المجاعة  خطر  »حدوث  أن  وأضاف 

نتيجة  الماضي  يوليو  في  مستوياته 

 80 يستورد  الصومال  أن  مثال  عدة،  عوامل 

بالمائة من حاجاته الغذائية وهو ما جعله 

أول المتأثرين بالحرب الروسية األوكرانية 

التي  المساعدات  حجم  قلة  جانب  إلى 

تقدم له حتى اآلن«.

يواجهون  صومالي  ماليين   7« أن  وأردف 

ماليين   3 بينهم  الغذائي،  األمن  انعدام 

الوصول  يصعب  مناطق  في  يعيشون 

حالة  طفل  مليون   1.5 يواجه  فيما  إليها، 

ألفا   248 جانب  إلى  الحاد،  التغذية  سوء 

يعانون  والرضع  الحوامل  النساء  من 

»كل  أن  إلى  الفتا  التغذية«،  سوء  أيضا 

أزمة  حدوث  احتمال  تعزز  المؤشرات  هذه 

المجاعة«.

بلدنا  في  المجاعة  إعالن  »يمكن  أنه  وأكد 

ازدياد سوء  حال توفرت ثالثة شروط وهي 

وخاصة  الوفيات  عدد  وارتفاع  التغذية، 

لألطفال، إلى جانب انعدام األمن الغذائي«.

موجودة  العوامل  هذه  »كل  أن  دلوم  وتابع 

لم  تقديراتنا  حسب  لكن  الصومال  في 

تصل بعد إلى مرحلة المجاعة رغم تزايد 

الخطر يوما بعد اآلخر«.

 التغير المناخي

فإن  للهجرة،  الدولية  المنظمة  وبحسب 

الصومال »على الخطوط األمامية مع تغير 

عدم  تزايد  ظل  في  المناخ 

الطقس  بأنماط  التنبؤ  على  القدرة 

عاما بعد عام«، مشيرة إلى أن »أزمة المناخ 

إلنقاذ  المبذولة  الجهود  بعض  على  تتفوق 

الصومال  إن  الشكور  عبد  وقال  األرواح«.. 

»فقد خالل السنوات العشر الماضية نحو 

الجائر  القطع  بسبب  شجرة  ماليين   10
البيئة  يهدد  ما  وهو  األقاليم،  بعض  في 

ويتسبب في التصحر وانعدام األمطار«.

عن  الصادرة  التوقعات  أحدث  وتشير 

للهيئة  التابع  المناخية  التنبؤات  مركز 

إلى  »إيغاد«،  للتنمية  اإلفريقية  الحكومية 

الخامس  للعام  األمطار  موسم  »فشل  أن 

المنطقة  أنحاء  جميع  في  التوالي  على 

األوضاع  بتدهور  ينذر  الصومال  فيها  بما 

اإلنسانية بشكل مخيف«.

نائب  المولى  عبد  آدم  قال  جهته،  من 

منسق  العام،  لألمين  الخاص  الممثل 

خالل  الصومال،  في  اإلنسانية  الشؤون 

»بعض  إن  سابق،  وقت 

معتدلة  أمطارا  شهدت  البالد  في  المناطق 

تكن  لم  لكنها  األخيرة،  اآلونة  في  ومتفرقة 

الجفاف  ظروف  من  للتخفيف  كافية 

القاسية ما يعني احتجاب األمطار للموسم 

الخامس«.

معاناة  الدول  أكثر  أحد  الصومال  ويعد 

وجوده  بسبب  العالم،  في  المجاعة  من 

بتناقص  يتميز  جاف  مناخي  مجال  في 

لسنوات  السنوية  األمطار  معدل  في  حاد 

متتالية، ما يؤثر على األنهار واآلبار فيجعلها 

التي  الماشية  نفوق  إلى  إضافة  تجف، 

تعتمد عليها نسبة مهمة من السكان.

من  كامل  قرن  لنحو  الصومال  وعانى 

ماليين  وشردت  قتلت  قاسية  مجاعات 

 1964 مجاعات  أشهرها  من  األشخاص، 

و1992 و2011.

إمدادات الحبوب عالميا

أزمــــــــــات 
طويلة األمد

الصومال.. 
االنزالق 

نحو المجاعة
مقديشو - األناضول - ازدادت التحذيرات 

الرسمية واألممية من تدهور األوضاع 
اإلنسانية في الصومال والوصول إلى 

»المجاعة« نتيجة غياب االستجابة 
الفعلية للمساعدات إلى جانب مخاوف 

من فشل موسم األمطار المقبل ما 
يجعل البالد والمنطقة برمتها عرضة 

ألسوأ مواسم الجفاف منذ 70 عاما.



أكاديمية PSG »قطر« تفتتح الموسم »21« أغسطس

في  جيرمان  سان  باريس  أكاديمية  أعلنت 

-2022 الجديد  الموسم  افتتاح  عن  قطر 

بداية  األول  التدريبي  الفصل  بإقامة   2023
نوفمبر   12 وحتى  الجاري  أغسطس   21 من 

لألكاديمية  المختلفة  عبرالمواقع  المقبل 

الخور،  الدحيل،  التعليمية،  المدينة  في 

الوكرة، مدينة بروة، السد، الخليج الغربي، 

والوعب.

جيرمان  سان  باريس  أكاديمية  وتعد 

متعددة  األكاديميات  أعرق  من  كواحدة 

من  فريق  يديرها  حيث  قطر،  في  الرياضات 

المدربين الخبراء والمحترفين السابقين.

جيرمان  سان  باريس  أكاديمية  وستوفر 

تتراوح  الذين  والبنات  لألوالد  متعددة  برامج 

هذه  وتشتمل  عاًما  و17   5 بين  أعمارهم 

وكرة  اليد،  كرة  القدم،  كرة  على  البرامج 

الصاالت باألضافة إلى برنامج متخصص 

لحراس المرمى.

يتم تصميم كل برنامج بما يتماشى مع 

قدرات الفئات العمرية المختلفة لضمان 

واضح  مسار  على  المشاركين  حصول 

للتقدم في أدائهم الرياضي وتحقيق أقصى 

قدر من إمكاناتهم. 

مع  ميدانية  تدريبات  البرنامج  يشمل 

للعبة،  التكتيكي  الجانب  على  التركيز 

القيادة،  الفريق،  روح  تعزيز  األفراد،  تطوير 

والمباريات التنافسية.

كتب       محمد الجزار

 السنة )27( - األحد  9 من المحرم  1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م العدد )9834(

ترحيب جماهيري كبير بالالعب بعد وصوله الدوحة

السومة يكمل إجراءات انضمامه للعربي

وصل الدوحة مساء أمس النجم السوري 

عمر السومة التمام إجراءات انتقاله للنادي 

قائمة  الالعب  سيدخل  حيث  العربي، 

األحالم  قوة  لتعزيز  كمحترف  الفريق 

الهجومية، وسط توقعات بأن يكون جاهزا 

للمشاركة في الديربي الكبير أمام العربي 

قمة  في  المونديالي  لوسيل  استاد  على 

األسبوع الثاني من دوري نجوم QNB، بعد 

استكمال إجراءات قيده في القائمة.

للدوحة  الالعب  وصول  خبر  القى  وقد 

ترحيبًا كبيرًا من الجماهير عبر منصات 

صوره  البعض  نشر  وقت  في  التواصل، 

وهو في مطار حمد الدولي في الدوحة، وقد 

هاشتاق  عبر  العرباوي  الجمهور  به  رحب 

#السومهـعرباوي، في وقت نشرت العديد 

العربي  للنادي  المحبة  الحسابات  من 

إسطنبول  مطار  من  تحركه  منذ  صور 

الدولي في تركيا حتى وصوله مطار حمد 

مشهد  في  بالسيارة  تحركه  ثم  الدولي، 

الكبير  بالالعب  الترحيب  حجم  يعكس 

مع  نجاحه  العرباوية  جميع  يأمل  الذي 

الفريق مثلما فرض نفسه كأحد الهدافين 

المميزين الذين مروا على الكرة السعودية 

2014 قادما  منذ انضمامه ألهلي جدة عام 

من القادسية الكويتي، فقد أصبح الهداف 

السعودي  والدوري  لألهلي  التاريخي 

 179 في  هدًفا   143 برصيد  للمحترفين 

إضافة  للعربي  انضمامه  ويشكل  لقاًء 

قوية إلى جانب باقي العناصر وعلى رأسها 

التونسي يوسف المساكني.

يوسـف عـمـر فـي أم صـالل

منتخبنا للرماية يحقق ذهبية اإلسكيت

لمدة موسم معاًرا من الريان

أعلن نادي أم صالل انضمام الالعب يوسف عمر للفريق معارًا 

برزان  لصقور  جيدة  إضافة  الالعب  وسيكون  الريان  من 

والتي تتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع المدرب الوطني 

وسام رزق.

لمالقاة  تحضيراته  الفريق  يواصل  آخر  جانب  وعلى 

دوري  بطولة  منافسات  من  الثانية  الجولة  في  السد 

نتيجة  لتحقيق  الفريق  بها  ويتطلع   ،QNB نجوم 

الجولة  في  للخسارة  الفريق  تعرض  ان  بعد  جيدة.. 

األولى من الدوري أمام األهلي على الرغم من األداء المتميز 

ويحرص  األولى.  المواجهة  خالل  الفريق  قدمه  الذي 

سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن آل 

تدريب  ومتابعة  حضور  على  صالل  أم  نادي  رئيس  ثاني 

الفريق دعمًا ومساندة منه وتحفيزًا لجهود الفريق المتأهب 

للمرحلة الثانية لدوري نجوم QNB، حيث تنتظر الفريق مهمة 

صعبة أمام السد في الجولة الثانية من منافسات الدوري.

السد يتعاقد مع إيفانيلدو ويستعيد هاشم علي

أعلن نادي السد التعاقد مع حارس المرمى إيفانيلدو رودريغيز ، لالنضمام للفريق حتى شهر ديسمبر 

المقبل، على سبيل اإلعارة

وواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي السد تدريباته على الملعب الفرعي بالنادي، استعدادًا لمواجهة 

أم صالل ضمن االسبوع الثاني من دوري النجوم، والتي ستقام مساء الثالثاء المقبل على استاد خليفة 

الدولي.

وشهد مران الفريق أمس مشاركة قوية لالعب هاشم علي، عقب تعافيه من اإلصابة والتي ألمت به 

خالل مشاركته مع العنابي االولمبي في كاس آسيا تحت 23 عامًا.

} الصورة من موقع قناة الكاس

الدوحة           $

بداية الفصل التدريبي األول حتى »12« نوفمبر

اليوم انتخابات االتحاد الدولي للشطرنج بمشاركة قطر »الرحلة« المونديالية متواجدة 

في األولمبياد العالمية

للشطرنج  القطري  االتحاد  يخوض 

تقام  التي  الدولي  االتحاد  انتخابات 

اليوم األحد، خالل انعقاد أعمال اجتماع 

هامش  على  العمومية  الجمعية 

األولمبياد  من   44 النسخة  منافسات 

الهند،  في  حاليا  الجارية  العالمي 

بمشاركة المنتخب القطري.

ويهدف االتحاد القطري من خالل خوض 

في  بمقعده  االحتفاظ  إلى  االنتخابات 

أن  منذ  الدولي  االتحاد  إدارة  مجلس 

شن،  جو  الدولية  األستاذة  انتخاب  تم 

نجمة المنتخب وبطلة العالم السابقة، 

االتحاد  في  المالي  األمين  بمنصب 

الدولي عام 2018، وذلك خالل االنتخابات 

التي جرت في مدينة باتومي بجمهورية 

جورجيا على هامش األولمبياد العالمي 

في  القطري  االتحاد  ويمثل  الماضي. 

كل  العمومية  الجمعية  اجتماعات 

رئيس  المضاحكة  محمد  السيد  من 

المدير  التميمي  حمد  والسيد  االتحاد، 

إلى  باإلضافة  لالتحاد،  التنفيذي 

األستاذة جو شن.

المشاركون  احتفى  آخر،  وعلى صعيد 

الرسمية  بالكرة  الشطرنج  بأولمبياد 

من   ،2022 قطر   FIFA العالم  لكأس 

القدم  لكرة  ودية  بطولة  تنظيم  خالل 

آسيا  قارات  مثلت  فرق  بمشاركة 

االتحاد  مثل  وفريق  وأوروبا،  وإفريقيا 

الكرة  القطري  الوفد  وفر  حيث  الدولي، 

التي تم استخدامها في المنافسات.

ناشئات األدعم يحققن المركز الثالث.. في البطولة اآلسيوية

على  الحصول  من  الرماية  أدعم  تمكن 

اإلسكيت  مسابقة  في  الذهبية  الميدالية 

العاشرة  اآلسيوية  البطولة  في  للفرق، 

المقامة حاليا في كازاخستان خالل الفترة 

من 27 يوليو إلى غاية 8 اغسطس الحالي. 

الذهبية  بالميدالية  األدعم  تتويج  وجاء 

العذبة  راشد  راشد  الثالثي  بواسطة 

العطية.  وعبدالعزيز  العذبة  ومسعود 

حصول  أمس  منافسات  شهدت  وكما 

المركز  على  الوطني  منتخبنا  ناشئات 

ان  يذكر  البرونزية.  والميدالية  الثالث 

البطولة  في  مشاركته  افتتح  قد  األدعم 

مسابقة  فضية  على  الحصول  خالل  من 

الشوزن لفئة الفردي. فيما تحصلت ريم 

الشرشني على المركز الرابع في مسابقة 

الشوزن. وفي منافسات اليوم سيخوض 

كل من صالح العذبة مع ريم الشرشني 

محمد  هاجر  مع  العذبة  صالح  ومسعود 

في مسابقة فرق االسكيت المختلط فيما 

يشارك عبدالعزيز العطية وهاجر محمد 

في بطولة الجراند المفتوحة.

كتب       عوض الكباشي

محمد السويدي رئيس جهاز قطر يؤكد لـ $ :

انطالقتنا الحقيقية أمام المرخية

 فقد جاء الطرد في وقت مهم للغاية من 

عمر المباراة وعندما يفقد الفريق العبا 

بحجم سبستيان وخبرته الكبيرة فإن 

الفريق يتأثر بالتأكيد«.

علينا  تؤثر  لن  األولى  »الخسارة  وأضاف 

في المرحلة القادمة ألننا مازلنا في بداية 

كبيرة  طموحات  ولدينا  الدوري،  مشوار 

ما  وكل  الموسم  هذا  لتحقيقها  نسعى 

نأمله أن يحالفنا التوفيق وأن نقدم الصور 

الكبير  الجهد  تعكس  التي  الحقيقية 

الذي يبذل، فقد اجتهد الفريق خالل فترة 

األعداد وخالل المعسكر الخارجي ووصل 

لمرحلة جيدة من الجاهزية واالستعداد، 

عبر  الحقيقية  انطالقتنا  تكون  أن  ونأمل 

ثاني  في  المرخية  أمام  القادمة  المواجهة 

سهلة  ليست  فالمباراة  الدوري،  جوالت 

للفوز بها من أجل تعويض  لكننا نتطلع 

خسارتنا األولى وحصد فوز يكون دافع لنا 

للمباريات القادمة«

المخضرم  الهداف  غياب  وحول 

ومدى  اإليقاف  بسبب  سوريا  سبستيان 

قطر  »فريق  قال  بذلك،  القطراوي  تأثر 

جهازا  لدينا  ألن  العب  بغياب  يتأثر  ال 

من  الغيابات  تعويض  على  قادرا  فنيا 

أننا  ننكر  وال  الموجودة،  العناصر  خالل 

ولكننا  سبستيان  بقيمة  العبا  سنفتقد 

وتحقيق  غيابه  تعويض  على  قادرون 

النتيجة المرجوة«.

رأسها  وعلى  الجديدة  الصفقات  وعن 

وكيف  بانون،  بدر  المغربي  المدافع 

يعزز العب بقيمته قوة الملك القطراوي، 

قال »البد أن نقدم الشكر لسعادة الشيخ 

على  النادي  رئيس  سحيم  بن  حمد 

الكبير  فالرمز  للفريق،  الكبير  دعمه 

الدعم  كل  تقديم  على  حريصا  كان 

بالصورة  الفريق  يظهر  أن  أجل  من 

بمساندة  مشيدًا  للجماهير«  المرضية 

»نحن  وأضاف  التدعيم،  ملف  في  اإلدارة 

سعداء بضم العب صاحب خبرة كبيرة 

الذي  بابون  بدر  مثل  عالية  وقدرات 

مسيرته،  خالل  كبيرة  إنجازات  حقق 

ونحن  المصري  األهلي  مع  آخرها  وكان 

ونتمنى  فريقنا  صفوف  في  به  نرحب 

مكسبا  انضمامه  ونعتبر  التوفيق  له 

يقدم  أن  ونأمل  للفريق،  حقيقيا 

جمهور  وينتظره  نأمله  الذي  المستوى 

للمشاركة  جاهزا  وسيكون  قطر،  نادي 

أن  ونأمل  القادمة  المباراة  في  مع 

الفريق،  في  زمالئه  مع  سريعا  ينسجم 

ويشكل  القطراوي  قوة  من  يعزز  حتى 

مع  مهمة  مرحلة  في  حقيقية  إضافة 

انطالق منافسات الموسم الجديد«.

أكد محمد السويدي رئيس جهاز الكرة بنادي قطر أن الخسارة التي تعرض 

لها الملك القطراوي أمام العربي في الجولة األولى من دوري نجوم QNB، ال 

تقلل مطلقًا من الجهد الذي بذله الفريق، لكن الظروف التي شهدتها المباراة 

خاصة فيما يتعلق بالنقص العددي من أهم األسباب التي أدت للخسارة،وقال 

في تصريحات لـ $ الرياضي »كان هدفنا تحقيق الفوز في المباراة األولى 

بالدوري، ولكن واجهنا بعض الصعوبات خالل مباراتنا أمام العربي وأهمها 

بالتأكيد طرد المهاجم سبستيان سوريا،

بعد غلق باب الترشح رسميًا

قائمة الشيخ محمد بن خليفة 
الوحيدة بانتخابات السد

نادي  النتخابات  الترشح  باب  إغالق  وبعد 

سمو  قائمة  سوى  للترشح  يتقدم  لم  السد، 

الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني.

وكان قد أعلن نادي السد الرياضي عن عقد 

للنادي  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع 

األربعاء  مساء  والنصف  السادسة  تمام  في 

السد  نادي  بمقر   2022  /  8  /  31 الموافق 

الموضوعات  لمناقشة  وذلك  الرياضي، 

التالية والمدرجة بجدول األعمال، وتتضمن 

السابق  االجتماع  محضر  على  التصديق 

المنعقد بتاريخ 29 / 9 / 2019 ومناقشة تقرير 

السنة  في  النادي  أعمال  عن  النادي  رئيس 

للسنة  العمل  وخطة  وبرنامج  المنتهية 

الجديدة واعتماد الحساب الختامي للسنة 

المالية )2021 / 2022( المنتهة في )31 / 05 / 

2022( وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة 
مراقب  تقرير  ومناقشة   )2023  /  2022(

الحسابات  مراقب  وتعيين  الحسابات، 

رئيس  وانتخاب  القادمة  المالية  للسنة 

ونائب رئيس النادي للدورة االنتخابية 2022 

العضوية  شؤون  لجنة  وتشكيل   2026  /
االستراتيجية  الخطة  واعتماد  واالنتخابات 

للنادي التي يقدمها الرئيس.

حق  لهم  الذين  األعضاء  أن  بالذكر  الجدير 

هم  العادية  العمومية  الجمعية  حضور 

األعضاء  وكذلك  المؤسسون،  األعضاء 

العاملون للنادي والمسددون لرسم االشتراك 

السنوي.

النتخابات  الترشيح  باب  فتح  تم  قد  وكان 

خالل   )2026  –  2022( للدورة  النادي  إدارة 

الفترة من 28 / 7 / 2022 م وحتى الثامنة من 

/ 2022 م،   8 /  6 الموافق  مساء يوم الجمعة 

لحضور  االشتراك  لسداد  موعد  آخر  وكان 

المشار  العمومية  الجمعية  اجتماع 

ليوم  للنادي  الرسمي  الدوام  بنهاية  إليها 

الخميس الموافق 25 / 8 / 2022.

كتب         عادل النجار

{ محمد 

السويدي

ُأغلق رسميًا باب 
الترشح النتخابات نادي 

السد للدورة الممتدة 
من العام الجاري 2022 

حتى العام 2026، والتي 
سوف تعقد خالل 
اجتماع الجمعية 

العمومية »العادية« 
للنادي المقررة في 31 

أغسطس الجاري.
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القمة الجماهيرية بين الريان والعرباوية.. أبرز المواجهات

جولة »التأكيد والتعويض«

نجوم  دوري  من  الثاني  األسبوع  يشهد 

القوية  المواجهات  من  العديد   ،QNB
لعودة   جولة  يعتبر  ما  وهو  والمثيرة، 

والريان  السد  مثل  كبيرة  أندية 

والدحيل بعد الظهور األول غير المقنع، 

لتأكيد  فرق  تسعى  المقابل  وفي 

جدارتها وتميزها بعد ظهور أول وفوز في 

بداية المشوار، وهو ما يجعل مواجهات 

للكثير  التحدي  بمثابة  الثاني  االسبوع 

من األندية.

يوم  الثانية  الجولة  منافسات  وتنطلق 

صالل  أم  فيلتقي  المقبل،  أغسطس   9
الدولي،  خليفة  استاد  على  والسد 

استاد  على  والمرخية  قطر  ويلعب 

الجولة  وتستكمل  التعليمية،  المدينة 

الغرافة  10 من الشهر ذاته، فيلعب  يوم 

مع الوكرة على استاد خليفة، والسيلية 

المدينة  استاد  على  الشمال  يالقي 

 11 يوم  الجولة  وتختتم  التعليمية، 

فريق  األهلي  يواجه  حيث  أغسطس، 

الدحيل على استاد أحمد بن علي، فيما 

استاد  افتتاح  والريان  العربي  يدشن 

لوسيل المونديالي في قمة الجولة.

ختام  في  والريان  العربي  مباراة  ان  إال 

على  االهم  هي  الثانية  الجولة  مباريات 

جماهيرية،  تعتبر  المواجهة  ان  اعتبار 

بملعب  سيكون  اللقاء  ان  بجانب 

لالستاد  ظهور  اول  في  لوسيل  استاد 

التاسع  يوم  له  المحدد  االفتتاح  قبل 

الدوري  بطلي  بين  المقبل  الشهر  من 

المصري والسعودي. 

ويستضيف استاد لوسيل المونديالي 

نجوم  دوري  من  الثاني  األسبوع  مباراة 

2022-2023 التي تجمع  QNB للموسم 
فريقي العربي والريان.. ومن المقرر أن 

 7:40 الساعة  تمام  في  المباراة  تنطلق 

أغسطس   11 الخميس  مساء  من 

.2022

العربي  بين  الجماهيرية  القمة  وتقام 

لدوري  الثاني  األسبوع  ضمن  والريان 

على  المونديالي،  لوسيل  استاد   QNB
في  لالستاد  الرسمي  االفتتاح  يكون  أن 

المقبل...  سبتمبر  شهر  من  التاسع 

بعد  لوسيل  استاد  جاهزية  بعد 

اكتمال العمل فيه كآخر المالعب التي 

تم إنجازها الستضافة البطولة.

اآلن  جاهزًا  لوسيل  ملعب  وبات 

رسمية  أو  ودية  مباراة،  أية  الستضافة 

للحدث  صورة  بأفضل  تجهيزه  تم  وقد 

بمثابة  لوسيل  ملعب  اكتمال  الكبير، 

للمونديال،  التحضيرات  كل  اكتمال 

للمشاريع  العليا  اللجنة  ان  ووضح 

واإلرث في أتم االستعداد لنسخة مميزة 

من بطوالت كأس العالم.

قطر  لمونديال  الـ64  المباريات  وستقام 

بعد  ينطلق  الذي  القدم  كرة  في   2022
أشهر، على ثمانية مالعب، سبعة منها 

استاد  تطوير  إلى  باإلضافة  جديدة 

لوسيل  استاد  وأكبرها  الدولي،  خليفة 

متفّرج  ألف  لثمانين  يّتسع  الذي 

وسيحتضن المباراة النهائية.

الذي  لوسيل  ملعب  وسيستضيف 

 10 الدوحة،  وسط  من  كلم   16 يبعد 

والنهائي  النهائي  نصف  حتى  مباريات 

ملعب«لوسيل«  يمثل  المنتظر.. 

بصفته  المونديال  لمالعب  بالنسبة 

والذي  للبطولة  الرئيسي  الملعب 

 18 في  النهائية  المباراة  سيستضيف 

ديسمبر المقبل.

االستاد  هذا  تصميم  استوحي 

والظل  الضوء  تداخل  من  االستثنائي 

أو  التقليدي  العربي  الفنار  يمّيز  الذي 

وواجهته  هيكله  يعكس  كما  الفانوس، 

النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام، 

الفنية  القطع  من  وغيرها  واألواني، 

العربي  العالم  أرجاء  في  وجدت  التي 

في  الحضارة  نهوض  خالل  واإلسالمي 

المنطقة.

  كتب          عوض الكباشي

أمام أم صالل

الســد في مهمــة العـودة
األسبوع  جوالت  بداية 

الشهر  من   9 يوم  الثاني 

بين  ستكون  الجاري 

في  صالل  وأم  السد 

تأتي  أن  يتوقع  مباراة 

كل  لرغبة  ومثيرة  قوية 

التعويض،  في  فريق 

السد  خسر  أن  بعد 

الصاعد  المرخية  أمام 

هذا   QNB نجوم  لدوري 

أهداف  بأربعة  الموسم 

مقابل ثالثة، في مباراة 

من  الكثير  شهدت 

بعد  والندية  اإلثارة 

في  المرخية  نجاح 

فوز  إلى  تأخره  تحويل 

ليحصد  النهاية  في 

أول ثالث نقاط.

أم  خسر  المقابل  وفي 

في  األهلي  أمام  صالل 

قريبة  كانت  مباراة 

أن  إلى  التعادل  من 

خطف يزن النعيمات 

لألهلي  الفوز  هدف 

نقاط  ثالث  ويمنحه 

مسيرة  في  مهمة 

الفريق هذا الموسم.

مواجهة الجرحين ستكون مثيرة في ظل رغبة 

الجولة  خسارة  وتعويض  الفوز  في  منهما  كل 

األولى، خاصة السد الذي يأمل في الحفاظ على 

وفي  لقبه، 

انتصار  تحقيق  إلى  صالل  أم  يسعى  المقابل 

بعد أن خسر الجولة الماضية، رغم المستوى 

الذي قدمه.

الغرافة مع الوكرة للصدارة

األهلي والدحيل.. حسابات معقدة

أبرز  أحد  تعتبر  والغرافة  الوكرة  مواجهة 

على  عطفا  الجولة  هذه  خالل  المباريات 

الجولة  في  منهما  كل  حققه  الذي  الفوز 

البطولة. من  الماضية 

السيلية  على  يتغلب  ان  استطاع  الغرافة 

خالل  من  ويسعى  الماضية،  الجولة  في 

ومواصلة  الفوز  أجل  من  الحالية  الجولة 

سيجد  الفريق  وان  خاصة  الجيد،  األداء 

عن  غاب  الذي  ابراهيمي  وجود  في  الدعم 

الماضي. اللفاء 

المنتشي  الوكرة  عاد  المقابل  وفي 

مقابل  أهداف  بأربعة  الدحيل  على  بالفوز 

الفوز  هدفين للتحضيرات ويهدف من أجل 

الدوري. والتمسك بصدارة ترتيب 

بين  تجمع  متعددة  بدوافع  مختلفة  مواجهة 

العودة  نقطة  بمثابة  وتعتبر  والدحيل  األهلي 

في  األولى  الجولة  خسر  الذي  الدحيل  لفريق 

ويعمل  كبيرة،  وبنتيجة  الوكرة  أمام  البطولة 

من أجل تحقيق الفوز والظفر بنقاط اللقاء.

من  قادم  األهلي  نادي  اللقاء  من  الثاني  الطرف 

فوز مهم في الجولة األولى من المنافسة، ويعمل 

االنتصارات  مواصلة  أجل  من  األهالوي  العميد 

في لقاء الجولة الثانية.

ولم  الفوز  تحقيق  في  األندية  رغبة  وضحت 

وأظهرت  للدفاع  المرشحة  غير  الفرق  تنكفئ 

جميع  جعل  الذي  األمر  الهجومية،  مبادراتها 

أحد  بفوز  تنتهي  االفتتاحية  الجولة  مباريات 

الطرفين، فلم يكن للتعادل مكان في جولة كان 

من المتوقع أن تشهد بداية بطيئة، لكن اإلثارة 

والقوة كانتا العنوان األهم في كل المواجهات.

الشمال والسيلية.. مواجهة قوية

وسيكون استاد المدينة التعليمية 

مسرحا لمواجهة السيلية والشمال 

المعطيات  من  الكثير  له  لقاء  في 

والظفر  الفوز  رغبة  وتظل  والنقاط، 

كل  بين  المشترك  القاسم  هي  بالنقاط 

من الفريقين.

في  جيدا  أداء  قدم  الذي  الفريق  السيلية 

الجولة األولى لكن خرج من اللقاء بدون نقاط بعد 

ان خطف الغرافة نقاط اللقاء، وفي المقابل نجح 

في  الريان  أمام  غالية  بنقاط  الظفر  في  الشمال 

وتميزا  راقية  مستويات  الفريق  فيها  قدم  مواجهة 

الثالث،  النقاط  يريد  منهما  فريق  كل  كبيرا. 

بعد  البطولة،  في  االنتصارات  لمواصلة  الشمال 

اول  وضع  أجل  من  والسيلية  وغال،  مهم  أول  فوز 

ثالث نقاط في بنك رصيده، واالبتعاد عن مشاكل 

الموسم المنقضي.

بانون 
والسومة والظهور األول

من  الثاني  األسبوع  يشهد  أن  يتوقع 

للثنائي  األول  الظهور  الدوري  منافسات 

مع  السومة  وعمر  القطراوي  من  بانون  بدر 

العربي.

وشارك بدر بانون العب نادي قطر في مران 

الفريق ألول مرة بعد شائعات عدم تعافيه 

الفريق  مع  تواجده  يمنع  مما  المرض،  من 

نادي  العبو  وحرص  مؤخرا،  تردد  مثلما 

قطر القطري على الترحيب بالمغربي بدر 

بانون على طريقتهم الخاصة.

العب  أن  إلى  أشارت  عديدة  تقارير  وكانت 

ي  د لنا ا

السابق  األهلي 

الوقت  في  يعاني 

إصابته  من  الحالي 

فيروس  بمضاعفات 

به  أصيب  الذي  كورونا 

مما  إفريقيا،  أمم  بطولة  خالل 

رسمي  بشكل  توقيعه  يعيق 

غير  كان  األمر  ولكن  قطر،  لنادي 

على  حرص  المغربي  أن  خاصة  ذلك 

نفي كل هذه االجتهادات وأثبت النادي 

دون  تحول  أزمة  أي  وجود  وعدم  تعافيه 

مشاركته في التدريبات.

السومة  عمر  السوري  المهاجم  وكان 

خالل  السعودي  األهلي  معسكر  غادر  قد 

إلى  معاًرا  لالنضمام  الماضية  الساعات 

 33 السوري  الالعب  ويبلغ  العربي، 

المهاجمين  أفضل  من  ويعد  عاًما 

فريقه  وقاد  آسيا،  قارة  في 

السعودي إلى منصات التتويج 

تعزيًزا  وسيمّثل  المختلفة، 

العربي.  للفريق  مهًما 

تكون  أن  المتوقع  ومن 

األولى  السومة  مباراة 

الجديد  فريقه  رفقة 

قمة  في  الريان  ضد 

الجولة  مباريات 

دوري  من  الثانية 

على  قطر  نجوم 

لوسيل  استاد 

المونديالي.

القطراوي والمرخية »دوافع مختلفة«
ثاني مباريات األسبوع الثاني تجمع ما بين المرخية المنتشي بالفوز بأربعة 

أهداف مقابل هدف أمام القطراوي الخاسر للجولة األولى من المنافسة، لذلك 

سيكون اللقاء مثيرا وقويا، وكل فريق له دوافعه الكبيرة من الفوز والعودة من 

جديد خالل االسبوع الثاني.

وخسر نادي قطر أمام العربي على تميزه الذي ختم به الموسم الماضي وحقق 

سيبستيان  قطر  العب  طرد  شهدت  مباراة  في  رد،  دون  بهدفين،  على  الفوز 

سوريا.. ويسعى القطراوي من أجل العودة.

افتتاح  في  كبيرة  بنتيجة  السداوي  الزعيم  على  التغلب  في  المرخية  ونجح 

في  تميزه  تاكيد  أجل  من  يعمل  الفريق  سيجعل  ما  وهو  الدوري،  المباريات 

ثاني المواجهات وهذا سيجعل اإلثارة حاضرة في اللقاء.

}

عمر السومة

}
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قبل ساعات من حفل افتتاح النسخة الخامسة لـ »ألعاب التضامن اإلسالمي«

منتخباتنا الوطنية تتوافد على قونيا التركية

{  مدينة قونيا

{  مقر بعثة منتخباتنا الوطنية

{  ملعب قونيا سبور

{  األدعم يرفرف بالقرية الرياضية

{  عنابي اليد

{ »بال بان«.. تعويذة األلعاب

قونيا

عبد الناصر البار 

موفد لجنة اإلعالم الرياضي 

تصوير 

 خالد المسلماني - سالم السعدي

تفصلنا ساعات قليلة عن حفل افتتاح النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن 
اإلسالمي التي تحتضنها مدينة قونيا التاريخية بجمهورية تركيا خالل الفترة الممتدة من 

9 أغسطس وإلى غاية يوم 18 من الشهر نفسه بمشاركة ما يقارب 6000 رياضي يمثلون 
56 دولة من 4 قارات يتنافسون على 24 لعبة رياضية في جميع التخصصات الجماعية 

والفردية، منها: ألعاب القوى والغوص والسباحة وكرة الماء وكرة السلة 3x3 وكرة القدم 
والجمباز وكرة الطاولة وكرة اليد والجودو والمصارعة اليونانية والمصارعة الحرة والتنس 

وكرة الطائرة والمالكمة والتايكوندو ورفع األثقال. 

ومنذ وصولنا إلى مدينة قونيا ال حديث هنا عند 

التضامن  ألعاب  دورة  عن  إال  والخاصة  العامة 

بأعالم  التاريخية  المدينة  تزينت  فقد  اإلسالمي، 

لشعارات  إضافة  األلعاب  في  المشاركة  الدول 

وفي  الجدران  مختلف  على  والملصقات  الدورة 

الطرقات، كما سخرت اللجنة المنظمة لأللعاب 

في  كانوا  الذين  المتطوعين  من  كبيرا  عددا 

مقر  إلى  ومرافقتهم  المطار  في  البعثات  استقبال 

تركيا  دولة  وتعول  الرياضية،  بالقرية  إقامتهم 

كتلك  رائعة  من  أكثر  نسخة  تنظيم  على 

 2017 عام  الماضية  باكو  نسخة  شهدتها  التي 

بجمهورية أذربيجان.  وتواصلت وفود منتخباتنا 

الوطنية المشاركة في األلعاب على مدينة قونيا 

وفد  بتنقل  الجاري  الشهر  بداية  منذ  تقريبا 

ألعاب القوى ومنتخبي كرة اليد الطائرة على أن 

الثانية  والدفعة  التايكوندو  منتخب  اليوم  يصل 

أللعاب القوى في انتظار البقية، وتشارك اللجنة 

األولمبية القطرية في هذه النسخة من دورة ألعاب 

التضامن اإلسالمي في 16 رياضة وتخصص من 

خالل 12 اتحادا هم: اتحاد السلة واتحاد الطائرة 

ألعاب  واتحاد  الدراجات  واتحاد  اليد  كرة  واتحاد 

واتحاد  الرماية  واتحاد  السباحة  واتحاد  القوى 

المصارعة  واتحاد  والكاراتيه  والجودو  التايكوندو 

واتحاد المبارزة واتحاد الجمباز. 

كانت  التي  لأللعاب  الخامسة  النسخة  وأجلت 

شهر  إلى  عام2021  من  سبتمبر  في  ستنظم 

أغسطس 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا، 

رياضيا  حدثا  اإلسالمي  التضامن  ألعاب  وتعتبر 

الجنسيات  متعددو  رياضيون  فيه  يشارك  هاما 

وتنظمها االتحادية الرياضية للتضامن اإلسالمي 

التي تأسست في 6 مايو 1985 بالرياض برعاية 

النسخ  واحتضنت  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 

العربية  المملكة  األلعاب:  هذه  من  الماضية 

اإلندونيسية  وباليمبانغ   ،2005 سنة  السعودية 

إلى   12 من  الرابعة  الطبعة  وأقيمت   ،2013 سنة 

22 مايو 2017 بالعاصمة األذربيجانية باكو، فيما 
 2025 سنة  )المقبلة(  السادسة  الطبعة  برمجت 

بالكاميرون. 

الكشف عن ميداليات األلعاب 

أللعاب  المنظمة  المحلية  اللجنة  كشفت 

التصميم  عن  قونيا  بمدينة  اإلسالمي  التضامن 

اختياره  تم  الذي  النهائي 

ت  لـــيــــا ا لمــيـــــد

اللجنة  وذكرت  اإلجمالي،  وعددها  البطولة 

التي  الميداليات  عدد  أن  الرسمي  موقعها  على 

ميدالية   483 هي  الرياضون  عليها  سيتنافس 

بطريقة  الميداليات  تصميم  جاء  كما  ملونة، 

تحمل  جميلة  بطريقة  منقوشة  ولكن  تقليدية 

المنظم  للبلد  سواء  والدالالت  الرموز  من  الكثير 

العربية  باللغة  عليها  وكتب  البطولة  لشعار  أو 

»االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي« مع اختالف 

الميدالية  بين  والنقوشات  الشكل  في  واضح 

الذهبية والفضية والبرونزية. 

»بال بان«.. تعويذة النخسة الخامسة 

التضامن  ألعاب  لدورة  المنظمة  اللجنة  اختارت 

األلعاب  اإلسالمي في نسختها الخامسة تعويذة 

الرسمية التي حملت اسم »بال بان«، وهي عبارة 

عن صورة لطائر »النسر« الذي يعتبر أحد الطيور 

التي تشتهر بها منطقة قونيا التاريخية، ويعتبر 

يتميز  لما  والشموخ  واألصالة  للقوة  رمزا  النسر 

به هذا الطائر من مميزات القوة والشراسة. كما 

وضعت اللجنة المنظمة تحت تصرف اإلعالميين 

وتزويد  الوسائل  بكافة  مجهزا  إعالميا  مركزا 

الصحفيين بكل المعلومات التي تخص األلعاب 

المركبات  من  عدد  أكبر  وتسخير  إقامة  ومقر 

اإلقامة  مقر  من  اإلعالميين  تقل  التي  والمواصالت 

وإلى المالعب والقرية الرياضية. 

األدعم يرفرف في القرية الرياضية 

بألعاب  الخاصة  الرياضية  القرية  شهدت 

العنابي  بعثة  إقامة  ومقر  اإلسالمي  التضامن 

أعالم  رفع  قونيا  بمدينة  األلعاب  في  المشاركة 

مبنى  توشح  حيث  اإلقامة،  مبنى  على  دولتنا 

وعملت  مكان،  كل  في  األدعم  بألوان  الجامعة 

الماضية  الفترة  خالل  القطرية  األولمبية  اللجنة 

أفضل  للبعثة  وفرت  حيث  كبيرة،  بمجهودات 

مكان لإلقامة مقارنة ببعض البعثات األخرى، وتم 

حجز مبنى كامل ومخصص فقط لبعثتنا دون 

تقاسمه مع الوفود الثانية بطلب من الوفد اإلداري 

للجنة األولمبية من أجل توفير كل سبل الراحة 

المنافسات،  وأثناء  قبل  لالعبين  والتحضيرات 

المبنى  داخل  »مجلس«  تخصيص  تم  كما 

للزوار والمسؤولين خاصة أنه حسب المعلومات 

استقيناها  التي 

رفيعة  زيارات  هناك  ستكون  اإلداري  الوفد  من 

المستوى لالعبين خالل األيام المقبلة. 

»عنابي اليد« يفوز وديا ضد تركيا 

فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد وديا أمام المنتخب 

التركي بنتيجة )32 - 30( في المباراة التي جمعت 

بين الفريقين على صالة »سيلولو سبور« بمدينة 

الفريقين النطالق  إطار آخر تحضيرات  قونيا في 

قد  القرعة  وكانت  اإلسالمي،  التضامن  ألعاب 

أوقعت عنابي اليد في المجموعة األولى إلى جانب 

السعودية والمغرب والعراق، وضمت المجموعة 

وأذربيجان.   وإيران  تركيا  منتخبات:  الثانية 

هم:  العًبا   16 مشاركة  منتخبنا  قائمة  وعرفت 

فاروق كولو، ورشيد يوسف، ونور أشرف إبراهيم، 

ومحمد محمود عبد المجيد، وأحمد نادر صالح، 

أمير  ومصطفى  الله،  العبد  طارق  الرحمن  وعبد 

هيبة، وحمدي النوري عياد، وسالم أنور الجديد، 

وأمين نور الدين قحيص، وزين الدين بومنجل، 

وأنيس عبد الرزاق زواوي، وأمير نور الدين دنقير، 

وأحمد عبد الحميد المنياوي، وأمين موفق زكار، 

الصربي  منتخبنا  ويقود  كاخي،  مروان  وهاني 

وكان  الدحيل،  فريق  مدرب  جوكيتش  جوران 

ج بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة 
ِّ

العنابي قد تو

الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  بدورة  اليد 

التي أقيمت في دولة الكويت مايو الماضي. 

قونيا.. مدينة التاريخ والسالجقة 

مدن  أقدم  من  بأنها  التركية  قونيا  مدينة  ُتعرف 

والعراقة  والتاريخ  ال  كيف  األناضول،  منطقة 

فهي  جانب،  كل  من  بك  ُتحيط  والروحانية 

مدينة  األتراك  ويسميها  السلجوقيين  عاصمة 

وسط  قونيا  مدينة  وتقع  الرومي،  الدين  جالل 

ومهد  التركي  التاريخ  بداية  وُتعد  تركيا  جنوب 

حضارات كثيرة وطأت أقدامها واتخذتها عاصمتها 

الثقافية واالقتصادية، وترتفع المدينة عن سطح 

البحر بحوالي 1027 متر، كما تعد قونيا من أكبر 

المدن التركية وأجملها، ويمتاز طقس قونيا شتاء 

بأنه ماطر وكذلك مثلج وتحديدًا في شهري يناير 

الحرارة  درجة  ومتوسط  عام،  كل  من  وفبراير 

اليومية في قونيا بين 11 - 19 درجة مئوية شتاء، 

أما في فصل الصيف فتصل الحرارة إلى 30°. 

حفل االفتتاح باستاد »قونيا سبور«

التركية  الجماهير  تنتظر 

افتتاح  حفل  كبير  بشغف  واإلسالمية  والعربية 

التضامن  ألعاب  دورة  من  الخامسة  النسخة 

اإلسالمي التي يحتضنها استاد »قونيا سبور« يوم 

الثالثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء 

بارزة  وإسالمية  عربية  شخصيات  وبحضور 

رجب  التركية  الجمهورية  رئيس  رأسهم  وعلى 

اإلعالم  وسائل  أكدته  ما  حسب  أردوغان  طيب 

أشارت  التي  المنظمة  اللجنة  وحتى  التركية 

مستوى  وفي  مبهرا  سيكون  االفتتاح  حفل  أن  إلى 

الحدث والتجمع العربي واإلسالمي الكبير بتواجد 

ما يقارب 6000 رياضي من 56 دولة، ودعت اللجنة 

ووسائل اإلعالم في تركيا الجماهير بضرورة شراء 

كان  اإلقبال  ألن  مبكرا  األماكن  وحجز  التذاكر 

كبيرا على تذاكر حفل االفتتاح. 

تدريبات قوية لعنابي الطائرة واليد 

تدريباتهما  واليد  الطائرة  منتخبا  واصل 

ألعاب  دورة  النطالق  تحسبا  وتحضيراتهما 

تدريبات  شهدت  حيث  اإلسالمي،  التضامن 

المنتخبين تركيزا كبيرا وانضباطا عاليا، وحاول 

جوكيتش  جوران  الصربي  اليد  عنابي  مدرب 

في  العبونا  فيها  وقع  التي  األخطاء  على  الوقوف 

بداية  ضربة  قبل  وتصحيحها  الودية  المواجهة 

المدرب  اجتمع  حيث  الرسمية،  المنافسات 

معهم  يتحدث  وكان  التدريبات  قبل  بالالعبين 

المباريات  ألن  أكبر  مجهودات  بذل  ضرورة  عن 

بين  كبيرة  وإثارة  ندية  تشهد  سوف  الرسمية 

جميع المنتخبات المشاركة. بدوره، واصل أدعم 

خاصة  وجدية،  بحماس  استعداداته  الطائرة 

هذه  في  كثيرا  عليه  يعول  الطائرة  منتخب  أن 

للعنابي  ملونة  ميدالية  حصد  أجل  من  األلعاب 

العالية  الفنية  وللقيمة  الكبيرة  لألسماء  بالنظر 

التي يتمعتع بها منتخبنا.  

المنصوري يهدي ذهبية لإلمارات 

اإلمارات  منتخب  العب  المنصوري،  أحمد  حصد 

لإلمارات  األولى  الذهبية  الميدالية  للدراجات، 

التضامن  ألعاب  بدورات  مشاركاتها  تاريخ  في 

اإلسالمي بمسابقة سكراتش فئة المضمار ضمن 

فعاليات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن 

اإلسالمي، وحل المنصوري في المركز األول متفوقًا 

على نظيره اإليراني بهنام أريان الذي حقق المركز 

الثاني، فيما حصد الدراج الكازاخستاني اليسر 

زومكان برونزية المركز الثالث في المسابقة التي 

فيما  الرجال،  فئة  في  دراجًا   19 مشاركة  شهدت 

شاركت 16 العبة في فئة السيدات.

{  مقر البعثة
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محمد عبدالله:
نسخة »استثنائية« 
من الناحية الفنية

السر  أمين  صالح  عبدالله  محمد  أشاد 

الطاولة،  لتنس  القطري  لالتحاد  العام 

غرب  لبطولة  الفنية  اللجنة  ورئيس 

2022.. بالنجاح  آسيا المجمعة - األردن 

الفنية سواء  الناحية  الكبير للبطولة من 

منافسات الفرق والفردي والزوجي، وحتى 

بطولة األندية.

النسخة  هذه  عبدالله:  بو  وقال 

وقد  الفنية،  الناحية  من  جدا  استثنائية 

جميع  بين  التنافس  قوة  الجميع  شاهد 

المنافسات  كافة  في  والبطالت  األبطال 

ولكل الفئات.

12 دولة،  الكبيرة من  المشاركة  وأضاف: 

أرض  في  التواجد  على  الجميع  وحرص 

لله  والحمد  فارقة..  عالمة  كان  النشامى 

بإشادة  صورة  بأفضل  البطولة  خرجت 

الجميع.

إيجابيات  هناك  بالتأكيد   : قائالاً وتابع 

التي  السلبيات  وبعض  تحققت.. 

في  تالفيها  وسنحاول  منها  استفدنا 

المستقبل.

{ محمد عبدالله

سيطرة »بحرينية« على منافسات األندية للرجال والسيدات

ختام »مميز« لبطولة غرب آسيا للطاولة

آسيا  غرب  بطولة  منافسات  على  رسميا  الستار  أسدل 

األمير  بصالة  أقيمت  التي  الطاولة  لتنس  المجمعة 

األردنية  بالعاصمة  للشباب  الحسين  مدينة  في  حمزة 

أغسطس   5 حتى  يوليو   26 من  الفترة  خالل  عمان 

منافسات  ووسط  المنطقة،  دول  من  دولة   12 بمشاركة 

والزوجي  الفردي  ثم  الفرق  بمنافسات  بدأت  قوية 

واختتمت بمنافسات بطولة األندية.

مسك  كانت  التي  األندية  بطولة  منافسات  وشهدت 

فريقي  بفوز  بحرينية  سيطرة  النسخة  لهذه  الختام 

البحرين )نادي عالي ونادي البحرين( ببطولتي الرجال 

أقيمت  التي  البطولة  منافسات  ختام  مع  والسيدات، 

أمس وسط حضور جماهيري مميز أضفى صورة رائعة 

على ختام البطولة. وقام رئيس االتحادين األردني وغرب 

آسيا طارق الزعبي بتتويج بطلي فرق الرجال والسيدات 

العام  السر  أمين  صالح  عبدالله  محمد  بحضور 

ورئيس  الطاولة  لتنس  والعربي  القطري  لالتحادين 

اللجنة الفنية لهذه البطولة.

فيما توج أمين سر النادي األرثوذكسي األردني ورئيس 

اتحاد كرة الطاولة وعضو االتحاد العربي سابقااً الدكتور 

رجائي نفاع فريق األرثوذكسي وصيفااً لبطل السيدات.

المشاركة  عن  القطرية  الفرق  غياب  البطولة  وشهدت 

كافة  حرص  من  الرغم  على  مرة  ألول  النسخة  هذه  في 

األندية العربية وأندية غرب آسيا على المشاركة نظرا 

لقوة البطولة وتحقيق الكثير من المكاسب الفنية منها.

المشاركة  عن  لالعتذار  وقطر  الريان  ناديا  واضطر 

الدعم  غياب  بسبب  األخيرة  باللحظات  البطولة  في 

المالي من وزارة الشباب والرياضة، لتكون أكبر عالمات 

المشاركة  األندية  جميع  من  البطولة  في  االستفهام 

بالنظر لقوة الفرق القطرية.

وجاء حصول البحرين البحريني على لقب بطولة فرق 

نظيره  على  النهائية  المباراة  في  تغلبه  عقب  الرجال 

 ،2  -  3 بنتيجة  ثانيااً  حل  الذي  السعودي  جدة  اتحاد 

الرجال،  بطولة  في  ثالثااً  السعودي  األهلي  فريق  وجاء 

مدينة  فريق  حل  بينما  رابعا،  البحريني  سار  وفريق 

األرثوذكسي  وفريق  ثامنااً،  األردني  للشباب  الحسين 

األردني تاسعااً، وفريق مؤتة بالمركز الثالث عشر.

بطولة  لقب  على  البحريني  عالي  فريق  حصول  وجاء 

السيدات عقب تغلبه على فريق األرثوذكسي األردني في 

المباراة النهائية بنتيجة 3 - 0، وكان قد حقق الفوز في 

مباراة نصف النهائي على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 

بفوزه  المجموعات  دور  في  لمجموعته  وتصدره   ،1  -  3
اللبناني بنتيجة  العراقي والخيام  على: كل من اشتي 

رئيس  المهندي،  أحمد  بن  خليل  حرص  وقد   .0  -  3
االتحاد القطري والعربي واآلسيوي النائب األول لرئيس 

الفائزين،  لجميع  التهنئة  توجيه  على  الدولي،  االتحاد 

مؤكدا أنهم استحقوا التتويج بعد الجهود الكبيرة التي 

بذلوها منذ انطالق المنافسات وتفوقوا رغم قوة وصعوبة 

المباريات والتنافس.

أن  مؤكدا  للبطولة،  األردني  بالتنظيم  المهندي  وأشاد 

بهذه  وخرج  المسؤولية  قدر  على  كان  األردني  االتحاد 

النسخة بأفضل صورة من الناحية الفنية والتنظيمية 

أيضا.

بكل  نجحت  البطولة  لألردن..  شكرا  المهندي:  وقال 

المقاييس وبشهادة الجميع، ونلتقي في أحداث رياضية 

أخرى قريبا.

{ المهندي والمال مع رئيس االتحاد االردني

{ محمد عبدالله يتوج أبطال الرجال
المهندي: شكرا لألردن على هذا التجمع.. والبطولة ناجحة بكل المقاييس 

محمد الجزار كتب

بعد تغلبه على المنتخب السعودي

عنابي السلة.. »بطاًل للخليج«

كأس  بطولة  بلقب  الوطني  المنتخب  توج 

عاما،   18 تحت  للشباب  السلة  لكرة  الخليج 

نادي  صالة  على  اإلمارات  دولة  استضافتها  التي 

على  فوزه  بعد  دبي،  بمدينة  الرياضي  الوصل 

المباراة  51( في  نظيره السعودي بنتيجة )-75 

المغيصيب  سعد  بن  محمد  وحرص  النهائية. 

أمين  الكوراري  وسعدون  السلة،  اتحاد  رئيس 

الدوسري  وطالل  البعثة  رئيس  العام  السر 

أمين  الكعبي  عجالن  وناصر  المنتخب  مدير 

أمس  المباراة  حضور  على  المساعد  السر 

تكريم  وتم  البطولة.  نهائي  في  العنابي  لدعم 

الراعية  والمؤسسات  والشركات  البطولة  حكام 

للبطولة، وكذلك تم تكريم نادي الوصل االماراتي 

وكل  بملعبه  الخليجية  للبطولة  المستضيف 

من ساهم وشارك في إنجاح البطولة.

جانب  من  قوية  النهائية  المباراة  جاءت 

لالعبي  كانت  األفضلية  أن  إال  المنتخبين، 

في  الحاسمة  األوقات  على  سيطروا  الذين  قطر 

في  الفارق  زيادة  ثم  ومن  األول،  الشوط  فترتي 

النتيجة ودخول فترتي الشوط الثاني بأريحية، 

والمحافظة على هذا الفارق وتحقيق الفوز.

والرميات  المرتد  الهجوم  في  قطر  العبو  وتألق 

مؤثر  بشكل  العب  من  أكثر  وبرز  الثالثية، 

حافظ  التي  الحاسمة  األوقات  في  وخاصة 

وفي  النقاط،  من  مريح  بفارق  التقدم  للمنتخب 

ومحمد  ياسين  وحمد  هاشم  محمد  مقدمتهم 

ندو الذين تنافسوا لحصد لقب أفضل العب في 

المباراة، إال أن اللقب ذهب عن جدارة إلى الالعب 

سلطان أبو عيسى الذي تميز في الهجوم وسجل 

12 نقطة، وفي الدفاع بإفساده أكثر من هجمة، 

فضال عن تحقيقه األفضل في المتابعة.

واستحق المنتخب القطري حصد لقب البطولة 

في  الفوز  تحقيقه  بعد  واستحقاق  جدارة  عن 

أدوار  طوال  خاضها  التي  السبع  مبارياته  جميع 

في  الفوز  حقق  المجموعات  دور  ففي  البطولة، 

خمس انتصارات متتالية على كل من الكويت 

 )45  61-( واإلمارات  األولى،  الجولة  في   )51  64-(

في   )47  63-( والبحرين  الثانية،  الجولة  في 

الجولة الثالثة، والسعودية )-79 55( في الجولة 

الخامسة  الجولة  ( في   32 الرابعة، وعمان )-82 

والختامية.

عوض الكباشي كتب محمد 
المغيصيب:

لقب 
عن جدارة

اتحاد  رئيس  المغيصيب  سعد  بن  محمد  أعرب 

إلى  المنتخب  بتأهل  الكبيرة  سعادته  عن  السلة، 

الخليج  كأس  بلقب  وتتويجه  آسيا  كأس  بطولة 

استضافتها  التي  الخليجية  البطولة  في  للشباب 

اإلمارات.

لمنتخبنا  االتحاد  رئيس  المغصيب  محمد  وبارك 

بالفوز باللقب وقدم التهاني إلى كل من سعادة الشيخ 

األولمبية  اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان 

ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  سعود  والشيخ  القطرية 

األمين  البوعينين  وجاسم  لالتحاد  الفخري  الرئيس 

العام للجنة األولمبية والى العبي منتخبنا الوطني على 

األداء والنتائج التي قدمها الفريق في البطولة.

 منتخبنا 
َّ

وأضاف رئيس االتحاد القطري لكرة السلة: أن

كأس  بلقب  التتويج  استحق  للشباب  الوطني 

الخليج.. بعد ان قدم مباريات كبيرة على مدار مشواره 

إلى  الوصول  خاللها   
َّ

استحق الخليجية،  البطولة  في 

نهائيات كأس آسيا عن جدارة واستحقاق.

أسرة  إلى  يحسب  اإلنجاز  هذا   
َّ

أن المغيصيب  وأوضح 

ق   للشباب حقَّ
َّ

كرة السلة، السيما أن ُمنتخَبنا الوطني

الخليجية  البطولة  بلقب  بتتويجه  الصعبة  المعادلة 

وحجزه تذكرة العبور إلى نهائيات كأس آسيا.

ناصر الكعبي:

االدعم كان في الموعد
لالتحاد  المساعد  السر  أمين  الكعبي  عجالن  ناصر  أشاد 

العبو  قدمه  الذي  المتميز  بالمستوى  السلة  لكرة  القطري 

الالعبين  إلى  بالشكر  وتوجه  واإلداري  الفني  وجهازهم  الفريق 

الجهد  بنفس  االستمرار  متمنيا  البطولة  في  قدموه  ما  على 

والعطاء وتقديم األفضل خالل االستحقاقات المقبلة. 

السلة  لكرة  القطري  لالتحاد  المساعد  السر  أمين  وأضاف 

ان  واستطاع  البطولة  خالل  الموعد  في  كان  العنابي  إن  قائال 

التتويج  وبعد  الجميع  احترام  واستحق  األنظار،  يخطف 

بلقب كأس الخليج والتأهل لنهائيات كاس آسيا نطمح إلى 

األفضل في االستحقاقات المقبلة.

لالتحاد  المساعد  السر  أمين  الكعبي  عجالن  ناصر  وختم 

اإلمارات  في  البعثة  مع  التواجد  على  حرص  الذي  القطري 

: ان االتحاد القطري لكرة السلة استطاع ان يولي  حديثه قائالاً

االيجابية  النتائج  وبدأت  كبيرا  اهتماما  الشاب  المنتخب 

تظهر بعد حصد برونزية العرب.

سعدون الكواري: 

منتخبنا استحق البطولة
لالتحاد  العام  السر  أمين  الكواري  صباح  سعدون  قدم 

الوطني  منتخبنا  لالعبي  التهنئة  السلة  لكرة  القطري 

على األداء والنتائج التي قدمها الفريق في البطولة.

نجح  العنابي  إن  الوطني  منتخبنا  بعثة  رئيس  وقال 

من  كثيرا  استفاد  أن  بعد  راقية  مستويات  تقديم  في 

وتحقيقه  العربية  البطولة  في  األخيرة  مشاركته 

الميدالية البرونزية. 

ا من إحراز المركز  ن أيضاً  الُمنتخب تمكَّ
َّ

ا إلى أن مشيراً

الُمنتخبات  بطولة  في  البرونزية  والميدالية  الثالث 

ا في  ة للشباب، والتي اخُتتمت منافساتها مؤخراً
َّ

العربي

سيرتاح  المنتخب  الكواري:  سعدون  وأضاف  القاهرة. 

للبطولة  جيدة  بصورة  إعداده  يواصل  ثم  العودة  بعد 

 8/  21 من  بداية  تنطلق  والتي  لها  تأهل  التي  اآلسيوية 

المنافسة  أن  إلى  ا  مشيراً طهران،  اإليرانية  بالعاصمة 

العبي  في  كبيرة  ثقتنا  لكن  وقوية  صعبة  ستكون 

منتخبنا الوطني للشباب.
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حــرب الشـمبــانزي األهلـية

ب  حر

الشمبانزي »جومبي« التي 

استمرت أربع سنوات انتهت بإبادة ممنهجة من إحدى 

المجموعتين لألخرى.

انشقاق مفاجئ بعد »15« سنة من التعايش يبدأ حربًا 

أهلية!

كانت غودال تعمل في متنزه جومبي ستريم الوطني 

بيئاتها  في  الحيوانات  مراقبة  بهدف  تنزانيا  في 

الطبيعية.

وبعد حوالي 15 عامًا من وجودها هناك، الحظت العالمة 

حدثًا غريبًا وغير مسبوق، وهو أن مجتمع الشمبانزي 

قد  »كاساكيال«-  بمجتمع  -المسمى  المتنزه  في 

فصيلين  إلى  مفهوم  سبب  أي  ودون  فجأة  انقسم 

مختلفين. وانتقل المجتمع المنشق، المكون من ستة 

ذكور وثالث إناث، إلى قسم مختلف من الحديقة بينما 

ثمانية  من  اآلن  يتكون  الذي  الرئيسي،  المجتمع  بقي 

أن  هو  لالستغراب  المثير  مكانه.  في  أنثى،  و12  ذكور 

كال الفصيلين بدأ يحرس حدوده الجديدة بشدة، مما 

غير  القاتلة  المشاجرات  من  العديد  حصول  إلى  أدى 

المسبوقة. وخالل هذه المشاجرات، أظهر الشمبانزي 

لسلمي  ا

استثنائية  مستويات  عادة 

ضد  حقيقية  حرب  في  وكأنه  والوحشية  القسوة  من 

العلماء  أوقع  الذي  أرضه.  على  أو  عليه  يتعدى  عدو 

في  الكبير  التغير  هو  كبيرة  حيرة  في  غودال  وخاصة 

شخصيات الشمبانزي الذين عرفتهم لـ15 عامًا!

من ناحية أخرى، كانت تلك الحرب هي الحالة األولى 

قدرة  للشمبانزي  أن  الحيوانات  علماء  فيها  الحظ  التي 

سلوك  وهو  له،  مخطط  بارد  بدم  القتل  على  حقيقية 

كان يعتبر قبل هذه الحادثة مقصورًا على اإلنسان.

بداية الحرب.. كمين مخطط له لقتل أحد 
القردة

بدأت  الحقيقية  الحرب  أن   Big Think موقع  يذكر 

بعد   ،1974 عام  غودي  ُيدعى  شمبانزي  بمقتل 

منطقتين  في  المجتمعين  انفصال  من  قليلة  أشهر 

مختلفتين.

المجتمع  إلى  ينتمي  بالغ  ذكر  وهو  غودي،  كان 

األشجار  أوراق  من  يأكل  »كاهاما«،  المدعو  المنشق 

عندما تعرض لكمين من ِقَبل ستة ذكور من مجموعة 

»كاساكيال«.

الذكور  أحد  أمسك  كيف  كتابها  في  غودال  وتصف 

المعتدون -في حالة  قام  أرضًا، ثم  وألقاه  بساق جودي 

من »الجنون الغاضب«- بتثبيته وضربه وعضه ألكثر 

من عشر دقائق، ثم لسبب غير مفهوم تركوه فجأة.

بعد  مستلقيًا  لحظات  لبضع  حراك  بال  غودي  ظل 

ساقيه،  وإحدى  وجهه،  في  بالغة  بجروح  إصابته 

جراء  شديدة  وكدمات  صدره  من  األيمن  والجانب 

متأثرا  مات  ثم  لها،  تعرض  التي  العنيفة  الضربات 

بجراحه.

لم يتوقف العنف عند هذا الحد، وواصل قرود شمبانزي 

الكاهاما واحدًا تلو اآلخر،  أفراد مجتمع  الكساكيال قتل 

وكأنهم ينتقمون منهم النشقاقهم عنهم!

أعمال عنف مع سبق اإلصرار

أسفرت  بها،  قاموا  التي  الهجمات  عشرات  بين  من 

خمسة عن حوادث قتل ولم تدم كل من هذه المواجهات 

المصيرية أكثر من عشر دقائق فقط! وقد تم جر جميع 

الضحايا الخمسة وتثبيتهم وضربهم وعضهم.

وفي حين أن معظم ضحايا المداهمات هم من الذكور، 

ومع  أيضًا،  اإلناث حدثت  التي تستهدف  الهجمات  فإن 

ذلك فإنها تنطوي على قدر أقل من العدوانية.

وربما كانت أكثر عمليات القتل مأساوية هي تلك التي 

الذي  جالوت  ُيدعى  مسن  شمبانزي  ضحية  فيها  وقع 

حاول أن يكون ودودًا مع أعضاء مجتمع كاساكيال طوال 

الصراع، لكن ذلك لم ينقذه من العنف.

من  الشمبانزي  من  فقط  ذكور  ثالثة  بقي  قتله،  وبعد 

التالية  الضحية  الحياة.  قيد  على  كاهاما  مجتمع 

شلل  من  يعاني  كان  شمبانزي  تشارلي،  كانت 

األطفال، مما جعله هدفًا سهاًل.

ثم اختفى أحد قردة الشمبانزي من كاهاما ربما خوفًا 

من القتل، وتمكن آخر ذكر من البقاء على قيد الحياة 

لمدة عام آخر حتى ُقتل في النهاية.

وفي المجموع، استمرت الحرب أربع سنوات حتى عام 

المجتمع  على  القضاء  تم  عندما  فقط  وانتهت   1978
.Discover Magazine المنشق تمامًا، كما يشير موقع

هل تحاكي سياسات حرب الشمبانزي تلك عند 
البشر؟

بالنسبة لعلماء الحيوان، أظهرت حرب جومبي كيف 

الذي  وأن  والحيوان  اإلنسان  سلوك  يتداخل  أن  يمكن 

السلطة  على  لصراع  نتيجة  كان  األرجح  على  حصل 

إلى  األمر  به  انتهى  والذي  الذكور،  المجتمع  أفراد  بين 

حرب منظمة.

إلى  الهجمات  تنفيذ  به  تم  الذي  االتساق  يشير  كما 

وليس  الشمبانزي،  ِقَبل  من  متسق  سلوك  كانت  أنها 

المعركة.  حماس  خضم  في  حصلت  عبثية  حوادث 

إيجاد  العلماء  يستِطع  لم  نفسه،  الوقت  في  لكن 

العنف  شديدة  الشمبانزي  لطبيعة  حاسم  تفسير 

التي ظهرت فجأة، لكن هناك بعض الفرضيات.

تنافس على الموارد الطبيعية واإلنجابية؟

مانسون  جوزيف  العالمان  حاول  أكاديمي  بحث  في 

وريتشارد رانجهام تفسير ما وصفوه بالغارات المميتة 

لقردة الشمبانزي، ورغم أنهما لم يصال إلجابة حاسمة 

التنافس  وهما  ممكنتين،  لفرضيتين  توصال  لكنهما 

على الموارد الطبيعية وكذلك الموارد اإلنجابية.

كاساكيال  مجتمع  بالتأكيد  يناسب  التفسير  هذا 

تقريبًا  متساوية  أعدادًا  االنقسام  قبل  يضم  كان  الذي 

ال  التقسيم  هذا  واإلناث.  الذكور  من  األعضاء  من 

تكون  التي  الشمبانزي  لمجتمعات  مثاليًا  يعتبر 

اإلناث عدد  أكثر استقرارًا عندما يتجاوز عدد األعضاء 

الذكور.

إذ تؤدي النسب الجنسية المتحيزة للذكور إلى زيادة 

هذه  اتخذت  جومبي،  في  الذكور.  بين  المنافسة 

كل  يقاتل  حيث  العصابات،  حرب  شكل  المنافسة 

مجتمع من أجل الحق في إناث اآلخر.

تفسير آخر.. لم يتكلف قردة الكاسكيال أي 
خسائر، قتلوا ألنهم يستطيعون!

رغم أن الفرضية السابقة مقنعة، لكنها ال تزال تفشل 

مجموع  مارستها  التي  المفرطة  القسوة  تفسير  في 

كاساكيال.

وللعثور على إجابة، لم ينظر الباحثون في فائدة القتل 

من قبل التحالف بل إلى تكلفته التي كانت في حالة 

الشامبانزي قليلة أو معدومة.

فقد تم تنفيذ المداهمات في مجموعات كبيرة، وكانت 

المصحوب  غير  الفردي  الشمبانزي  فقط  تستهدف 

بذويه، ثم يتم تثبيت هذه الشمبانزي، بحيث يمكن 

دون  يريدونه  الذي  الضرر  كل  يلحقوا  أن  للمعتدين 

القلق من احتمال تعرضهم لألذى.

»البعد يخلق العداء«.. االنشقاق كان السبب!

تسمى  النفس  علم  في  ومعروفة  قديمة  نظرية  هناك 

بين  االتصال  أن  إلى  تشير  االتصال«  »فرضية 

ظروف  ظل  وفي  المثالية  الناحية  -من  مجموعتين 

متساوية- يعزز التسامح والقبول.

وفي حين أن هذه الفرضية في األساس وجدت لدراسة 

قرود  حالة  على  أيضًا  تنطبق  أنها  إال  البشري،  السلوك 

وتوقف  المجموعتين  انفصال  بمجرد  إذ  جومبي، 

االتصال اشتد العداء بينهما وتالشى أي احتمال لحلول 

السالم بينهما تمامًا بين صراع »نحن« مقابل »هم«.

ليست  جومبي  في  الشمبانزي  حرب  أن  حين  وفي 

مطابقة تمامًا للحرب البشرية، إال أنها متشابهة بشكل 

الفت للنظر في الوحشية والوالء للمجموعة.

دامت »4« سنوات

»لسنوات عديدة، كنت أؤمن أن الشمبانزي إلى حد كبير 

ألطف منا، وفجأة وجدت أنه يمكن أن يكون بنفس القدر 

من الوحشية«.

المقتطف أعاله مأخوذ من كتاب بعنوان »ثالثون عامًا مع 

الشمبانزي في جومبي« الذي كتبته العالمة جين غودال، 

وعلى وجه التحديد من فصل بعنوان »الحرب« تصف فيه 

الكابتة واحدًا من أكثر الصراعات المروعة التي حدثت في 

مملكة الحيوان:

الغامضة« »السيدة  سر 
المومياء  جمجمة  في  التشوهات  تشير 

عليها  ُأطلق  التي  العادية،  غير  الحامل 

ورم  وجود  إلى  الغامضة«،  »السيدة  اسم 

يلزم  ولكن  اليسرى،  العين  خلف  كبير 

من  للتأكد  االختبارات  من  المزيد  إجراء 

أن الورم كان سرطانيا.

الحامل من مدينة طيبة  المومياء  جاءت 

المصرية القديمة )األقصر حاليا(، ويعود 

الميالد  قبل  األول  القرن  إلى  تاريخها 

تابوت  في  عليها  العثور  تم  ولكن  تقريبا 

ألول  الحجري  التابوت  فتح  وبعد  كاهن. 

مرة، فوجئ الباحثون في »مشروع مومياء 

وارسو« في بولندا بالعثور على بقايا أنثى 

بدأوا  ما  وسرعان  بالداخل،  معروفة  غير 

حول  أدلة  عن  بحثا  الجثة  تحليل  في 

سبب حفظها في نعش شخص آخر.

باحثون  أصدر   ،2021 أغسطس  في 

األشعة  أن  تزعم  دراسة  المشروع  من 

كشفت  الغامضة  للسيدة  المقطعية 

مما  رحمها،  داخل  جنين  بقايا  عن 

في  معروفة  حامل  مومياء  أول  يجعلها 

العالم. وقدر الفريق أن المرأة توفيت في 

الحمل.  من  والعشرين  الثامن  األسبوع 

أخرى  دراسة  وصفت  الماضي،  ويناير 

كيف  نفسه  البولندي  البحثي  للفريق 

داخل  بيضة  مثل  مخلال،  الجنين  كان 

المومياء.

إذا  ومع ذلك، تساءل بعض الخبراء عما 

كانت المومياء حامال في األصل بالفعل؟ 

واقترح الباحثون أن الجنين المتحجر قد 

مشوهة،  تحنيط  حزمة  الواقع  في  يكون 

محل  لتحل  الجسم  في  وضعها  تم 

عملية  أثناء  في  أزيلت  التي  األعضاء 

التحنيط.

أنه  نفسه  البحث  فريق  أعلن  ومؤخرا، 

من المحتمل أن السيدة الغامضة كانت 

الذي  األنفي،  البلعوم  بسرطان  مصابة 

يؤثر على الفم، وتجويف األنف، والقصبة 

الهوائية، وفقا لمدونة نشرها باحثون في 

»مشروع مومياء وارسو«.
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سعد المهندي

خالل وقت نزول األمطار

»البيئة« تضبط شاحنة 
داخل إحدى الروض

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بدوريات 

خالل  الروض  إحدى  داخل  شاحنة  البيئية  المراقبة 

 32 رقم  لقانون  مخالفة  في  وذلك  األمطار،  نزول  وقت 

النباتية  بالبيئة  اإلضرار  منع  بشأن   1995 لسنة 

الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  تم  وقد  ومكوناتها، 

تجاه المخالفة.

منع  بشأن   1995 لسنة   )32( رقم  قانون  أن  يذكر 

أنه  على  ينص  ومكوناتها  النباتية  بالبيئة  اإلضرار 

يحظر مرور السيارات والمعدات واآلليات عشوائيا في 

الطرق  على  مرورها  ويقتصر  النباتية،  البيئة  مناطق 

المخصصة لها، ويعاقب على ذلك.

بعدم  االلتزام  ضرورة  الكريم  بالجمهور  الوزارة  وتهيب 

النباتية  البيئة  لمناطق  واآلليات  بالمركبات  الدخول 

الطرق  واالقتصار على استخدام  من روض ومحميات، 

الممهدة، وذلك لحماية بيئة قطر.

 السنة )27( - األحد  9 من المحرم  1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م العدد )9834(

3:40 ص

11:40 ص

3:08 م

6:17 م

7:47 م

يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

الطقس على الساحل غبارا عالقا في البداية 

لسحب  فرصة  مع  ورطبا  نهارا،  حارا  يصبح 

غبار  يصاحبه  البحر  عرض  وفي  محلية 

الرياح  وتكون  أحيانا.  متفرقة  وسحب  عالق 

البداية،  في  االتجاه  متغيرة  الساحل  على 

تصبح أغلبها شمالية شرقية، ويتراوح مدى 

وتكون  كيلومترات،  و8   4 بين  األفقية  الرؤية 

 43 الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أعلى 

والصغرى 33 درجة مئوية.

سينما المول )1(

3:00المينيونز: نهوض غورو

5:20تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

7:00تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

9:00تسليم أهالي

11:00قطار فائق السرعة

سينما المول )2(

3:15التيلجو

6:00قطار فائق السرعة

8:30التيلجو

11:00الهندية

سينما المول )3(

3:00تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

5:00المالياالم

8:00المالياالم

11:00المالياالم

سينما كتارا )1(

5:30بحبك

7:30قطار فائق السرعة

10:00قطار فائق السرعة

سينما كتارا )2(

5:00مافريك، توب غان

8:00مافريك، توب غان

11:00قطار فائق السرعة

سينما كتارا )3(

4:30تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

6:30المينيونز: نهوض غورو

8:30عيد الفصح

10:30مافريك، توب غان

سينما رويال بالزا  )1(

3:10تحالف دي سي للحيوانات الخارقة

5:00المالياالم

6:45المالياالم

المالياالم
8:00

11:00التيلجو

سينما رويال بالزا )2(

3:15التيلجو

6:00عيد الفصح

7:45التيلجو

10:30المالياالم

سينما رويال بالزا )3(

3:30التاميلية

5:45الهندية

8:15قطار فائق السرعة

10:45قطار فائق السرعة

عقد اللقاء التعريفي 
إعالن قرارات القبول بجامعة لوسيل.. اليوم»15« الجاري

الَقبول  قرارات  اليوم  لوسيل  جامعُة  ُتعلُن 

 ،2022 خريف  لفصل  البكالوريوس  ببرامج 

وذلك بعد إغالق باب التقديم اإللكتروني.

وستقوُم الجامعُة بعقد اللقاء التعريفي للطلبة 

المستجدين في األيام من 15 إلى 17 أغسطس، 

الحادي  في  الفعلية  الدراسُة  ستبدأ  بينما 

والعشرين من الشهر نفسه.

كلية  وهي  كلياتها  أحدث  الجامعة  ودشنت 

من  جديدة  حزمة  وطرح  المعلومات  تكنولوجيا 

البرامج األكاديمية المتنوعة التي تعد األولى من 

المفتوح  اليوم  خالل  وذلك  قطر،  دولة  في  نوعها 

الذي نظمته الجامعة في أبريل الماضي.

المطروحُة  الجديدُة  التخصصاُت  وتتماشى 

حرَص  وتعكس  العمل،  سوق  متطلبات  مع 

قطاعات  احتياجات  تلبية  على  الجامعة 

ظل  في  خاصًة  المختلفة،  والعلوم  الصناعة 

كما  الدولة.  تشهدهما  اللذين  والتطور  التوسع 

البرامج  هذه  خالل  من  لوسيل  جامعة  تسعى 

وتطلعاتهم،  الطالِب  احتياجات  تلبية  إلى 

مسيرة  ودعم  العصر  مواكبة  إلى  باإلضافة 

التنمية والبناء في دولة قطر.

الجامعة   
َّ

نمو الجديدة  البرامج  طرح  ويعكُس 

جديدة  برامج  بتطوير  واهتماَمها   
َّ

المستمر

ي احتياجات المجتمع في قطر، وفي منطقة 
ِّ

تلب

من  كبيًرا  عدًدا  تمنح  كما  بأسرها،  الخليج 

مرحلة  في  دراساتهم  لمواصلة  الفرصَة  الطالب 

جامعة  وتتمّيز  الدولة.  داخل  البكالوريوس 

للطالبات  منفصلة  مباٍن  بتخصيص  لوسيل 

عن مباني البنين، كما تمتاُز بطرح تخصصات 

ي احتياجات سوق العمل.
ِّ

نوعية تلب

وتفتح جامعة لوسيل أبواَب األمل في االلتحاق 

ة أمام الحاصلين 
َّ

المباشر بالدراسة الجامعي

الشهادة  خريجي  من   %  65 نسبة  على 

االلتحاق  فرصة  لهم  تتح  لم  ممن  الثانوية 

بجامعة قطر، والتي حددت معدل 70 % حًدا 

أدنى لاللتحاق بها.

 5 في  البكالوريوس  درجة  الجامعة  وتمنح 

وتقنيات  والتسويق  القانون،  هي:  تخصصات 

وبرنامج  والغاز،  النفط  إدارة  وبرنامج  التوزيع، 

آداب  وبرنامج  اإلنجليزية،  اللغة  تدريس 

الدراسة  للطلبة  يمكن  كما  الفرنسية،  اللغة 

اإلجراءات  انتهاء  حال  مباشر  بشكٍل  بالجامعة 

وعودة  كورونا  بجائحة  الخاصة  االحترازية 

يمكنهم  أو  عليه،  كانت  لما  الطبيعية  الحياة 

كل  الجامعة  تتخذ  حيث  ُبعد،  عن  الدراسة 

ُبعد،  عن  بالتعلم  الخاصة  الفنية  اإلجراءات 

هي:  لغات،  بثالث  الدراسية  برامجها  وتقدم 

العربية واإلنجليزية والفرنسية.

حيال المواد اإلدمانية الخطرة

»صيفي العربي« يوعي بالتربية الوقائية

الشبابية  اللجنة  بين  التعاون  إطار  في 

العربي  بالنادي  الصيفي  النشاط  وإدارة 

بإدارة  والتوعية،  اإلعالم  وقسم  الرياضي 

الدراسات والشؤون الدولية باإلدارة العامة 

الداخلية،  بوزارة  المخدرات  لمكافحة 

ألقى الدكتور/  نادر محمد عبارة محاضرة 

حيال  الوقائية  »التربية  عنوان  تحت 

المواد اإلدمانية الخطرة«.

 وتناول المحاضر تعريف المواد المخدرة 

المشاركين  عرف  كما  وأنواعها،  الخطرة 

باإلدمان وأنواعه ومراحله، وكذلك العوامل 

المواد  تعاطي  إلى  تؤدي  التي  الرئيسية 

واالجتماعية  البيئية  كالعوامل  المخدرة 

وغيرها،  والعولمة  الديني  الوازع  وضعف 

الوقاية  سبل  بين  الحضور  مع  حوار  وفي 

الحياتية  المهارات  كتعزيز  اإلدمان  من 

واالبتعاد  الحنيف  ديننا  بمبادئ  وااللتزام 

عن أقران السوء والمشاركة في األنشطة 

والفنية  والعلمية  والثقافية  الرياضية 

لإلنترنت  األمثل  واالستخدام  وغيرها، 

المعرفة  زيادة  خالل  من  التواصل  ومواقع 

لحياة  الضرورية  المهارات  واكتساب 

الشباب ومستقبلهم.

القطري  المخدرات  بقانون  عرف  كما 

والمواد المتصلة بتعاطي المواد المخدرة 

مسؤولية  ومنها  لها،  والترويج  بها  واالتجار 

وحمل  المشبوهة  األماكن  في  الجلوس 

فضال  محتواها  معرفة  دون  الغير  أغراض 

عن إساءة استخدام العقاقير الطبية التي 

خاصة،  طبية  وصفة  استخدامها  يتطلب 

المواد  تعاطي  من  الشرعي  الحكم  وبين 

والمخدرات  كالكحول  الخطرة  اإلدمانية 

قدم  المحاضرة  ختام  وفي  وغيرها. 

براثن  في  الوقوع  لتجنب  عامة  نصائح 

وزيادة  السوء،  رفاق  عن  كاالبتعاد  اإلدمان 

التي  الخطرة  المواد  بمخاطر  الوعي 

من  المساعدة  وطلب  اإلدمان،  تسبب 

التقليد  عن  واالبتعاد  االختصاص،  ذوي 

السلوكيات  تبني  وضرورة  األعمى، 

وأخالقنا  قيمنا  من  تعزز  التي  اإليجابية 

النبيلة وموروثنا الثقافي وعاداتنا األصيلة.

الدوحة           $
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سلمان المالك

 السنة )27( - األحد  9 من المحرم  1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م العدد )9834(

أنت لها!
استعمل معاوية بن أبي سفيان عبد الرحمن بن 

خالد بن الوليد على الجيش وقد جمعت الروم 

جيشها لقتال المسلمين، وكتب له عهدا، ثم قال 

له: ما تصنع بعهدي هذا؟

فقال: أتخذه إماما فال أتجاوزه.

فقال له معاوية: رد إلي عهدي.. وقام بعزله!

ثم بعث إلى سفيان بن عوف الغامدي، وقال له: 

لقد وليتك إمارة الجيش، وهذا عهدي، فما أنت 

صانع به؟

فقال: أتخذه إماما ما وافق الحزم، فإن خالفه 

خالفته، وأعملت رأيي!

فقال له معاوية: أنت لها!

إن الذي كان يبحث عنه معاوية في الرجال الذين 

يستخدمهم، هو أحد مبادئ اإلدارة الحديثة اليوم، 

أال وهو مبدأ التفويض!

بمعنى أن رئيس الحكومة يكلف وزيرا لحقيبة 

وزارية، ليرى واقع الحال، ويتخذ القرارات بناء 

على ما رأى، ال أن يرجع إليه في كل صغيرة 

وكبيرة!

فما الحاجة إلى شخص عاجز عن اتخاذ أي قرار!

ومبدأ التفويض في اإلدارة كان أول من أرساه 

في اإلسالم هو الخليفة األول، وصديق هذه األمة 

سيدنا أبوبكر، فقد كان يولي الرجل أمرا، ويضع 

له المبادئ العامة، ثم يترك له التفاصيل، يعمل 

بها رأيه، ألن الذي يشهد الحدث أبصر من الذي لم 

يشهده، والذي يعيش الواقع أعلم به من الغائب 

عنه!

وعلى هذا سار عمر بن الخطاب، فعندما فتح أبو 

عبيدة بن الجراح أنطاكية، أرسل إليه يستأذنه 

في عدم اإلقامة فيها، ومواصلة القتال.

فأرسل إليه الفاروق يقول: أنت الشاهد وأنا 

الغائب، والشاهد يرى ما ال يرى الغائب، وأنت 

بحضرة عدوك، وعيونك يأتونك باألخبار، فإن 

رأيت أن الدخول إلى الروب )مدينة قريبة من 

معسكر الجيش( صوابا فأرسل سراياك على 

بركة الله!

والتفويض ليس لإلدارات العامة، وال للجيوش 

فقط! إنه ينفع في البيوت كذلك، البيت الذي 

تأخذ الزوجة فرصتها في إدارة شؤونه الداخلية، 

في تفاصيل حياتية يومية هو بيت ناجح، 

فارفعوا أيديكم قليال! الزوج الذي يريد أن يتدخل 

في كل صغيرة وكبيرة حتى في مكان الكنبة 

والمزهرية، غثيث وممل!

أول مصرية تصعد »إفرست«
قبل وصولها إلى قمة جبل »إفرست« كأول مصرية، لم تتخيل 

منال رستم أن جثتين ستكونان في استقبالها عند أعلى نقطة.

وكشفت منال رستم، وهي أول مصرية تتسلق جبل إفرست، 

عن عثورها على جثتي اثنين من المتسلقين عند القمة الثالثة 

من الجبل ضمن سلسلة هيمااليا.

الجسدي  التدرب  من  أكثر  ذهنيا  تدربت  إنها  »رستم«  وقالت 

على صعود الجبل، من خالل الخضوع لجلسات تأمل.

بها،  سأمر  التي  الصعبة  األوقات  في  أفكر  »كنت  وأضافت: 

ذلك  رأيت  أن  إلى  أصدق  ولم  جثثا،  سأرى  أنني  وسمعت 

بنفسي«. وأشارت »رستم« إلى أن المتسلق يتعين عليه توقيع 

إقرار قبل الصعود عن كيفية التصرف في جثمانه حال وفاته 

هل يعيدونه إلى ذويه أم يبقى حيث لفظ أنفاسه.

قرب  لها  صورة  عاًما،   39 العمر  من  البالغة  »رستم«،  وعرضت 

جثة أحد القتيلين، وقالت إنه توفي عام 2019 بعدما انتهى معه 

األكسجين.

جبل  رستم  منال  تسلقت  إفرست،  قمة  صعودها  وقبل 

في  »إلبروس«  وقمة  كينيا،  وجبل  تنزانيا،  في  »كليمنجارو« 

روسيا، وقمة »أكونكاجوا« في األرجنتين.

آن هيش 
في حال حرجة

الخطر  حال  في  المستشفى  إلى  هيش  آن  األميركية  الممثلة  نقلت 

بعد تعرضها لحادث سير الجمعة في لوس أنجليس، على ما أفادت 

وسائل إعالم أميركية عدة. وأفادت أجهزة اإلنقاذ في لوس أنجليس بأن 

سيارًة اصطدمت بمنزل مؤلف من طبقتين في حي مار فيستا »مما تسبب 

التي  المرأة  أن  وأضافت  هائل«،  حريق  واندالع  جسيمة  أضرار  تسجيل  في 

كانت تقود السيارة »ُنقلت إلى المستشفى في حال حرجة«. وأكدت وسائل 

إعالم أميركية عدة معلومات نشرها موقع »تي إم زي« المتخصص في أخبار 

المشاهير وتشير إلى أن سائقة السيارة من نوع »ميني كوبر« زرقاء اللون 

هي الممثلة آن هيش.  واصطدمت سيارة الممثلة البالغة 53 سنة 

بدايًة بمرأب أحد المنازل قبل أن تصطدم بالفيال في مار فيستا 

وتوقع أضرارًا كبيرة، بحسب وسائل اإلعالم.

غازات بركانية 
تهدد ريكيافيك
إلى  تصل  قد  وهي  مجاورة  بلدة  آيسلندا  في  ثائر  بركان  من  منبعثة  سامة  غازات  تهدد 

العاصمة ريكيافيك، بحسب مكتب األرصاد الجوية اآليسلندية. وتوّقعت الهيئة تلّوثا جّويا 

شديدا بهذه الغازات في بلدة فوغار التي تقطنها ألف نسمة تقريبا على بعد حوالي خمسة 

كيلومترات عن شمال شرق فاغرادالسفيال حيث دخل بركان في حالة ثوران. وقالت إنه 

من المحتمل أن يصل التلّوث إلى ريكيافيك، على بعد أربعين كيلومترا من الموقع، بحلول 

السبت.

ميكروغرام   2600 إلى  الكبريت  أكسيد  ثاني  مستويات  تصل  وقد 

في المتر المكّعب، وهي نسبة تعّد »غير سليمة لمن يعانون 

من حساسيات«، وفقا لوكالة البيئة اآليسلندية. غير أن 

مصلحة األرصاد الجوية لفتت إلى أن توقعاتها قد ال 

تكون صائبة، إذ إن »مقذوفات الثوران متقّطعة«. 

تعليم الطهي للسياحبحيرة تعانق السحاب

تستقطب بحيرة »قره كول« في والية تونج 

الطبيعة،  عشاق  )شرق(،  التركية  إيلي 

صخب  عن  االبتعاد  في  الراغبين  السيما 

المدينة واالستمتاع بهدوء الطبيعة.

تقع البحيرة على ارتفاع ألفين و500 متر عن 

سالسل  بين  الغيوم،  تالمس  البحر،  سطح 

تركيا،  شرقي  و»مرجان«  »مونزور«  جبال 

والية  شمالي  »أووجق«  لمنطقة  إدارًيا  وتتبع 

تونج إيلي.

تتمتع المنطقة، حيث تقع البحيرة، بجمال 

وعشاق  محبي  من  الكثير  يستقطب  خالب 

الطبيعية  بالمناظر  تزخر  كما  الطبيعة، 

واألوابد التاريخية والثقافية. وتضم المنطقة 

الطبيعية  والينابيع  الشالالت  من  مجموعة 

الوطنية  المحمية  إلى  إضافة  والبحيرات، 

التي  »كبير«  وهضبة  مونزور،  جبال  في 

تعتبر من أهم وجهات االستقطاب السياحي 

بالوالية.

بين  زرقاء  بقعة  أنها  لو  كما  البحيرة  وتبدو 

سالسل الجبال، فضاًل عن كونها واحدة من 

أكثر األماكن زيارة من قبل عشاق الطبيعة 

خالل فصل الصيف على وجه التحديد.

ويتوافد الزوار الراغبين في رؤية البحيرة، إلى 

قرية »كوسه لر« بمركباتهم، قبل البدء بعد 

لمواصلة  الالزمة  االستعدادات  بإجراء  ذلك 

رحلتهم سيرا على األقدام.

شهد أحد الفنادق في منطقة مناوغات السياحية 

دورة  افتتاح  تركيا  جنوبي  أنطاليا  والية  في 

التركية  األطباق  طهي  كيفية  السياح  لتعليم 

رئيسية  وجهة  أنطاليا  والية  وتعتبر  المميزة. 

الساحرة  طبيعتها  بسبب  عالمًيا،  للسياح، 

إلى  باإلضافة  والثقافية  التاريخية  وقيمها 

الخمسة  ذو  الفندق  وينظم  األخاذة.  شواطئها 

يقضون  الذين  للسياح  أسبوعًيا،  نجوم، 

تعليمية  دورات  قومكوي،  منتجع  في  عطالتهم 

على الطبخ التركي. وخالل الدورات، يتم تدريس 

مثل  الشهيرة  التركية  األطباق  تحضير  كيفية 

أضنة  وكباب  بأنواعها  والمحاشي  الفطائر 

وكباب الباذنجان، مما يجذب اهتماًما كبيًرا من 

السياح.

حدًثا  تعتبر  باتت  التي  الدورة،  نهاية  وفي 

أسبوعًيا يذخر بألوان شتى من األطباق التركية، 

يتم منح السائحين شهادة مشاركة.

وخالل األسبوع الماضي، أكملت الدورة التدريبية 

السياح  من  شخًصا   14 من  مؤلفة  مجموعة 

واأللبان  والمقدونيين  والروس  والسلوفاك  األلمان 

والسويسريين.

لعرض  الطهاة  وقبعات  مآزر  السياح  وارتدى 

في  يشرعوا  أن  قبل  مدربيهم،  أمام  مهاراتهم 

ولف  المخبوزة،  والفطائر  المعجنات  صناعة 

ووضع  أضنة،  كباب  وتحضير  العنب،  أوراق 

الخبز في األفران.


