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بحلول شهر رمضان المبارك 

صاحب السمو يستقبل المهنئين
صاحب السمو يهنئ رئيس باكستان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 

بشهر  المهنئين  جموع  المفدى، 

لوسيل  بقصر  المبارك،  رمضان 

العامر مساء أمس.

معالي  سموه  استقبل  فقد   

عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ 

رئيس  ثاني،  آل  جاسم  بن 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

بن  حسن  السيد  وسعادة 

مجلس  رئيس  الغانم،  عبدالله 

السعادة  وأصحاب  الشورى، 

الوزارات  ووكالء  والوزراء  الشيوخ 

الشورى،  مجلس  وأعضاء 

المواطنين. والسادة 

التهاني  األمير  سمو  تبادل  وقد   

المهنئين  جموع  مع  والتبريكات 

داعين  الكريمة،  المناسبة  بهذه 

الله العلي القدير أن يعيدها على 

دولة قطر وشعبها بالخير واليمن 

والبركات.

الشيخ  سمو  االستقبال  حضر   

جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل 

الشيخ  وسمو  لألمير،  الشخصي 

ثاني،  آل  خليفة  بن  عبدالله 

خليفة  بن  محمد  الشيخ  وسمو 

جاسم  الشيخ  وسعادة  ثاني،  آل 

من  وعدد  ثاني،  آل  خليفة  بن 

الشيوخ. السعادة  أصحاب 

سموه تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة

 الدوحة- قنا- أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

من  عدد  عن  عفوا  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 

شهر  بمناسبة  سامية،  أميرية  مكرمة  في  السجناء 

رمضان المبارك.

 بمناسبة شهر رمضان المبارك 

صاحب السمو يعفو عن سجناء

»خيام اإلفطار«.. إخاء وتكافل
 تستقبل آالف الصائمين يوميًا 

يتكرر  وإنساني  رمضاني  مشهد 

المباركة،  األيام  هذه  بمثل  عام  كل 

من  الصائمين  آالف  يتوافد  حيث 

والمقيمين  والوافدين  والعزاب  العمال 

موائد  على  الدوحة،  في  األجانب 

اإلفطار الجماعي الموزعة في مختلف 

المؤّسسات  دأبت  وقد  الدولة،  مناطق 

خيام  إقامة  على  الخيرية  والجمعيات 

تستهدف  التي  الصائمين،  إفطار 

السبيل،  وعابري  والعزاب  العمال 

المجتمعية  المسؤولية  من  كنوع 

على  الحّث  عن  فضاًل  والُمساعدة، 

الكريم،  الشهر  في  والثواب  الخير 

متنّوعة  إفطار  وجبات  بتقديم 

بوقت  المغرب  أذان  قبل  للصائمين، 

كاٍف.

في  تنتشر  التي  اإلفطار  خيام  وتشهد 

محسنين،  نفقة  على  رمضان  شهر 

في كثير من األحياء، جنبًا إلى جنب 

التي  الجماعي،  اإلفطار  خيام  مع 

تشرف عليها الجمعيات والمؤسسات 

بالدولة،  عديدة  مواقع  في  الخيرية 

أجواء  يعكس  الذي  األمر  كبيرا،  إقباال 

خالل  الخير  فعل  على  التنافس 

الشهر الفضيل، حيث تراعي الجهات 

في  الجماعي  اإلفطار  لخيام  المنظمة 

تكون  أن  السكنية  والمناطق  األحياء 

الخيام مريحة ومكيفة الهواء ولها أكثر 

التدافع  لتفادي  ومخرج  مدخل  من 

والزحام.

كتب          أكرم الفرجابي 

فتح إعادة القبول .. »26« الجاري
 جامعة قطر

تمديد مهلة اإلقرار 
الضريبي حتى »31« مايو

 ينظم »20« فعالية 
خالل رمضان 

 تدفقات 
سياحية 
للميناء 
القديم

المجالس الرمضانية تعزز العادات
 مواطنون لـ $: 

أكد عدد من المواطنين لـ $ أن 

شهر  في  القطرية  المجالس  ارتياد 

رمضان المبارك يعد من أبرز العادات 

يعكف  التي  التراثية  والتقاليد 

نظًرا  عليها،  الحفاظ  على  قطر  أهل 

المحبة  أواصر  توطيد  في  ألهميتها 

وتعزيز  المجتمع  أفراد  بين  ة 
َّ

واألخو

مشيرين  األقارب،  بين  األرحام  صلة 

إلى أن المجالس الرمضانية تتأهب 

من  والمدعّوين  الضيوف  الستقبال 

األقارب واألصدقاء والجيران.

كتب         محمد ابوحجر

الطلبة الذين سبق لهم الدراسة
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سموه تبادل معهم التهاني والتبريكات بهـــــــــــــــــــــذه المناسبة الكريمة في قصر لوسيل العامر 

صــاحــب السـمـو يستقــبل المهنئـــــــــين بحلـول شهر رمضان المبارك

الدوحة- قنا- استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، جموع المهنئين بشهر 

رمضان المبارك، بقصر لوسيل العامر مساء أمس.

عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  معالي  سموه  استقبل  فقد 

الخارجية،  الوزراء وزير  آل ثاني، رئيس مجلس  بن جاسم 

مجلس  رئيس  الغانم،  عبدالله  بن  حسن  السيد  وسعادة 

الشورى، وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ووكالء الوزارات 

وأعضاء مجلس الشورى، والسادة المواطنين.

وقد تبادل سمو األمير التهاني والتبريكات مع جموع المهنئين 

بهذه المناسبة الكريمة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها 

على دولة قطر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

ثاني،  آل  حمد  بن  جاسم  الشيخ  سمو  االستقبال  حضر 

الممثل الشخصي لألمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة 

وسعادة  ثاني،  آل  خليفة  بن  محمد  الشيخ  وسمو  ثاني،  آل 

الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، وعدد من أصحاب السعادة 

الشيوخ.
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صاحب السمو يستقبل المهنئين
بحلول شهر رمضان المبارك
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تناولها مؤتمر قطر األول على مدى ثالثة أيام

تأثير األمراض المعدية على الصحة
الصحية  الرعاية  شركاء  استضاف 

األول  قطر  مؤتمر  مؤخرًا  قطر  دولة  في 

كل  في  عقد  الذي  المعدية  لألمراض 

والمحاكاة  لالبتكار  إتقان  مركز  من 

الدوحة،  فيرمونت  وفندق  الطبية 

األمراض  أهمية  على  المؤتمر  وركز 

الصحة  على  وتأثيرها  المعدية 

والحياة. 

شارك في المؤتمر متحدثون معروفون 

والدولي،  المحلي  المستويين  على 

مجال  في  التطورات  آخر  وقدموا 

األخرى  والجوانب  المعدية  األمراض 

والتي  باألمراض  المرتبطة  الهامة 

باإلضافة  المعدية،  العوامل  تسببها 

مختلفة  مواضيع  إلى  التطرق  إلى 

تعتبر محط اهتمام لشريحة واسعة 

من المتخصصين في الصحة.

الدكتور  من  كل  أشار  جانبهما  من   

المؤتمر  رئيس  الخال-  اللطيف  عبد 

المعدية  األمراض  قسم  ورئيس 

والدكتورة  الطبية،  حمد  بمؤسسة 

المشارك  الرئيس  المسلماني-  منى 

قسم  رئيس  ومساعد  للمؤتمر 

األمراض المعدية، إلى أن العالم يشهد 

إعداد  في  ثابتا  تدريجيا  انخفاضا 

الوفيات الناجمة عن األمراض المعدية 

؛  األخيرة  الثالثين  السنوات  خالل 

التطورات  إلى  ذلك  في  الفضل  ويعود 

والصرف  العامة  النظافة  مجاالت  في 

الحياة  ومعايير  والتغذية  الصحي 

ومعايير  العامة،  والصحة  والتعليم 

والتشخيص  والتطعيمات  الوقاية 

والتقدم العالجي.

الخال:  اللطيف  عبد  الدكتور  ويقول 

الوفيات  معدالت  أن  المقدر  »من 

األمراض  عن  الناجمة  العالمية 

لكل  وفاة   232 من  تراجع  قد  المعدية 

 105 إلى   1990 عام  في  نسمة   100000
من  الرغم  وعلى   .2019 عام  في  وفيات 

األمراض  أن  إال  المطمئنة  األعداد  هذه 

رئيسيا  مصدرا  تزال  ال  المعدية 

وتقع  والوفاة  بالمرض  لإلصابة 

فتكا  األكثر  العشرة  األمراض  ضمن 

باإلنسان«.

اللطيف،  عبد  الدكتور  وبحسب 

العقود  خالل  تحقق  الذي  النجاح  فإن 

نتيجة  تراجع  قد  الماضية  الثالثة 

التي  األخيرة   19 كوفيد  جائحة  ظهور 

الوفيات  من  كبيرة  بأعداد  تسببت 

وصلت إلى أكثر من 15 مليون شخص 

حول العالم سواء بشكل مباشر أو غير 

مباشر إضافة إلى تسببها في تعطيل 

مكافحة  وبرامج  األطفال  تطعيمات 

المناعة  نقص  وفيروس  السل 

البشرية.

األمراض  إلى  »باإلضافة  ويضيف: 

والتي ظهرت مجددا  الناشئة  المعدية 

هناك  العالم،  من  مختلفة  أجزاء  في 

اإلنسان  صنع  من  أخرى  مشاكل 

مثل  المعدية  العوامل  مكافحة  تعيق 

النطاق  والواسعة  المتزايدة  المقاومة 

مسببات  بين  الميكروبات  لمضادات 

المتزايدة  واالنبعاثات  األمراض، 

تؤدي  التي  الدفيئة  للغازات  باستمرار 

إلى التغير السريع في المناخ«.

وحث الدكتور عبد اللطيف الخال على 

عوامل  مكافحة  إلى  والحاجة  التفاؤل 

العدوى والبناء على النجاح الذي أنجز 

»باعتبارنا  وقال:  األخيرة  العقود  خالل 

مكافحة  في  متخصصين  أطباء 

العدوى وعالج األمراض المعدية، فإننا 

نؤدي دورا هاما في قيادة هذه المعركة. 

في  لنجاحنا  بالفخر  نشعر  أن  علينا 

العامة  الصحية  التهديدات  محاربة 

البشرية  المناعة  نقص  فيروس  مثل 

في  مؤخرًا  ونجاحنا  والمالريا،  والسل 

محاربة كوفيد 19«.

منى  الدكتورة  قالت  جانبها،  من   

إلى  يهدف  المؤتمر  إن  المسلماني، 

اإلكلينيكي  العمل  طريقة  تحويل 

لممارسي الرعاية الصحية لالستمرار 

جزءًا  ليكونوا  قدراتهم  تحسين  في 

وتبادل  ومشاركة  العلمية  األدلة  من 

وتعزيز  الخبراء،  الزمالء  مع  الخبرات 

رعاية  إلى  للوصول  العلمية  النتائج 

بالقول:  وأضافت  للمريض.  أفضل 

في  المتخصصون  زمالؤنا  »يواصل 

التحديات  مواكبة  المعدية  األمراض 

في هذا المجال وقد برعوا في ذلك على 

الصعبة  واألوقات  النكسات  من  الرغم 

السنوات  في  العالم  على  مرت  التي 

جميعا  علينا  الماضية.  القليلة 

وصلنا  بما  جدا  فخورين  نكون  أن 

الستشراف  ومستعدون  اليوم  إليه 

المستقبل«.

{ د. حسن المالكي { البروفيسور عبد البديع أبو سمرة { د.عمار محمد سالم

الدوحة          $

د.المسلماني: تعزيز النتائج العلمية للوصول إلى رعاية أفضل للمريض د.الخال: تقع ضمن األمراض العشرة األكثر فتكًا باإلنسان

لمرضى السكري والقلب والكلى.. أطباء استشاريون بـ»حمد الطبية«:

الصيام يعتمد على تقييم الحالة الصحية

بداية  مع  قنا-  الدوحة- 

تتوارد  الكريم  رمضان  شهر 

األمراض  أصحاب  لدى 

»السكري  مثل  المزمنة 

من  العديد  والقلب«،  والكلى 

األسئلة عن مدى قدرتهم على 

أطباء  يؤكد  حيث  الصيام، 

مؤسسة  من  استشاريون 

تحديد  أن  الطبية  حمد 

أو  للصوم  المريض  مالءمة 

تقييم  على  يعتمد  اإلفطار 

من  الصحية  المريض  حالة 

جانب الطبيب المعالج.

ينصح  اإلطار،  هذا  وفي 

أبو  البديع  عبد  البروفيسور 

التنفيذي  الرئيس  سمرة 

حمد  بمؤسسة  للجودة 

الرئيس  ونائب  الطبية 

السكري،  مرضى  الطبي 

الطبيب  استشارة  بضرورة 

المعالج قبل البدء في الصيام 

مستوى  ضبط  أجل  من 

وتجنبا  الدم  في  السكر 

أثناء  مضاعفات  أي  لحدوث 

يعتمد  حيث  الصوم،  فترة 

قرار الطبيب المعالج بالصوم 

حالة  لطبيعة  وفقا  عدمه  من 

مريض السكري.

سمرة،  أبو  البروفيسور  وقال 

»قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 

النوع  من  السكري  مرضى  إن 

على  عالجهم  المعتمد  األول 

النساء  وكذلك  األنسولين 

الحوامل المصابات بالسكري 

الصيام  بعدم  ننصحهم 

مضاعفات  لحدوث  تجنبا 

النوع  مرضى  أما  خطيرة، 

الذين  السكري  من  الثاني 

مضاعفات  لديهم  ليس 

بالكلى  ومضاعفات  بالقلب 

اتخاذ  مع  الصيام  فبإمكانهم 

منها  االحتياطات  بعض 

المعالج  الطبيب  مراجعة 

قبل بداية شهر رمضان بوقت 

السكر  معدالت  لتنظيم  كاف 

بالدم ومراجعة جرعات الدواء 

يتناسب  بما  أوقاتها  وتنظيم 

كما  الصيام،  ساعات  مع 

يفضل تأخير وجبة السحور 

قدر اإلمكان، واإلكثار من شرب 

السحور  وجبتي  بين  الماء 

اإلصابة  لتجنب  واإلفطار 

بالجفاف.

آمن  صيام  أجل  ومن 

يؤكد  السكري،  لمرضى 

على  سمرة  أبو  البروفيسور 

نسبة  على  الحفاظ  ضرورة 

اآلمن  المعدل  ضمن  السكر 

 80- من  المريض  للشخص 

اإلفطار،  بعد  مجم/  دسل   180
وجبتي  بتناول  وااللتزام 

وتأخير  واإلفطار،  السحور 

المستطاع  قدر  السحور 

من  قدر  أكبر  تناول  مع 

اإلفطار  وجبتي  بين  المياه 

الكليتين  لحماية  والسحور 

للجفاف  التعرض  من 

أيضا  ويجب  األداء،  وضعف 

المنبهات  تناول  من  التقليل 

كالشاي والقهوة والمشروبات 

على  الحتوائها  نظرا  الغازية 

للبول  المدرة  الكافيين  مادة 

لفقدان  الصائم  يعرض  مما 

السوائل،  من  كبيرة  كميات 

تأجيل  إلى  باإلضافة 

بعد  لما  الرياضة  ممارسة 

نوبات  لحدوث  تجنبا  اإلفطار 

كما  بالدم،  السكر  انخفاض 

يعد  المسجد  إلى  الذهاب  أن 

البدني  النشاط  من  جزءا 

يوميا  المسموح  والرياضي 

للمرضى خالل شهر رمضان.

فيصنف  الكلى،  مرضى  أما 

المالكي  حسن  الدكتور 

قسم  ورئيس  أول  استشاري 

أمراض الكلى بمؤسسة حمد 

الذين  الكلى  مرضى  الطبية، 

يرغبون في صيام رمضان إلى 

درجة  بحسب  أقسام  ثالثة 

المرض حرصا على سالمتهم 

من حدوث مضاعفات.

في  المالكي،  الدكتور  ويقول 

األبناء  تصريح مماثل لوكالة 

بالنسبة  إنه  »قنا«،  القطرية 

الكلوي  القصور  لمرضى 

الصحية  حالتهم  تكون  الحاد 

من  ممنوعون  وهم  حرجة، 

تتحسن  أن  إلى  الصيام 

حالة الكلى وتعود إلى وضعها 

الكلى  مرضى  أما  الطبيعي، 

مراحل  فتختلف  المزمن 

وينصح  لديهم،  الكلى  اعتالل 

الكلى  بمرض  المصابين 

فوق  فما  الثالثة  الدرجة  من 

بعدم الصيام، وذلك ألن الكلى 

غير  تكون  المرحلة  هذه  في 

بسوائل  االحتفاظ  على  قادرة 

في  يتسبب  قد  مما  الجسم، 

وقد  وظائفها،  في  حاد  قصور 

الكلى  تلف  إلى  ذلك  يؤدي 

وكذلك  كبيرة،  بصورة 

ينقص  طويلة  لمدة  فالصيام 

بصورة  الجسم  سوائل 

المرضى  على  ويجب  كبيرة، 

المعالج  للطبيب  الرجوع 

الكلى  إصابة  مدى  لمعرفة 

وتأثير الصيام عليها.

الكلى  زراعة  مرضى  وينصح 

لتأثير  وذلك  الصوم  بعدم 

الكلى  على  السوائل  قلة 

المزروعة وضرورة أخذ األدوية 

أوقات  وفي  منتظمة  بصورة 

أكثر  فإن  وكذلك  محددة، 

مصابون  الزراعة  مرضى 

يزيد  وهذا  السكري،  بمرض 

على  الصيام  خطورة  من 

عليه  يجب  لذا  المريض، 

المعالج  طبيبه  استشارة 

بصورة مستمرة.

سالم،  عمار  الدكتور  وقال 

»قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 

الطبيب  استشارة  يجب  إنه 

أسابيع  عدة  قبل  المعالج 

وخاصة  الصيام  بدء  من 

في  الحاد  القصور  لمرضى 

مواعيد  لضبط  الشرايين 

تناول الدواء وتلقي التعليمات 

أي  حدوث  لتجنب  الالزمة 

اإلحساس  مثل  أعراض 

بالصداع خالل الصيام، وذلك 

الشاي  تناول  من  بالتقليل 

األخرى  والمشروبات  والقهوة 

الكافيين  على  تحتوى  التي 

أيام،  بخمسة  الصيام  قبل 

وكذلك يمكن تجنب اإلصابة 

المعدة  وحرقان  بالحموضة 

تناول  في  اإلفراط  بعدم 

تحتوى  التي  خاصة  األطعمة 

ومواد  عالية  سكريات  على 

دهنية أثناء شهر رمضان.

مرضى  لتناول  وبالنسبة 

رمضان  خالل  للدواء  القلب 

يشير الدكتور عمار سالم إلى 

إمكانية تناول المريض للدواء 

أخرى  ومرة  اإلفطار  عند  مرة 

وبالنسبة  السحور،  عند 

يتناولون  الذين  للمرضى 

يوميا  مرات  ثالث  دواءهم 

الطبيب  مراجعة  فعليهم 

بدواء  الستبداله  المختص 

أو  مرة  يؤخذ  المفعول  طويل 

مرتين يوميا.

أ.د أبو سمرة: الحفاظ على نسبة السكر ضمن المعدل اآلمن 



بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو يهنئ رئيس باكستان
الدوحــة - قـنـا - بـعـث حـضـرة صـاحـب الســمـو الشــيخ تمـيــم بـن حـمد 

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

بمناسبة  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  رئيس  علوي،  الرحمن  عارف 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.

نائب األمير 
يهنئ رئيس باكستان

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

الرحمن  عارف  الدكتور  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير، 

علوي، رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية، بمناسبة ذكرى اليوم 

الوطني لبالده.

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره الباكستاني

الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، 

السيد شهباز  إلى دولة  الخارجية، برقية تهنئة  وزير  الوزراء  رئيس مجلس 

اليوم  ذكرى  بمناسبة  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  وزراء  رئيس  شريف، 

الوطني لبالده.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية:

قطر تدعم المبادرات الهادفة للسالم في سوريا

الدوحة- قنا- أكد الدكتور ماجد بن 

رئيس  مستشار  األنصاري  محمد 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

الخارجية،  لوزارة  الرسمي  المتحدث 

أن موقف دولة قطر من األزمة السورية 

يعتمد  لكنه  الشمس،  وضوح  واضح 

هو  األول  رئيسيين،  محددين  على 

تطلعات  يلبي  بما  النظام  يقوم  أن 

الشعب السوري في الحل السياسي 

والمحدد  واحد،  جنيف  وبيان 

هذه  حول  العربي  اإلجماع  هو  الثاني 

التحركات.

 وقال األنصاري، في اإلحاطة اإلعالمية 

فيما  الخارجية:  وزارة  تنظمها  التي 

المزمع  األردنية  بالمبادرة  يتعلق 

عربي  دور  على  تقوم  والتي  إطالقها 

مباشر ينخرط مع الحكومة السورية 

في حوار سياسي يستهدف حل األزمة 

ومعالجة تداعيتها اإلنسانية واألمنية 

تدعم  قطر  دولة  فإن  والسياسية، 

جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد 

وتدعم  سوريا،  في  الشامل  السالم 

في  والدولية  العربية  الجهود  جميع 

الكثير  أن هناك  إلى  وأشار  اإلطار.  هذا 

وأن  إطالقها  تم  التي  المبادرات  من 

هادفة  منها  العديد  في  منخرطة  قطر 

تطلعات  تحقيق  إلى  األول  المقام  في 

الشعب السوري، ودعم أي جهد يحقق 

للمحددين  وفقا  الشامل  السالم 

الرئيسيين السابق ذكرهما.

من  القطري  الموقف  وبخصوص 

األعمال  تصريف  حكومة  قرارات 

من  الفتيات  منع  بشأن  األفغانية 

الرسمي  المتحدث  لفت  التعليم، 

أدانت  قطر  أن  إلى  الخارجية  لوزارة 

بدأت  أنها  مبينا  القرارات..  هذه  مرارا 

مع  اإليجابي  التواصل  في  مبكرا 

آليات  وضع  وتم  األفغانية  الحكومة 

الشعب  رغبات  لتحقيق  عملية 

األفغاني وتلبية تطلعاته.

قطر  صندوق  توقيع  إلى  وأشار 

وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  للتنمية 

بشأن  األفغانية  والتعليم  التربية 

خارج  األطفال  »تعليم  مشروع  إطالق 

المدرسة« بهدف إلحاق 30 ألف طالب 

وطالبة، 50 بالمائة منهم من الفتيات، 

الستكمال تعليمهم االبتدائي في عدة 

المشروع  هذا  وأن  أفغانية  مقاطعات 

أن  أمله  عن  معربا  سنوات..   3 مدته 

فيما  نهجها  الحالية  الحكومة  تغير 

التعليم  في  المرأة  بحقوق  يتعلق 

والعمل.

 واستعرض الدكتور ماجد بن محمد 

مجلس  رئيس  مستشار  األنصاري 

المتحدث  الخارجية،  وزير  الوزراء 

جهود  الخارجية  لوزارة  الرسمي 

خالل  وتحركاتها  الخارجية  وزارة 

اتصال  ومنها  الماضيين  األسبوعين 

معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

مجلس  رئيس  ثاني  آل  جاسم  بن 

بوزيري  الخارجية  وزير  الوزراء 

وترحيبه  وإيران  السعودية  خارجية 

وصدور  اإليراني  السعودي  باالتفاق 

قطر  دولة  وتأييد  المشترك،  اإلعالن 

لكل ما جاء فيه.

معاليه  لقاءات  إلى  األنصاري  ولفت 

من  وغيره  الرواندي  الرئيس  مع 

المسؤولين الذين زاروا الدوحة مؤخرا 

الـ155  الدورة  في  معاليه  ومشاركة 

التعاون  لمجلس  الوزاري  للمجلس 

لدول الخليج العربية.

وزارة  مسؤولي  جهود  استعرض  كما 

الخارجية  ومشاركاتهم  الخارجية 

العربية  دول  جامعة  مجلس  في 

ولقاءاتهم  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة 

مع العديد من المسؤولين األوروبيين 

المنظمات  ومن  واألفارقة  واألمريكيين 

بهدف  والدولية  واإلقليمية  األممية 

عمليات  ودعم  الجهود  تنسيق 

بمختلف  والتنمية  السالم  تحقيق 

العربية  الدول  سيما  ال  العالم  مناطق 

واإلسالمية واإلفريقية.

وزارة  أصدرته  الذي  بالبيان  وذكر 

بأشد  فيه  وأدانت  الخارجية 

المالية  وزير  تصريحات  العبارات، 

وجود  فيها  أنكر  التي  اإلسرائيلي، 

واستخدامه  الفلسطيني،  الشعب 

حدود  تضم  إلسرائيل  خريطة 

واألراضي  الهاشمية  األردنية  المملكة 

الفعل  وأن هذا  المحتلة  الفلسطينية 

والمواثيق  لألعراف  فاضحا  خرقا  يعد 

إلى  الدولي  المجتمع  داعية  الدولية، 

إسرائيل  وإلزام  مسؤولياته  تحمل 

الدولية.  الشرعية  قرارات  باحترام 

موقف  على  ذاته  الوقت  في  ومؤكدا 

القضية  عدالة  من  الثابت  قطر  دولة 

المشروعة  والحقوق  الفلسطينية، 

للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة 

دولته المستقلة على حدود عام 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقية.

في النسخة السابعة من مخّيم األفكار اإلبداعّية

حاضنة األعمال الرقمية 
تفتح باب التسجيل

الرقمّية  األعمال  حاضنة  ُتعلن 

وتكنولوجيا  االتصاالت  لوزارة  التابعة 

التسجيل  باب  فتح  عن  المعلومات، 

مخّيم  من  السابعة  النسخة  في 

اإلبداعّية.  األفكار 

لدعم  مصمًما  برنامًجا  المخّيم  وُيِعدُّ 

والمصممين  والمطورين  األعمال  رواد 

التوجهات  مع  تتماشى  مبتكرة  بأفكار 

االتصاالت  لوزارة  المستقبلّية 

وتكنولوجيا المعلومات. وسيكون باب 

اإلبداعية  األفكار  مخيم  في  التسجيل 

المشاركة  في  الراغبين  أمام  مفتوًحا 

إلى غاية يوم 10 أبريل 2023.

األفكار  مخّيم  برنامج  ويستمر 

تدريبّية،  أيام  سبعة  لمدة  اإلبداعّية 

)تجارية  توجيهية  جلسات  ويتضمن 

ولجنة  تأهيلّية،  وجلسات  وتقنية(، 

مجموعة  من  تتألف  نهائية  تحكيم 

العروض  في  للنظر  المختصين  من 

المشاركين.  قبل  من  المقدمة 

األولى  التدريبية  الجلسة  تبدأ 

 ،2023 مايو   6 بتاريخ  البرنامج  من 

الرئيسية  الموضوعات  وتشمل 

نسخته  في  للبرنامج  المطروحة 

تقنية  من:  المتكّونة  الحالية 

الطاقة  والرقمية،  الصحية  الرعاية 

النظيفة،  والتكنولوجيا  المتجددة 

والتنقل. النقل  وحلول  تكنولوجيا 

إلى  اإلبداعية  األفكار  مخّيم  ويهدف 

المبتكرة  األفكار  ذوي  األفراد  اختيار 

االستفادة  يمكنهم  الذين  والريادّية، 

حلول  إلنشاء  الناشئة  التقنيات  من 

ناجعة يمكن إدراجها في السوق. كما 

للوصول  للمشاركين  الفرصة  يتيح 

العمل  ورشات  من  سلسلة  إلى 

اإلرشادية،  والجلسات  والتدريب 

على  تساعدهم  أن  شأنها  من  التي 

النهائية  عروضهم  لتقديم  االستعداد 

التحكيم. لجنة  أمام 

اختيار  سيتم  البرنامج،  نهاية  وفي 

البرمجية  الحلول  أو  األعمال  نماذج 

وستتلقى  ابتكاًرا،  األكثر  النماذج  أو 

فرصة  الفائزة  الناشئة  الشركات 

احتضان في حاضنة األعمال الرقمية 

والمساعدة  الدعم  من  المزيد  لتقديم 

وخدماتهم  منتجاتهم  إطالق  خالل  من 

في السوق.

األعمال  حاضنة  تدعو  وبالختام 

والمطّورين  األعمال  رواد  الرقمية 

األفكار  وأصحاب  والمصّممين 

تقديم  إلى  واإلبداعّية  الممّيزة 

النسخة  في  للمشاركة  طلباتهم 

األفكار  مخّيم  برنامج  من  السابعة 

اإلبداعية

رفض قطري 
للقرارات 
األفغانية 

بشأن منع 
الفتيات من 

التعليم
{  د. ماجد بن محمد األنصاري

بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول »التعاون«

استحداث أمانة لجنة لكليات القانون
جامعات  ومديري  رؤساء  لجنة  قررت 

والبحث  العالي  التعليم  ومؤسسات 

لدول  التعاون  مجلس  بدول  العلمي 

الخليج العربية في اجتماعها الخامس 

كلية  طلب  على  الموافقة  والعشرين 

أمانة  بإنشاء  قطر  بجامعة  القانون 

بجامعات  القانون  كليات  لجنة 

بدول  العالي  التعليم  ومؤسسات 

هذا  ويأتي  واستضافتها..   المجلس 

القرار تنفيذا لمبادئ النظام األساسي 

والتي  الخليجي  التعاون  لمجلس 

والتكامل  التنسيق  أساس  على  تقوم 

والترابط بين الدول األعضاء في جميع 

الميادين ومنها الشؤون التعليمية.

القانون،  كليات  لجنة  وتختص 

المختلفة  الكليات  لجان  من  كغيرها 

لجنة،   17 نحو  البالغة  التخصصات 

بتعزيز وسائل التعاون المشترك بين 

التعاون بما في  الكليات بدول مجلس 

العمل  وورش  المؤتمرات  تنظيم  ذلك 

الخبرات  وتبادل  العلمية  والمنتديات 

ودعم  التدريس  هيئة  أعضاء  بين 

الطلبة وغيرها  التبادلي بين  التدريب 

شأنها  من  التي  العلمية  األنشطة  من 

ذلك  في  بما  القانوني،  العمل  تطوير 

التطبيقي  القانوني  التعليم  مناهج 

القانونية  العيادات  تشمل  والتي 

والمحاكمات  العملية  والمختبرات 

ورحب  الخارجي.  والتدريب  الصورية 

عميد  العمادي  عبدالله  طالل  الدكتور 

أمين  قطر،  بجامعة  القانون  كلية 

بدول  القانون  كليات  لجنة  أمانة 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

بالعمل المشترك بين كليات القانون 

التعاون  مجلس  بدول  المختلفة 

قريب  اجتماع  تنسيق  إلى  وتطلعه 

مناقشة  أجل  من  الكليات  بين  يجمع 

تقوم  مشتركة  عمل  خطة  ودراسة 

على أساس المحاور الثالثة الرئيسية 

القانوني:  التعليم  في  المعروفة 

المعرفة القانونية والمهارات القانونية 

والقيم القانونية.

أمانة  لجنة  تعتبر  بالذكر  والجدير 

العمل  لجان  احدى  القانون  كليات 

العالي  التعليم  مجال  في  المشترك 

المشاريع  »تنفيذ  إلى  تسعى  والتي 

الملموسة  اآلثار  ذات  المشتركة 

وااليجابية في عمل مؤسسات التعليم 

والتعاون  التكامل  ومسيرة  العالي 

بينها«.

في حفل استقبال استضافه العميد

»جورجتاون« تكرم »207« طالب متميزين
أقامت جامعة جورجتاون 

في قطر، الجامعة الشريكة 
لمؤسسة قطر، حفل 
استقبال المتفوقين 

السنوي لعميد الجامعة في 
حرم جورجتاون بالمدينة 

التعليمية لتكريم النتائج 
األكاديمية المتميزة لـ 207 
طالب ممن تفوقوا دراسيا 
خالل الفترتين الدراسيتين 

السابقتين. 

المجتهدون  الطالب  هؤالء  تسلم  فقد 

من  حققوه  لما  تقدير  شهادات 

أعضاء  بحضور  واعدة  نتائج 

الذين  والعاملين  التدريس  هيئة 

النجاح  طريق  على  رحلتهم  يدعمون 

األكاديمي. 

جورجتاون  جامعة  طالب  ويستلهم 

صانعي  يصبحوا  أن  قطر،  في 

من  بأنفسهم  المستقبل  في  تغيير 

خالل رحلة تعليمية تجريبية لمدة 

العاصمة،  واشنطن  إلى  أسبوع 

النساء  مع  وتفاعلوا  التقوا  حيث 

السياسة  في  فرًقا  يحدثن  الالتي 

العالمي  والتعليم  واألمن  والسالم 

والعدالة االجتماعية والرياضة.

لفصل  خاتمة  الرحلة  جاءت 

كصانعة  »المرأة  بعنوان  دراسي 

التعلم  لتعزيز  مصممة  للتغيير«، 

الثقافات  بين  والتعارف  األكاديمي 

كما  للطالب.  الشخصي  والنمو 

الدارسين  الطالب  البرنامج  يربط 

العاصمة،  بواشنطن  الدوحة  في 

الجامعي،  الحرم  وبشبكات 

وقادة  واألقران،  والمبادرات، 

الكبرى  والدولية  الوطنية  المنظمات 

في العاصمة للتعرف على مبادراتهم 

ومشاريعهم العالمية الحالية.

واالجتماعات  المناقشات  خالل  فمن 

األعمال  ورائدات  الباحثات  مع 

تعرف  والمهنيات،  والرياضيات 

وخلفياتهن  خبراتهن  على  الطالب 

المشكالت  لحل  وعقلياتهن  المهنية 

أمور  عدة  ضمن  والتحفيز  والقيادة 

بدمج  ذلك  بعد  الطالب  وقام  أخرى. 

المعارف التي اكتسبوها في حافظة 

العمل  تجمع  نهائية  إلكترونية 

أكاديمية للطالب وتعكس تقدمه.

في  النهائية  السنة  طالبة  وتقول 

آالء  الدولية  السياسة  تخصص 

أيًضا للحصول  التي تسعى  الراية، 

والسياسة:  اإلعالم  في  شهادة  على 

الموضوعات  هذه  نناقش  ما  »غالًبا 

أوراًقا  ونكتب  الدراسية  الفصول  في 

مع  التعامل  لكن  عنها،  بحثية 

التغيير والمدافعين عنهن  صانعات 

وتصوراتنا  أفكارنا  يتحدى  ألنه  مهم 

جديدة  نظر  وجهات  ويقدم 

ومختلفة«.

)دفعة  الفانك  زين  التحقت 

الثقافة  في  تخصص  وهي   ،)2025
في  فرعي  تخصص  مع  والسياسة 

بسبب  الفصل  بهذا  العربية،  اللغة 

حقوق  بتاريخ  األكاديمي  اهتمامها 

المجتمع،  في  وإسهاماتها  المرأة 

له  كان  الفصل  أن  وجدت  لكنها 

تقول:  وهي  أيًضا.  شخصي  تأثير 

وصفاتها  المرأة  إنجازات  فهم  »يعزز 

احترام  ويقوي  لذاتي  تقديري  أيًضا 

الذات ألنه يمنحني الثقة في قدراتي 

قويات  نساء  أثرت  كيف  لي  ويظهر 

وحققن  المجتمع  على  أخريات 

أشياء عظيمة«.

تم تطوير الدورة من قبل المحاضرة 

شويتز  كريستين  الدكتورة 

مديرة  هولت،  سارة  مع  بالتعاون 

في  واإلرشاد  الطالب  صحة  برنامج 

قادت  قطر.  في  جورجتاون  جامعة 

كلتاهما الرحلة برفقة أعضاء هيئة 

جامعة  في  والعاملين  التدريس 

الدكتور  قطر:  في  جورجتاون 

المساعد  العميد  فيشر،  مورجان 

والمناهج،  األكاديمي  لإلرشاد 

األستاذة  إيرولو،  ليندا  والدكتورة 

العلوم  مجاالت  في  المساعدة 

الدولية،  والعالقات  السياسية 

مستشار  واكر،  إيمي  والدكتورة 

للطالب،  والنفسية  البدنية  الصحة 

الطالب على اكتساب  التي ساعدت 

والدروس  للخبرات  أعمق  فهم 

المستفادة.

الدوحة          $
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رئيس الوزراء يتلقى اتصاال هاتفيا من عبداللهيان

استعراض عالقات التعاون 
القطرية ــــ اإليرانية

الشيخ  معالي  تلقى  قنا-  الدوحة- 

جاسم  بن  عبدالرحمن  بن  محمد 

الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

اتصاال  أمس،  الخارجية،  وزير 

حسين  الدكتور  سعادة  من  هاتفيا 

في  الخارجية  وزير  عبداللهيان  أمير 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

استعراض  االتصال،  خالل  جرى 

البلدين،  الثنائي بين  التعاون  عالقات 

القضايا  من  عدد  إلى  باإلضافة 

االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية 

المشترك.

اإليراني،  الخارجية  وزير  سعادة  وقدم 

خالل االتصال، التهنئة لمعالي رئيس 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

بمناسبة شهر رمضان المبارك.

استعراض عالقات التعاون بين قطر وأميركا

رئيس الوزراء يجري 
اتصاال هاتفيا مع سوليفان

الشيخ  معالي  أجرى  قنا-  الدوحة- 

جاسم  بن  عبدالرحمن  بن  محمد 

آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير 

هاتفيا  اتصاال  أمس،  الخارجية، 

سوليفان،  جيك  السيد  سعادة  مع 

الواليات  في  القومي  األمن  مستشار 

المتحدة األميركية الصديقة.

استعراض  االتصال  خالل  جرى 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

من  عدد  إلى  باإلضافة  البلدين، 

ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا 

االهتمام المشترك.
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تأخير السحور له فوائد كبيرة.. د.جعفر ياسين:

 النوم بعد اإلفطار.. ضار

الدكتور  يقول  الصدد  هذا  وفي 

الكعبان  مركز  من  ياسين  جعفر 

الرعاية  لمؤسسة  التابع  الصحي 

والجميع  عام  كل  األولية:  الصحية 

الفضيل  الشهر  بمناسبة  بخير 

فلقد  الطاعات  يتقبل  أن  الله  وندعو 

على  الصيام  تعالى  الله  فرض 

ركن  فهو  رمضان  شهر  في  عباده 

أن  ويسعدني  اإلسالم،  أركان  من 

النصائح  بعض  للصائمين  اقدم 

عليهم  سهال  الشهر  ليكون  المهمة 

البر  شهر  فهو  وقيامه  صيامه  في 

الحياة  فيه  وتنشط  والتواصل 

االجتماعية بشكل خاص، فالناس 

واألصدقاء  األقارب  يستقبلون  إما 

ويلتفون  عليهم،  ضيوفًا  يحلون  أو 

ما  عليها  إفطار  مائدة  حول  جميعًا 

لذ وطاب من المأكوالت والمشروبات 

احتفاًء بصومهم.

 ويمتد الصيام طوال ساعات النهار، 

يحلو  ما  تناول  للصائمين  ويجوز 

لهم من الطعام والشراب في ساعات 

وقد  التالي.  اليوم  فجر  وحتى  الليل 

شهر  خالل  البعض  على  يتعذر 

بدني،  نشاط  أي  ممارسة  رمضان 

ال  وقد  رمضان.  في  وزنهم  فيزيد 

يتمكن مرضى السّكري من التحكم 

جيدًا في حالتهم الصحية إذا كانوا 

يتبعون عادات غذائية غير صحية.

اتباع  خالل  من  الصائم  ويستطيع 

وزنه  ينقص  أن  بسيطة،  إرشادات 

الدم  ضغط  معدالت  وُيخفض 

من  النقيض  وعلى  والكوليسترول. 

ترك  إذا  الصائم  وزن  يزيد  قد  ذلك، 

تناول  في  وأفرط  العنان  لنفسه 

والسحور.  اإلفطار  عند  الطعام 

مواتية  فرصة  عادًة  ورمضان 

التحكم  على  فيها  يتدرب  للمسلم 

النفس،  وضبط  الشهوات،  في 

والتضحية، وان كانت هذه الصفات 

أيام  جميع  في  المسلم  مع  متزامنة 

السنة.

الصحية  التغذوية  القواعد  ومن 

على  رمضان  شهر  خالل  الحرص 

شرب كمية كبيرة من الماء وتناول 

والسوائل  بالمياه  الغنية  األطعمة 

اإلفطار  وجبتي  بين  ما  خاصة 

أكواب(،   10 عن  يقل  ال  والسحور)ما 

تم  التي  السوائل  لتعويض  وذلك 

فقدانها خالل الصيام.

ويضيف الدكتور جعفر ياسين انه 

السحور  تناول  على  الحرص  يجب 

الجسم  يزود  ألنه  موعده  وتأخير 

فقد  الالزمة،  الحرارية  بالسعرات 

في  فإن  تسحروا  الله  رسول  قال 

تناول  تجنب  مع  بركة  السحور 

وقت  الطعام  من  كبيرة  كمية 

معوي  تلبك  لحدوث  تجنبا  اإلفطار 

والتقليل  واإلكثار  الهضم  عسر  أو 

والحلويات  الدسمة  األطعمة  من 

الشهر  أثناء  الوزن  لزياده  تجنبا 

للتنبيه  يدعونا  وهذا  الفضيل، 

قبل  الرياضة  ممارسة  بأهمية 

اإلفطار  بعد  أو  مباشرة  اإلفطار 

تنتهى  حتى  األقل  على  بساعتين 

عملية الهضم.

أهمية  نغفل  ان  علينا  يجب  ال  كما 

الحصول على قسط كاف من النوم 

الطعام  بتناول  الصائم  يبدأ  حيث 

في  وينشط  المساء  وقت  والشراب 

هذه الفترة ما يؤدي إلى قله ساعات 

بعد  النوم  تجنب  يجب  لكن  النوم 

من  يزيد  فهذا  مباشره  اإلفطار 

الخمول والكسل وزيادة الوزن.

عليك  مريح  صوم  أجل  ومن  وأخيرا 

تعاني  كنت  اذا  الطبيب  استشارة 

أمراض  أو  معينة  صحية  حالة  من 

مزمنة قبل اتخاذ قرار بالصوم.

{ د. جعفر ياسين

يزيد من 
الخمول 
والكسل 

وزيادة 
الوزن يصوم المسلمون األصحاء البالغون ممن فرض 

عليهم صيام شهر رمضان يوميًا من الفجر 

»وقت اإلمساك« وحتى غروب الشمس »اإلفطار«، 
ويتناولون خالل اليوم وجبتين رئيسيتين هما 

الفطور والسحور وهناك أدلة علمية على ما 
للصوم من آثاٍر إيجابية على صحة اإلنسان. 

$ الدوحة

يستقبلون ضيوفهم فيها بعد التراويح.. مواطنون لـ »$«:

المجالس الرمضانية.. مدارس تراثية

ارتياد  أن  المواطنين  من  عدد  أكد 

رمضان  شهر  في  القطرية  المجالس 

المبارك تعد من أبرز العادات والتقاليد 

في  قطر  اهل  يعكف  التي  التراثية 

الحفاظ عليها نظًرا ألهميتها في توطيد 

أفراد  بين  ة 
َّ

واألخو المحبة  أواصر 

بين  األرحام  صلة  وتعزيز  المجتمع 

المجالس  أن  إلى  مشيرين  األقارب، 

الرمضانية تتأهب الستقبال الضيوف 

واألصدقاء  األقارب  من  والمدعّوين 

والجيران.

خاصة  تصريحات  خالل  وأضافوا 

كرم  تعكس  المجالس  ان  لـ»الوطن« 

فيه  يجتمع  ملتقى  وتعد  الضيافة 

األقارب واألصدقاء للسمر وتبادل أطراف 

نشأت  مدارس  تعتبر  كما  الحديث، 

وتناقلت  منها  وتعلمت  األجيال،  فيها 

على  وحافظت  والتقاليد،  العادات 

الثقافة القطرية والهوية الوطنية.

المواطنين  مجالس  أن  إلى  وأشاروا 

صالة  بعد  من  للجميع  أبوابها  تفتح 

التراويح وحتى قبل موعد السحور.

أن  الحداد  عبدالله  قال  البداية  في 

مدى  تعكس  الرمضانية  المجالس 

وفيها  القطري،  المجتمع  بين  الترابط 

العادات  االجيال  وتناقلت  تعلمنا 

والتقاليد القطرية، ومنها تنبثق الهوية 

الوطنية لكونها جزءًا منها.

يتم  المجالس  في  الحداد:  وأضاف 

الصغير  وينصت  الضيف  إكرام 

المجلس  آداب  االبناء  ويتعلم  للكبير، 

وتبادل  بالضيوف  الترحيب  وطرق 

العربية  القهوة  تقديم  وكذلك  السالم، 

المجالس  تكون  وبهذا  للضيوف، 

تعليم  يتم  فيها  مدارس  القطرية 

العادات  االجيال  تتناقل  ومنها  األبناء 

والتقاليد القطرية، موضحا ان مجلس 

وفيها  للجميع  ملتقى  يعد  قطر  أهل 

الشيقة  واالحاديث  النقاشات  تطرح 

وتعكس  األبناء،  ويتعلم  تعلمنا  ومنها 

الذين  قطر  أهل  بين  الوطنية  اللحمة 

يحرصون على التواجد بالمجالس.

المجالس  على  التوافد  أن  إلى  ولفت 

هذا  لطبيعة  رمضان  شهر  في  يزداد 

الدينية  وخصائصه  الفضيل،  الشهر 

واالجتماعية القائمة على زيادة التقارب 

الكبير  وللدور  الناس،  بين  والتآلف 

في  التاريخ  عبر  تشكله  ظلت  الذي 

والسمر  القرآن  لقراءة  األفراد  التقاء 

الرمضانية  السحور  وجبة  وتناول 

على  مشددا  بـ»الغبقة«،  المعروفة 

قبل  للمجالس  المضاعفة  القيمة 

الحديثة،  التواصل  وسائل  اكتشاف 

وخالل العقود األخيرة.

وأوضح أن المجالس ظلت منذ ظهورها 

لألخبار  ومصدرا  للتعلم  فضاءات 

دورا  تلعب  أنها  إلى  الفتا  والنقاشات، 

دينيا مهما خالل شهر رمضان من خالل 

الشهر وختمه  امتداد  القرآن على  قراءة 

في نهايته.

وأكد أن المواطنين يحرصون في شهر 

الزيارات  تبادل  على  الفضيل  رمضان 

المجالس  في  والتواجد  بينهم  فيما 

قبل  وحتى  التراويح  صالة  عقب  من 

بعض  هناك  ان  كما  السحور،  وقت 

أو  افطار،  موائد  تقيم  التي  المجالس 

في  المواطنين  التقاء  بهدف  سحور، 

تناول  أن  إلى  مشيرا  المجالس،  هذه 

عادة  تعتبر  الجماعية  اإلفطار  وجبات 

توارثتها االجيال عن اآلباء واالجداد.

زيارة  إلى  الشباب  الحداد  ودعا 

باستمرار  فيها  والتواجد  المجالس 

الثقافى  باالنفتاح  يتأثروا  ال  حتى 

التراثية  العادات  على  ويحافظوا 

هويتنا  على  ويحافظوا  قطر  أهل  لدى 

الوطنية. 

»تقاليد خاصة في رمضان«
إن  الكعبي  سعد  قال  جانبه  ومن 

أنها  في  تكمن  عام  بشكل  المجالس 

والجيران،  واألصدقاء  لألقارب  ملتقى 

أن  على  يحرصون  المواطنين  ومعظم 

تبقى مفتوحة طوال العام الستقبال أي 

زائر، ولكن في رمضان يكون لها مميزات 

عدد  يرتفع  حيث  خاصة،  وتقاليد 

ار خاصة أن الكثيرين يجدون شهر 
َّ
الزو

رمضان فرصة لزيارة األقارب واألصدقاء 

الذين يسكنون في مناطق ومدن أخرى 

مشاغل  بسبب  صعوبة  يجدون  ممن 

هذا  إقامة  في  المسافة  وُبعد  الحياة 

الواجب.

تراث  المجالس  أن  الكعبي  وأكد 

ففي  عليه،  وحافظت  األجيال  تناقلته 

للكبير،  الصغير  ُيْنِصت  المجلس 

ويلتقى المواطنون مع بعضهم البعض 

حول  النقاش  أو  االحاديث  لتبادل 

ودينية،  وثقافية  اجتماعية  مواضيع 

المجتمع  أطياف  كافة  فيه  ويجتمع 

أجواء  وسط  األحاديث  في  للمشاركة 

مفعمة بالحب واألخوة، وهو ما يعكس 

المجتمع  تمازج  عن  مشرفة  صورة 

القطري وترابطه.

المكان  المجالس  تعتبر  وأوضح: 

االجيال  فيه  تتعرف  الذي  الوحيد 

خاللها  ومن  والتقاليد،  العادات  على 

هويتنا  على  نحافظ  أن  نستطيع 

وتقاليدنا  عاداتنا  وتناقل  الوطنية، 

المجتمعات  إلى  وإيصالها  بيننا  فيما 

االنفتاح  ظل  في  خاصة  األخرى، 

التي  الجنسيات  وتعدد  الحاصل 

الحبيبة  دولتنا  أرض  على  تعيش 

قطر.

المجلس  خصائص  أبرز  وعن 

القهوة  تقديم  يعد  قال:  الرمضاني 

المجالس  في  أساسية  عادة  العربية 

أنها  السيما  والخليجية،  القطرية 

عند  يقدم للضيف  الذي  األول  الطقس 

العديد  وهناك  المجلس..  إلى  قدومه 

ال  التي  األخرى  والتقاليد  العادات  من 

يمكن تجاهلها.

على  يحرصون  قطر  أهل  أن  إلى  وأشار 

يومي  بشكل  مجالسهم  في  التواجد 

أكثر  ويحرصون  العام،  مدار  وعلى 

الفضيل، حيث  الشهر  على ذلك خالل 

صالة  بعد  من  بعضهم  مع  يلتقون 

السحور،  موعد  قبل  وحتى  التراويح 

سواء  بينهم  فيما  العزائم  ويتبادلون 

على االفطار أو الغبقة أو السحور.

»كرم الضيافة«
المجالس  إن  فخرو  خالد  يقول  وبدوره 

والمعارف  واألصدقاء  األهل  ملتقى  تعد 

لمناقشة المواضيع االجتماعية والدينية 

التوافد  أن  إلى  مشيرا  العامة،  القضايا  أو 

عليها خالل الشهر الفضيل عادة ما يكون 

صلوات  بعد  من  الزمنية  الفترة  في 

الليل  من  متأخرة  ساعة  وحتى  التراويح 

قبل السحور، موضحا أن هذه المجالس 

العمرية  الفئات  جميع  أمام  مفتوحة 

الحضور  يقتصر  وال  القطري،  للمجتمع 

فيها على كبار السن، بل يشمل الصغار 

الذين يتعلمون من تجارب اآلباء واألجداد.

شهر  في  الجميع  يحرص  وأضاف: 

القطرية  المجالس  زيارة  على  رمضان 

الضيوف  من  للكثير  وجهة  تعتبر  والتي 

وتعكس  البالد  خارج  أو  داخل  من  سواء 

قائال:  المضياف  القطري  الشعب  كرم 

عرف عن المجالس القطرية بأنها ال تغلق 

من  الجميع  وتستقبل  الزوار  أمام  أبوابها 

الضيف،  يكرم  وفيها  وصوب،  حدب  كل 

من  ويستفاد  والصغار،  الكبار  ويلتقي 

كل ما يدار فيها من نقاشات أو موضوعات 

كافة  تستقبل  لكونها  وذلك  اجتماعية، 

أطياف المجتمع.

 وأكد فخرو أن أولياء األمور يحرصون على 

من  للتعلم  للمجالس  أبنائهم  اصطحاب 

والحديث  الجلوس  آداب  السن  كبار 

العامة  النقاشات  في  المشاركة  وطرق 

والحفاظ على التراث والتقاليد القطرية.

{ خالد فخرو { سعد الكعبي { عبدالله الحداد

الحداد: تعكس كرم الضيافة وبها تتوارث العادات والتقاليدملتقى لألقارب واألصدقاء لتبادل األحاديث الدينية واالجتماعية

الكعبي: تنقل صورة 
مشرفة عن ترابط 
المجتمع القطري

فخرو: اآلباء يصطحبون 
أبناءهم إليها لتعلم آداب 

الجلوس والحديث

محمد ابوحجر كتب



الجميع  يتهيأ  عزيز،  ضيف  قنا-  الدوحة- 

الصيام  شهر  فهو  بقدومه،  فرحا  الستقباله 

والتراحم  والكرم  الجود  شهر  وهو  والقرآن 

من  خاص  باهتمام  يحظى  لذلك  والترابط 

التي  واالجتماعية  الدينية  المناسبات  بين 

تمر على األمة اإلسالمية.

في  الفضيل  رمضان  شهر  استقبال  وكان 

باحتفاء  يحظى  قديما  القطري  المجتمع 

إخوانهم  مع  القطريون  يترقب  حيث  خاص، 

وشغف  بلهفة  عام  كل  قدومه  المسلمين 

اجتماعية  وعادات  طقوس  ولهم  كبيرين، 

قدومه  قبل  من  الشهر  بهذا  ارتبطت  قديمة 

وحتى وداعه.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد خليفة السيد 

في  القطري،  التراث  في  الباحث  المالكي 

تصريح خاص لوكالة األنباء القطرية )قنا( أن 

أهم ما يميز المجتمع القطري في شهر رمضان 

هو زيادة الترابط والتكافل االجتماعي، مشيرا 

المستويات،  كافة  على  ترابطا  هناك  أن  إلى 

يستعد  كان  القطري  المجتمع  أن  إلى  الفتا 

دائما الستقبال الشهر المبارك من خالل عادات 

اهتمام  عن  تنبئ  متوارثة  وتقاليد  متوارثة 

له  تتهيأ  حيث  العزيز،  الضيف  بهذا  خاص 

االستعداد  يكون  ما  وأكثر  جميعا،  البيوت 

يقمن  الالتي  عموما  والنساء  المنزل  ربة  من 

ربما  رمضان  قدوم  قبل  المهام  من  بالكثير 

بشهر كامل، فهن في الماضي يقمن بتجهيز 

»خبز  القطرية  المرأة  تعد  حيث  الطحين، 

الرقاق« والذي يصنع منه الثريد، وتدق الحب 

هاتين  إن  حيث  الهريس،  منه  يصنع  والذي 

األكلتين ال يخلو بيت منهما أغلب أيام الشهر 

القطرية  العادات  ارتبطت  فقد  الفضيل، 

مثل  الشهر  هذا  في  معينة  بأطعمة  القديمة 

الهريس والثريد، والساقو واللقيمات، وغيرها 

للنساء  بد  ال  كان  وبالتالي  طبخات  فهي 

حيث  األكالت،  لهذه  بالتحضير  يقمن  أن 

أن  عن  فضال  طويال  وقتا  إعدادها  يستدعي 

الجود  شهر  في  مختلفا  يكون  المستهلك  الكم 

والكرم.

القديم  الزمن  في  النساء  عادة  أن  وأضاف 

كانت طحن الحب في المنزل وكذلك دق حب 

الهريس وغيره وخبز الرقاق، باإلضافة إلى أن 

وبعد  ُتغسل  ثم  ومن  ُتجلب  كانت  البهارات 

ذلك يتم تجفيفها، ومن ثم طحنها وخلطها مع 

بعض، كما تهتم ربة المنزل بتجديد األواني 

األواني  خاصة  رمضان  بداية  مع  المنزلية 

في  األجمل  وتختار  بالحرارة،  تحتفظ  التي 

التصميم، موضحا أن الزمن الماضي كان له 

استعداد من ناحية توفير وسيلة الطهو أيضا، 

فلم تكن تتوفر الطاقة قبل ظهور البترول والغاز 

الذي  الحطب  جمع  كان  حيث  الحطب،  غير 

فيتم  رئيسية  مهمة  للطهو  كوقود  يستخدم 

الفضيل،  للشهر  استعدادا  وتجهيزه  جلبه 

وقراءة  للعبادة  وافر  قسط  توفير  بهدف  وذلك 

القرآن الكريم.

مهام  عليهم  الشباب  أن  إلى  المالكي  وأشار 

وحي  فريج  كل  في  يتكاتفون  فكانوا  كذلك 

من أجل تجهيز بيت الله الستقبال المصلين 

ونثر  الحصير  وغسل  بتنظيفه  ويقومون 

القواقع البحرية الصغيرة ذات اللون األبيض 

رمضان  أن  إلى  مشيرا  المسجد،  باحات  في 

ففيه  االجتماعية،  باللقاءات  يتميز  شهر 

في  التراويح  صالة  عقب  الناس  يتجمع 

فضال  الحديث،  أطراف  ويتبادلون  المجالس 

األسر  تقوم  حيث  العائلية،  الزيارات  عن 

أسرة  تصنع  أن  يمكن  فال  الطعام،  بتوزيع 

طعاما دون أن تعطي منه إلى جيرانها، مؤكدا 

ساعدت  بساطتها  على  األشياء  هذه  كل  أن 

فئات  كامل  بين  والترابط  اللحمة  زيادة  في 

المجتمع.

وأوضح المالكي أن شهر رمضان يختلف اآلن عن 

السابق، حيث بين أن شهر رمضان في وقتنا 

الحالي تتوفر فيه جميع االحتياجات واالصناف 

والمجمعات  األسواق  في  المتنوعة  الغذائية 

زال  ما  القطري  المجتمع  كان  وإن  التجارية، 

االستعداد  في  وتقاليده  بعاداته  متمسكا 

للشهر الكريم وكذلك الكثير من العادات التي 

ارتبطت بشهر الصيام.. الفتا إلى أن واحدة من 

بين  الطعام  )تبادل  هي  القطرية  العادات  أهم 

تعرف  قديمة  خليجية  عادة  وهي  الجيران(، 

انتقاص  حول  فحواها  تدور  مختلفة  بأسماء 

جزء من الطعام أو استقطاعه لألهل أو الجيران 

في  الناس  فكان  والمودة،  المحبة  عن  تعبيرا 

يتقاسمون  كانوا  قديما  »األحياء«  أي  الفرجان 

الطعام، وتعطي كل جارة جارتها من طعامها 

سواء في شهر رمضان أو غيره، لكن تزداد هذه 

العادة مع الشهر الفضيل، الذي يتميز بأكالته 

والهريس  الثريد  مثل  الخاصة  الشعبية 

وغيرهما.

الباحث  الفياض  من جانبه، قال السيد علي 

الستقبال  االستعداد  إن  القطري،  التراث  في 

كبيرة،  وأهمية  خصوصية  له  رمضان  شهر 

األسرة  فيه  تجتمع  الذي  الشهر  هو  حيث 

العائلة  فيه  ترتبط  وكذلك  دائم  بشكل 

وترابط  وشائج  من  تزيد  بلحمة  الواحدة 

المجتمع، الفتا إلى أن هناك ارتباطا كان األظهر 

قبل استقبال شهر رمضان وهو االستعداد من 

الطريقة  لألسرة  توفر  التي  النواحي  كافة 

تتفرع  حتى  الطعام،  وإعداد  لتجهيز  المثلى 

فنرى  واجتماعية،  دينية  لمهام  بعد  فيما 

الطحين  وتجهيز  مبكرا  لألكالت  التجهيز 

وفي نفس  المنزل،  داخل  الذي يتم  »الدقيق« 

»دق  تعني  احتفالية  يشبه  ما  يقام  الوقت 

وغيرهما،  والذرة  القمح  بذور  من  الحب« 

الواحدة  العائلة  من  سواء  السيدات  فتجتمع 

أو من الفريج الواحد، في شهر شعبان في أحد 

خشبية،  بأدوات  الحب  بدق  ويقمن  البيوت 

وسط مشاعر من الفرح والسرور والغناء حيث 

يدق »حب الهريس« وهو من أنواع القمح لعمل 

مشيرا  التقليدية،  األطعمة  من  مجموعة 

شهر  ضمن  مناسبة  إلقامة  االستعداد  أن  إلى 

رمضان كان موجودا قديما كذلك فكان هناك 

بشراء  القرنقعوه  الحتفالية  مبكر  استعداد 

في  توضع  كانت  والتي  والمكسرات  الحلوى 

»جفير« مكتل من الخوص، ليتم توزيعه على 

األطفال فرحا بمن صام وهو صغير.

يختلف  الكريم  للشهر  االستعداد  أن  وأضاف 

حيث  السابق،  الزمن  لول«  »مال  عن  حاليا 

والحمد  التجارية  المجمعات  في  تتوفر 

الطاقة  توفر  مع  األغراض  مختلف  لله 

الشعبية  األكالت  إعداد  على  يساعد  ما 

نظرا  أقل  وبمجهود  باستمرار  القطرية 

القديم  الزمن  أن  مؤكدا  المستمر،  للتطور 

اتسم بالبساطة في حين أنه على الرغم من 

القطرية  وتقاليدنا  عاداتنا  على  المحافظة 

البذخ  مظاهر  بعض  تدخلت  قد  فإنه  اليوم 

الذي يصاحب تلك العادات القطرية األصيلة.

تقاليـــد قطريـــــة موروثـــــة

بمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم

اختبارات المهتدين الجدد.. اليوم

اختبارات  الجمعة  اليوم  عصر  تقام 

المهتدين  فرع  في  المشاركين 

جاسم  الشيخ  بمسابقة  الجدد 

الكريم  للقرآن  ثاني  بن  محمد  بن 

اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

161 مهتديًا من الذكور  حيث سجل 

المسابقة  في  للمشاركة  واإلناث 

من   78 منهم  التاسعة،  نسختها  في 

الجاليات  من  اإلناث  من  و83  الذكور 

المختلفة المقيمة على أرض قطر.

المنظمة  اللجنة  وأوضحت 

للمسابقة أن اختبارات فرع المهتدين 

الجدد تقام في مركز الشيخ عبدالله 

بن زيد آل محمود الثقافي اإلسالمي، 

ثالثة  على  الفرع  هذا  يشتمل  حيث 

الفاتحة  سورة  في  األول:  مستويات، 

القارعة،  سورة  حتى  السور  وقصار 

الفاتحة  سورة  الثاني:  والمستوى 

ونصف جزء عّم حتى سورة األعلى، 

سورة  فيضم  الثالث:  المستوى  أما 

الفاتحة وجزء عّم كاماًل.

للمهتدين  فرع  تخصيص  ويأتي 

اللجنة  اهتمام  إطار  في  الجدد 

بالمهتدين  للمسابقة  المنظمة 

مسابقات  في  وإشراكهم  الجدد 

األخوة  تعزيز  بهدف  الكريم؛  القرآن 

االنتماء  وزيادة  بينهم  والتعاضد 

في  اإليمان  قيم  وغرس  لإلسالم 

تعليمهم  إلى  باإلضافة  قلوبهم، 

وأحكامه،  بآدابه  وربطهم  الله  كتاب 

وترسيخ  رعايتهم  على  والعمل 

في  الصحيح  اإلسالم  مفهوم 

صدورهم.

المهتدين  فرع  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

مع  بالتعاون  تنظيمه  يتم  الجدد 

آل  زيد  بن  عبدالله  الشيخ  مركز 

الذي  اإلسالمي،  الثقافي  محمود 

المقيمة  الجاليات  بخدمة  يعنى 

الثقافة  ونشر  قطر  أرض  على 

اإلسالم  مفهوم  وترسيخ  اإلسالمية 

الصحيح بوسطية واعتدال، وتعليم 

بغيرها،  للناطقين  العربية  اللغة 

الجدد  المهتدين  رعاية  عن  فضاًل 

وتعليمهم  دينهم  بأمور  وتثقيفهم 

كتاب الله.

الشباب بالفرجان كانوا يقومون بتجهيز المساجد الستقبال المصلين

الفياض: احتفالية »دق الحب« كانت من التقاليد قديما

منهم »78« ذكورا و»83« من اإلناث بالجاليات المختلفة»161« مهتديًا سجلوا بفرع المسابقة في دورتها التاسعة

$ الدوحة

الستقبال شهر رمضان

المالكي: الترابط والتكافل يميز المجتمع القطري في الشهر الفضيل

{ »دق الحب« من العادات القطرية القديمة في رمضان
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تستقبل آالف الصائمين يوميًا

»خيام اإلفطار« تجسد اإلخاء والتكافل

كل  يتكرر  وإنساني  رمضاني  مشهد 

حيث  المباركة،  األيام  هذه  بمثل  عام 

العمال  من  الصائمين  آالف  يتوافد 

والعزاب والوافدين والمقيمين األجانب 

في الدوحة، على موائد اإلفطار الجماعي 

الدولة،  مناطق  مختلف  في  الموزعة 

والجمعيات  المؤّسسات  دأبت  حيث 

افطار  خيام  إقامة  على  الخيرية 

العمال  تستهدف  التي  الصائمين، 

من  كنوع  السبيل،  وعابري  والعزاب 

والُمساعدة،  المجتمعية  المسؤولية 

فضاًل عن الحّث على الخير والثواب في 

إفطار  وجبات  بتقديم  الكريم،  الشهر 

المغرب  أذان  متنّوعة للصائمين، قبل 

بوقت كاٍف.

في  تنتشر  التي  إالفطار  خيام  وتشهد 

شهر رمضان على نفقة محسنين، في 

مع  جنب  إلى  جنبًا  األحياء  من  كثير 

تشرف  التي  الجماعي،  اإلفطار  خيام 

عليها الجمعيات والمؤسسات الخيرية 

في مواقع عديدة بالدولة، إقباال كبيرا، 

األمر الذي يعكس أجواء التنافس على 

الفضيل،  الشهر  خالل  الخير  فعل 

لخيام  المنظمة  الجهات  تراعي  حيث 

والمناطق  األحياء  في  الجماعي  اإلفطار 

مريحة  الخيام  تكون  أن  السكنية 

مدخل  من  أكثر  ولها  الهواء،  ومكيفة 

أثناء  والزحام  التدافع  لتفادي  ومخرج 

الدخول والخروج من الخيمة، باإلضافة 

متخصصة  شركات  مع  االتفاق  إلى 

أقصي  فيه  تتوفر  الذي  الفرش  لتوفير 

ومقاومة  العامة  والسالمة  األمن  معايير 

الحريق عالوة على اختيار مواقع الخيام 

المياه  بجانب المساجد وتوفير دورات 

الظروف  أفضل  يحقق  بما  والمغاسل 

كافة  يوفر  جيد  إلفطار  المالئمة 

احتياجات الصائمين.

قيمة التضامن 
هذه  على  القائمون  ويحرص 

أماكن  في  الخيام  نصب  الفعاليات، 

والعازبين  العمال  سكن  من  قريبة 

تعمل  حيث  قطر،  في  المقيمين 

قيمة  تعزيز  على  اإلفطار  موائد 

شرائح  مختلف  بين  التضامن 

إذ  بينهم،  الروابط  وتقوية  الُمجتمع 

في  والميسورون  المحسنون  يجد 

تفطير  على  للسباق  فرصة  قطر، 

كفرصة  لهم؛  والعطاء  الصائمين 

هذا  في  األجر  ونيل  الله  من  للتقرب 

األغنياء  مسؤولية  تعّزز  كما  الشهر، 

وتقّدم  الناس،  من  المعدمين  تجاه 

أهمها  المجتمع  تدخل  كبيرة  قيمًا 

روح  وتنمية  والمشاركة  التكافل 

الُمفطرين،  بين  والتآخي  المحبة 

من  عدد  وجود  ظل  في  خاصًة 

يعملون  الذين  المتطوعين  الشباب 

يدًا بيد مع المؤسسات الخيرية، من 

الوجبات  تقديم  في  المساعدة  خالل 

الخيم  بداخل  باإلفطار  والمشاركة 

األجر  على  للحصول  الرمضانية، 

مجتمعية  خدمات  وتقديم  الله  بإذن 

من شأنها أن تقدم العديد من الميزات 

قد  والمعنوي  النفسي  الجانب  على 

تغّير كثيرًا في شخصية المتطّوع، 

في  الخيرية  الجمعيات  تقوم  حيث 

كل عام بتقديم موائد اإلفطار بشكل 

التي  اإلفطار  خيام  طريق  عن  ثابت، 

تقيمها في األحياء. 

تضاعف الحسنات 
ومن جانبها تنظم اإلدارة العامة لألوقاف 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

مشروع موائد إفطار صائم لعام 1444هـ، 

الذي يضم »10« مواقع في مناطق الدولة 

المختلفة ذات الكثافة السكانية، وذلك 

عبر وقفية إفطار صائم ضمن مشاريع 

والتي  والتقوى،  للبر  الوقفي  المصرف 

الكرام  الواقفين  مساهمات  تستقبل 

خاصة  الخير،  أهل  من  والمحسنين 

كان  والذي  الفضيل  رمضان  شهر  في 

فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أجود 

وبإفطار  المرسلة،  الريح  من  بالخير 

وينال  الحسنات  تضاعف  الصائمين 

أخبر  كما  الصائمين،  أجور  المحسن 

الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ: 

َر َصاِئًما َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِرِه َغْيَر  »َمْن َفطَّ

َشْيًئا«  اِئِم  الصَّ َأْجِر  ِمْن  َيْنُقُص  ال  ُه  َأنَّ

رواه اإلمام الترمذي وقال: حديث حسن 

صحيح.

الدكتور  الشيخ  صرح  اإلطار  هذا  وفي 

العام  المدير  ثاني  آل  محمد  بن  خالد 

اإلدارة  بأن  لألوقاف  العامة  لإلدارة 

إقامة  على  سنويًا  تحرص  العامة 

الفضيل،  الشهر  خالل  الخير،  موائد 

الكرام،  الواقفين  لشروط  تحقيقًا 

والتقوى  للبر  الوقفي  المصرف  وأهداف 

المجتمعية.  الشراكة  تعزيز  في 

بن  محمد  السيد  أوضح  جهته  من 

العام  المدير  مساعد  العلي  يعقوب 

نستهدف  بأننا  لألوقاف  العامة  لإلدارة 

يوميًا  صائم   »10.000« إفطار  العام  هذا 

تصل  والتي  المختلفة،  مواقعنا  في 

مواقع  بين  وتتنوع  مواقع  عشرة  إلى 

الخيام،  الوجبات وأخرى إلقامة  لتوزيع 

الكرام  الواقفين  من  كريم  بدعم  وذلك 

الخير،  أهل  من  مباركة  ومساهمات 

أعدت  ممن  يكونوا  أن  نرجو  الذين 

في  جاء  كما  القيامة،  يوم  الغرف  لهم 

في  »إن  الشريف  النبوي  الحديث 

باطنها  من  ظاهرها  يرى  غرفة  الجنة 

لمن  الله  أعدها  ظاهرها،  من  وباطنها 

أطعم الطعام وأالن الكالم وتابع الصيام، 

وصلى والناس نيام«.

السبيل وع��اب��ري  وال��ع��زاب  العمال  تعزز قيمة التضامن بين مختلف شرائح الُمجتمعتستهدف 

الفضيل بالشهر  الخير  فعل  على  التنافس  أج���واء  تعكس  أكرم الفرجابي كتب

لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الخيسة

»470« دارسة بمركز عبدالله بن محمد آل ثاني

في  الكريم  القرآن  حفظ  ويساهم 

وما  والتدبر،  الحفظ  ملكة  تطوير 

مستوى  ورفع  للذاكرة  تقوية  من  فيه 

المهارات العقلية والفكرية، ومع القرآن 

الكتاب  على  العقل  معالم  تتفتح 

الكون،  في  الله  سنن  وفهم  المسطور 

تزكية  في  الكبير  دوره  للقرآن  أن  كما 

النفس وترقيق القلب والسمو بالهمة، 

األمور،  بمعالي  الشباب  أوقات  وشغل 

هي  الكريم  القرآن  حلقات  أن  كما 

السيما  نافع،  لجيل  الخطوات  أولى 

النشء  على  تعود  التي  المنفعة  مع 

أن  كما  واجتماعًيا،  ونفسًيا  تربوًيا 

النفس  الكبير في تزكية  للقرآن دوره 

وترقيق القلب والسمو بالهمة.

والشؤون  األوقاف  وزارة  وتستعرض 

األثر  التقرير  هذا  في  اإلسالمية 

بن  عبدالله  لمركز  البّناء  اإليجابي 

الكريم  القرآن  لتعليم  ثاني  آل  محمد 

الخيسة،  بمنطقة  حلقاته  تقام  الذي 

لتنشئة  وإيمانيًا  تربويًا  رافدًا  ويعد 

الله  كتاب  حفظة  وتخريج  األجيال 

على  والمقيمات  المواطنات  من 

المركز  يحتضن  حيث  قطر،  أرض 

حلقة،   18 على  يتوزعن  دارسة   470
القرآن  تعليم  مراكز  من  واحدا  ويمثل 

الكريم التي تغرس في نفوس بناتنا 

اختالف  على  والدارسات  الطالبات 

بيان  مع  اإليماني،  الهدي  أعمارهن 

نفوس  في  القرآنية  المراكز  هذه  أثر 

المنتسبين إليها وتعزيز القيم النبيلة 

حيث  المجتمع،  في  العليا  والمثل 

مناطق  على  القرآنية  المراكز  تتوزع 

الدولة المختلفة داخل مدينة الدوحة 

محتضنة  الخارجية،  المناطق  وفي 

آالف الطالبات في حلقات الحفظ على 

اختالف مستوياتهن.

محمد  لولوه  السيدة  المركز  رئيسة 

على  حصلت  أنها  أوضحت  الكواري 

بدأت  وأنها  دين،  أصول  بكالوريوس 

األوقاف  وزارة  في  العملية  مسيرتها 

1998، ثم  في العمل اإلداري منذ العام 

القرآنية  بالمراكز  العمل  إلى  انتقلت 

العام  وفي   ،2006 سنة  سريع  دار  في 

بن  عبدالله  لمركز  انتقلت   2013
محمد آل ثاني.

وذكرت الكواري أن المركز يعمل على 

فترتين الفترة الصباحية من الساعة 

والفترة   10:30 الساعة  حتى   8:30
المسائية من الساعة 4 حتى الساعة 

أربعمائة  الدراسات  عدد  بلغ  وقد   ،6
 18 على  يتوزعن  دارسة  وسبعين 

الفترة  في  حلقات   9 بواقع  حلقة، 

الفترة  في  حلقات  و9  الصباحية، 

المسائية، وتشرف على هذه الحلقات 

18 معلمة للقرآن الكريم.
الفترة  لقسمين:  الحلقات  وتنقسم 

والنساء  األمهات  الصباحية تضم فئة 

المسائية  والفترة  المتعلمات، 

والنساء  والفتيات  األطفال  فئة  تضم 

الخاتمات  عدد  بلغ  وقد  المتعلمات، 

 10 العام  هذا  خالل  الله  كتاب  لحفظ 

خاتمات.

)حفظ  القرانية  البرامج  وتتضمن 

التجويد  ودورة  للدارسات،  القران 

والمحاضرات  وللطالبات(  للمحفظات 

الدينية.

يوجهها  التي  الرسالة  بأن  ونوهت 

المنطقة  أهالي  احتضان  هي  المركز 

يهدف  كما  القرآن،  حفظ  على  وحثهن 

من  كبير  عدد  لتخريج  المركز 

الدارسات الحافظات للقرآن الكريم.

المعلمة أسماء محمد قالت إن العامل 

لتعلم  الطالبات  يدفع  الذي  الرئيسي 

األمهات  في  يتثمل  الكريم  القرآن 

والمدرسات.

الى  أشارت  علي  محمد  عزة  المعلمة 

التدريس منذ  أنها بدأت مسيرتها في 

القرآن  حب  بأن  وذكرت  سنوات،   8
الرئيسي  العامل  هو  المحفظة  وحب 

القرآن  لتعلم  الطالبات  يدفع  الذي 

الكريم وتدبره.

من  تبلغ  الكعبي  نايف  سارة  الطالبة 

العمر 11 سنة، تحفظ من القرآن جزء 

حفظ  من  هدفها  أن  أوضحت  تبارك، 

سبحانه  الله  توحيد  الكريم  القرآن 

والثواب،  األجر  واكتساب  وتعالى 

ألصحابه  شفيعا  يأتي  فالقرآن 

ختم  بعد  الهدف  وأن  القيامة،  يوم 

من  تكون  وأن  الحياة،  تيسير  القرآن 

نيل  وخاصة  الناس  بين  المحبوبين 

حب رب العالمين، أما من ناحية االثر 

فهو  القرآن  حفظ  بعد  عليها  العائد 

والطمأنينة  النفسية  الراحة  حصول 

القلبية.

الطالبة براءة محمد تبلغ من العمر 12 

سنة، تحفظ من القرآن جزءا ونصفا، 

مساعدة  القرآن  حفظ  من  هدفها 

اآلخرين لتعلم القرآن وحفظه، وهدفها 

وأن  حافظة  تكون  أن  القرآن  ختم  بعد 

بدون  الصحيح  النطق  لديها  يكون 

قرآنية  بجوائز  فازت  وقد  أخطاء، 

التسميع،  حسن  جائزة  ضمنها  من 

والطالبة المتميزة.

أمر الطالبة سارة نايف  وأضافت ولية 

للمركز  ابنتها  ألحقت  التي  الكعبي 

والتعاون  االهتمام  إلى  شهرين،  منذ 

واهتمامهن  بالمركز  الموظفات  بين 

بالدارسات، ونوهت بأن األثر الملحوظ 

الذاكرة،  قوة  هو  للقرآن  ابنتها  لحفظ 

الحفظ  في  نفسها  على  واعتمادها 

والمراجعة، وإتقانها لمخارج الحروف، 

الهدف من تسجيلها بالمركز هو حفظ 

وختم القرآن الكريم.

{ إحصأيية مركز عبدالله آل ثاني

يتوزعن 
على »18« 

حلقة قرآنية 
صباحية 
ومسائية

لقد جعل الله القرآن الكريم هداية 
للناس، ونبراسًا يضيء لهم الطريق، 
فهو كتاب اإلسالم الخالد، ومعجزته 

الكبرى، وهداية للناس أجمعين، قال 
اَس  تعالى »ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتْخِرَج النَّ

وِر«، ولقد تعبدنا  ُلَماِت ِإَلى النُّ ِمَن الظُّ
الله بتالوته آناء الليل وأطراف النهار، 

وجعله سبحانه تقويما للسلوك، 
وتنظيما للحياة، من استمسك به فقد 

استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام 
لها، قال تعالى: »وقرآنًا فرقناه لتقرأه 

على الناس على مكث ونزلناه تنزيال«، 
فما أعظمه من أجر لمن قرأ كتاب الله، 

وعكف على مدارسته وحفظه، فله 
بكل حرف عشر حسنات، والله يضاعف 

لمن يشاء والله واسع عليم.

$ الدوحة
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وزير البيئة والتغير المناخي:

قطر تولي أهمية قصوى لتوفير المياه

حيث تقوم بإنتاج 35 بالمائة من المياه 

المحالة بتقنية التناضح العكسي مما 

يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة 

محطات  إنتاج  إجمالي  أن  كما  الطاقة، 

جالون  مليون   538 بلغ  المياه  تحلية 

على  الطلب  إجمالي  بلغ  كما  يوميًا، 

المياه 400 مليون جالون يوميًا.

دولة  سياسة  ضمن  من  أنه  إلى  ولفت   

احتياطية  إنتاجية  سعة  توفير  قطر 

تغطية  لضمان  بالمائة   10 عن  تقل  ال 

للسنوات  المياه  على  المتزايد  الطلب 

أفضل  اتباع  إلى  باإلضافة  القادمة، 

التشغيل  في  العالمية  الممارسات 

واالستخدام األمثل للمياه.

سعادة  أشار  المياه،  تدوير  إعادة  وعن 

الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد 

بن علي آل ثاني، إلى أن دولة قطر تتبع 

أفضل األساليب التكنولوجية العالمية 

الصرف  لمياه  الثالثية  المعالجة  في 

 80 استخدام  يتم  حيث  الصحي، 

بالمائة من المياه المعالجة في مجاالت 

والتبريد  والزراعة  الري  مثل  مختلفة 

وغيرها، كما أن هناك خططا لمعالجة 

وإعادة تدوير المياه السطحية الجوفية 

الصناعي  الصرف  ومياه  الضحلة، 

والري  الزراعة  في  منها  لالستفادة 

الفتًا  المعالجة(،  المياه  إلى  )باإلضافة 

إلى أن قطر تسعى لمعالجة 50 بالمائة 

من تلك المياه بحلول عام 2027.

أن  كلمته،  خالل  سعادته  وذكر 

المشاريع  من  بعدد  حاليًا  تقوم  قطر 

من  المزيد  إلى  للتوّصل  والبحوث 

المتعلقة  التحّديات  لمواجهة  الحلول 

األسماك  نفوق  ظاهرة  ومنها  بالمياه، 

مياه  ملوحة  نسبة  ارتفاع  بسبب 

المحلول  من  التخّلص  نتيجة  البحر، 

تحلية  محطات  عن  الناتج  الملحي 

أهمية  على  مشددًا  البحر،  في  المياه 

تلك القضية البيئية للدول المطّلة على 

كبيرة  بنسبة  تعتمد  والتي  الخليج 

على تحلية المياه.

عن  الناجمة  الكارثية  اآلثار  وعن 

البيئة  وزير  سعادة  لفت  التصحر، 

حضرة  إطالق  إلى  المناخي  والتغير 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى، مبادرة إلنشاء 

الجافة  لألراضي  العالمي  التحالف 

الهاِدفة  الدولية  ُيَعدُّ إحدى اآلليات  الذي 

لمواجهة التغير المناخي وتحقيق األمن 

تستضيف  قطر  أن  إلى  الفتا  الغذائي، 

معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة 

»صحراء  شعار  تحت  العالم  هذا 

بمشاركة  أفضل«  بيئة  خضراء، 

أهم  الستعراض  الدول  من  العديد 

في  تسهم  التي  والتكنولوجيا  اآلليات 

مكافحة التصحر وآثاره.  ونوه سعادته 

كشريك  بالتزاماتها  قطر  دولة  بوفاء 

خالل  من  الدولي،  المجتمع  في  فاعل 

أصدقاء  بمجموعة  الفاعلة  عضويتها 

التوجيهية  للجنة  وانضمامها  المياه، 

الرفيع  األول  الدولي  للمؤتمر  الدولية 

للعمل  الدولي  العقد  بشأن  المستوى 

المستدامة«  التنمية  أجل  من  »الماء 

عام  في  طاجيكستان  في  عقد  الذي 

.2018
المتحدة  األمم  مؤتمر  أن  إلى  وأشار 

فاصلة،  مرحلة  في  ينعقد  للمياه 

تمّيزت بارتفاع األصوات المنادية بإنقاذ 

ُتعدُّ  المياه   
َّ

وأن خاصًة  البيئي،  الوضع 

يواجهها  التي  التحديات  صلب  في 

العالم الفترة الحالية، منها على سبيل 

المثال تلك المتصلة بموجات الجفاف، 

المناخية  واألزمة  الغذائية،  واألزمات 

وغيرها.

بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة  وأكد 

آل ثاني تطلع  ناصر بن أحمد بن علي 

المؤتمر  هذا  يتمّكن  أن  إلى  قطر  دولة 

واالتفاق  الدولية،  الجهود  توحيد  من 

مما  الحاسمة،  القرارات  اتخاذ  على 

فيما  العالم  معاناة  إنهاء  في  سيساهم 

وهو  أال  األول  الحياة  بعنصر  يتعلق 

المياه.

وزير  سعادة  جدد  كلمته  ختام  وفي 

التأكيد  المناخي  والتغير  البيئة 

التي  الجهود  كل  مع  التضامن  على 

في  الدول  إجراءات  لتوحيد  تطمح 

بنجاح  تفاؤله  عن  معربا  المياه،  مجال 

السياسية  اإلرادة  حشد  في  االجتماع 

العالمية  المياه  تحدّيات  لمواجهة 

بطريقة شاملة ومبنية على األفعال.

مـحطـات التحلـيـة تنتـج »538« مليـون جـالـون يومـيًا

نيويورك- قنا- أكد سعادة 
الشيخ الدكتور فالح بن ناصر 

بن أحمد بن علي آل ثاني 
وزير البيئة والتغير المناخي، 

على موقف دولة قطر 
الثابت الذي يولي األهمية 

القصوى لمسألة المياه، 
وحرصها على وضع خّطط 

استباقية لضمان توفير 
المياه والمحافظة عليها 

على المدى الطويل.
واستعرض سعادة وزير 

البيئة والتغير المناخي في 
كلمته إنجازات دولة قطر 

في مجال تحلية المياه، 
مؤكدا أنها تتبع أفضل 
األساليب التكنولوجية 

الحديثة في محطات تحلية 
المياه، 

مناقشة نتائج المؤتمر المعني بأقل البلدان نموا

وزير البيئة يلتقي رئيس 
الجمعية العامة لألمم المتحدة

ناصر  بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة  التقى  قنا-  نيويورك- 

المناخي،  والتغير  البيئة  وزير  ثاني  آل  علي  بن  أحمد  بن 

الـ77 للجمعية  الدورة  السيد تشابا كوروشي رئيس  سعادة 

العامة لألمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر األمم المتحدة 

للمياه، الذي يعقد حاليا في مدينة نيويورك األميركية.

المتحدة  األمم  مؤتمر  نتائج  مناقشة  اللقاء  خالل  جرى   

في  مؤخرا  اختتم  الذي  نموا  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

الدوحة، وأثنى سعادة السيد تشابا على التنظيم الناجح لهذا 

الحدث الهام ونتائجه.

بين قطر ولبنان

استعراض التجارب التنموية في مجاالت االستدامة

وزير البيئة يجتمع مع وزير الفالحة التونسي

سعادة  اجتمع  قنا-  نيويورك- 

ناصر  بن  فالح  الدكتور  الشيخ 

وزير  ثاني  آل  علي  بن  أحمد  بن 

مع  المناخي،  والتغير  البيئة 

وزير  فياض،  وليد  الدكتور  سعادة 

على  وذلك  اللبناني،  والمياه  الطاقة 

للمياه  المتحدة  األمم  مؤتمر  هامش 

نيويورك  مدينة  في  يعقد  الذي 

األميركية.

 استعرض الجانبان خالل االجتماع 

في  التنموية  البلدين  تجارب 

على  والحفاظ  االستدامة  مجاالت 

رافدا  تكون  أن  يمكن  والتي  المياه، 

المبذولة  الدولية  الجهود  في  فعاال 

للمساهمة في الحفاظ على المياه.

نيويورك- قنا- اجتمع سعادة 

الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن 

أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة 

والتغير المناخي، مع سعادة السيد 

عبد المنعم بلعاتي، وزير الفالحة 

والموارد المائية والصيد البحري 

التونسي، وذلك على هامش مؤتمر 

األمم المتحدة للمياه، الذي يعقد 

في مدينة نيويورك األمريكية من 22 

وحتى 24 مارس الجاري.

 ناقش االجتماع التجارب والخبرات 

المثلى في الحفاظ على الموارد 

المائية والمساهمة في الجهود 

العالمية المبذولة للحفاظ على 

الكوكب.

متابعات السنة )28( - الجمعة 2 من رمضان  1444هـ الموافق 24 مارس 2023م العدد )10063(10



السنة )28( - الجمعة 2 من رمضان  1444هـ الموافق 24 مارس 2023م العدد )10063(

»المستثمرين« توزع »15 %« نقدا
اجتماع  نتائج  عن  القطريين  المستثمرين  مجموعة  أعلنت 

والذي   2023 مارس   21 في  عقد  الذي  العادية  العامة  الجمعية 

أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  اقتراح  وأبرزها  البنود  جميع  أقر 

نقدية بنسبة 15 % من القيمة االسمية للسهم، بواقع 15 درهما 

2022، وسياسة  الواحد، وتقرير حوكمة الشركات لعام  للسهم 

وأسس منح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وحوافز ومكافآت اإلدارة 

التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقًا لمبادئ نظام حوكمة 

الشركات، مع إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم.

حتى »31« مايو »2023«

تمديد مهلة اإلقرار الضريبي
عن  للضرائب  العامة  الهيئُة  أعلنت 

الضريبي  اإلقرار  تقديم  فترة  تمديِد 

لجميع   2022 الضريبية  للسنة 

الضريبة  لقانون  الخاضعة  الكيانات 

على الدخل لمدة شهر واحد ليكون في 

موعد أقصاه 31 مايو من العام الجاري.

ويستثنى من هذا التمديد الشركات 

البترولية  العمليات  العاملة في مجال 

البتروكيماوية، باإلضافة  والصناعات 

فترات  لديهم  الذين  المكلفين  إلى 

الضريبية  للسنة  مغايرة  محاسبية 

قانون  من   )1( بالمادة  المعرفة 

الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 

)24( لسنة 2018 وتعديالته.

نسعى   : بيان  في  الهيئة  وقالت 

إلى  للضرائب  العامة  الهيئة  في 

لدى  الضريبي  االمتثال  مبدأ  تعزيز 

التزام  أهمية  على  ونؤكد  المكلفين، 

بضرورة  الدولة،  في  الشركات  كافة 

حيث  الضريبية،  اإلقرارات  تقديم 

يجنب تقديم اإلقرار في الوقت المحدد 

المالية،  للجزاءات  التعرض  صاحبه 

الشركات  أن  الهيئة  وأوضحت 

الضريبي  النظام  من  مستفيدة 

على  يترتب  لما  نظرًا  كبير  بشكل 

ذلك من تعزيز كفاءتها وحوكمتها.

وهي  ضريبة  منصة  الهيئة  وتوفر 

منصة رقمية متكاملة إلدارة المعامالت 

دولة قطر، تعتمد على  الضريبية في 

 SAP )نظام  والتقنيات  النظم  أحدث 

العالمي إلدارة األعمال( كلبنة إضافية 

تحقيق  في  قطر  دولة  لمجهودات 

التحول الرقمي. وتهدف بوابة ضريبة 

االلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات 

للعديد  وميّسر  فعال  بشكل  وإتاحتها 

بين  بالربط  تقوم  حيث  الجهات  من 

والمكلفين  للضرائب  العامة  الهيئة 

ذات  الحكومية  الجهات  من  وشركائها 

الضرائب  أنواع  بإدارة  وتقوم  العالقة، 

ومراجعتها،  وحسابها  المختلفة 

معرفة  على  المكلفين  تساعد  كما 

اإلجراءات الخاصة بمعامالتهم بشكل 

الكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج 

أفضل بشكل عام للدولة. 

للضرائب  العامة  الهيئة  وتسعى 

تعزز  رشيدة  ضريبية  منظومة  إلى 

مع  المستدامة  الوطنية  التنمية 

اإلفصاحات  في  الشفافية  تحقيق 

الضريبية  العوائد  واستثمار  المالية 

وتنموية  خدمية  مشاريع  دعم  في 

المعيشي  بالمستوى  ترتقى 

وثيق  تعاون  خلق  مع  للمجتمع 

االجتماعية  الشرائح  مختلف  مع 

عالقة  بناء  أجل  من  واالقتصادية، 

المتبادلة  الثقة  أساسها  متينة 

وتطبيق أفضل الممارسات الضريبية 

االقتصادية  األهداف  ودعم  الدولية 

المساس  دون  للدولة،  واالجتماعية 

بمقومات حياة المواطنين والمقيمين

بكال  للضرائب  العامة  الهيئة  وتقوم 

واللوائح  القوانين  أحكام  تنفيذ  من: 

بالضرائب.  المتعلقة  والقرارات 

واقتراح مشروعات األدوات التشريعية 

بالضرائب،  المتعلقة  والسياسات 

وابداء الرأي بشأنها. وإعداد الدراسات 

المتعلقة  والتقارير  واالبحاث 

الصلة،  ذات  واإلحصاءات  بالضرائب 

المختصة.  الجهات  مع  بالتنسيق 

اإلقرارات  وتلقي  المكلفين،  وحصر 

وفحصها.وربط  منهم،  الضريبية 

المتعلقه  المالية  والجزاءات  الضريبة 

واللوائح  بها وتحصيلها، وفقًا للقوانين 

وإعداد  السارية.  الضريبية  والقرارات 

ومذكرات  االتفاقيات  مشروعات 

وبيان  بالضرائب،  المتعلقة  التفاهم 

أحكام  عليها.وتنفيذ  المترتبة  اآلثار 

تكون  التي  الضريبية  االتفاقيات 

مع  بالتنسيق  فيها،  طرفًا  الدولة 

النتائج  وتقييم  المختصة،  الجهات 

المترتبة عليها.

اعتراضات  في  بالنظر  أيضا  وتقوم 

الضريبة  ربط  قرارات  على  المكلفين 

وإخطارهم بقراراتها بشإنها. ومكافحة 

ألحكام  وفقًا  وذلك  الضريبية  الجرائم 

الجهات  مع  وبالتعاون  القانون، 

تطوير  على  المختصة.والعمل 

الضريبية  الخدمات  كافة  وتقديم 

المكلفين. على  للتسهيل  اإللكترونية 

الثقافة  وتعميق  نشر  على  والعمل 

لدى  الطوعي  وااللتزام  الضريبية 

واإلجراءات  النظم  المكلفين.واتباع 

اإلدارية  الكلفة  من  تخفض  التي 

الضريبي.  االمتثال  عملية  وتسهيل 

المؤتمرات  في  الدولة  وتمثيل 

التي  والدولية  اإلقليمية  واالجتماعات 

الضريبية،  بالشؤون  نشاطها  يتصل 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.

{ الهيئة العامة للضرائب

$ الدوحة

النظام الضريبي يساهم في ترسيخ الحوكمة لدى الشركاتاستراتيجية لتعزيز مبدأ االمتثال الضريبي لدى المكلفين

مع خدمة توصيل خالل نصف ساعة

»طلبات مارت« تطرح 
عروضا رمضانية

المبارك  رمضان  شهر  بدء  مع   

التسوق  حركة  زخم  ارتفع 

األساسية  المستلزمات  وشراء 

المفضلة  وجباتهم  إلعداد  اليومية 

قطر.  في  أحبائهم  مع  ومشاركتها 

لذلك، تقدم طلبات مارت مجموعة 

الرمضانية  العروض  من  واسعة 

يومية  تجربة  للعمالء  يوفر  مما 

موثوقة ومريحة بضغطة زر واحدة 

أو  دقيقة   30 خالل  توصيل  وخدمة 

أقل.

خالل  من  مارت  طلبات  وتقدم 

مائدة  مستلزمات  كافة  متجرها 

بدءًا  عنها  غنى  ال  التي  رمضان 

مثل  الباردة  المشروبات  من 

والمقبالت  وتانج  فيمتو  عصير 

من  السمبوسة  عجينة  مثل 

سويتز ولن ننسى الحلويات مثل 

فوستر  من  الكاسترد  مسحوق 

األصلي  الرقاق  خبز  أو  كالركس 

إلى  باإلضافة  المزيد،  وغيرها 

مارت  طلبات  عروض  مجموعة 

طلبات  توفر  وكذلك  الواسعة. 

من  طازجة  أصناف  يوفر  مارت 

ومنتجات  والخضروات  الدواجن 

األلبان.

كارال  قالت  المناسبة  وبهذه 

فيريرا، المدير العام لطلبات مارت 

رمضان  شهر  »أهنئكم  قطر:  في 

ولعائالتكم  لكم  وأتمنى  المبارك، 

والخير  واليمن  الصحة  وافر 

بتقديم  نقوم  نحن  والبركة. 

تجربة يومية موثوقة ومريحة إلى 

جميع عمالئنا لنمنحهم مزيًدا من 

الوقت للتركيز على أداء الفرائض 

الوقت  وقضاء  رمضان  في  الدينية 

مع عائالتهم وأحبائهم«.

{ »طلبات مارت« توفر جميع مستلزمات رمضان

$ الدوحة

»9.27« مليار مكاسبها في أسبوع

البورصة تكسر حاجز »10« آالف نقطة
خالل  قطر  بورصة  مؤشر  تمكن 

حاجز  كسر  من  الحالي  األسبوع 

تعامالت  نهاية  في  نقطة  آالف   10 الـ 

 96.110 وكسب  الحالي،  األسبوع 

بالمائة   0.970 نمو  بنسبة  نقاط 

ليبلغ مستوى 10006نقاط.

وفي هذا السياق قال مبارك التميمي 

لوكالة  تصريح  في  المالي  المحلل 

األداء  إن  »قنا«،  القطرية  األنباء 

خالل  قطر  بورصة  لمؤشر  اإليجابي 

هذا األسبوع يتطلب مزيدا من توخي 

ومراقبة  الحالية  الفترة  خالل  الحذر 

وذلك  العالمية،  األسواق  تطورات 

الهبوط  موجة  اإلمكان-  -قدر  لتفادي 

في  األسواق  عديد  يشهدها  قد  التي 

الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن أداء المؤشر العام خالل 

من  جملة  حكمته  الحالية  الفترة 

الشركات  توزيعات  منها  العناصر، 

عمليات  من  رافقها  وما  المدرجة 

المتعلقة  تلك  خاصة  األرباح  لجني 

إلى  إضافة  القيادية،  باألسهم 

جلسات  شهدتها  التي  التخوفات 

الحالي  األسبوع  خالل  التداول 

من  الفائدة  سعر  برفع  والمرتبطة 

الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  قبل 

األميركي.

أداء  أن  إلى  التميمي  أشار  كما 

يبقى  المقبلة  الفترة  في  البورصة 

المدرجة  الشركات  بأرباح  مرتبطا 

الجاري  العام  من  األول  الربع  في 

وإمكانية تأثرها باألسواق العالمية.

الفيدرالي  االحتياطي  وكان مجلس 

رفع  قد  المركزي(  )البنك  األميركي 

 25 بمقدار  الفائدة  أسعار  أمس  أول 

نقطة أساس، ليصل إلى 5 بالمائة، 

وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي 

قبل األزمة المالية العالمية.

في  التضخم  أن  المجلس  وأوضح 

مرتفعا،  يزال  ال  المتحدة  الواليات 

وأن النظام المصرفي »سليم ومرن«، 

األزمة  تأثير  من  للحد  محاولة  في 

المتحدة  الواليات  في  المصرفية 

مؤخرا.

وكشف التقرير األسبوعي لبورصة 

السوقية  القيمة  ارتفاع في  قطر عن 

بواقع  األسبوع  تعامالت  بنهاية 

مليار   580.395 إلى  ريال،  مليار   9.27

ريال، مقارنة بمستواها في األسبوع 

مليار   571.122 بلغ  الذي  الماضي، 

تداوالت  قيمة  سجلت  فيما  ريال، 

من  ريال،  مليار   2.062 نحو  األسهم 

سهم،  مليون   730.686 بيع  خالل 

في  صفقة   79546 تنفيذ  نتيجة 

جميع القطاعات.

رفع  إلى  قطر  بورصة  وتسعى 

تصنيف السوق القطرية )البورصة( 

متقدمة  سوق  إلى  ناشئة  من 

وتنويع  العالمية  المؤشرات  على 

بورصة  تعتبر  حيث  المنتجات، 

الشرق  في  ناشئة  سوق  أكبر  قطر 

في  سوق  أكبر  وثاني  األوسط 

الرسملة  قيمة  حيث  من  المنطقة 

قطر  بورصة  أن  كما  السوقية، 

مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي 

 MSCI الناشئة  لألسواق  كابيتال 

الناشئة.  لألسواق  فوتسي  ومؤشر 

صندوق  إطالق  قطر  بورصة  وتدرس 

ESG بالتعاون  لالستثمار المستدام 

األصول  إلدارة  عالمية  شركة  مع 

المدرجة  الشركات  تشجيع  بهدف 

االستدامة  معايير  تعزيز  على 

والمؤسسية،  واالجتماعية  البيئية 

االستثمارية  الجاذبية  وزيادة 

أمام االستثمارات  القطرية  للبورصة 

االستثمار  إلى  تميل  التي  األجنبية 

معايير  تتبنى  التي  باألسهم 

االستدامة. 

إدراج  إلى  قطر  بورصة  وتخطط 

وصناديق  المتداول  للذهب  صندوق 

REITs خالل عام  االستثمار العقاري 

مؤكدة  إدراجات   3 على  عالوة   2023
للتأمين  الضمان  شركة  تضم 

إدراجها  تم  والتي  »بيمة«  اإلسالمي 

إلى   2023 يناير   16 بتاريخ  بالفعل 

إدراجه  تم  الذي  دخان  بنك  جانب 

عن  فضال  الماضي  فبراير   21 في 

تكنولوجيا  لخدمات  »ميزة«  شركة 

تباشر  التي  المتكاملة  المعلومات 

تمهيدا  السعري  البناء  إجراءات 

لإلدراج.
{ بورصة قطر

التميمي: نتائج الشركات تحدد حركة المؤشر

قيمة تداوالت األسهم تسجل »2.062« مليار ريال

$ الدوحة
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»أريُد« تطلق حملتها للمسؤولية االجتماعية

االتصاالت  شريك  »أريُد«  وستكون 

الرسمي خالل شهر رمضان لفعاليات 

يعد  الذي  الدوحة  قلب  مشيرب 

خالل  للزوار  الرئيسية  الوجهة 

االستفادة  على  وستحرص  الشهر، 

الموقع  هذا  يتيحها  التي  الفرص  من 

المجتمع  أفراد  جمع  بهدف  المتميز 

معًا.

لشهر  المخططة  الفعاليات  وتضم 

والتي  القرنقعوه  فعالية  رمضان 

وفرصة  تفاعلية،  أنشطة  تشمل 

ومسابقة   ،)360( المحيطي  التصوير 

االجتماعي.  التواصل  مواقع  على 

بتوزيع  أيضًا  »أريُد«  وستقوم 

خالل  الترام  مقصورات  في  الحلويات 

سيتجول  كما  القرنقعوه،  احتفالية 

ليعرض  واقف  سوق  في  المسّحر 

الخاص  التراثي  التقليد  هذا  للزوار 

بشهر رمضان.

الشيخ  سعادة  قال  المناسبة،  وبهذه 

الرئيس  ثاني،  آل  جبر  بن  علي 

التنفيذي لـ»أريُد« قطر: »يسرنا إطالق 

السنوية  حملتنا  وفعاليات  أنشطة 

شهر  خالل  االجتماعية  للمسؤولية 

رمضان المبارك تحت عنوان»تواصل 

مناسبة  رمضان  فشهر  وعطاء«. 

معًا  المجتمع  أفراد  تجمع  خاصة 

والعطاء فيما بينهم،  التواصل  وتعزز 

وكذلك مد يد العون إلى المحتاجين. 

قلب  مشيرب  مع  التعاون  ويسرنا 

ال  مميزة  فعاليات  لتنظيم  الدوحة 

تسهم  بأن  ونأمل  للجميع،  ُتنسى 

هذه المبادرات في التقريب بين أفراد 

جديدة  تجارب  وتقديم  المجتمع، 

يعود  إيجابي  أثر  وترك  لهم،  ممتعة 

بالنفع على الجميع«.

هو  »رمضان  قائاًل:  سعادته  واختتم 

في  نعتز  وإننا  والعطاء،  الخير  شهر 

»أريُد« بدعم مجتمعنا من خالل هذه 

المبادرات المتنوعة. وخالل مواصلتنا 

لجهود تعزيز التواصل والعطاء، فإننا 

نتطلع إلى استقبال الجميع في هذه 

الفعاليات«.

علي  المهندس  قال  جانبه  من 

التنفيذي،  الرئيس  الكواري،  محمد 

بالدعم  »نتشرف  العقارية:  مشيرب 

شريك  بصفتها  تقدمه»أريُد«  الذي 

خالل  ألنشطتنا  الحصري  االتصاالت 

التي  فالجهود  المبارك.  رمضان  شهر 

ورؤيتنا  قيمنا  تجسد  معًا  نبذلها 

المشتركة الرامية إلى توفير أنشطة 

لالحتفال  لمجتمعنا  مناسبة  وبيئة 

رمضان.  مثل  الخاصة  بالمناسبات 

ونتطلع إلى استقبال العائالت والزوار 

لالستمتاع  أعمارهم  اختالف  على 

التي  والفريدة  الخاصة  بالتجربة 

تنتظرهم في مشيرب قلب الدوحة«.

حملتها  إطار  في  »أريُد«  وحرصت 

عدد  مع  التعاون  على  الجاري  للعام 

من  عدد  لتنفيذ  المحلية  الجهات  من 

مبادرات المسؤولية االجتماعية. 

وتعاونت في هذا اإلطار مع »رفيق« في 

مبادرة »رفيق الخير«، التي إلى تعزيز 

العمل اإلنساني بين أفراد المجتمع، 

بث  في  األنشطة  ستعرض  حيث 

الخير  رفيق  قناة  على  يومي  مباشر 

رمضان.  شهر  خالل  انستجرام  على 

يومية  أسئلة  طرح  األنشطة  وتشمل 

مسابقة  إطار  ضمن  الجمهور  على 

أصحاب  وسيحصل  الخير،  رفيق 

اإلجابات الصحيحة على جوائز.

االتصاالت  شريك  »أريُد«  تعد  كما 

»خيركم  لمهرجان  االستراتيجي 

األحمر  الهالل  ينظمه  الذي  سابق« 

الهالل  جهود  تدعم  حيث  القطري، 

على  األساسية  المواد  توزيع  في 

المحتاجين. 

للقرآن  مشكاة  مسابقة  وستشهد 

 Ooredoo تدعمها  التي  الكريم 

كال  من  مشارك   400 حوالي  مشاركة 

الدعوة  في  يتنافسون  الجنسين 

الوعي  وتعزيز  الصالحة  األعمال  إلى 

الديني.

دولة  حدود  »أريُد«  جهود  وتتخطى 

قطر من خالل رعايتها لحملة »صلتك« 

رمضان،  شهر  خالل  التبرعات  لجمع 

والتي تهدف إلى دعم وتمكين الشباب 

حول العالم من خالل توفير الوظائف 

االقتصادية  الفرص  وإتاحة  لهم 

أمامهم. 

خالل شهر رمضان تحت عنوان 

»تواصل وعطاء«

$ الدوحة

ينظم »20« فعالية خالل شهر رمضان

تدفقات سياحية للميناء القديم

مؤخرا  القديم  الدوحة  ميناء  برز 

على  جديدة  سياحية  كوجهة 

في  السياحية  المواقع  خريطة 

وبات  الماضية،  الفترة  خالل  الدولة 

السياحية  السفن  الستقبال  وجهة 

العمالقة والتدفقات السياحية، حيث 

 15 من المتوقع أن يستقبل أكثر من 

ألف سائح على متن 6 سفن سياحية 

عمالقة خالل الشهر الفضيل.

بحلة  القديم  الدوحة  ميناء  وتزين 

مفعمة  وجهة  إلى  ليتحول  رمضانية 

الميناء  يستضيفها  التي  بالفعاليات 

والتي  الفضيل  الشهر  فترة  طوال 

الفئات  جميع  وتستهدف  تخدم 

سعيا  وذلك  المجتمع،  في  العمرية 

الشعبية  والتقاليد  العادات  إلحياء 

متوزعة  فعالية   20 إقامة  خالل  من 

خالل هذا الشهر.

العشرين  الفعاليات  في  ويشارك 

وحدات  من  مشاركا   80 من  أكثر 

العالمات  وبعض  محلية،  تجارية 

التجارية المعروفة في المنطقة.

القديم  الدوحة  ميناء  ويحتضن 

)سوق  فعالية  أهمها،  فعاليات  عدة 

المينا(، التي تدعم صغار رواد األعمال 

بمشاركة  المنزلية،  والمشاريع 

التجارية،  العالمات  من  العديد 

وبمنتجات مميزة تناسب هذا الشهر، 

ويشارك فيها أكثر من 80 مشاركا من 

المحلية،  السوق  من  تجارية  وحدات 

المعروفة  التجارية  العالمات  وبعض 

للمأكوالت  ووحدات  المنطقة،  في 

للغبقة  باإلضافة  والمشروبات 

هامش  على  إقامتها  المزمع  المميزة 

العديد  بمشاركة  المينا(،  )سوق 

فضال  المميزين،  العارضين  من 

المينا(  )مجلس  فعاليات  إحياء  عن 

وحكايات  ذكريات  فيه  تسرد  الذي 

رمضانية وتراثية، عالوة على تنظيم 

التلوين  ورش فنية لألطفال، كورشة 

على الفخار واألنشطة الفنية األخرى.

إحياء  المقرر  من  ذاته،  السياق  وفي 

خالل  من  والتراثي  الشعبي  الموروث 

المينا(،  )حي  في  »المسحر«  جوالت 

)القرنقعوه( بمنتصف  وأيضا فعالية 

الشعبية،  الفرق  تواجد  مع  الشهر 

األيام  خالل  رمضان«  »وداع  وفعالية 

الخمسة األخيرة من الشهر الفضيل، 

والتي سيتم إحياؤها في ميناء الدوحة 

القديم هذا العام.

الميناء  يقدم  ذاته  الصعيد  وعلى 

البحرية  الرياضات  لمحبي  فرصة 

في موقعة المميز، لممارسة األنشطة 

قبل  المسائية  الفترة  في  البحرية 

الكياك  توفير  خالل  من  اإلفطار، 

البحرية  والدراجات  البدل  وألواح 

من  وغيرها  للتأجير،  سكي(  )جي 

في  المتوفرة  البحرية  الرياضات 

حي  ومنطقة  الكونتينرات،  ساحة 

إلى  ظهرا  الثانية  الساعة  من  المينا، 

الرحالت  إلى  باإلضافة  اإلفطار،  موعد 

التقليدية  بالسنابيك  البحرية 

خدمات  ستقدم  والتي  واليخوت، 

اإلفطار  وجبتي  تقديم  تشمل  فريدة 

استثنائية  تجربة  في  والسحور 

لمرتادي زوار الميناء.

االستمتاع  الميناء  لزائري  يمكن  كما 

يوميا بالتجول بسياراتهم بعد صالة 

امتدادا  اإلفطار  موعد  إلى  العصر 

التي  الكالسيكية،  السيارات  لجولة 

ميزت نهار شهر رمضان، ويشارك فيها 

القطري  والنشء  الشباب  من  جمع 

من مختلف األعمار.

الميناء  يستعد  متصل،  سياق  وفي 

بعرض  الصيادين  منزل  الفتتاح 

طولي يصل إلى 60 مترا، بمنسوبين 

أحجام  مختلف  لخدمة  مختلفين 

البحر،  ومرتادي  البحرية  الوسائط 

حالول،  مقهى  خلف  يقع  والذي 

بمنطقة  مميزة  خدمة  وسيقدم 

إنزال  عملية  سيسهل  كما  الدوحة، 

الوسائط البحرية من وإلى البحر.

ويشهد الميناء طوال أيام شهر رمضان 

وقت  رمضان  مدفع  إطالق  المبارك 

المقابلة لساحة  الحديقة  اإلفطار في 

الكونتينرات، ويعد مدفع اإلفطار أحد 

الذي يطبع  الشعبية  الموروثات  أقدم 

ذكريات  ويحمل  الفضيل،  الشهر 

لجميع  الذاكرة  في  راسخة  زالت  ما 

مرتادي المنطقة وكورنيش الدوحة.

اليخوت  ألصحاب  الميناء  يوفر  كما 

خارج  الراسية  البحرية  والوسائط 

الميناء  إلى  للوصول  فرصة  الميناء 

المؤقت  الرسو  خدمة  بتوفيره 

الرمضانية  بالفعاليات  لالستمتاع 

وتجربة المرافق والوحدات التجارية.

توفير الرسو المؤقت وخدمات لمحبي الرياضات البحرية

أكثر من »80« مشاركا محليا وإقليميا في سوق المينا

$ الدوحة

{ فعاليات رمضانية متنوعة بالميناء { ميناء الدوحة القديم

ميناء الدوحة يستقبل »5613« سائحا
أمس،  الدوحة  ميناء  استقبل 

السفينة السياحية )أم أس سي 

 5613 متنها  وعلى  يوروبا(  وورلد 

فردا،   2121 من  وطاقم  سائحا، 

555 سائحا  سينضم إليهم الحقا 

جديدة  رحلة  في  الدوحة  من 

السياحية  المحطات  من  لعدد 

المنطقة. في 

عشرة  الثالثة  الزيارة  هذه  وتعد 

الرحالت  موسم  خالل  للسفينة 

الذي   ،2023  -  2022 البحرية 

المقبل،  إبريل  حتى  يستمر 

سي  أس  )أم  السفينة  وترفع 

لشركة  التابعة  يوروبا(  وورلد 

التي  كروزس(  سي  أس  )أم 

لها،  مقرا  سويسرا  من  تتخذ 

سفن  أكثر  وتعد  مالطا،  علم 

ابتكارا  الشركة  أسطول 

االستدامة  مستوى  على  وتطورا 

السفينة  تتميز  حيث  البيئية، 

التقنيات  أحدث  على  باشتمالها 

التي تحد من االنبعاثات وترشد 

الطاقة. استخدام 

طابقا   22 من  السفينة  وتتكون 

 47 وعرض  مترا   333 بطول 

على  تزيد  عامة  ومساحات  مترا 

عن  فضال  مربع،  متر   40.000
 6700 لـ  تتسع  كابينة،   2633

راكب.

البحرية  الرحالت  قطاع  وساهم 

دولة  مكانة  تعزيز  في  قطر  في 

للسياحة  رائدة  كوجهة  قطر 

حيث  المنطقة،  في  البحرية 

االقتصاد  نمو  القطاع  يدعم 

خالل  من  الدولة،  في  الوطني 

وتوفير  السياحي  اإلنفاق  زيادة 

التوظيف  فرص  من  المزيد 

واألعمال.

الرحالت  سياحة  عودة  ومنذ 

 2021 الموسم  في  البحرية 

بسبب  توقفها  بعد   ،2022  -

 ،)19  - )كوفيد  كورونا  جائحة 

البحرية  الرحالت  قطاع  سجل 

حيث  كبيرا،  نموا  قطر  في 

في  الدوحة  ميناء  استقبل 

آالف   8 حوالي  الماضي  ديسمبر 

إيطاليا  من  معظمهم  جاء  زائر، 

عدد  إجمالي  بلغ  فيما  وروسيا، 

 100 الزوار خالل الموسم السابق 

ألف و500 مسافر.

على متن السفينة »أم أس سي وورلد يوروبا«

{ »أريُد« تتعاون مع مشيرب لتنظيم حزمة فعاليات { الشيخ علي بن جبر

الشيخ علي بن جبر: تنظيم حزمة 
فعاليات بمشيرب قلب الدوحة

ضمن إطار حملتها لشهر رمضان المبارك تحت شعار 
»تواصل وعطاء«، أعلنت »أريُد«، المشغل الرائد لخدمات 

االتصاالت في قطر، عن إطالق عدد من الرعايات وتنظيم 
سلسلة من مبادرات المسؤولية االجتماعية التي 

تستهدف مختلف فئات المجتمع خالل الشهر الفضيل.
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حــــرب بــــال أفـــــق

في  األول  عامها  أوكرانيا  في  الحرب  أنهت 

إلحياء  فعاليات  وسط  فبراير/   شباط،   24
زيارات  الغربية:  العواصم  في  الذكرى 

الرئيس  بها  قام  أوكرانيا  مع  تضامنية 

األميركي، جو بايدن، وقادة أوروبيون لكييف، 

 ألقاه الرئيس الروسي، فالديمير 
ٍّ
وخطاب مدو

الحرب  مؤشرات  أن  الواضح  ولكن  بوتين، 

معسكري  في  الفاعلين  جميع  أرسلها  التي 

أشاد  جانبه،  فمن  كثيرا،  تتغير  لم  الحرب 

بأن  ووعد  أوكرانيا،  بصمود  بايدن  الرئيس 

تقوم واشنطن بكل ما تستطيعه لمنع روسيا 

من االنتصار، في حين أن الرئيس األوكراني 

وعد شعبه بأن يكون عام الحرب الثاني عاما 

األوكرانية  األراضي  كل  وتحرير  لالنتصار 

التي احتلتها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة 

الحرب  إن  فقال  الروسي  الرئيس  أما  القرم، 

شمال  وحلف  روسيا  بين  تدور  حقيقتها  في 

أداة  سوى  ليست  أوكرانيا  وإن  األطلسي، 

للحرب ومسرح، مؤكدا أن روسيا، التي تدافع 

عن وجودها ووحدتها، ال يمكن أن ُتهزم.

عمد  الحرب،  اندالع  ذكرى  من  أيام  قبل 

إلى تسريب تقارير تفيد  مسؤولون صينيون 

األزمة  لحل  مبادرة  إلطالق  ُتعّد  الصين  بأن 

مهتمة  بكين  بأن  بذلك  ُموِحيَن  أوكرانيا،  في 

يكن  ولم  أوروبا.  إلى  السالم  بإعادة  بالفعل 

بالمسعى  كثيرين  آمال  تتعلق  أن  غريبا 

الصيني، ليس فقط ألن هذه كانت المناسبة 

تحاول  التي   2022 فبراير/   شباط  منذ  األولى 

ولكن  للحل،  بمقترح  التقدم  ما  جهة  فيها 

دولي  ثقل  من  الصين  به  تتمتع  لما  أيضا 

أن  وبمجرد  ولكن،  روسيا.  مع  مميزة  وعالقات 

العواصم  أكدت  المبادرة،  تفاصيل  عن  ُأعلن 

لن  الصيني  المسعى  أن  الرئيسة  الغربية 

بصورة  المبادرة  تنص  لم  ما  تقدم  أي  يحرز 

واضحة على االنسحاب الروسي من األراضي 

الدولة  سيادة  واحترام  المحتلة،  األوكرانية 

بها  المعترف  وحدودها  أرضها  على  األوكرانية 

دولّيا.

الحرب  اندالع  ذكرى  كانت  كله،  ذلك  خلف 

في  النظر  إلعادة  مناسبة  األولى  السنوية 

كانت  ما  حقيقة  في  ودوافعها:  الحرب  جذور 

العسكرية  »العملية  من  روسيا  تريده 

عليه  أصبحت  وما  أوكرانيا،  في  الخاصة« 

الحرب وهي تحث خطاها نحو عامها الثاني، 

الشهور  في  الحرب  على  يترتب  أن  يمكن  وما 

صعيد  على  فقط  ليس  المقبلة،  القليلة 

الساحة  على  أيضا  ولكن  الرئيسين،  طرفيها 

الدولية األوسع.

دوافع بوتين للحرب في »2022«

ُطرحت أوكرانيا بصفتها مشكلة ألمن روسيا 

الديمقراطية  الثورة  منذ  االستراتيجي 

التهديد  ولكن   ،2004 في  األولى  األوكرانية 

عن  النسبي  األوكراني  االنفالت  من  النابع 

أنه  أو  ُمِلّحا،  يكن  لم  المرحلة  تلك  في  روسيا 

التي  الجورجية  المسألة  بإلحاح  يكن  لم 

عسكرية  بعملية  موسكو  قيام  استدعت 

سريعة ومدمرة لمقدرات جورجيا العسكرية 

و2014،   2004 بين  السنوات  خالل   .2008 في 

في  كبير  بنفوذ  تتمتع  تزل  لم  روسيا  كانت 

طبقتها  صفوف  في  األوكرانية،  الدولة  بنية 

يضم  الذي  شعبها  بين  كما  السياسية، 

ومن  الروس  األوكرانيين  من  معتبرة  نسبة 

األوكرانيين المتحدثين بالروسية.

اندالع  أوكرانيا  شهدت   2013 نهاية  في 

فيكتور  الرئيس،  ضد  عارمة  شعبية  ثورة 

خلفية  على  لموسكو،  الموالي  يانكوفيتش، 

مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  الرئيس  رفض 

اإلطاحة  في  الثورة  نجحت  األوروبي.  االتحاد 

وبدا   ،2014 فبراير/   شباط  في  بيانكوفيتش 

من  جديدة  حقبة  نحو  تخطو  أوكرانيا  أن 

عن  حادة  استقاللية  بروح  مسكونة  تاريخها، 

متسارع  وتوجه  روسيا،  الكبرى،  الشقيقة 

األوروبي  االتحاد  في  المتجسد  الغرب  نحو 

وحلف الناتو.

الحقيقة بالطبع أن الروح االستقاللية والتوجه 

الغربي لم يكونا محل إجماع من األوكرانيين 

أصول  من  األوكرانيون  ُيْخِف  لم  كافة، 

والءهم  والجنوب،  الشرق  في  روسية،  إثنية 

تحديدها  يصعب  نسبة  أن  كما  لموسكو، 

في  بالروسية  المتحدثين  األوكرانيين  من 

على  يكونوا  لم  البالد  وجنوب  شرق  جنوب 

إن  للغرب  االنحياز  سياسة  لدعم  استعداد 

وحتى  روسيا،  مع  كاملة  قطيعة  ثمنها  كان 

في قلب الدولة والطبقة السياسية األوكرانية 

كان لم يزل ثمة أصدقاء مخلصون لموسكو.

واجهت  وكلما  السابقين،  العقدين  في 

لت موسكو 
َّ

العالقات بين البلدين عقبات ما، عو

على ثقلها االقتصادي وعلى حلفائها وأصدقائها 

وما  طبيعتها.  إلى  األمور  إلعادة  أوكرانيا  في 

هو  موسكو  نظر  وجهة  من  »طبيعتها«  تعنيه 

أصغر  شقيق  سوى  ليست  أنها  كييف  إدراك 

بأي  تتحول  أال  الضروري  من  وأنه  لروسيا، 

تهديد  مصدر  إلى  المستويات  من  مستوى 

بدا  ما  ولكن  اإلستراتيجي،  روسيا  ألمن 

يانكوفيتش،  وإزاحة   2014-2013 ثورة  بعد 

مؤامرة  مجرد  بوتين  حكومة  اعتبرتها  التي 

غربية-أميركية، أن موسكو استخلصت أنها 

والحلفاء  األصدقاء  على  التعويل  تستطيع  ال 

في أوكرانيا، ونفد صبرها ولم تعد تستطيع 

االنتظار إلى أن تقوم الوسائل االستخباراتية 

بإعادة  والسياسية  االقتصادية  والضغوط 

أمامها،  العالقات. وجدت موسكو  وتيرة  ضبط 

الحكام  من  مختلفة  نوعية  أخرى،  بعبارة 

تصميما  وأكثر  قومية  أكثر  األوكرانيين، 

العالقات  وتوطيد  روسيا  عن  االستقالل  على 

مع الغرب األوروبي والواليات المتحدة.

أيام  خالل  الروسية  القيادة  دفع  ما  هذا 

تنفيذ  إلى  يانكوفيتش  إطاحة  من  فقط 

القرم،  جزيرة  شبه  على  االستيالء  مخطط 

األغلبية  مقاطعات  في  الحرب  إشعال  وإلى 

فقامت  أوكرانيا،  شرق  في  اإلثنية  الروسية 

في  مدنية،  مالبس  ترتدي  روسية  قوات 

على  بالسيطرة   ،2014 فبراير/   شباط  أواخر 

شبه  في  الحيوية  الحكم  ومقار  المرافق 

الجزيرة. وفي 16 مارس/   آذار كانت روسيا قد 

رغبة  نتيجته  أكدت  شعبّيا  استفتاء  أجرت 

أغلبية سكان شبه الجزيرة في االنضمام إلى 

سارعت  فقد  أوكرانيا،  شرق  في  أما  روسيا. 

قيادات محلية في مقاطعات األغلبية الروسية 

وحملت  كييف،  عن  استقاللها  إعالن  إلى 

موسكو  من  ملموسين  ودعم  بتأييد  السالح، 

سيطرتها  لفرض  روسية«،  و»ميليشيات 

على الحدود اإلدارية لهذه المقاطعات وحماية 

»استقاللها«.

اليمين  دوائر  في  بوتين  منتقدو  يقوله  ما 

إنهاء  وإدارته  الرئيس  على  كان  إنه  الروسي 

المسألة األوكرانية منذ 2014، ليس فقط ألن 

أوكرانيا لم تكن حينها مؤهلة لمقاومة عملية 

المؤشرات  ألن  أيضا  ولكن  روسية،  سيطرة 

الدولة  أن  على  واضحة  أصبحت  قد  كانت 

من  مجموعة  أيدي  في  سقطت  األوكرانية 

لروسيا  المعادين  »الفاشيين«  القوميين 

مظلة  تحت  ُكّليًة  االنضواء  إلى  والساعين 

منتقدوه،  يقول  كما  بوتين،  ولكن  الناتو. 

هي  ما  على  الحقائق  يرى  أن  يريد  يكن  لم 

سانت  أبناء  من  روسي  سياسي  وكأي  عليه، 

أميل  يزل  لم  بوتين  قلب  كان  بطرسبرغ، 

األوروبي  الغرب  من  جزءا  روسيا  اعتبار  إلى 

سياسة  اتباع  وإلى  والثقافي،  الحضاري 

روسيا  مصالح  حماية  بين  تجمع  مزدوجة 

توافق  إلى  التوصل  ومحاولة  الحيوية 

الغربية،  األوروبية  القوى  مع  إستراتيجي 

كان  المتحدة.  الواليات  عن  بمعزل  وإْن 

غورباتشوف  لميراث  مخلصا  يزل  لم  بوتين 

وتصوره إلقامة فضاء أوروبي ثقافي وحضاري، 

سيبيريا  من  يمتد  واحدة،  أمنية  بمنظومة 

إلى األطلسي.

األوروبية  والدول  المتحدة  الواليات  رفضت 

القرم،  جزيرة  شبه  بضم  االعتراف  الغربية 

أثر  ذات  غير  عقوبات  فرضها  وباستثناء 

على  الناتو  دول  ُتقِدم  لم  موسكو،  على  كبير 

جهة  من  روسيا.  لمواجهة  ملموسة  خطوات 

أنغيال  األلمانية،  المستشارة  عملت  أخرى، 

فرانسوا  الفرنسي،  والرئيس  ميركل، 

في  الحرب  بإيقاف  بوتين  إقناع  على  هوالند، 

وهوالند  ميركل  جهود  انتهت  أوكرانيا.  شرق 

مينسك،  ببروتوكول  ذلك  بعد  ُعرف  ما  إلى 

ع بوجود االتحاد الروسي، وجمهوريتي  الذي ُوقِّ

إضافة  المنشقتين،  ودونيتسك  لوغانسك 

في  والتعاون  األمن  ومنظمة  أوكرانيا،  إلى 

حاّل  مينسك  بروتوكول  يتضمن  لم  أوروبا. 

آلية  وضع  ولكنه  أوكرانيا،  شرق  في  للصراع 

لتجميد األزمة والحرب.

ما تذكره دوائر اليمين الروسي أن بروتوكول 

مينسك لم يكن سوى خدعة، وقع فيها بوتين 

بإرادته الحرة. ما سعت إليه القوى الغربية، 

وفقا لهم، ممثلة بميركل وهوالند، كان إعطاء 

آلتها  بناء  إلعادة  الزمن  من  فسحة  أوكرانيا 

المقاطعات  في  الصراع  وحسم  العسكرية 

فعال،  حدث  ما  وهذا  السالح،  بقوة  الشرقية 

كانت   ،2021 نهاية  إلى   2014 نهاية  فمن 

قد  األخرى  الناتو  ودول  المتحدة  الواليات 

أوكرانيا بشحنات متزايدة من السالح  زودت 

بالمعسكر  روابطها  من  وعززت  الدفاعي، 

يكن  ولم  ذلك.  وغير  اقتصادّيا  الغربي، 

بروتوكول  بعد  ما  أوكرانيا  تصبح  أن  غريبا 

بحلف  االلتحاق  على  تصميما  أكثر  مينسك 

بوتين  يدرك  لم  األوروبي،  وباالتحاد  الناتو 

التوصل  ومحاولة  الحسم  عدم  سياسة  أن 

وصلت  نفسه  الوقت  في  أوروبا  مع  توافق  إلى 

كييف  بدأت  أن  بعد  إال  الطريق  نهاية  إلى 

الحسم  محاولة   2021 من  األخيرة  األشهر  في 

فبدأ  الشرقية،  المقاطعات  في  العسكري 

منتقدو  يقول  كما  متأخرا،  الروسي،  الحشد 

المسألة  مع  جذرية  بصورة  للتعامل  بوتين، 

األوكرانية.

عثرات الخطط الروسية

لي 
َّ
لم يعد ثمة شك في أن التصور الروسي األو

للحرب اختلف كثيرا عما انتهت إليه، أطلقت 

»العملية  اسم  الحرب  على  بوتين  إدارة 

لم  موسكو  أن  بمعنى  الخاصة«،  العسكرية 

تكن تريد لها أن تبدو حربا شاملة، وال محاولة 

-باختصار-  كان  بوتين  أراده  ما  لالحتالل. 

تستمر  ال  خاطفة،  عسكرية  بعملية  القيام 

نظام  بإزاحة  تنتهي  قليلة،  ألسابيع  سوى 

حكم  نظام  وتنصيب  كييف،  في  الحكم 

صديق ومواٍل، وتحطيم الجماعات العسكرية 

وغير  منها  الرسمية  القومية،  األوكرانية 

التصور  هذا  االنسحاب.  ثم  ومن  الرسمية، 

العربات  من  الهائلة  الطوابير  يفسر  للحرب 

والمدرعات التي ُحشدت على أكثر من محور 

خطاب  ويفسر  كييف،  العاصمة،  لمهاجمة 

الذي  الحرب،  نيران  اندالع  بعد  األول  بوتين 

ستكون  موسكو  إن  واضحة  بصورة  فيه  قال 

الجيش  قام  إن  للتفاهم  استعدادا  أكثر 

األوكراني بتسلم مقاليد السلطة في كييف.

في  العسكرية،  الروسية  العملية  ولكن 

لها:  ُخطط  كما  تتقدم  لم  األولى،  صيغتها 

غاضبين  أوكرانيين  الروسية  القوات  واجهت 

بالروسية،  الناطقة  األوكرانية  المناطق  في 

في  باستماتة  قاومت  التي  ماريوبول،  مثل 

من  سلسلة  شهدت  التي  وخيرسون  القتال، 

الهجوم  أما  لروسيا.  المناهضة  التظاهرات 

كان  بل  وحسب،  يخفق  فلم  كييف،  على 

على روسيا تحمل خسائر باهظة قبل أن تأمر 

المقاطعات  في  وحتى  باالنسحاب.  قواتها 

سارت  الروسية،  األغلبية  ذات  الشرقية 

لم  كانت  التي  المناطق  إلى  التوسع  محاولة 

ببطء  األوكراني  الجيش  سيطرة  تحت  تزل 

بالغ.

العسكرية،  للعملية  األولى  الخطة  بفشل 

استهدفت  بديلة،  خطة  إلى  موسكو  انتقلت 

في  أوكرانية  مقاطعات   4 على  السيطرة 

فصل  تْكُفل  الشرقي  والجنوب  الشرق 

مناطق األغلبية اإلثنية الروسية عن أوكرانيا 

شبه  بين  بري  اتصال  طريق  وتأسيس 

جزيرة القرم وأراضي االتحاد الروسي، وتأمين 

في  والتحكم  الجزيرة،  لشبه  المياه  إمدادات 

آزوف  بحر  من  الممتد  الساحلي  الشريط 

القرم.  جزيرة  لشبه  البري  الممر  جانبي  إلى 

بت تقارير من أوساط الحكم في موسكو 
ِّ

وُسر

منذ صيف 2022 تذكر أن النجاح في تحقيق 

التحرك  إلى  سيفضي  الثانية  الخطة  أهداف 

أوكرانيا  وحرمان  أوديسا،  على  للسيطرة 

كلية من أي منفذ على البحر األسود.

َتمِض  لم  الثانية،  صيغتها  في  وحتى  ولكن، 

ُأريَد لها، ففي سبتمبر/  الخطة الروسية كما 

على  الروسية  القوات  ُأجبرت   ،2022   أيلول 

عدة  يقارب  وما  خاركيف  من  االنسحاب 

جوارها.  من  المربعة  الكيلومترات  من  آالف 

القوات  ُأمرت  الثاني،  تشرين  نوفمبر/    وفي 

الغربي  الجانب  من  باالنسحاب  الروسية 

روسيا  أن  من  وبالرغم  خيرسون.  لمدينة 

على  للسيطرة  منظما  تحركا  أطلقت 

باخموت االستراتيجية ومحاولة الوصول إلى 

التي  المهمة  وهي  اإلدارية،  دونيتسك  حدود 

فلم  رئيسة،  بصورة  فاغنر  قوات  بها  تكفلت 

 5 بعد  الدموي  للقتال  مسرحا  المدينة  تزل 

أشهر متواصلة من الهجمات الروسية.

قيادة  في  رئيسة  تغييرات   3 بوتين  أجرى 

بعد  واضطر،  الحرب،  في  المنخرطة  قواته 

إعالن  إلى   ،2022 وخريف  صيف  تراجعات 

بهدف  جزئية،  وطنية  عسكرية  تعبئة 

الجنود  من  آالف  مئات  بعدة  الجيش  دعم 

أوكرانيا  في  روسيا  مشكلة  ولكن  اإلضافيين، 

لم  إذ  فحسب،  الجنود  بتعداد  تتعلق  لم 

أن  في  القتال،  من  عام  بعد  شك،  ثمة  يعد 

في  تنخرط  لم  التي  الروسي،  الجيش  قيادة 

حرب تقليدية بهذا الحجم منذ نهاية الحرب 

لحرب  جاهزة  تكن  لم  الثانية،  العالمية 

الكفاءة  افتقدت  الروسية  القوات  وأن  كهذه، 

سواء،  حد  على  والعملياتية،  اإلستراتيجية 

لتحقيق أهداف العملية العسكرية.

روسيا  تواجه  العسكري،  اإلخفاق  إلى  إضافة 

في أوكرانيا حلف ناتو موحدا، تقوده الواليات 

على  العزم  الرئيسة  قواه  عقدت  المتحدة، 

إرادة   
َّ

تتجل ولم  الروسي.  االنتصار  منع 

الناتو في فرض عقوبات مالية  المواجهة لدى 

روسيا  على  الوطأة  وثقيلة  هائلة  واقتصادية 

فحسب، ولكن أيضا في تحمل العبء األكبر 

من الحاجات المالية واالقتصادية األوكرانية، 

في  األوكرانيين  الالجئين  ماليين  واستقبال 

جميع  توفير  وفي  أوروبا،  وغرب  شمال  دول 

وذخائر  سالح  من  األوكراني  الدفاع  متطلبات 

بدفع  الغربية،  أوروبا  دول  تحررت  وتدريب. 

مصادر  على  اعتمادها  من  أميركيين،  وتأييد 

الطاقة الروسية، وبالرغم من توقعات تعرض 

هذه الدول ألزمة طاقة مستحكمة بعد تخليها 

في  نجحت  فقد  الروسية،  اإلمدادات  عن 

ضغوط  أي  دون  القاسية  الشتاء  أشهر  عبور 

ملموسة على مواطنيها وصناعاتها.

حرب دون أفق

لم  إذ  الحرب،  لهذه  قريبة  نهاية  ثمة  ليس 

من  للتفاوض  قابلة  غير  أطرافها  مطالب  تزل 

في  األقل  على  روسيا،  تريد  األخرى:  األطراف 

سيطرتها  استقرار  ألهدافها،  األدنى  المستوى 

4 مقاطعات أوكرانية، واعتراف أوكرانيا  على 

إضافة  المقاطعات،  هذه  باستقالل  والغرب 

بات  القرم  جزيرة  شبه  بأن  االعتراف  إلى 

كما  االتحادية،  روسيا  من  يتجزأ  ال  جزءا 

بعدم  وضمانات  أوكرانيا  حياد  روسيا  تريد 

انضمامها في المستقبل إلى حلف الناتو. أما 

وخروج  للحرب،  نهائّيا  وقفا  فتريد  أوكرانيا، 

التي  األوكرانية  المناطق  الروسية من  القوات 

القرم،  جزيرة  شبه  ذلك  في  بما  احتلتها، 

أوكرانيا  مستقبل  حول  التفاوض  ثم  ومن 

من  األوكرانيين  وضع  وحول  اإلستراتيجي 

أصول إثنية روسية.

والدول  المتحدة  الواليات  تتبنى  العلن،  في 

المطالب  الرئيسة  الغربية  األوروبية 

على  بالضغط  وتعد  هي،  كما  األوكرانية 

موسكو  أوقفت  إن  النار  إطالق  لوقف  أوكرانيا 

االنسحاب  الروسية  القوات  وباشرت  الحرب 

هي  الحقيقة  لكن  احتلتها.  التي  األراضي  من 

روسيا،  استنزاف  إلى  تسعى  الناتو  دول  أن 

العسكرية  أدواتها  استخدام  من  ومنعها 

أوكرانيا،  على  السياسية  السيطرة  لفرض 

يمنعها  درسا  الروسية  القيادة  تلقين  وإلى 

أخرى.  أوروبية  مناطق  في  ة 
َّ

الَكر إعادة  من 

على  يعمل  ال  الغرب  أن  بالطبع،  الواضح، 

بروسيا،  ساحقة  عسكرية  هزيمة  إيقاع 

يبدو  الهدف  هذا  مثل  تحقيق  ألن  فقط  ليس 

أن  يدرك  الغرب  ألن  أيضا  ولكن  مستحيال، 

إضعاف  إلى  تؤدي  قد  العسكرية  الهزيمة 

قد  فوضى  في  روسيا  وإغراق  الروسي  المركز 

تهدد أمن الجوار األوروبي، ولكن الواضح أيضا 

أن األهداف الغربية ال يمكن أن ُتنجز دون دمار 

واسع وخسائر أوكرانية كبيرة.

روسيا وأوكرانيا

مركز الجزيرة للدراسات
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بانتخاب رئيس للجمهورية

ميقـــاتي يدعـــو إلـــى إنقــــاذ لبنـــــان
تصريف  حكومة  رئيس  قال   - األناضول  بيروت- 

األعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس، إن »األوضاع 

تقتضي عملية طوارئ سريعة إلنقاذ البلد«، مشددا 

على أن الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية.

لقائه  عقب  صحفي  مؤتمر  في  جاء  ميقاتي  كالم 

رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره بالعاصمة 

بيروت، بحسب بيان لمكتب بري.

اجتماع  انعقاد  تأجيل  »تم  أنه  إلى  ميقاتي  وأشار 

 ) أمس  مقررا  )كان  النيابي  المجلس  مكتب  هيئة 

إلحالة بعض القوانين إلى اللجان النيابية لدرسها، 

على  منتجة  المقبلة  النيابية  الجلسة  تكون  كي 

صعيد القوانين«.

كانت  النظر  »وجهات  إن  قال  بري،  مع  لقائه  وعن 

طوارئ  عملية  تقتضي  األوضاع  أن  وأكدت  متفقة، 

سريعة إلنقاذ البلد، فالحكومة ال تستطيع أن تقوم 

بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب 

رئيس للجمهورية«.

 11 البرلمان  فشل  الماضي،  أيلول  سبتمبر/  ومنذ 

مرة في انتخاب خلف للرئيس السابق ميشال عون 

 ،2022 األول  انتهت واليته في أكتوبر/ تشرين  الذي 

فيما تستمر الحكومة الحالية في تصريف األعمال 

منذ االنتخابات النيابية في مايو/ أيار الماضي.

وأكد ميقاتي أن »انتخاب رئيس للجمهورية ضروري 

مجلس  )انعقاد  به  نقوم  ما  ينتقد  ومن  الحل،  وهو 

الوزراء في ظل غياب رئيس للبالد( فليذهب وينتخب 

إما  خيارات:   3 أمام  »إننا  ميقاتي:  رئيسا«..وأردف 

االتفاق مع صندوق النقد الدولي )على قرض للبنان( 

أو االتفاق مع بعضنا البعض أو أال نتفق بتاتا.. وهذا 

ما نقوم به«.

نتفق  لم  إذا  المستفيد  »من  تساءل:  ومستنكرا، 

هي  السياسية  والقوى  الثمن،  يدفع  الشعب  ؟! 
المسؤولة عن ذلك«.

اقتصادية  أزمة   2019 عام  منذ  اللبنانيون  ويعاني 

بقيمة  قياسي  انهيار  إلى  أدت  مسبوقة،  غير  حادة 

أخرى  وسلع  واألدوية  الوقود  شح  عن  فضال  الليرة، 

أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية. { نجيب ميقاتي

اتساع نطاق االحتجاجات في فرنسا

مسودة نهائية لالتفاق
السياسي خالل أيام

المجر: لن نوقف بوتين
 في حال دخوله أراضينا

أعلنت  األناضول-  بودابست- 

الرئيس  توقف  لن  أنها  المجر 

حال  في  بوتين  فالديمير  الروسي 

صّرح  ما  وفق  أراضيها،  دخوله 

مكتب  مدير  غولياس،  غيرغلي 

رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

أمس،  الحكومي  المسؤول  وقال 

ملزمة  ليست  التوقيف  مذكرة  إن 

قانونا في المجر رغم أن بالده عضو 

المحكمة  وفي  األوروبي  االتحاد  في 

الجنائية الدولية.

والجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية 

الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، 

ماريا  استهدفت  أخرى  إلى  إضافة 

في  الطفل  شؤون  مفوضة  بيلوفا، 

الرئاسة الروسية الكرملين.

إن  بيان  في  المحكمة  وقالت 

باعتبار  صدرت  التوقيف  مذكرة 

الحرب  جريمة  عن  »مسؤوال  بوتين 

قانوني  غير  بترحيل  المتمثلة 

في  المحتلة  المناطق  من  لألطفال 

رفضت  فيما  روسيا«،  إلى  أوكرانيا 

»غير  واعتبرته  القرار  موسكو 

قانوني .

باريس- قنا- تجددت االحتجاجات 

بفرنسا،  أمس  واسع  نطاق  على 

التقاعد،  نظام  إصالح  لقانون  رفضا 

أسبوع  قبل  الحكومة  أقرته  والذي 

دون  دستورية  مادة  إلى  باللجوء 

الحاجة إلى تصويت برلماني.

إلى  الطريق  فرنسيون،  عمال  وأغلق 

ديجول(  )شارل  مطار  صاالت  إحدى 

مما  أمس،  باريس  العاصمة  في 

على  المسافرين  بعض  أجبر 

التوجه إلى هناك سيرا على األقدام.

القطارات  خدمات  تعطلت  كما 

بينما  المدارس  بعص  وأغلقت 

الشوارع  في  القمامة  تراكمت 

تصعيد  مع  الكهرباء  توليد  وتعطل 

الحكومة  على  الضغط  النقابات 

الذي  القانون  لسحب  الفرنسية 

يرفع سن التقاعد عامين من 62 إلى 

64 عاما.
مسيرات  تنظيم  المقرر  ومن 

البالد  أنحاء  في  احتجاجية 

بينما  اليوم،  من  الحق  وقت  في 

أخرى  احتجاجات  استهدفت 

محطة  وأغلقت  للنفط  مستودعات 

مدينة  في  المسال  الطبيعي  للغاز 

)دنكيرك( الشمالية.

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وكان 

ماكرون قد أعلن األربعاء أن القانون، 

البرلمان  في  الحكومة  مررته  الذي 

الماضي،  األسبوع  تصويت  بدون 

العام،  نهاية  التنفيذ  حيز  سيدخل 

رغم تزايد الغضب في البالد.

النقابات  تعهدت  المقابل،  في 

اإلضرابات  بمواصلة  العمالية 

البالد،  مستوى  على  والمظاهرات 

لجعل الحكومة تتراجع عن قانونها 

إلصالح نظام التقاعد.

االحتجاجية  المظاهرات  وتنظم 

أمني  انتشار  وسط  التاسع  لليوم 

السلطات  جندت  حيث  واسع، 

في  أمن  عنصر  آالف   5 الفرنسية 

العاصمة )باريس( وحدها.

قال  األناضول-  الخرطوم- 

العملية  باسم  المتحدث 

السياسية النهائية بالسودان خالد 

المسودة  إن  أمس،  يوسف،  عمر 

ستكون  النهائي  لالتفاق  الكاملة 

جاهزة خالل أيام معدودة.

جلسة  أول  انعقاد  خالل  ذلك  جاء 

السياسي  االتفاق  صياغة  للجنة 

على  الموقعين  بمشاركة  النهائي، 

االتفاق اإلطاري.

الصياغة  لجنة  اجتماع  ويأتي 

انطلقت  سياسية  لعملية  استكماال 

الماضي  الثاني  كانون  يناير/     8 في 

بين الموّقعين على »االتفاق اإلطاري« 

كانون  ديسمبر/     5 في  المبرم 

السيادة  مجلس  بين  الفائت  األول 

مدنية  وقوى  الحاكم  العسكري 

ـ المجلس  أبرزها »الحرية والتغيير 

المركزي«، للتوصل إلى اتفاق يحل 

األزمة في البالد.

»انعقد  بيان:  في  يوسف،  وقال 

نهار  )بالخرطوم(  الجمهوري  بالقصر 

للجنة  األول  االجتماع  الخميس، 

من  المكونة  النهائي  االتفاق  صياغة 

11 عضوا من القوى المدنية الموقعة 
على االتفاق اإلطاري، وممثل لكل من 

وقوات  السودانية  المسلحة  القوات 

الدعم السريع«.

من  للفراغ  اللجنة  »تعمل  وتابع: 

الكاملة لالتفاق في  المسودة  صياغة 

لآللية  لرفعها  توطئة  معدودة،  أيام 

السياسية المشتركة.

رفضا لرفع سن التقاعد

مسؤول سوداني:

بريطانيا تنضم للمناورات 
الكورية األميركية المشتركة

سول-قنا- بدأت قوات مشاة 

البحرية الكورية الجنوبية 

واألميركية والبريطانية مناورات 

مشتركة »عالية الكثافة« محمولة 

جوا وبحرا في الساحل الجنوبي 

الشرقي لكوريا الجنوبية.

وذكر سالح البحرية الكوري 

الجنوبي في بيان له أمس أن هذه 

المناورات التي ستستمر حتى 3 

إبريل المقبل، تهدف إلى تعزيز 

القدرات العملياتية المشتركة، 

وهي تأتي تماشًيا مع مساعي 

سول وحلفائها لتعزيز االستعداد 

ضد التهديدات العسكرية لكوريا 

الشمالية.

وحشدت المناورات، وحدات 

استطالع من الفرقة البحرية األولى 

الكورية الجنوبية وسالح مشاة 

البحرية األميركي وقوات مشاة 

البحرية الملكية البريطانية.

وتشارك القوات البريطانية في 

هذه التدريبات للمرة األولى.

وتأتي هذه المناورات في أعقاب 

إطالق كوريا الشمالية األربعاء 

عدة صواريخ كروز باتجاه البحر 

الشرقي.

وفي األسابيع الماضية، كثفت 

كوريا الشمالية تجاربها 

العسكرية وأطلقت صاروخا 

باليستيا عابرا للقارات األسبوع 

الماضي، كما أجرت محاكاة 

لهجوم نووي مضاد على الواليات 

المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع 

األسبوع.

عشرات المستوطنين يقتحمون »األقصى«.. وحملة اعتقاالت واسعة

شهيد برصاص االحتالل
طولكرم- وكاالت - أفادت 

مصادر محلية فلسطينية، 
بأن شابا فلسطينيا 

استشهد في طولكرم بعد 
أن حاصر االحتالل منزال 

وأطلق عليه نيران أسلحته.
وأكدت وزارة الصحة 

الفلسطينية استشهاد 
الشاب أمير عماد أبو خديجة 

)25 عامًا( برصاص قوات 
االحتالل اإلسرائيلي خالل 

عدوانها على طولكرم، 
وقالت في بيان لها، إن 

الشهيد نقل إلى مستشفى 
الشهيد ثابت ثابت مصابًا 

برصاص في الرأس أدى إلى 
تهتك كامل في الجمجمة 

وخروج للدماغ، ورصاص في 
األطراف السفلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة 

عزبة  اقتحمت  االحتالل  جيش  من 

شوفة جنوب شرقي طولكرم، وأغلقت 

المركبات  ومنعت  الرئيس  مدخلها 

وحاصرت  المرور،  من  والمواطنين 

منزال كان يتحصن داخله الشاب أبو 

خديجة.

خديجة،  أبو  الشاب  وباستشهاد 

مطلع  منذ  الشهداء  حصيلة  ترتفع 

بينهم  شهيدا،   90 إلى  الجاري  العام 

العدوان  جراء  وسيدة،  طفال،   17
المتواصل لقوات االحتالل.

قوات  إن  لألناضول،  عيان  شهود  وقال 

قرية  اقتحمت  إسرائيلية  عسكرية 

وحاصرت  طولكرم  بمحافظة  شوفة 

منزال.

وأوضح الشهود، أن القوات أطلقت النار 

عليه في المنزل.

بدورها قالت »كتيبة طولكرم« التابعة 

المحسوبة  األقصى«  »شهداء  لكتائب 

بيان  في  حلها  وتم  »فتح«  حركة  على 

أبو  أمير  »الشهيد  إن  األناضول،  وصل 

خديجة، أحد قادتها ومؤسسيها«.

ونددت بالعملية وقالت »لن نستكين 

ولن نتراجع إما النصر وإما الشهادة«.

الجيش  يواصل  أشهر  عدة  ومنذ 

شمال  في  عمليات  تنفيذ  اإلسرائيلي 

الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس 

وجنين، بدعوى مالحقة مطلوبين.

إطالق  وتبادل  مواجهات  تندلع  وعادة 

للنار في كل عملية.              

من جهة أخرى اعتقلت قوات االحتالل 

فلسطينيا   11 أمس،  اإلسرائيلي، 

لمناطق  واقتحام  دهم  عمليات  بعد 

واسعة من الضفة المحتلة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل 

الفتى محمود أبو سرور )17 عاما(، من 

قرية واد رحال، جنوب المدينة.

االحتالل  قوات  اعتقلت  جنين،  ومن 

الشاب بدر محمد حسين غوادرة، من 

قرية بير الباشا، جنوب غرب جنين.

االحتالل  قوات  اعتقلت  نابلس،  ومن 

)30 عاما(، ونادر  موسى محمد معالي 

عاما(،   36( حمايل  إبراهيم  حمدان 

علي  وحمدي  جنوبا،  بيتا  بلدة  من 

خطاطبة، من بلدة بيت فوريك شرق 

نابلس.

االحتالل  جنود  اعتقل  الله،  رام  ومن 

أبو  يوسف  محمد  الجريح  الفتى 

غرب  سيرا  بيت  بلدة  من  صفية، 

المدينة.

االحتالل  قوات  اعتقلت  الخليل،  ومن 

مالك،  ونجله  الجعبة،  نصري 

مدينة  جنوب  سنجر،  منطقة  من 

من  دنديس،  أحمد  ومحمد  الخليل، 

منطقة عصى غربا.

االحتالل  قوات  اعتقلت  القدس،  ومن 

غربية،  أبو  وفادي  أحمد  الشقيقين 

من بلدة الرام، شمال المدينة.

االحتالل  قوات  اعتقلت  طولكرم،  ومن 

وائل سليمان صالح، من عزبة شوفة 

جنوب شرق المدينة.

المستوطنين،،  عشرات  اقتحم  و 

أمس،  المبارك  رمضان  شهر  أيام  أول 

باحات المسجد األقصى.

عشرات  أن  محلية  مصادر  وأفادت 

من  األقصى  اقتحموا  المستوطنين 

جوالت  ونفذوا  المغاربة،  باب  جهة 

وا طقوسا تلمودية في  وأدَّ استفزازية، 

باحات المسجد وبالقرب من أبوابه.

قامت  االحتالل  شرطة  أن  وأضافت 

بحماية مجموعات المستوطنين إلى 

اقتحامهم، كما تمركزت  انتهاء  حين 

عناصرها قرب أبواب األقصى وفرضت 

قيودا على المصلين وفتشتهم ودققت 

في بطاقاتهم الشخصية.

{ احتجاجات باريس

{ المئات يشيعون الشهيد أمير عماد أبو خديجة 

وزيرا خارجية السعودية وإيران 
يتفقان على اللقاء »قريبا«

وزيرا  اتفق  األناضول-  الرياض- 

فيصل  األمير  السعودية  خارجية 

وإيران  سعود،  آل  فرحان  بن 

على  اللهيان،  عبد  أمير  حسين 

إلعادة  تمهيدا  »قريبا«،  اللقاء 

بين  والقنصليات  السفارات  فتح 

البلدين.

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي بينهما 

نشرته  بيان  وفق  األربعاء،  مساء 

السعودية  الخارجية  وزارة  صفحة 

على »تويتر«.

االتصال  بداية  »في  البيان:  وأفاد 

والتبريكات  التهاني  الجانبان  تبادل 

بمناسبة شهر رمضان الكريم«.

على  الوزيران  »اتفق  وأضاف: 

قريبا،  بينهما  ثنائي  لقاء  عقد 

إلعادة  األرضية  لتمهيد  وذلك 

بين  والقنصليات  السفارات  فتح 

البلدين«.

أكثر عن  تفاصيل  البيان  ولم يذكر 

الوزيرين  بين  المرتقب  اللقاء  تاريخ 

ومكان انعقاده.

أعلنت  الجاري،  آذار  مارس/    10 وفي 

السعودية وإيران استئناف عالقاتهما 

الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في 

غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات 

بحسب  بكين،  في  صينية  برعاية 

بيان مشترك للبلدان الثالثة.

 ،2016 الثاني  كانون  يناير/   وفي 

قطعت السعودية عالقاتها مع إيران، 

سفارة  لها  تعرضت  اعتداءات  إثر 

وقنصليتها  طهران  في  الرياض 

على  احتجاجا  مشهد،  بمدينة 

الشيعي  الدين  رجل  المملكة  إعدام 

بتهم  إلدانته  النمر،  نمر  السعودي 

منها »اإلرهاب«.       

البديوي يدين قرار إعادة االستيطان 
في مناطق شمال الضفة الغربية

جاسم  السيد  أدان  قنا-  الرياض- 

العام  األمين  البديوي،  محمد 

الخليج  لدول  التعاون  لمجلس 

اتخذته  الذي  القرار  العربية، 

المحتلة  اإلسرائيلية  السلطات 

في  االستيطان  بإعادة  بالسماح 

في  الغربية  الضفة  شمال  مناطق 

الشقيقة. فلسطين  دولة 

 وعبر البديوي عن استنكاره الشديد 

مخالفة  يعد  والذي  القرار،  لهذا 

القوانين  لكافة  صارخا  وانتهاكا 

الدولية، ويساهم في تقويض جهود 

السالم اإلقليمية والدولية.

مجلس  دول  مواقف  على  وأكد   

القضية  تجاه  الثابتة  التعاون 

قضية  باعتبارها  الفلسطينية 

األولى،  والمسلمين  العرب 

الفلسطينية  الدولة  قيام  ودعم 

من  الرابع  حدود  ضمن  المستقلة 

القدس  وعاصمتها  1967م،  يونيو 

جميع  دعم  ضرورة  داعيا  الشرقية، 

لدفع  والدولية  اإلقليمية  الجهود 

األوسط،  الشرق  في  السالم  عملية 

غير  للممارسات  حد  ووضع 

الدولتين  حل  تهدد  التي  الشرعية 

وقرارات  العربية  السالم  وفق مبادرة 

الدولية. الشرعية 



 علينا شهر رمضان المبارك في 
َّ

كلما َحل

كل عام، سارَعْت أسئلٌة لتفرض نفسها 

على كل واحد فينا تقريبا.. كيف يمكننا 

استقبال رمضان بما يليق به؟ كيف 

سيكون حالنا مع رمضان هذا العام؟ هل 

سنكون مختلفين عند نهايته عما كنا قبله؟ 

 منا صام رمضان أعواما عديدة، ويبقى 
ٌّ

كل

السؤال المحير: أي تغيير احدثه رمضان 

في حياتنا ابتداء من نفوسنا التي بين 

جنوبنا، مرورا بعقولنا وقناعاتنا واحوال 

قلوبنا، وانتهاء بمعامالتنا وأوضاعنا 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

وغيرها؟!

دُت أن أبدأ بهذا المدخل ألنه المبتدأ  تعمَّ

والمنتهى، والغاية والمبتغى، واألمل 

والمرتجى.. وإال لن يكون رمضان في حياتنا 

أكثر من شهر )نعذب!!( فيه أجسادنا جوعا 

وعطشا، ألن: )من لم يدع قول الزور والعمل 

به، فليس لله حاجة في ان يدعه طعامه 

وشاربه(.. 

بناء عليه، على المؤمن )غير التقليدي( 

أن يعَي أن شهر رمضان فرصة ذهبية إن 

َب عليه استثمارها حتى 
َّ

تيسرت َتَوج

النهاية، فال يدري الواحد منا إن كان الله قد 

كتب في االزل انه سيعيش إلى رمضاِن 

قادم! هذا هو المفهوم الذي نستخلصه 

مما سمعناه لمئات المرات من أن السلف 

الصالح من الصحابة والتابعين كانوا 

ينتظرون رمضان ويستعدون له ستة أشهر 

كاملة، فإن حل في ديارهم ضيفا كريما 

أعطوه من أنفسهم، وأخذوا ألنفسهم منه ما 

يشفي الغليل، فإذا ما انقضى ظلوا يدعون 

الله سبحانه أن يقبل طاعتهم فيه ستة 

أشهر أخرى، فهم بذلك يعيشون رمضان 

إما استعدادا وإما دعاء، فال يبرح رمضان 

يعايشهم ويعايشونه أبد الدهر.... 

فرمضان ال يزيد في أعمالهم بقدر ما يزيد في 

أجورهم... 

رمضان بهذا المعنى هو نفحة من النفحات 

نا عليها رسول الله صلى الله  الربانية التي َدلَّ

نا  عليه وسلم واخذ بأيدينا إلى رحابها َوَحضَّ

على االنغماس في أنوارها حتى )الغرق!(.. 

إنها النفحة التي عناها الرسول االكرم عليه 

السالم فيها قاله: )أال إن لربكم في دهركم 

لنفحات، أال فتعرضوا لها(.. فال ينبغي 

للعاقل - واالمر على النحو الذي وصفت - إال 

أن يهتم بها، ويتهيأ لها، وأن يتعرض ما 

وسعه ذلك إلى أنوارها.

رمضان هو الشهر الذي يشهد انقالبا كونيا 

هائال تمتزج فيه األرض بالسماء فتصبح 

واحدة تمتلئ نورا وبهاء وروعة، حتى أن 

المالئكة المقربين يستأذنون الله أن ينزلوا 

لمشاركة الطائفين والعاكفين والركع 

السجود عبادتهم وطاعتهم... ولنا أن نسأل: 

ِلَم وِلَمْن يحصل كل هذا التغيير الهائل من 

إغالق أبواب النيران، وفتح أبواب الجنان، 

وتصفيد الشياطين، ومضاعفة األجور، 

وتنزل الرحمات، إلى غير ذلك من كرامات 

رمضان؟؟؟ الجواب: من أجلنا نحن معشر 

البشر على وجه العموم، ومن أجل المؤمنين 

الطائعين على وجه الخصوص.

ما المطلوب تحديدا إذا؟ المطلوب أوال ان 

ة  َرُة الِهمَّ
ِّ

نعقد النية الصادقة فهي ُمَفج

على التحقيق، ان يكون رمضان هذا العام 

مختلفا عن سابقيه.. وهذا ال يكون اال بفتح 

ملِف محاسبٍة وتحقيٍق مع النفس نضع 

فيه النقاط على الحروف، نوجه البوصلة 

من جديد، ونحدد األهداف التي تحقق فينا 

الثورة المطلوبة على كل السلبيات لنقيم 

على انقاضها عالما جديدا يعطي حياتنا 

نكهة أخرى أكثر عمقا وأعمق تأثيرا وأبعد 

أثرا.. 

شهر رمضان دورة سنوية نقوي فيها الروح 

والتي هي سر الله في عبده، ونقوي فيها 

اإلرادة وهي أساس المكرمات والداعية إلى 

الفضائل ومكارم األخالق، والُمحركة لكل 

ضة على كل تغيير 
ِّ

عمل إيجابي والمحر

ضروري، ونحرر فيها الوعي من كل أثر 

للشهوة العابرة والنزوة العابثة والنوازع 

الهابطة.... 

رمضان -بهذا المعنى- ورشة عمل 

ُفنا بنعمة الله علينا في 
ِّ

اجتماعية ُتَعر

الصباح وفي المساء، وتذكرنا بأوضاع 

الماليين من األمة الذين حرمهم ظلم األعداء 

واألشقاء من كرامة اإلنسان... 

لن يتحقق شيء من ذلك اال من خالل قرار 

نتخذه منذ اللحظة بااللتزام ببرنامج صارم 

ُيْحِدُث النقلة النوعية التي نتمناها، 

ما احوجنا ونحن نستقبل رمضان أن َنْجُلَو 

القلب ونمسح الروح بنور التوبة الصادقة 

واالستغفار، فإن كان من غير المقبول ان 

نستقبل مسؤوال مهما كان موقعه ومنصبه، 

بثياب رثة ال تليق بالضيف وال بالمضيف، 

فمن باب أولى أال يكون استقبالنا لرمضان 

-وهو رسول الله الينا في كل عام- إال بما 

يليق بالله سبحانه ورسوله الكريم الينا.. 

أعظم ما نستقبل به ضيفنا قلوبنا التي 

بين جوانحنا.. نجلوها من المعاصي 

واألهواء والشهوات التي استوطنتها ألحد 

عشر شهرا، بالتوبة واالستغفار. 

 ما أحوج األمة لمعاني رمضان الثورية وهي 

تخوض نضالها غير المسبوق لتغيير 

واقعها التي أثقل كاهلها لعقود طويلة، 

تلتقي في ظاللها أرواح وقلوب الماليين في 

بالد العرب والمسلمين من المحيط إلى 

 الله 
ُّ

المحيط، متشوقة إلى لحظة ُيِتم

فيها نعمته عليها كما أتمها على السابقين 

بالخيرات... عندها سيعود البيان الرباني 

لينشده الماليين احتفاء بالنصر والتمكين، 

مصداقا لقوله تعالى: )اليوم أكملت لكم 

دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم 

اإلسالم دينا(، ولقوله: )قل جاء الحق وزهق 

الباطل، إن الباطل كان زهوقا(.

تستعيد االحتجاجات الفرنسية على مشروع إصالح نظام 

التقاعد، الذي تقّدم به الرئيس إيمانويل ماكرون، صورَة 

بلٍد، كان دائما مختبرًا للتحّوالت الكبرى في الغرب، بدءًا 

من ثورته المعلومة )1789(، مرورًا باالضطرابات االجتماعية 

والسياسية التي شهدها في القرن 19، وانتهاء بأحداث مايو/  

أيار )1968(، وحركة السترات الصفراء )2018(. وفيما كان 

ُيتوقع أن يؤّدي تصويت الجمعية الوطنية على مشروع 

القانون القاضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، 

إلى خفوت حركة االحتجاجات وتسليم الشارع الفرنسي 

باألمر الواقع، تتواصل التظاهرات في عدد من المدن 

الفرنسية بشكٍل قد ُيحدث ارتجاجًا ال تتحّمله الدولة 

والمجتمع الفرنسيان، في ظل ترّدي الوضعين االجتماعي 

والمعيشي، بسبب تداعيات الجائحة والحرب الروسية 

األوكرانية وارتفاع معّدل التضّخم وزيادة األسعار.

يشّكل اتساع قاعدة الرافضين مشروع إصالح نظام التقاعد 

تحّديًا مصيريًا للرئيس إيمانويل ماكرون، وال سيما أنه 

استند في تمرير المشروع إلى الصالحيات التي يمنحها 

له الدستور، بدل أن يطرحه للنقاش العمومي في أفق 

التوّصل إلى توافق مجتمعي واسع.

اآلن، وقد فشلت المعارضة الفرنسية في إطاحة حكومة 

إليزابيت بورن، وصّوت البرلمان، بغرفتيه، على مشروع 

القانون، تبدو الصورة قاتمة في فرنسا أمام إصرار 

المحتّجين والنقابات على إسقاط المشروع. وهو ما يعني 

أّن الفجوة ستزداد اّتساعًا بين النخب السياسية والرأي 

العام، بما يعيد إلى الواجهة أسئلة الديمقراطية التمثيلية 

واألحزاب والنخب وجماعات الضغط والرأي العام في فرنسا 

والبلدان األوروبية بوجه عام.

تصويت البرلمان الفرنسي على مشروع قانون إصالح 

نظام التقاعد ال يذّكر فقط بتغّول الرأسمالية الجديدة 

وقدرتها على تجفيف منابع السياسة، بقدر ما يذّكر أيضًا 

بصعود ما يمكن تسميته ''االستبداد المؤسسي'' 

الذي يسّخر المؤّسسات الديمقراطية لتمرير سياساٍت 

وتدابير تستهدف المكاسب االجتماعية التي راكمتها 

الطبقة الوسطى في الغرب. وهي المكاسب التي ساعدت 

على تحقيق االستقرار المجتمعي، وجعلت نمط الحياة 

الغربي ُمغريا لماليين الحالمين في دول الجنوب بالهجرة 

إلى أوروبا.

من الصعب التكّهن بشأن ما إذا كانت أزمة نظام التقاعد 

سُتفضي إلى إطالق شرارة الربيع الفرنسي وخلط األوراق 

أمام الرئيس ماكرون. لكّن المؤّكد أن فرنسا تواجه 

أزمة سياسية ومجتمعية عميقة، خصوصًا بعد فشل 

التصويت على سحب الثقة من الحكومة، االثنين الماضي، 

وغياب أفق لتسويٍة بين الحكومة والمعارضة والنقابات 

والشارع.
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مع اليوم األول للشهر الفضيل 

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

اعتداءاتها على الفلسطينيين 

مما تسبب في استشهاد شاب 

فلسطيني أمس، برصاص 

قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل 

اقتحامها »عزبة شوفة« جنوب 

شرق طولكرم شمال الضفة 

الغربية.. وقد اقتحمت قوات 

كبيرة من الجيش عزبة شوفة 

جنوب شرق طولكرم، وأغلقت 

مدخلها ومنعت المركبات 

والمواطنين من المرور، وحاصرت 

منزال كان يتحصن داخله الشاب 

أبو خديجة.. وبذلك يرتفع عدد 

الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية 

العام الجاري برصاص االحتالل إلى 

90 شهيدا، بينهم 17 طفال، وسيدة.
كما اقتحم عشرات المستوطنين 

اإلسرائيليين أمس، المسجد 

األقصى بالقدس المحتلة 

تحت حراسة مشددة، من جهة 

باب المغاربة، ونفذوا جوالت 

وا طقوسا تلمودية  استفزازية، وأدَّ

في باحات المسجد وبالقرب من 

أبوابه.

وجاءت تصريحات وزير المالية 

االسرائيلي سموتريتش 

العنصرية لتلقى ردود فعل 

وادانات فلسطينية وعربية ودولية 

واسعة، ولم تتوقف الحكومة 

االسرائيلية عند حد الصمت فقط 

على مثل هذه التصريحات ولكنها 

بدأت باتخاذ خطوات واسعة من 

خالل تأييد الكنيست، ومن هذه 

الخطوات قرار بالعودة إلى عدد من 

المستوطنات التي تم إخالؤها في 

عهد شارون كما تخلت عن اتفاق 

فك االرتباط وبهذا تكون قد أعطت 

الضوء األخضر لكل المتطرفين 

والمستوطنين السابقين للعودة 

إلى كل أنحاء الضفة الغربية.

 تفوهات سموتريتش هذه وزعمه 

الجنوني بأن الشعب الفلسطيني 

غير موجود ولم يتجاوز عمره 

المائة عام، لم يصدقها أحد ألن 

الشعب الفلسطيني موجود منذ 

بدء التاريخ وله ماضيه الساطع 

وحاضره القوي الرائع ويشهد 

التاريخ بهذا الوجود الذي لن 

يزول أبدًا ولن ينتهي أو يتراجع 

كما يحاول سموتريتش وأمثاله 

وسيظل قويًا وصامدًا وشوكة في 

حلق كل أمثال سموتريتش.

جرائم االحتالل 
ال تتوقف

 الربيع الفرنسي؟
ُ
هل تنطلق شرارة

محمد أحمد بنيس
كاتب مغربي

خرق 
فاضح

ماذا يعني قرار برلمان المستعمرة إلغاء 

قراره السابق الصادر عام 2005 بإزالة أربع 

مستعمرات: غانيم، كاديم، حوميش 

وسانور، من مناطق مختلفة شمال الضفة 

الفلسطينية، وشرعنة إعادة بنائها وعودة 

المستوطنين المستعمرين لها، وفق 

شروط اتفاق االئتالف بين األحزاب األربعة 

المشاركة في تشكيل حكومة نتانياهو؟؟.

ماذا يعني قرار الكنيست الصادر يوم 

الثالثاء 21 آذار/ مارس 2023، أي بعد 

يوم واحد فقط من اجتماع شرم الشيخ 

الُخماسي؟؟.

إنه يعني كما قال بن غفير في وصفه 

لقرارات العقبة، أنها لن تصل إلى فلسطين 

وستبقى بالعقبة، وعليه إن قرارات شرم 

الشيخ كما هي قرارات العقبة ستبقى 

خارج فلسطين، ال تعنيهم، ال يلتزمون بها، 

إنها تعني أن نتانياهو رئيس الحكومة مع 

هذه التوجهات التوسعية االستعمارية، وهو 

كذلك، أو أنه يرضخ البتزاز من هم أكثر 

تطرفًا ووضوحًا من أالعيبه وأكاذيبه.

إنها تعني خرق فاضح مباشر لتوجهات 

العقبة وشرم الشيخ، وأن رهان المشاركين 

من قبل األطراف األربعة: الواليات المتحدة 

وفلسطين واألردن ومصر، ليس في مكانه، 

ليس في موقعه، وأن الوقت والظرف 

السياسي والمعطيات السائدة غير 

مالئمة في الرهان على مواقف المستعمرة 

وحكومتها، في أي تغيير مطلوب أو متوقع.

الفاعلون من قادة المستعمرة، في حكومة 

االئتالف الرباعية، هم أصحاب القرار، 

ولسان حالهم يقول لبعضهم البعض، 

إذهبوا أينما تذهبون، قولوا ماذا تقولون، 

ولكننا نحن الذين نفعل ونقرر، ما نقوله هو 

القرار، والقرار: ال تهدئة، ال وقف استيطان.

الطريف في التعبير أن قراري العقبة 

وشرم الشيخ ينص على عدم مناقشة 

الحكومة لتشريع مستوطنات جديدة لعدة 

أشهر، فجاء قرار الكنيست لتشريع أربع 

مستوطنات كفعل وقرار ُملزم، وليس فقط 

مناقشة قرار، وممن هذا القرار؟؟ من أحزاب 

الحكومة المشاركة في اجتماعي العقبة 

وشرم الشيخ، وليس من أحزاب المعارضة 

اليمينية.

حمادة فراعنة

كاتب عربي

من قريب

القدس الفلسطينية 

رمضــــان.. ثـــورة شاملة

 إبراهيم عبدالله صرصور 
كاتب فلسطيني

شهر يشهد 
انقالبا كونيا 

هائال تمتزج فيه 
األرض بالسماء 

فتمتلئ نورا 
وبهاء وروعة

 رأي $

 islammov@gmail.com

العربي الجديد



السنة )28( - الجمعة 2 من رمضان  1444هـ الموافق 24 مارس 2023م العدد )10063(

ديشامب يوصي العبي فرنسا باإلفطار
حكام  بأن  تفيد  التي  التقارير  »بعد  الفرنسية  ليكيب  صحيفة  ذكرت 

لالعبين  للسماح  مؤقتا  المباريات  إيقاف  منهم  طلبوا  قد  اإلنجليزي  الدوري 

اإلجراء في  لم يتم طلب مثل هذا  المسلمين باإلفطار خالل شهر رمضان، 

الدوري الفرنسي«.

استثنائية  إجراءات  بأي  فرنسي  ناد  أي  يتقدم  لم   : الصحيفة  وأضافت 

لمعاملة الالعبين المسلمين في رمضان.

أيام   5 وكشفت أيضا أن العبي منتخب فرنسا، سيؤجلون صيامهم لمدة 

هولندا  مباراتي  حتى  ديشامب،  ديديه  الفني  المدير  من  توصية  بعد 

وأيرلندا في تصفيات يورو 2024.

البدع يدافع
عن لقبه أمام معيذر

ختام  بطولة »قطر
ستااليت« لإلسكواش

أسدل الستار على منافسات بطولة قطر 

»ستااليت« لإلسكواش الدولية التي نظمها االتحاد 

القطري لإلسكواش على مالعب مجمع خليفة 

الدولي بمشاركة 16 العبا قطريا ودوليا.

وحصد لقب هذه البطولة الالعب وليد زمان بعد 

تغلبه في المباراة النهائية على منافسه القطري 

سالم المالكي بثالثة أشواط نظيفة بواقع 11 7- / 

.8-11 / -7 11
وأشرف على حفل توزيع الجوائز على أصحاب 

المركزين األول والثاني، السيد طارق زينل أمين 

السر العام لإلتحاد القطري للتنس واإلسكواش 

والريشة الطائرة والسيد سعد المهندي مدير 

البطولة وذلك بحضور جمع من محبي رياضة 

اإلسكواش.

وهنأ السيد سعد المهندي مدير البطولة الفائزين 

بالمراكز األولى في البطولة، مثنيا على أدائهم 

خالل هذه المنافسة ومتمنيا لهم تحقيق المزيد 

من اإلنجازات في قادم األيام. 

وقال المهندي: نحرص دائما أن تكون البطوالت 

على أعلى مستوى تنظيمي بغض النظر عن 

فئتها أو الشريحة العمرية التي نستهدفها وذلك 

تماشيا مع رؤية االتحاد لتطوير اللعبة.

ويبلغ مجموع جوائز هذه البطولة 1000 دوالر، 

وتعد الثانية من نوعها التي ينظمها االتحاد 

القطري لإلسكواش هذا العام.

ُتقام مساء اليوم مباراتا الدور النصف النهائي 

لكأس الدرجة الثانية للموسم الرياضي 

الشحانية  يلتقي  حيث   ،2023-2022
بالخريطيات على استاد الخور، ويلعب 

معيذر مع البدع باستاد الوكرة، على أن 

يلتقي الفائزان من اللقاءين بتاريخ 29 الجاري 

على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر في 

النهائية. المباراة 

وُتقام المباراتان في توقيت واحد وهو التاسعة 

والنصف مساًء، ويدير اللقاء األول الحكم 

نايف القادري، وسيكون اللقاء الثاني بصافرة 

الحكم محمد المزيد.

ووفًقا لنظام البطولة في حال انتهاء الوقت 

األصلي بالتعادل بين الفريقين يحتكمان 

مباشرة إلى ركالت الترجيح لتحديد الفريق 

الفائز والمتأهل للمباراة النهائية.

وكانت الفرق األربعة تأهلت للدور 

قبل النهائي من بطولة كأس الدرجة 

الثانية للموسم 2022-2023، بعد انتهاء 

مباريات الجولة السادسة واألخيرة من 

دور المجموعات.. والتي أسفرت عن فوز 

الشحانية على الخور 4-1 والبدع على الوعب 

2-0 عن المجموعة األولى، ليتأهل الشحانية 
في المركز األول برصيد 12 نقطة، والبدع 

ثانيًا برصيد 10 نقاط.. ولحساب المجموعة 

الثانية فاز معيذر على مسيمير 2-1، وتعادل 

الخريطيات مع لوسيل سلبيًا، ليتأهل 

معيذر بالمركز األول برصيد 12 نقطة 

11 نقطة. والخريطيات ثانيًا برصيد 

في نصف نهائي كأس الدرجة الثانية

تتويج الفائزين بالبطولة الدولية

Ooredoo حول تأخره لفوز ثمين وتأهل لنهائي كأس

»أم صالل« يقلب الطاولة على العربي
التأهل  بطاقة  صالل  أم  فريق  خطف 

بعد   Ooredoo كأس  بطولة  لنهائي 

تغلبه على العربي 2/ 1 في المواجهة التي 

بن  جاسم  استاد  على  بينهما  جمعت 

حمد .

حول أم صالل النتيجة والمباراة لصالحه 

ابراهيم  طريق  عن  العربي  تقدم  ان  بعد 

ناصر كال في الدقيقة 34، وعادل أم صالل 

الدقيقة  في  خفيفي  عبدالله  طريق  عن 

الهدف  البخيت  ياسين  وأضاف   ..87
الثاني في الدقيقة 6+90 

كما  ومثيرة  قوية  كانت  المشوار  بداية 

هو متوقع ولم تكن هناك أي افضلية لفريق 

على حساب االخر وظل اغلب اللعب خالل 

بدون  األولى  الدقائق  خالل  اللعب  فترة 

الخطورة عدا بعض الحاالت.

التي  الهجمات  هذه  أبرز  وكانت 

الذي  وجدها جواجو تخيرا 

وضع  في  نفسه  وجد 

كرة  وسدد  جيد 

لكنها  قوية 

مت  صطد ا

بالشبكة 

6 من عمر الشوط  الخارجية في الدقيقة 

األول من اللقاء.

وفي الدقيقة 14 ومن هجمة منظمة انتهت 

مرت  بقوة  سددها  الذي  محمد  هالل  عند 

الحقيقية في  الفرص  الجميع إحدى  من 

المواجهة.

من  لتسديدة  الهيل  جاسم  وتصدى 

بعد   19 الدقيقة  في  البخيت  ياسين 

من  رائع  بتصٍد  انتهت  سريعة  هجمة 

جاسم الهيل.

وفي  هجماته  شن  صالل  أم  وواصل 

وسرعة  تحركات  كانت   22 الدقيقة 

خبرة  ان  اال  حاضرة  البخيت  ياسين 

الحاسمة  كانت  اسماعيل  حامد  وتميز 

أخطر  إبعاد  في  اسماعيل  حامد  لينجح 

الهجمات.

وفي الدقيقة 34 ينجح النادي العربي في 

تسجيل الهدف األول عن طريق ناصر كال 

سامي  مواجهة  في  نفسه  وجد  ان  بعد 

بلدي حارس مرمى أم صالل بعد تمريرة 

عن  تعلن  المريسي  عبدالله  من  رائعة 

هدف التقدم األول لفريق العربي.

نقطة  إلى  المباراة  إعادة  فينيوس  وكاد 

عكسية  من   40 الدقيقة  في  البداية 

القائم  جوار  مرت  لكنها  تكسيرا  جواجو 

أخطر وأهم الفرص.

احتسبها  التي  االربع  الدقائق  تشهد  ولم 

نتيجة  في  تعديل  أي  العذبة  سعود 

بتقدم  انتهى  الذي  للمباراة  األول  الشوط 

أم  لنادي  مقابل  دون  بهدف  العربي  فريق 

كان  الثاني  الشوط  انطالق  صالل..ومع 

هو  صالل  أم  فريق 

كثر  ال ا

تحقيق  في  يرغب  انه  ووضح  خطورة 

مع  التعادل  وإدراك  إيجابية  نتيجة 

المباراة  من  الثاني  الشوط  انطالق 

فريق  كل  خاللها  من  يسعى  التي 

كأس  نهائي  إلى  التأهل  بطاقة  خطف 

.Ooredoo
الفرص  اخطر  ضاعت   58 الدقيقة  وفي 

الفرص  أخطر  تكسيرا  وجد  ان  بعد 

من  الكرة  إبعاد  في  الهيل  جاسم  ونجح 

نظافة  على  ليحافظ  العربي  فريق  مرمى 

شباكه.

وأبعد جاسم الهيل كرة قوية من عبدالله 

اللعب  شوط  في  بدياًل  حل  الذي  خفيفي 

ابعدها  قوية  كرة  سدد  ان  بعد  الثاني 

جاسم الهيل.

صالل  أم  فريق  نجح   87 الدقيقة  وفي 

سريعة  هجمة  بعد  التعادل  إدراك  في 

نقطة  إلى  المواجهة  ليعيد  ومنظمة 

يضيف   6+90 الدقيقة  وفي  البداية.. 

الثاني  الهدف  البخيت  ياسين 

ويطلق  اللعب  وليتواصل 

المباراة  حكم  بعدها 

المباراة  نهاية 

صالل  أم  بفوز 

فين  بهد

بل  مقا

هدف.

بعد تغلبه على السد بنتيجة »1/3«

Ooredoo الدحيل إلى نهائي كأس
كأس  بطولة  لنهائي  الدحيل  تأهل 

بعد   ،2023-2022 للموسم   Ooredoo
3/ 1 على السد، في  فوزه أمس، بنتيجة 

سحيم  استاد  على  أقيمت  مثيرة  قمة 

بن حمد بنادي قطر، ضمن الدور نصف 

النهائي.

الالعب  من  كل  الدحيل  أهداف  وسجل 

التونسي فرجاني ساسي في الدقيقتين 

الدقيقة  في  محمد  واسماعيل   ،)1+45(

.88
بينما سجل أيوب الكعبي الهدف الوحيد 

للسد في الدقيقة 25.

في  صالل  أم  فريق  الدحيل  وسيواجه 

النهائي، وهذا األخير تأهل 

العربي  حساب  على 

بنتيجة 2/ 1.

قوية  المباراة  وجاءت 

الفريقين،  بين  ومثيرة 

في  فريق  كل  لرغبة 

التأهل للمباراة النهائية 

لقب  على  والمنافسة 

البطولة.

ساسي  فرجاني  ولعب 

تأهل  في  كبيرا  دورا 

بعد  للنهائي،  فريقه 

هدفين  تسجيله 

من  قريبًا  كان  كما 

الهاتريك،   تسجيل 

الهدف  وراء  كان  كما 

سجله  الذي  الثالث 

اسماعيل محمد.

الدحيل  واستهل 

األول  الشوط  بداية 

وكان  جيد،  بشكل 

في  هجوميا  المبادر 

أول ربع ساعة، التي 

قادها الثالثي المعز 

هي  تاي  ونام  علي 

الذي سنحت له فرص كثيرة  ومونتاري 

كان  حيث  التقدم،  هدف  لتسجيل 

الدقائق  في  الكرة  على  استحواذًا  األكثر 

األولى.

هي  تاي  نام  الجنوبي  الكوري  وأضاع 

في  خطيرة  فرصة  أول   19 الدقيقة  في 

العمق  في  تلقاها  تمريرة  بعد  المباراة، 

الشيب  سعد  فيها  تألق  علي،  المعز  من 

أبعدها للركنية.

تلتها فرصة مونتاري الذي أطلق تسديدة 

الدقيقة  في  الجزاء  منطقة  داخل  قوية 

الشيب  سعد  جديد  من  فيها  تألق   ،23
األولى من عمر  اللحظات  الذي كان نجم 

المباراة.

محاوالت  على  قوي  بشكل  السد  ليرد 

سجله   27 الدقيقة  في  بهدف  الدحيل، 

المغربي أيوب الكعبي 

أكرم  من  تلقاها  رائعة  تمريرة  بعد 

عفيف.

في  قوية  تسديدة  عفيف  أكرم  وأطلق 

من  كاد  القائم،  بجوار  مرت   34 الدقيقة 

لفريقه  الثاني  الهدف  يسجل  أن  خاللها 

في المباراة.

الثاني  الهدف  الكعبي  أيوب  وسجل 

بعد  المباراة  حكم  ألغاه   36 الدقيقة  في 

العودة لتقنية الفيديو.

الشوط  في  تألقه  الشيب  سعد  وواصل 

في  هدف  من  فريقه  نقذ  ان  بعد  األول 

علي،  المعز  رأسية  بعد   41 الدقيقة 

المكان  في  السد  مرمى  حارس  وجدت 

فرجاني  التونسي  المناسب..وعدل 

الدقيقة  في  للدحيل  النتيجة  ساسي 

سعد  فشل  رائعة  بتسديدة   ،1+45
الشيب من صدها.

الحكم  ليعلن 

الشوط  هذا  نهاية  عن  مباشرة  بعدها 

بالتعادل اإليجابي هدف لكل فريق.

في  الدحيل  سجله  الذي  التعادل  هدف 

نهاية الشوط األول كان له مفعول إيجابي 

على الفريق، وهذا ماساهم بشكل كبير 

في  قوية  إلنطالقة  الفريق  تسجيل  في 

فرجاني  أضاف  حيث  الثاني،  الشوط 

ساسي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 

.55
 64 الدقيقة  في  الكعبي  أيوب  وأضاع 

بعد  الثاني  الهدف  لتسجيل  فرصة 

الليثي،  شهاب  مرمى  بحارس  انفراده 

المناسب  الوقت  في  تدخل  األخير  هذا 

للتصدي لمحاولة الكعبي.

في  عفيف  أكرم  محاولة  وارتطمت 

الدقيقة 67 بالقائم األيمن لحارس مرمى 

الدحيل شهاب الليثي.

الهدف  يضيف  أن  ساسي  فرجاني  وكاد 

له  الثالث 

في  ولفريقه 

 ،81 الدقيقة 

رأسية  بعد 

ارتطمت  جميلة 

األيمن  بالقائم 

مرمى  لحارس 

سعد  السد 

الشيب.

الوقت  وفي 

السد  كان  الذي 

هدف  عن  يبحث 

تمكن  التعادل، 

محمد  اسماعيل 

تسجيل  من 

في  الثالث  الهدف 

بعد   ،88 الدقيقة 

رائعة  تمريرة 

فرجاني  من  تلقاها 

لينتهي  . . سي سا

الدحيل  بفوز  اللقاء 

بنتيجة 3/ 1 والتأهل 

للنهائي.

وحيد بوسيوف كتب

{ السد والدحيل

{ من مباراة العربي وأم صالل

عوض الكباشي كتب
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يوم »11« مايو المقبل

قرعة كأس آسيا »2023« في كتارا

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثانية 

االتحاد اآلسيوي  ظهرًا بحضور ممثلي 

حيث  المشاركة،  والمنتخبات 

الفترة  خالل  البطولة  قطر  تحتضن 

فبراير   10 وحتى   2024 يناير   12 من 

المقبل. العام  من 

لقب  العنابي  منتخبنا  ويحمل 

النسخة  في  به  توج  حيث  البطولة، 

2019، ويشارك في  الماضية باإلمارات 

تقسيمهم  يتم  منتخبا   24 البطولة 

كل  تضم  إذ  مجموعات،  ست  على 

أول  ويتأهل  فرق،  أربعة  محموعة 

النهائي  ثمن  إلى  مجموعة  كل  وثاني 

أربعة  أفضل  يتأهل  بينما  مباشرة 

منتخبات من أصحاب المركز الثالث 

الدور. لنفس 

المنظمة  اللجنة  أصدرت  قد  وكانت 

القدم  لكرة  آسيا  لكأس  المحلية 

بتعيين   2023 لسنة   )1( رقم  قرارها 

الجاسم  عبدالعزيز  جاسم  السيد 

حين  في  للبطولة،  تنفيذيًا  رئيسًا 

االتحاد  لـ  التنفيذي  المكتب  كان 

أواخر  أصدر  قد  القدم،  لكرة  القطري 

بتشكيل  قرارًا  الماضي  فبراير 

لبطولة  المنظمة  المحلية  اللجنة 

سعادة  برئاسة   2023 آسيا  كأس 

آل  أحمد  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ 

جاسم  والسيد  االتحاد،  رئيس  ثاني 

للرئيس. نائبًا  البوعينين  راشد 

كاًل  عضويتها  في  اللجنة  وضمت 

عبدالعزيز  أحمد  السيد:  من: 

خليل  إبراهيم  والسيد:  البوعينين، 

بالن،  طالب  هاني  والسيد:  المهندي، 

األنصاري،  محمد  منصور  والسيد: 

والسيد:  الكواري،  علي  غانم  والسيد: 

عن  وممثل  السويدي،  خليفة  محمد 

الداخلية. وزارة 

محمد  منصور  تعيين  تم  كما 

لالتحاد  العام  األمين  األنصاري 

عامًا  مديرًا  القدم  لكرة  القطري 

في  عضويته  إلى  باإلضافة  للبطولة، 

المحلية. المنظمة  اللجنة 

نسخة  لتقديم  جاهزة  قطر  وستكون 

التنظيمي  المستوى  على  مميزة 

أفضل  للعالم  قدمت  أن  بعد  خاصة 

العالم  كأس  تاريخ  في  نسخة 

قطر  لمونديال  المبهر  التنظيم  بعد 

 2023 آسيا  كأس  وستكون   ،2022
تقام  البطولة  من  نسخة  ثالث  هي 

 1988 نسختي  بعد  الدوحة،  في 

على  باللقب  السعودية  تّوجت  عندما 

بركالت  الجنوبية  كوريا  حساب 

فازت  حينما   2011 ونسخة  الترجيح 

بعد  أستراليا  أمام  بالبطولة  اليابان 

اليابان  منتخب  ويملك  التمديد، 

آسيا  بكأس  للتتويج  القياسي  الرقم 

 )3( وإيران  السعودية  أمام  مرات،   )4(

العنابي  منتخبنا  ويتطلع  مرات، 

بالرغم  الدوحة  في  اللقب  عن  للدفاع 

العنابي  لكن  المنافسة،  صعوبة  من 

المقاومات  كل  يمتلك  اللقب  حامل 

عن  الدفاع  على  قادرا  تجعله  التي 

خاصة  بالكأس  واالحتفاظ  حظوظه 

وسيكون  الدوحة  في  البطولة  أن 

وسط  مجددًا  بها  التتويج  الرائع  من 

سيكون  التي  القطرية  الجماهير 

ونجاح  لتميز  تعزيزًا  حضورها 

البطولة.

عادل النجار كتب

أعلن االتحاد 
اآلسيوي لكرة 

القدم، أمس عن 
سحب قرعة كأس 

آسيا 2023 التي 
تحتضنها قطر، 
يوم 11 من مايو 

المقبل، في الحي 
الثقافي كتارا.

خالل نسختها الثانية اليوم

افتتاح منافسات كأس 
وزير المواصالت للبادل

دور  منافسات  اليوم  مساء  تنطلق 

وزير  كأس  لبطولة  المجموعات 

الرمضانية  للبادل  المواصالت 

على  وذلك  الثانية،  النسخة 

أسباير  بمنطقة  إن(  )بادل  مالعب 

مارس   31 حتى  تستمر  والتي 

الحالي، وتنظمها الوزارة بالتعاون 

 36 )الّريل(، بمشاركة  مع شركة 

في  عاملة  جهات   9 يمثلون  فريقًا 

والمواصالت  النقل  قطاع  منظومة 

الّريل،  المواصالت،  وزارة  وهي: 

المدني،  للطيران  العامة  الهيئة 

القطرية،  الجوية  الخطوط 

قطر،  مواني  )كروه(،  مواصالت 

باإلضافة  مالحة،  كيوتيرمنلز، 

لعلوم  قطر  أكاديمية  إلى 

بلقب  الفوز  أجل  من  الطيران، 

البطولة.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  وأجرت 

تقسيم  تم  حيث  القرعة،  مراسم 

تسع  إلى  المشاركة  الفرق 

تضم  مجموعة  وكل  مجموعات، 

اليوم  منافسات  وستشهد  فرق،   4
الجمعة 54 لقاء ستتم تباعا على 

أسباير  إن  بادل  في  مالعب   10
الساعة  تمام  في  اللقاءات  وتبدأ 

وثاني  أول  8:15 مساء، وسيتأهل 
الــ)16(  دور  إلى  مجموعة  كل 

غدا  لقاءاته  منافسات  تبدأ  والذي 

السبت بذات التوقيت. 

قطر،  مواني  شركة  وتقدم  هذا 

الرعاية  كيوتيرمنلز  ومجموعة 

الثانية  للنسخة  الرسمية 

الجوية  والخطوط  للبطولة، 

القطرية الرعاية الذهبية.

النسخة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

وزير  كأس  بطولة  من  األولى 

الرمضانية،  للبادل  المواصالت 

 2022 أبريل  في  أقيمت  التي 

الجوية  الخطوط  فريق  بها  وتوج 

حماسية  أجواء  شهدت  القطرية، 

ضمت  فرق  بين  قوية  ومنافسات 

في  عاملة  جهات   8 من  العبًا   64
منظومة قطاع المواصالت والنقل.

اتحاد الكرة يقدم الدعم للبطوالت الرمضانية
دعم  في  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  يستمر 

يلزم  ما  وتقديم  الُكروية  الرياضية  البطوالت 

االجتماعية  مسؤوليته  إطار  في  وذلك  إلنجاحها، 

بما يحقق رؤيته كاتحاد كرة قدم يتميز بالريادة 

واإلبداع في مجال العمل االجتماعي.

 وفي هذا الصدد يشارك االتحاد – ضمن أنشطته 

المجتمعية – في تقديم الدعم الالزم لدورة صالح 

أقدم  من  ُتعد  والتي  القدم  لكرة  الرمضانية  صقر 

ويوفر  والخليجية  العربية  الدول  في  الدورات 

قرعة  شهد  الذي   – الدوحة  استاد  ملعب  االتحاد 

الدورة أيضًا – الستضافة مباريات الدورة. 

ضمن   – دومًا  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  ويلتزم 

بتحفيز   – االجتماعية  للمسؤولية  رؤيته 

المجتمع المحلي بقطاعاته كافة للتشجيع على 

العالم،  في  شعبية  األكثر  اللعبة  في  المشاركة 

وذلك من خالل دمج لعبة كرة القدم في المجتمع 

المحلي من خالل برامج اجتماعية هادفة، وإشراك 

البطوالت  في  المحلي  المجتمع  شرائح  جميع 

والمسابقات التي ينظمها االتحاد.

 كذلك يعمل على إقامة برامج ومبادرات رياضية 

مؤسسات  مع  القدم  كرة  باللعبة  مرتبطة 

القدم، وترسيخ  المحلي وجماهير كرة  المجتمع 

مفهوم )كرة القدم للجميع( في المجتمع المحلي 

والتواصل  الرياضي،  والتعصب  العنف  ونبذ 

يحقق  بما  القطاعات،    / األفراد  مع  المجتمعي 

اجتماعيًا،  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  رؤية 

في  أساسية  كركيزة  القدم  كرة  واستخدام 

الكروية  الثقافة  يعزز  مما  المحلي،  المجتمع 

من  لها  وما  الرياضي  والسلوك  الرياضي  والتعليم 

قيم إيجابية على جميع أفراد المجتمع.

في األسبوع السادس من البطولة غدا

»5« مواجهات بدوري اليد 

العام  الدوري  السبت  غدا  يستأنف 

للموسم  اليد  لكرة  للرجال  القطري 

تقام  حيث   ،2023   /2022 الرياضي 

الجولة  لحساب  مباريات  خمس 

مع  الدحيل  تجمع  السادسة 

والريان  قطر،  مع  والعربي  السد، 

األهلي،  مع  والوكرة  الغرافة،  مع 

والشمال مع الخور.

توقف  قد  اليد  كرة  دوري  وكان 

أقيمت  التي  الخامسة  الجولة  بعد 

بسبب  الماضي،  فبراير   26 في 

بطولة  في  العربي  فريق  مشاركة 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

أبطال  لألندية  والثالثين  التاسعة 

في  أقيمت  التي  اليد  لكرة  الكؤوس 

 17 إلى   8 من  الفترة  خالل  البحرين 

مارس الجاري، ومشاركة المنتخب 

في  الشاطئية  اليد  لكرة  القطري 

للرجال  التاسعة  اآلسيوية  البطولة 

)تصفيات  الشاطئية  اليد  لكرة 

أقيمت  التي   )2024 العالم  بطولة 

من  اإلندونيسية،  جزيرة  بالي  في 

10 إلى 19 من الشهر ذاته. ويتصدر 
نقطة،   15 برصيد  الدوري  الغرافة 

الثاني  المركز  في  الدحيل  يليه 

الريان  يأتي  ثم  نقطة،   13 برصيد 

في المركز الثالث بالرصيد نفسه، 

برصيد  الرابع  المركز  في  والوكرة 

المركز  في  والعربي  نقطة،   12
الخامس بالرصيد ذاته، واألهلي في 

نقاط،   9 برصيد  السادس  المركز 

بنفس  السابع  المركز  في  والسد 

المركز  في  وقطر  أيضا،  الرصيد 

في  والخور  نقاط،   7 برصيد  الثامن 

نقاط،   5 برصيد  التاسع  المركز 

العاشر  المركز  في  الشمال  وأخيرا 

كرة  دوري  ويقام  نفسه.  بالرصيد 

اليد هذا الموسم من قسمين، على 

أن يختتم القسم األول في السادس 

من أبريل المقبل، أما القسم الثاني 

فلم يحدد موعده حتى اآلن.

الدوري  لقب  أحرز  قد  الدحيل  وكان 

الرابعة  للمرة  الماضي  الموسم  في 

في  الوكرة  حل  فيما  تاريخه،  في 

المركز الثاني، وحصل الريان على 

المركز الثالث.

الرقم  يمتلك  الريان  أن  إلى  يشار 

الفوز  مرات  عدد  في  القياسي 

بالدوري، حيث أحرز اللقب 14 مرة، 

ويليه السد بتسعة ألقاب، في حين 

والدحيل  والجيش  األهلي  به  فاز 

مرتين،  وقطر  والعربي  مرات،  أربع 

لكل  واحدة  مرة  والوكرة  والغرافة 

منهما.

قبل مواجهة الغد في ثاني جوالت البطولة الدولية

العنابي األولمبي جاهز للتايالندي
األولمبي  العنابي  منتخبنا  يستعد 

في  غدًا،  التايالندي  نظيره  لمواجهة 

البطولة  منافسات  من  الثانية  الجولة 

الودية الدولية التي تستضيفها الدوحة 

بمشاركة  الجاري  الشهر   28 حتى 

جانب  إلى  وهي  منتخبات،  عشرة 

والكويت،  السعودية  من  كل  العنابي 

ُعمان  وسلطنة  والعراق،  واإلمارات، 

وفيتنام،  وتايالند،  الجنوبية،  وكوريا 

وقيرغيزستان.

ويسعى العنابي لتحقيق الفوز بعد أن 

دون  بهدف  اإلماراتي  نظيره  أمام  خسر 

التي جرت بينهما  األولى  المباراة  رد في 

ضمن  خليفة  بن  الله  عبد  استاد  على 

منافسات الجولة االفتتاحية.

وتقام منافسات البطولة الودية الدولية 

ضمن استعدادات المنتخبات لخوض 

سنة   23 تحت  آسيا  كأس  تصفيات 

األولمبية  األلعاب  دورة  إلى  والمؤهلة 

المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس 

.2024
 ويتطلع منتخبنا االولمبي لالستفادة من 

البطولة بالصورة الالزمة بحثا عن حجز 

تستضيفها  التي  النهائيات  في  مقعد 

وقد   ،2024 المقبل  العام  مطلع  الدوحة 

في  الظهور  العنابي  المنتخب  ضمن 

النهائيات بصفته المستضيف.

وكان منتخبنا قد خسر المباراة األولى 

الهجومية  الفاعلية  عن  غابته  أن  بعد 

على المنتخب اإلماراتي الذي بدأ المباراة 

على نحو مثالي فارضا أفضلية واضحة، 

من خالل التحوالت الهجومية السريعة 

التي مكنته من تهديد مرمى المنتخب 

بدأها  المناسبات،  عديد  في  العنابي 

سيطر  قوية  بتسديدة  خلفان  عيسى 

قبل  الله،  عبد  يوسف  الحارس  عليها 

هدف  اإلماراتي  المنتخب  يسجل  أن 

خلفان  عيسى  انطلق  عندما  السبق 

الحارس  من  ارتدت  قوية  كرة  وسدد 

يجد  لم  الذي  فوزي  أحمد  أمام  وتهادت 

الكثير من العناء في إيداعها الشباك في 

الدقيقة 17.

ولم يتمكن المنتخب العنابي من إيجاد 

على  الكبير  االستحواذ  رغم  الحلول 

الكرة، بسبب غياب الفعالية الهجومية 

والبطء في البناء من منطقة العمليات.

للعنابي  الفني  الجهاز  على  وسيكون 

بقيادة البرتغالي برونو ميجيل السعي 

للفوز في الجولة الثانية أمام تايلند من 

من  المرجوة  االستفادة  تحقيق  أجل 

المنافسات.

وُتقام البطولة على ثالث جوالت، وتشمل 

ومثلها  مباريات،  خمس  األولى  الجولة 

نتائج  على  وبناًء  الثانية،  الجولة  في 

ستتحدد  والثانية  األولى  الجولتين 

لقاءات  ومعها   10 إلى   1 من  المراكز 

الجولة الثالثة واألخيرة لتحديد المراكز 

تتواصل  أن  المقرر  ومن  النهائية. 

بإقامة  السبت  غدًا  البطولة  منافسات 

الجولة الثانية، حيث يلتقي المنتخب 

ويلعب  التايالندي،  نظيره  مع  العنابي 

المنتخب اإلماراتي مع منتخب فيتنام، 

نظيره  مع  العراقي  المنتخب  ويلتقي 

المنتخب  ويواجه  الجنوبي،  الكوري 

العماني نظيره منتخب قيرغيزستان، 

مع  السعودي  المنتخب  يلعب  فيما 

منافسات  وكانت  الكويتي.  نظيره 

المنتخب  تعادل  شهدت  قد  البطولة 

السعودي أمام نظيره التايالندي بهدفين 

لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما 

وبالتالي  خليفة،  بن  حمد  استاد  على 

منافسًا  يكون  لن  التايالندي  المنتخب 

الذي  األداء  بعد  غدا  العنابي  أمام  سهاًل 

خاصة  السعودي،  للمنتخب  قدمه 

بينهما  من  مميزة  أسماء  يمتلك  أنه 

وجوناثان  بويفيماي  تيراساي  الثنائي 

األدعم  عناصر  على  وسيكون  خيمدي، 

الالزمة  بالصورة  االستعداد  االولمبي 

اليوم  المدرب  سيعمل  حيث  للمباراة، 

على  األخيرة  التدريبية  الحصة  خالل 

رفع الجاهزية بأفضل صورة استعدادا 

وتعويض  أفضل  بصورة  للظهور 

الخسارة األولى أمام اإلمارات بالفوز أمام 

المنتخب التايالندي غدًا.



انطلقت أمس منافسات النسخة الثالثة 
عشرة من بطولة الكاس الرمضانية لكرة 
القدم، التي يستضيفها ملعب أكاديمية 

اسباير الخارجي رقم )5(، وجاءت االنطالقة 
قوية للغاية مما يؤكد على أن النسخة 

الحالية ستكون واحدة من اقوى النسخ 
السيما في ظل التجهيزات الكبيرة للفرق 

المشاركة.
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بمشاركة »16« فريقا

انطالق دورة صالح صقر اليوم

صالح  دورة  منافسات  اليوم  مساء  تفتتح 

صقر الرمضانية أقدم البطوالت الرمضانية 

نسختها  في  األوسط  والشرق  الخليج  في 

أقدم  الدوحة  استاد  ملعب  على  وذلك   46 الـ 

الليلة  البداية  ضربة  وستكون  مالعبنا.. 

حيث  دقيقة  و45  الثامنة  الساعه  تمام  في 

وسيدارز  الصومالية  الجالية  فريقا  يلتقي 

في  فتبدأ  الثانية  المباراة  أما  اللبنانية، 

الماسة  فريقي  بين  العاشرة  الساعة  تمام 

في  البطولة  مباريات  وتتواصل  ومشيرب. 

البطولة  تقام  يوميا.  بمبارتين  األول  الدور 

على  قسمت  فريقا  عشرة  ستة  بمشاركة 

أربع مجموعات حيث أسفرت قرعة البطولة 

عن توزيع الفرق على أربع مجموعات.

الجالية  من:  كال  وتضم  األولى  المجموعة 

والماسة  اللبنانية  الجالية  الصومالية 

ومشيرب وتضم المجموعة الثانية كال من: 

والجالية  الكينية  والجالية  كافود  شركة 

المجموعة  وفي   R.T.Cو الموريتانية 

السودانية  الجالية  من  كال  تضم  الثالثة 

 Mates Qatarو وجامبيا  االردنية  والجالية 

من  كال  تضم  الرابعة  والمجموعة   Hindia
اليمنية  والجالية  وأوزيل  السورية  الجالية 

وفريق النصر.

الدور  مباريات  منافسات  وستتواصل 

التمهيدي حتى اليوم الثالث عشر من شهر 

الثمانية  رمضان الفضيل ليصعد إلى دور 

المجموعات  من  مجموعة  كل  وثاني  أول 

و15   14 يومي  المباريات  وتقام  األربع، 

للدور  المتأهلة  الفرق  وتحصل  رمضان 

يوم  اللعب  من  راحة  على  النهائي  نصف 

النهائي  نصف  مباراتا  وتقام  رمضان،   16
على  الفرق  تحصل  ثم  رمضان   17 يوم 

تحديد  مباراة  وتقام  رمضان   18 يوم  راحة 

رمضان،   19 يوم  والرابع  الثالث  المركزين 

 21 يوم  للدورة  النهائية  المباراة  تقام  فيما 

للفريق  عديدة  جوائز  رصدت  وقد  رمضان 

البطولة  وهداف  العب  وأفضل  الفائز  األول 

وأفضل العب.

»3« مباريات في ثاني أيام المنافسات

انطالقة قوية لبطولة الكاس الرمضانية

وتتواصل اليوم منافسات البطولة من خالل 

3 مباريات حيث يلتقي في المجموعة  إقامة 

التاسعة  في  المعمورة  مع  لحويلة  الرابعة 

األولى  المجموعة  وضمن  مساًء،  والربع 

و25  العاشرة  في  المايدة  مع  الوجبة  يلعب 

مع  الرميلة  يلعب  وبينما  مساًء،  دقيقة 

11:35 مساًء. عنيزة في تمام الساعة 

كبيرا  جماهيريا  حضورا  البطولة  وتشهد 

القطري  الشباب  لمشاركة  نظرا  سنويا 

وهو  السابقين،  وأنديتنا  منتخبنا  والعبي 

البطولة،  في  المنافسة  أجواء  يشعل  ما 

مدرجات  المنظمة  اللجنة  خصصت  حيث 

باإلضافة  للجماهير  الملعب  جانبي  على 

كافة  توفير  خالل  من  الرائع  التنظيم  إلى 

مع  بالتعاون  معتمد  تحكيم  وطاقم  األمور 

إلى  باإلضافة  القدم،  لكرة  القطري  االتحاد 

رمضانية  أجواء  في  للبيع  اكشاك  توفير 

مميزة.

 8 مدار  على  األول  الدور  منافسات  وتستمر 

ربع  الدور  مباريات  تقام  فيما  متتالية،  أيام 

المبارك،  رمضان  و11   10 يومي  النهائي 

مـــع  األولـى  المجمــوعــة  أول  يلعــب  حيــث 

المجموعة  وأول  الثالثة  المجموعة  ثاني 

في  الرابعة،  المجموعة  ثاني  مع  الثانية 

اليوم األول، وأول المجموعة الثالثة مع ثاني 

الرابعة  المجموعة  وأول  األولى  المجموعة 

اليوم  في  الثانية  المجموعة  ثاني  مع 

الثاني.

نصف  الدور  لخوض  الفائزين  ويتأهل 

بينما  رمضان   13 يوم  يقام  الذي  النهائي 

وسط  رمضان   16 النهائية  المباراة  تقام 

لها  يسبق  لن  التي  للفرق  كبيرة  تطلعات 

فيما  األولى  للمرة  اللقب  بتحقيق  الفوز 

في  رصيدها  لتعزيز  الفرق  باقي  تتطلع 

البطولة المميزة التي يحرص الجميع على 

جوائزها  على  والمنافسة  فيها  المشاركة 

500 ألف ريال. التي تصل إلى 

تم  فريقا   16 بمشاركة  البطولة  وتقام 

ضــمـت  مجمــوعات   4 على  توزيعهــا 

والوجبة  صالل  أم  فرق  األولى:  المجموعة 

ضمت  فيما  والمايدة،  والشحانية 

خليفة  مدينة  فرق  الثانية  المجموعة 

فرق  وتضم  وعنيزة،  وبرزان  والرميلة 

وأم  والخور  الدفنة  الثالثة  المجموعة 

المجموعة  تضم  بينما  والوكرة،  االفاعي 

ومعه  اللقب  حامل  المعمورة  فرق  الرابعة 

الكاس وزكريت. قناة 

المشرف  مساعد  الشرشني  حسين  وقال 

البطولة  انطالقة  إن  البطولة،  على  العام 

من  مميــزا  االفتتــاح  وكــان  قــويــة  جــاءت 

اللقـــب  حامل  المعمـــورة  مواجهــة  خــالل 

تحقيقا  األكثر  الكاس  قنــاة  وفـــريــق 

القــاب   4 برصــيد  البطــولة  في  لأللقاب 

مشيرا  مميزة،  البداية  كانت  وبالتالي 

يتوقع  البطولة  أن  إلى 

قوية  منافسات  تشهد  أن 

المجموعات  دور  باقي  في 

يسعى  الجميع  أن  خاصة 

البطـولة،  مـشـــوار  لمواصلة 

بين  المنافسة  يشعل  ما  وهو 

الجميع.

بطولة  أن  الشرشني  وأكد 

اقوى  من  واحدة  تعد  الكأس 

رمضان  شهر  في  البطوالت 

وتحظى بسمعة طيبة والجميع 

كما  متابعتها،  على  يحرص 

المباشر  التليفزيوني  النقل  أن 

شعبيتها،  من  زاد  للمباريات 

التي  البطولة  جوائز  أن  مؤكدا 

ريال  مليون  نصف  إلى  تصل 

انطالق  قبل  الجميع  تحفز 

العبين  اختيار  على  البطولة 

عال  مستوى  على  فني  وجهاز 

اللقب  على  المنافسة  أجل  من 

الختامي. اليوم  والتواجد في 

الدوحة           $

»سوبر جرايد« التاسعة.. بعد غٍد

فتح  الذي  العربي  النادي  ضيافة  في  وتقام 

أنشطة  الستقبال  رمضان  في  مالعبه 

وهو   2010 العام  منذ  اإلعالمية  المؤسسات 

يقدم  الذي  األهلي  النادي  مع  ذلك  في  مستمر 

لإلعالميين  رمضان  في  المالعب  هذه  أيضا  هو 

المختلفة  الرياضة  األنشطة  فيها  ليمارسوا 

الكرويتان  البطولتان  الخصوص  وجه  وعلى 

سوبر جرايد وبطولة الصحافة الرمضانية.

جريدة  للبطولة  األول  اليوم  يجمع  وسوف 

للعام  اللقب  حامل  الشرق  جريدة  مع  العرب 

2:45، فيما تجمع  الثاني على التوالي الساعة 

الحاصل  الراية  جريدة  فريق  الثانية  المباراة 

جريدة  فريق  مع  البطولة  لقب  على  سابقا 

$ الذي سبق له الفوز بلقب سوبر جرايد 

خمس مرات منها 4 مرات متتالية.

مدير  عبدالله  حسين  علي  الزميل  أكد  وقد 

كل  تلقى  البطولة  أن  جرايد  سوبر  بطولة 

الزميل  المنظمة  اللجنة  رئيس  من  الدعم 

اللجنة  رئيس  ونائب  المعرفي  عبدالعزيز 

مشكور  وبدعم  عيسى  علي  الزميل  المنظمة 

.QNB ومقدر ومستمر من البنك الوطني

البطولة  هذه  إقامة  من  الهدف  إن  وقال 

فقط  األربع  الصحف  في  العاملين  مشاركة 

التي  الرمضانية  الصحافة  بطولة  بخالف 

عشرة  الحادية  نسختها  في  تنطلق  سوف 

بمشاركة ثماني مؤسسات إعالمية ويسمح 

خارج  من  محترفين  بمشاركة  النظام  فيها 

المؤسسة وإعالميين وأبناء وإخوان العاملين 

في المؤسسات اإلعالمية.

{ علي 

حسين

على كأس QNB.. بمشاركة »4« صحف

تنطلق يوم األحد المقبل النسخة 
التاسعة من بطولة سوبر جرايد على 

كأس QNB والتي تستمر بدعم من 
بنك قطر الوطني بمشاركة الصحف 

األربع المؤسسة لها وهي العرب والراية 
والشرق و $ .

ضمن بطولة العالم للتحمل

ق فوزًا 
ِّ
»تويوتا جازو« ُيحق

مزدوجًا في الـ »1000 ميل«
TGR على  هيمن فريق تويوتا جازو للسباقات 

للتحمل  العالم  بطولة  من  االفتتاحية  الجولة 

للسيارات  الدولي  االتحاد  مها  ُينظِّ التي   2023
األول  بالمركزين  مزدوجًا  فوزًا  َحّقق  إذ   ،FIA
والثاني في سباق الـ »1000 ميل من سيبرينغ« 

من  العديد  بين  قويًة  منافسًة  شهد  الذي 

المركبات العالية األداء. ونجح الفريق المؤلف 

من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه 

ماريا لوبيز في تحقيق فوٍز صعٍب بالمركز األول 

الـ  الكهربائية   GR010 تويوتا  مركبة  متن  على 

 ،)7( الرقم  تحمل  التي  األداء  العالية  »هايبِرد« 

دورة في موطن سباقات   239 وذلك بعد إكمال 

التحمل في مدينة سيبرينغ الواقعة في والية 

فلوريدا األميركية. 

مجريات  طيلة  شرسة  منافسة  خوض  وبعد 

للسباقات  جازو  تويوتا  فريق  حقق  السباق، 

والفائزين  العالم  أبطال  من  المؤلف   TGR
بويمي  سيباستيان   ،2022 »لومان«  بسباق 

وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا، نتيجًة مثاليًة 

الثاني  بالمركز  الفوز  خالل  من  وذلك  للفريق، 

الـ  الكهربائية   GR010 تويوتا  مركبة  متن  على 

»هايبِرد« العالية األداء التي تحمل الرقم )8(. 

األربعين  الفوز  ل  لُتمثِّ اإلنجازات  هذه  وتأتي 

 TGR للسباقات  جازو  تويوتا  لفريق  بالنسبة 

حتى   ،WEC للتحمل  العالم  بطولة  في 

عدد  متن  على  جدد  منافِسين  انضمام  مع 

البطولة.  إلى  األداء  العالية  المركبات  من 

عدة،  عوامل  إلى  الكبير  الفوز  هذا  ويعود 

الفريق،  أعضاء  بين  الكبير  االنسجام  ومنها: 

والتنسيق القوي في ما بينهم، فضاًل عن أدائهم 

الخالي من األخطاء، وإدارتهم الجيدة لإلطارات؛ 

فوٍز  تحقيق  من  المطاف  نهاية  في  ليتمكنوا 

مزدوٍج بالمركزين األول والثاني. 

المنافسة  دائرة  إلى  الدخول  من  الفريق  ن  تمكَّ

في  السباق  بداية  منذ  األولى  المراكز  على 

وكونواي  بويمي  السائقان  حافظ  إذ  فلوريدا، 

رقمًا  سجل  بويمي  إن  حتى  تقدمهما،  على 

العالية  المركبات  سباق  في  جديدًا  قياسيًا 

السباق،  انقضاء ساعتين من زمن  األداء. ومع 

كان الفريق متقدمًا بشكل جيد على منافسيه 

ليتقدم  تفوقه،  لضمان  كافية  بمسافة 

كوباياشي إلى المركز األول .



مواقيت الصالة الطقس اليوم
لفـجــــر ا

لظهـــر ا
العصـــر

المغـرب

العشـاء
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4:17 ص
11:40 ص

3:07 م
5:50 م
7:20 م

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في 

عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، 

وفي  أحيانا..  السحب  بعض  تصاحبه  نسبيا،  باردا 

البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا.

وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة 

تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 24 عقدة على 

بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر تكون شمالية غربية 

تتراوح سرعتها بين 18 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 

األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح  المناطق،  بعض  على  عقدة 

بين 5 و9 كيلومترات.. وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة 

في الدوحة )19( درجة مئوية.
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سعد المهندي

»العلوم الصحية« 
تحتفل بيومها السنوي

»شهر القرآن« عنوان خطبة الجمعة

نّظمت كلية العلوم الصحية في جامعة قطر حفال 

لالحتفال بيومها السنوي المعروف بـ »يوم كلية 

العلوم الصحية« لتقدير إنجازات الكلية على األصعدة 

األكاديمية والبحثية والمهنية وخدمة المجتمع، 

بحضور أعضاء مكتب نائب الرئيس للعلوم الصحية 

والطبية والدكتورة حنان عبد الرحيم، عميد كلية 

العلوم الصحية. باإلضافة إلى أساتذة الكلية والطالبات 

وممثلين عن عدد من مؤسسات الرعاية الصحية 

واألكاديمية في قطر واللجان االستشارية. 

وخالل الحفل، تم تكريم ما يقارب 213 من مشرفي 

التدريب الميداني والمخبري والعملي في التخصصات 

التي ُتتيحها الكلية وهي: العلوم الحيوية الطبية 

والصحة العامة وتغذية اإلنسان والعالج الطبيعي وعلوم 

التأهيل. 

وأشادت الدكتورة أسماء آل ثاني، نائب رئيس الجامعة 

للعلوم الصحية والطبية، بجهود أعضاء هيئة التدريس 

بالكلية من األكاديميين والفنيين واإلداريين الذين عملوا 

لتحقيق إنجازات كلية العلوم الصحية من خالل الجهود 

البحثية النشطة والبرامج عالية الجودة التي ستستمر 

في االبتكار وفًقا الحتياجات الدولة.

وأعربت الدكتورة حنان عبد الرحيم، عميدة كلية 

العلوم الصحية عن امتنانها للجهود المقدمة من قبل 

المدربين والمشرفين في تدريب وإعداد طالبات الكلية 

خالل فترة تدريبهن الميداني في مؤسسة حمد الطبية 

وسدرة ووزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية األولية 

وأسبيتار ومؤسسة قطر وجمعية قطر للسكري. 

كما وجهت الدكتورة عبد الرحيم للمشرفين في 

التدريب االكلنيكي كلمتها قائلة: »تعتبر مساهماتكم 

في تدريب طالباتنا من أهم ركائز نجاح برامجنا، فال 

يقتصر إشرافكم على تعليم المهارات فحسب، بل أيضا 

يساهم في تشكيل التصورات المهنية لطالباتنا«.

والجدير بالذكر تّم خالل الحفل عرض أربعة من 

الفيديوهات القصيرة التي توجز إنجازات األقسام في 

المجاالت االكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع وتقدير 

جميع من ساهموا بتلك اإلنجازات، كما تمت مراسم 

حفل المعاطف البيضاء لألقسام لحوالي 116 طالبة من 

خالل أداء القسم للمبادئ التوجيهية األخالقية التابعة 

لهيئات االعتماد األكاديمي لتخصصات كلية العلوم 

الصحية وأخذ صورة جماعية لكل قسم. وُكرمت 16 من 

الخريجات اللواتي اجتزن اختبار االعتماد وحصلَن على 

شهادة البورد )BOC( من الجمعية األميركية لألمراض 

السريرية )ASCP(، واختتم الحفل بتكريم الموظفين 

الذين سيغادرون كلية العلوم الصحية، وتم توزيع دروع 

شكر لهم تقديًرا لجهودهم التي قدموها أثناء التحاقهم 

بالكلية.

تعلن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن الداعية القطري 

فضيلة الشيخ/ د. محمد حسن المريخي، سيكون 

خطيب الجمعة اليوم بتاريخ 2 رمضان 1444هـ الموافق 

24 مارس 2023م بجامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب، 
بينما سيكون الداعية القطري فضيلة الشيخ/ عبدالله 

محمد النعمة خطيبًا بجامع الشيوخ، وسوف يكون 

محور الخطبة في كال الجامعين حول »شهر القرآن«.

تكريم ما يقارب »213« من مشرفي التدريب

د. المريخي خطيبًا بجامع اإلمام .. والنعمة بـ »الشيوخ«

الدوحة          $

الدوحة          $

للطلبة الذين سبق لهم الدراسة بجامعة قطر

فتح باب إعادة القبول .. »26« الجاري
استقبال  قطر  بجامعة  القبول  إدارة  أعلنت 

طلبات إعادة القبول في مرحلة البكالوريوس 

بجامعة  الدراسة  لهم  سبق  الذين  للطلبة 

2023 بدءا من  الدراسي خريف  قطر للفصل 

2023، ويستمر التقديم  26 مارس  يوم األحد 

2023. على  5 أبريل  اإللكتروني للطالب حتى 

أن يتم اإلعالن عن الطالب الذين تم قبولهم في 

23 مايو المقبل. 
المتاحة  الكليات  الجامعة  حددت  وقد 

اآلداب  كلية  وهي:   2023 خريف  في  للتقديم 

اإلدارة  وكلية  الهندسة،  وكلية  والعلوم، 

الشريعة  وكلية  القانون،  وكلية  واالقتصاد، 

وكلية  التربية  وكلية  اإلسالمية،  والدراسات 

اإلسنان.  وطب  الطب  وكلية  التمريض، 

الطلبة  من  فئات  ست  الجامعة  حددت  كما 

القبول  إعادة  بطلب  التقدم  لهم  يحق  الذين 

الجامعة  من  انسحبوا  الذين  الطلبة  وهم 

وتغيبوا عن الجامعة ألكثر من أربعة فصول 

موافقة  دون  متقطعة  أو  متتالية  دراسية 

مسبقة، إلى جانب الطلبة المقبولين سابقا 

تغيبوا  الذين  التأسيسي  البرنامج  في 

دراسيين،  فصلين  من  ألكثر  الجامعة  عن 

والطلبة الذين لم يتمكنوا من إتمام متطلبات 

فصول  أربعة  خالل  التأسيسي  البرنامج 

ممن  الطلبة  إلى  إضافة  منتظمة.  دراسية 

تم وضعهم تحت حالة »التعليق األكاديمي« 

التي  المقررات  الجتياز  محاولتين  بعد 

السنوات  بنظام  المطروحة  البرامج  تتبع 

مقررات  من  كجزء  تطرح  التي  المقررات  أو 

طي  تم  الذين  والطلبة  المشتركة،  السنة 

تدني  بسبب  أكاديمية  ألسباب  قيدهم 

استيفائهم  عدم  أو  الدراسي  تحصيلهم 

لمتطلبات التخرج وفق السياسات المتعلقة 

بهذه الفئة.

مدير  الربيعي،  لولوة  قالت  لها  تصريح  وفي 

للطالب  »يمكن  قطر:  بجامعة  القبول  إدارة 

قطر  جامعة  في  القبول  إعادة  طلب  تقديم 

على  اإللكتروني  الطلب  استكمال  خالل  من 

apply.qu.edu.( الرسمي  الجامعة  موقع 

إلكترونًيا  المطلوبة  المستندات  ورفع   ،)qa
البطاقة  وصورة  الشخصية  الصورة  ومنها 

الصالحية  سارية  القطرية  الشخصية 

القطريين(،  لغير  السفر  جواز  عن  )وصورة 

المحدد  النهائي  الموعد  قبل  وتسليمها 

بتاريخ 6 أبريل 2023«.

قطر  جامعة  في  القبول  أن  الربيعي  وأكدت 

يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين، 

متطلبات  من  األدنى  الحد  تحقيق  وأن 

قبول  يعني  ال  الثانوية  الشهادة  في  الدراسة 

قبول  يتم  وإنما  األولى،  الرغبة  على  الطالب 

كلية  لكل  االستيعابية  القدرة  وفق  الطالب 

المعايير  من  عدد  إلى  باإلضافة  حدة  على 

األخرى. 

كما نوهت الربيعي بأنه يمكن للطالب تزويد 

بنشاطات  متعلقة  مستندات  بأي  الجامعة 

الطالب  عليها  حصل  مؤهالت  أو  إنجازات  أو 

على  قطر  جامعة  عن  انقطاعه  فترة  خالل 

القياسية،  االختبارات  نتائج  المثال  سبيل 

علمية  شهادات  جوائز،  تدريبية،  شهادات 

أو أي شهادات أخرى ويمكن للطالب  إضافية، 

الكتروني  نموذج  خالل  من  المستندات  رفع 

يمكنهم  كما  االلكتروني،  بالطلب  متوفر 

إلى  األحد  من  المطلوبة  المستندات  تسليم 

الخميس من الساعة 9 صباًحا حتى الساعة 

بنين  الطالبية  األنشطة  مبنى  في  ظهًرا،   12
مبنى  في  وللطالبات  األول،  الطابق   )B02(

القبول والتسجيل )C12( الطابق األرضي. 

المقبولين  الطالب  أن  الى  الربيعي  وأشارت 

من  معهم  التواصل  سيتم  القبول  إعادة  في 

الجامعة،  في  األكاديميين  مرشديهم  قبل 

تقييم  فيها  يتم  إرشادية  جلسة  لعقد  وذلك 

النصح  وتقديم  الجامعي  الدرجات  كشف 

إلى  باإلضافة  الدراسية،  المقررات  حول 

إكمال األوراق المطلوبة، كما سيقوم المرشد 

األكاديمي بتزويد الطالب المقبولين ببيانات 

إلى  الدخول  أجل  من  الجامعي  حسابهم 

البانر  نظام  في  اإللكتروني  الطالب  حساب 

المقررات  في  التسجيل  من  ليتمكنوا 

الطالب  يتمكن  لن  بأنه  علًما  الدراسية. 

ما  المقررات  في  التسجيل  من  المقبولين 

المواعيد  في  األكاديمي  مرشدهم  ُيقابلوا  لم 

المحددة.

طلب  حالة  متابعة  للمتقدمين  ويمكن 

القبول  طلب  صفحة  زيارة  خالل  من  القبول 

 )ID( المستخدم  اإللكتروني باستخدام اسم 

وكلمة المرور )PIN( الخاصة بهم.
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - الجمعة 2 من رمضان  1444هـ الموافق 24 مارس 2023م العدد )10063(

تجنــب الصـــداع فــي رمضــــان
وقلة  الجفاف  أن  طبي  خبير  أوضح 

والنيكوتين  الكافيين  وانسحاب  النوم 

التي  العوامل  بين  من  الجسم  من 

الصيام  أثناء  الصداع  أن تسبب  يمكن 

حلول  هناك  ولكن  رمضان،  شهر  خالل 

معالجة  في  تساعد  أن  يمكن  بسيطة 

هذه المشكالت.

المعرضين  األفراد  على  يجب  إنه  وقال 

النصفي  الصداع  أو  بالصداع  لإلصابة 

اتخاذ  رمضان  شهر  خالل  المتكرر 

المعروفة  العوامل  لتجنب  خطوات 

تجنب  مثل  للصداع،  المسببة 

هذا  وراء  سببًا  تكون  قد  التي  األطعمة 

النوع من الصداع عند اإلفطار.

بإثارة  المعروفة  األطعمة  أن  وأضاف 

التي  الوجبات  هي  النصفي  الصداع 

أحادية  الغلوتامات  على  تحتوي 

الصوديوم )MSG( - والتي غالبًا ما توجد 

والمعكرونة  السريعة  الوجبات  في 

والوجبات  التحضير  سريعة 

يمكن  الجفاف  أن  إلى  الخفيفة..ولفت 

بالصداع،  التسبب  إلى  أيضًا  يؤدي  أن 

يحرصوا  أن  الصائمين  على  ويجب 

على شرب كميات كافية من السوائل 

والسحور،  اإلفطار  بين  الفترة  في 

عندما  أكبر  بكميات  السوائل  وشرب 

وُيعد  مرتفعة،  الحرارة  درجات  تكون 

الماء الخيار األفضل دائمًا، ولكن يجب 

الكميات  إلى  أيضًا  االنتباه  األفراد  على 

التي يستهلكونها من الكافيين.

وتابع أنه يمكن أن يؤدي تقليل كميات 

الشخص  يستهلكها  التي  الكافيين 

الشاي  أو  القهوة  تناول  خالل  من  عادًة 

أعراض  ظهور  إلى  الصودا  مشروبات  أو 

والتي  الجسم  من  الكافيين  انسحاب 

يساعد  أن  ويمكن  الصداع.  تشمل 

من  الصحيحة  الكميات  استهالك 

الصداع  من  الوقاية  في  الكافيين 

اإلفراط  فإن  ذلك،  ومع  أيضًا.  النصفي 

إلى  يؤدي  أن  يمكن  الكافيين  تناول  في 

النصفي،  والصداع  بالصداع  اإلصابة 

لذلك دائمًا ما ننصح األشخاص عمومًا 

يوميًا،  الكافيين  من  ملغ   100 بتناول 

القهوة، وعدم  أي حوالي كوب واحد من 

تجاوز هذه الكمية.

الرياضــة أثنـــاء الصيـــام
المفيدة  الرياضية  التمارين  من  الهرولة  أو  الجري 

للصحة والتي يسهل القيام بها في رمضان، ويمكن 

ممارستها في أوقات مختلفة، لكل منها مزايا وعيوب 

الوقت  إدراكها جيدًا، ومعرفة  يجب على الشخص 

ذلك  مع  رمضان،  في  حياته  ألسلوب  المناسب 

اإلفطار  قبل  الجري  األشخاص  من  الكثير  يفضل 

في رمضان بمدة تتراوح ما بين 30 و60 دقيقة حيث 

وتستعيد  الجري،  بعد  مباشرة  الطعام  تتناول 

يمكن  الذي  العيب  أما  باإلجهاد،  تشعر  ولن  طاقتك 

الساعات  في  والنشاط  الطاقة  قلة  فهو  تواجهه  أن 

األخيرة من الصيام.

أن الجسم لديه  ومن مميزات الجري بعد السحور 

الكثير من الطاقة والترطيب ويمكن ممارسة الجري 

المتوسط إلى المكثف، لكن من عيوب هذا التوقيت 

ساعات  مدار  على  الترطيب  يفقد  الجسم  أن  هو 

إلى  يؤدي  مما  للجفاف  عرضة  ويصبح  الصيام، 

الصداع، واإلجهاد، وغيرها من المضاعفات.

أما الجري بعد اإلفطار فيجب أن يكون بحوالي 3 إلى 

4 ساعات ألن الدم واألكسجين يتجهان إلى المعدة 
لهضم وجبة اإلفطار، ويكون الجسم ممتلئًا بالطاقة 

والترطيب من الطعام، لكن عيب الجري بعد اإلفطار 

نهاية  في  أنك  كما  لك،  المتاح  القصير  الوقت  هو 

يجب  أنه  إلى  باإلضافة  بالخمول،  تشعر  اليوم 

ساعتين  إلى  ساعة  قبل  الرياضة  ممارسة  تجنب 

باالسترخاء  لألدرينالين  للسماح  النوم  موعد  من 

للحصول على نوم أفضل.

أول نباتات األرض

يصل عمر كوكب األرض إلى 4.543 

مليار سنة، لذا قد يتساءل البعض عن 

أول النباتات التي ظهرت على األرض، في 

حين حاول عدد من العلماء اإلجابة بشكل 

مختصر عن هذا السؤال.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الطحالب 

هي أول النباتات على األرض وليست األشجار 

كما يعتقد البعض، ففي البداية الطحالب 

ذات الجذور البسيطة كانت أول النباتات.

ظهرت النباتات البرية األولى منذ حوالي 470 

مليون سنة، خالل فترة األوردوفيكي عندما 

بدأت الحياة تتنوع على كوكب األرض، 

وكانت نباتات غير وعائية وبال جذور عميقة.

بعد حوالي 35 مليون سنة غطى الجليد 

سطح األرض وبالتالي تأثرت الحياة البرية، 

مما أدى إلى انقراض العديد من أشكال 

الحياة على الكوكب.

لكن الطحالب تمكنت من النجاة واالستمرار 

على سطح الكوكب، ويعتقد العلماء أن 

السر يكمن في قدرة الطحالب على إفراز 

األحماض العضوية، ونجد آثارا للطحالب 

والنباتات األولية في الصخور القديمة خاصة 

الغرانيت.. بعد الطحالب انتشرت على 

األرض النباتات العشبية والشجيرات، ثم 

األشجار والنباتات التي نعرفها بالشكل 

التقليدي اليوم.

شــراب الكــرز عــلى اإلفطــــار
خالل  متزايدة  شعبية  الحامض  للكرز  أصبح 

الماضيين.  العامين  مدى  على  رمضان  شهر 

وبالمقارنة مع الكرز الحلو، الذي يميل الناس 

يتم  ما  غالبًا  فإنه  طازجًا،  بتناوله  التمتع  إلى 

أو  مجففًا  إما  الحامض  الكرز  وتناول  استهالك 

مجمدًا أو كعصير.

الحامض  الكرز  عصير  على  الحصول  ويتم 

من ثمار شجرة Prunus cerasus، وموطنها في 

من  بعدد  ويرتبط  وأوروبا،  آسيا  غرب  جنوب 

الفوائد الصحية المثيرة لالهتمام.

أصناف  بعض  تحتوي  أن  يمكن  ذلك،  ومع 

كبيرة  كميات  على  الحامض  الكرز  عصير 

من السكريات المضافة؛ لذلك فمن المنطقي 

من  استفادة  أقصى  على  الحصول  توقع 

األصناف غير المحالة.

وجود  احتمالية  إلى  الدراسات  بعض  تشير 

الكرز  عصير  لشرب  بالنوم  مرتبطة  فوائد 

حديثة،  دراسات  ليست  لكنها  الحامض، 

فضاًل  الناس،  من  الكثير  فيها  يشارك  ولم 

صناعة  من  ممولًة  كانت  منها  الكثير  أن  عن 

المشروبات.

العديد  الحامض  الكرز  لعصير  إن  وتقول 

النوم،  على  مساعدته  جانب  إلى  الفوائد  من 

المختلفة؛  الغذائية  بالعناصر  غني  فهو 

الكربوهيدرات  من  كل  على  يحتوي  حيث 

 C وفيتامين  )أ(  وفيتامين  والبروتين  واأللياف 

والبوتاسيوم والنحاس.

فوائد مذهلة للسلطة الخضراء

»آيا صوفيا« يتزين

استعد مسجد آيا صوفيا الكبير في إسطنبول 

الستقبال زواره في رمضان حيث تم تزيينه باألنوار، 

وتنظيم عملية الدخول والخروج منه.

ومن المتوقع أن يشهد المسجد زيادة كبيرة في 

عدد زواره، سواء من المواطنين أو األجانب خالل شهر 

رمضان، لما يحمله من رمزية دينية وتاريخية.

كما يتوقع القائمون على المسجد أن يحتشد آالف 

المصلين في صحنه وساحته خالل الشهر ألداء 

الصلوات المفروضة والتراويح.

وينظم القائمون عملية الدخول والخروج في 

المسجد، حيث أصبحت مسارات الدخول إليه 

مختلفة عن مسارات الخروج، بهدف التعامل 

بالشكل األمثل مع االزدحام المتوقع خالل شهر 

رمضان.

وغير بعيد عن مسجد آيا صوفيا، تمت 

االستعدادات كذلك في مسجد السلطان أحمد 

الستقبال الزوار والمصلين في شهر رمضان، حيث 

زينت مآذنه الفتات المحيا الستقبال الشهر الكريم.

يعد تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا على 

مائدة اإلفطار في رمضان من األمور الضرورية التي 

يفضل اتباعها، وذلك ألنه يحتوي على العديد من 

العناصر الغذائية المهمة، التي تساعد على إنقاص 

الوزن، خفض ضغط الدم، باإلضافة إلى تعزيز 

صحة القلب.. وتعد الخضراوات الورقية مصدًرا 

رائًعا لأللياف الطبيعية، إذ يساعد تناول طبق وقت 

اإلفطار على تقليل نسبة الكوليسترول الضار، 

والسيطرة على نسبة السكر في الدم.

كما يساهم النظام الغذائي الغني بالخضراوات في 

خفض ضغط الدم، والتقليل من مخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فضال عن التقليل 

من مخاطر اإلصابة بمشاكل العين.. وتحتوي 

خضراوات السلطة على فيتامين »أ« وجميع أشكاله 

المركبة المتنوعة مثل: بيتا كاروتين، واليكوبين، 

ولوتين، وزياكسانثين، التي تساعد في عالج 

االلتهابات داخل الجسم.




