
العامة  الهيئة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

بدأت،  قطر  دولة  أن  المدني  للطيران 

الدوحة  »إقليم  بإدارة  الخميس،  فجر 

كامل  وبشكل  الطيران«،  لمعلومات 

لقرار  تطبيقًا  وذلك  قطر،  دولة  ألجواء 

)ايكاو(  الدولي  المدني  الطيران  منظمة 

في مرحلته األولى.

الهيئة في تغريدة عبر حسابها  وذكرت 

الرسمي على موقع التواصل االجتماعي 

المرحلة  من  »االنتهاء  تم  أنه  »تويتر« 

الدوحة  إلقليم  األجواء  إلدارة  األولى 

من  كامل  بشكل  الطيران  لمعلومات 

نهاية،  ال  ما  علو  وإلى  األرض،  سطح 

وأجزاء من المياه الدولية«.

التاريخي  القرار  أن  الهيئة  وبينت 

الدولي  المدني  الطيران  منظمة  من 

إدارة  على  قطر  دولة  بحصول  )إيكاو(، 

لمعلومات  الدوحة  إقليم  وإنشاء  أجوائها 

الفريق  جهود  ثمرة  يعتبر  الطيران، 

جاسم  السيد  سعادة  بقيادة  القطري، 

المواصالت،  وزير  السليطي،  سيف  بن 

ودليال على الثقة الدولية التي تحظى بها 

منظومة الطيران المدني في الدولة.
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تفعيل »إقليم الدوحة لمعلومات الطيران« 

قطر تدير أجواءها

تمديد التخييم حتى »29« أبريل
المناطق الشمالية والوسطى

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن 

الحالي  للموسم  التخييم  فترة  تمديد 

حتى  أبريل  من  األول  في  انتهاؤه  المزمع 

في  المقبل،  الشهر  من   »29« تاريخ 

للدولة،  والوسطى  الشمالية  المناطق 

وذلك بناًء على توجيهات سعادة الشيخ 

وزير  ثاني،  آل  ناصر  بن  فالح  الدكتور 

استجابة  المناخي،  والتغير  البيئة 

في  الراغبين  المواطنين  لمطالب 

االستمتاع بأطول فترة ممكنة بالموسم 

واحدة،  مرة  إال  العام  في  يتكرر  ال  الذي 

من  المباركة  األيام  هذه  في  خصوصا 

الشهر الكريم.  ويستمر موسم التخييم 

أن  بعد  والعديد،  سيلين  بمنطقتي 

حتى  فيهما  التخييم  فترة  تمديد  تقرر 

موسم  يعد  إذ   ،»2023« مايو   »20« تاريخ 

لالستجمام،  رائعة  فرصة  التخييم 

األهل  مع  سعيدة  لحظات  وقضاء 

واألصدقاء، والحياة بكل بساطة، بعيدًا 

عن صخب المدينة، كونه يوفر لعشاق 

الخيام وسط  البر فرصة سانحة إلقامة 

الصحراء الواسعة، واالستمتاع باألجواء 

النفسية  الراحة  وتحقيق  الساحرة، 

وكسر  النشاط  وتجديد  الذهن  وصفاء 

الروتين واالبتعاد عن األماكن المغلقة. 

قفزة كبيرة للقطاع الزراعي
مدير إدارة األمن الغذائي بوزارة البلدية:

الخضراوات  فإن  عليه  وبناء 

في  تتواجد  سوف  المحلية 

خالل  بكثرة  المحلية  األسواق 

معظم  لتغطية  الفضيل  الشهر 

الطلب المحلي.

تصريح  في  المري  الدكتور  وأشار 

أن  إلى  القطرية  األنباء  لوكالة 

قفز  القطري  الزراعي  القطاع 

لتحقيق  سبيله  في  كبيرة  قفزة 

إنتاج  زاد  فقد  الغذائي،  األمن 

طن  ألف   »55« من  الخضراوات 

العام  في  »2017« ليصل  العام  في 

»2022« إلى حوالي »97« ألف طن، 

أي بزيادة بنسبة »76%«.

دعــم  ســـبيل  فــي  أنــه  ـــــح  وأوضـــ

الــــمــــزارع الـــقـــطـــريـــة الــمــنــتــجــة 

بصفة  مــنــتــجــاتــهــا  تــســويــق  فـــي 

مــــبــــاشــــرة، وضـــــمـــــان حـــصـــول 

احتياجاتهم  على  المستهلكين 

ــيــة  ــــن الـــــخـــــضـــــراوات الــمــحــل م

المنتج  ســاحــات  فــإن  الــطــازجــة، 

عملهــا  تــواصــل  ســـوف  الـــزراعـــي 

خــــــــالل شــهــر رمــضــان الــمــبــارك، 

الزراعي  المنتج  ساحات  أن  علمًا 

أهم  من  واحــدة  تعتبــر  القطــري 

قــام  الــتــي  التسويقية  الــبــرامــج 

البلدية  بـــوزارة  الــزراعــي  القطاع 

بطرحها خالل السنوات األخيرة.

رمضان  شهر  خالل  الطلب  ويشهد 

والمحال  المنافذ  قبل  من  ارتفاعا 

الخضراوات  على  التجارية 

تعتمد  أصبحت  حيث  المحلية، 

خالل  خصوصا  عليها،  كليا 

 ،»100%« وبنسبة  الشتاء،  فصل 

المنتجات  هذه  تغطي  باتت  إذ 

الطلب االستهالكي بالكامل.

عروض وخصومات في الخيام الرمضانية 

ساحات المنتج الزراعي 
مستمرة في رمضان

تغطية معظم احتياجات 
السوق من عدة أصناف 

استمراره بمنطقتي سيلين والعديد حتى »20« مايو

منافسة بين الفنادق

مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم 

اخـتـبــارات البـراعـم.. اليـوم

»%76« ب���ن���س���ب���ة  ال������خ������ض������راوات  إن�����ت�����اج  زي����������ادة 

الغذائية وال��م��ن��ت��ج��ات  ال��س��ل��ع  ش���راء  ع��ل��ى  كبير  إق��ب��ال 

الدوحة- قنا- قال 
الدكتور مسعود 

جار الله المري، مدير 
إدارة األمن الغذائي 

بوزارة البلدية، إن 
اإلنتاج الزراعي بدولة 
قطر يغطي معظم 

احتياجات السوق 
المحلي من بعض 
األصناف الرئيسية 

من الخضراوات؛ مثل 
الخيار والطماطم، 

ويصل اإلنتاج الزراعي 
إلى ذروته خالل شهري 
مارس وإبريل، واللذين 
يصادفان شهر رمضان 

في هذا العام.

كتب         أكرم الفرجابي 

المحلية  الفنادق  تتنافس 

عـــلـــى إطـــــــالق حــــزمــــة مــن 

الـــعـــروض والــخــصــومــات 

ــــــخــــــاصــــــة لــــلــــعــــمــــالء  ال

والشركات  والمجموعات 

بــــأســــعــــار تــشــجــيــعــيــة 

فيما  رمــضــان،  شهر  خــالل 

الرمضانية  الخيام  تنوعت 

الفنادق  تستضيفها  التي 

ــام، وتــحــولــت إلى  ــع هــذا ال

ــار آخــــر لــلــتــنــافــس  ــم ــض م

العمالء،  استقطاب  على 

ــــــرادات  حــيــث تـــعـــوض إي

والمشروبات  األغذية  قطاع 

اإلشغال  إيرادات  انخفاض 

واإلقامة الفندقية في الشهر 

الكريم.

كتب       عوض التوم

خطة 
لتعزيز مؤشر 

النضج 
الرقمي لقطاع 

الخدمات 
المالية

خالل »5« سنوات وفقا لتقديرات »المركزي« 

تضاعف التكنولوجيا المالية »50« مرة

إنشاء برنامج متخصص 
لتوفير تأشيرات للكفاءات

نمو عدد شركات القطاع 
»5« أضعاف بحلول »2027«

»12« مليون ريال القيمة االقتصادية المضافة المباشرة 



متابعات السنة )28( - السبت 3 من رمضان  1444هـ الموافق 25 مارس 2023م العدد )10064(2

ناقشتها ورشة عمل في مؤسسة قطر 

مي العربية 
ّ
تحديات معل

في المدارس الدولية

نّظم معهد التطوير 
التربوي التابع للتعليم ما 

قبل الجامعي في مؤسسة 
قطرورشة عمل بعنوان 

»استراتيجية مبتكرة لتطوير 
الكتابة اإلبداعية في المدارس 

الدولية« بمشاركة عشرين 
معّلما ومعّلمة ُيدّرسون 

اللغة العربية للطلبة في 
مدارس دولية.

على  توزعوا  الذين  المعّلمون  وناقش 

التي  التحديات  عمل،  مجموعات  أربع 

يواجهها معّلمو اللغة العربية في المدارس 

أن  الذي نريد  الدولية، ُمتسائلين مًعا: ما 

كيف  العربية؟  اللغة  من  الطالب  يتعّلمه 

أن طالبنا قد تعّلموا ذلك؟ كيف  سنعرف 

سنستجيب إذا لم يتعّلم الطالب؟.

تحسين  على  التعليم  في  ُنرّكز  لماذا 

للطالب  األكاديمي  األداء  مستوى 

في  المتفّوق  الطالب  عن  وماذا  الضعيف؟ 

مواهبه  ُننمي  وكيف  الدولية،  المدرسة 

التعّلمية؟ ما هي أهمية دروس القراءة في 

عالمنا اليوم؟

في  المشاركون  طرحها  كثيرة  أسئلة 

نسرين  الُمدّربة،  وأطلقتها  الجلسة، 

المدرسة  في  ُمعّلمة  وهي  دندشلي، 

نسرين  حالًيا،وتقول  بالدوحة  األميركية 

هذه،  العمل  ورشة  على  أشرفت  التي 

ُسبل  المشاركين  المعّلمين  مع  ناقشت 

العربية  اللغة  الطلبة على تعّلم  تشجيع 

»الغزو  بـ  وصفتُه  ما  ظّل  في  بها  والكتابة 

نكتُب«،  ال  »نحُن  قائًلة:  التكنولوجي«، 

بالكتابة  والجّوال  الحاسوب  يقوم  بل 

نيابًة عن أبنائنا، وهم يستخدمون اللغة 

اإلنجليزية ألنها لغة الحاسوب.

لغة  معلمة  ُأصبح  أن  وتضيف:»اخترُت 

القدرة  ضعف  الحظُت  عندما  عربية 

العربية،  بلغتنا  أوالدي  عند  التعبير  على 

ومن  بريطانيا،  في  نشأوا  وأنهم  خصوًصا 

كانوا  حيث  ماليزيا  إلى  بهم  انتقلنا  ثم 

وصولنا  بعد  ماليو.  بهاس  لغة  يدرسون 

الحديث  ابني  يستطع  لم  بيروت،  إلى 

باللغة العربية، بل لم يتمّكن من تركيب 

أبي  من  ليطلب  بسيطة  عربية  جملة 

قطعُت  عندها،  ماء.  شربة  الله-  -رحمه 

العربية،  اللغة  عهًدا على نفسي أن أخدم 

وأن ُأحفز ابني على دراسة اللغة العربية، 

بلغة  الدولية  البكالوريا  باألمس  لينال 

هذه  يدرس  لم  أنه  رغم  جّيدة،  عربية 

اللغة في المرحلة االبتدائية المبكرة«.

اللغة  منهج  صّممت  التي  نسرين  تابعت 

األميركية  المدرسة  في  وطّورته  العربية 

إلهامي  مصدر  هي  القصة  »هذه  بالدوحة: 

وبذلُت  تفاصيلها،  بكل  عشتها  ألنني 

لكّل  خاللها  من  ألؤكد  كبيًرا  مجهوًدا 

أنه ليس  األمور  وأولياء  والطلبة  المعلمين 

رحلة  أن  إلى  مشيرًة  مستحيل«،  هناك 

تبدأ  العربية  باللغة  اإلبداعية  الكتابة 

الُمعّلم الطلبة على القراءة  عندما ُيشجع 

ومتنوعة،  ممتعة  لنصوص  واالستماع 

المعّلمين  دندشلي  حّفزت  حيث 

صيد  »رحلة  بـ  طالبها  مع  االنطالق  على 

المفردات« يومًيا، وفيها يبحث الطالب في 

انتباهه،  جذبت  مفردات  على  النصوص 

فيما  استخدامها  وكيفية  معانيها  ليفهم 

بعد أثناء الكتابة.  من جهته، رأى ُصهيب 

للمرحلتين  عربية  لغة  ُمعّلم  زعارير، 

األكاديمية  في  والثانوية  المتوسطة 

التحديات  أكثر  »من  أن  الدولية:  العربية 

هو  الطلبة  مع  الُمعّلمون  يواجهها  التي 

التحّدث والكتابة باللغة العربية«. 

الدوحة           $

كتب       محمد أبوحجر

عبر نقاط التفتيش على الطرق 

حملة مرورية لضبط المخالفات الجسيمة

اإلدارة  جهود  إطار  في  ذلك  جاء 

معدالت  أعلى  لتحقيق  الرامية 

من  والحد  المرورية،  السالمة 

والوفيات  المرورية  الحوادث 

واإلصابات البليغة الناتجة عنها.

على  للمرور  العامة  اإلدارة  وتعمل 

الشكاوى  الستقبال  الساعة  مدار 

داعية  الجمهور،  من  والبالغات 

الجميع إلى التواصل مع اإلدارة من 

خالل أرقام التواصل والتبليغ الفوري 

خاطئة،  مرورية  سلوكيات  أي  عن 

القيادة اآلمنة.

المركبات  قائدي  المرور  وطالبت 

في  والمساهمة  التعاون  على 

أن  وخاصة  الحركة  انسيابية 

في  منتشرة  المرورية  الدوريات 

من  للحد  الدولة  مناطق  جميع 

المخالفات المرورية، وتقديم الدعم 

في  المركبات  لقائدي  واإلسناد 

حاالت الطوارئ.

قائدي  التحريات  ضابط  ودعا 

المركبات إلى االلتزام بقواعد وآداب 

حياتهم  تعريض  وعدم  المرور، 

مشددين  للخطر،  اآلخرين  وحياة 

حفاظا  اآلمنة  القيادة  أهمية  على 

خالل  والممتلكات  األرواح  على 

الحوادث  من  والحد  الكريم،  الشهر 

تسبب  التي  الخطيرة  المرورية 

الوفيات واإلصابات البليغة. 

سعيد  جابر  أول  المالزم  وأوضح 

أن  التحريات،  ضابط  المري، 

سنويا  درجت  للمرور  العامة  اإلدارة 

خالل  الحملة  هذه  تنظيم  على 

لضبط  الفضيل  رمضان  شهر 

األكثر شيوعا  المرورية  المخالفات 

سوف  الحملة  أن  إلى  مشيرًا  فيه، 

رمضان  شهر  نهاية  حتى  تستمر 

المبارك.

كذلك  تعمل  الحملة  أن  وأضاف   

الجسيمة  المخالفات  ضبط  على 

المركبة  بقائد  األذى  تلحق  التي 

مخالفات  مثل  الطريق،  ورواد 

والتالعب  والتحفيص،  السباق، 

من  وغيرها  برعونة،  والقيادة 

المخالفات، واتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية تجاه مرتكب المخالفة.

وقال إن الدوريات المرورية منتشرة 

الداخلية  الطرق  جميع  في 

الحركة  لضبط  والخارجية 

بعض  على  التركيز  مع  المرورية، 

البالغات  فيها  تكثر  التي  المناطق 

والشكاوى من قبل السكان.

المتبعة  اإلجراءات  وبخصوص 

في  تتمثل  فأنها  المخالفين  بشأن 

حجز المركبة بالنسبة لمخالفات 

والقيادة  والتالعب،  )التحفيص 

على  المركبة  وقيادة  برعونة، 

عجلتين، والتسابق( وتحويل قائد 

العامة  للنيابة  المخالفة  المركبة 

إلكمال اإلجراءات القانونية حياله.

»حاالت الحجز«

حاالت  هناك  أن  بالذكر  جدير 

من  السيارات  لحجز  مختلفة 

الجسيمة،  المخالفات  ضمنها 

على  القيادة  أو  برعونة،  والقيادة 

عجلتين أو بدون لوائح مثال، وكذلك 

من  والتجاوز  المخفي،  تركيب 

اليمين.

وتختلف على حسب الحالة فتبدأ 

مرة  أول  كانت  إن  مثال  بأسبوعين 

يوما،   90 لـ  الحجز  مدة  تصل  وقد 

المركبة  حجز  تكرار  حالة  وفى 

يتم تحويل سائقها للنيابة العامة 

فيه  المخالفة  لتتراوح  والمحكمة، 

من 10 آالف إلى 50 ألف ريال قطري.

 وتقوم اإلدارة العامة للمرور بتنظيم 

األمن  اشتراطات  لتعزيز  حمالت 

وحماية  الطرق،  على  والسالمة 

األرواح والممتلكات، وتوعية وتثقيف 

السيارات  قائدي  من  الجمهور 

وكذلك  المخالفات،  هذه  من  للحد 

في  المرورية  الدوريات  تتواجد 

جميع الطرق والمناطق الخارجية، 

العملية،  غرفة  من  البالغات  لتلقي 

مع تنظيم حمالت مرورية متقطعة 

في هذه المناطق للحد من الحوادث 

والمخالفات.

أطلقت اإلدارة العامة 
للمرور، ممثلة في قسم 
التحريات بإدارة الدوريات 

والتحقيق المروري 
باإلدارة العامة للمرور، 

حملة مرورية تفتيشية 
لضبط المخالفات 
الجسيمة، بهدف 

الحد من السلوكيات 
المرورية الخاطئة، 

وتعزيز اشتراطات األمن 
والسالمة على الطريق 

للحفاظ على األرواح 
والممتلكات. 

المالزم أول 
المري: اإلدارة 
درجت سنويا 
على تنظيم 

هذه الحملة خالل 
الشهر الفضيل

بهدف تعزيز القيم اإلسالمية.. »التربية والتعليم« 

ختام مسابقة »بطولة نبراسها القيم«
اختتمت وزارة التربية والتعليم 

والتعليم العالي مسابقة »بطولة 

نبراسها القيم« التي نظمتها بهدف 

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية 

 FIFA أثناء بطولة كأس العالم

QATAR 2022، وأشرف عليها قسم 
التربية اإلسالمية بإدارة التوجيه 

التربوي بالتعاون مع قسمي تكنولوجيا 

المعلومات والتربية البدنية.  

رحبت الفاضلة شيخة المنصور 

- رئيس قسم التربية اإلسالمية - 

الحفل بكلمة ترحيبية أشادت فيها 

بالمسابقة وأهدافها القيمية، واحتفت 

بالفائزين والمشاركين المتميزين 

الذين حضروا برفقة أولياء أمورهم 

ومعلميهم المتابعين لمشاركتهم في 

المسابقة.

كما شارك الدكتور عبدالله المري مدير 

إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم 

بالوزارة في تكريم الفائزين بالمراكز 

الثالثة من أصل 92 مدرسة مشاركة، 

حيث أحرزت مدرسة حمزة بن 

عبدالمطلب اإلعدادية للبنين المركز 

األول، والمركز الثاني لمدرسة السالم 

االبتدائية للبنات، والمركز الثالث 

مدرسة أم هانئ االبتدائية للبنات. 

وصل عدد مجمل الطالب المشاركين 

في المسابقة من بنين وبنات 314، 

العدد الذي يعكس ارتفاع إقبال الطلبة 

للمشاركة في المسابقة على نظير 

السنوات السابقة. جدير بالذكر أن 

مسابقة )بطولة نبراسها القيم( تمثلت 

في تصميم أفضل مقطع مرئي يغرس 

القيم الدينية والهوية الوطنية، وتمت 

دعوة الفائزين من مدارس البنين 

والبنات، لحضور حفل تكريمهم 

الذي أقيم في مبنى الوزارة بمنطقة 

لقطيفية.

الدوحة           $

رئيس الفلبين يتسلم 
أوراق اعتماد سفيرنا

الرئيس  فخامة  تسلم  قنا-  مانيال- 

جمهورية  رئيس  ماركوس،  فيرديناند 

السيد  سعادة  اعتماد  أوراق  الفلبين، 

فوق  سفيرا  الحميدي،  سعد  بن  أحمد 

العادة مفوضا لدولة قطر لدى الفلبين.

حضرة  تحيات  السفير  سعادة  ونقل 

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

البالد المفدى، إلى فخامة  آل ثاني، أمير 

وتمنيات  الفلبين،  جمهورية  رئيس 

الصحة  بموفور  لفخامته  سموه 

الفلبين  وشعب  ولحكومة  والسعادة، 

بدوام التقدم واالزدهار.

رئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من 

السفير،  سعادة  الفلبين،  جمهورية 

تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير 

موفور  لسموه  متمنيا  المفدى،  البالد 

الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار 

التقدم والنماء.
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الخاصة بتأجيل دفع الرسوم ورفع قيد التسجيل.. جامعة قطر:

التقديم على خدمات المساعدات المالية.. األحد

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم على إحدى خدمات 

لطلبة   2023 ربيع  لفصل  الطالبية  المالية  المساعدات 

تغطية  في  مالية  صعوبات  يواجهون  الذين  البكالوريوس 

نفقاتهم التعليمية غدا األحد.

التقديم  لشروط  المحققين  الجامعة  لطالب  يمكن  حيث 

وبرامج  الطارئة  والمساعدة  الشهرية  المساعدة  لخدمات 

الخارجية  المؤسسات  من  المدعومة  المالية  المساعدات 

دفع  تأجيل  خدمة  طلب  على  الفترة.  هذه  خالل  التقديم 

 2023 6 إبريل  الدراسية ورفع قيد التسجيل حتى  الرسوم 

وذلك بناء على الشروط المحددة لهذه الخدمة.

استقبال  الطالبية  المالية  المساعدات  قسم  ويتولى 

الرسوم  سداد  بتأجيل  الخاصة  اإللكترونية  الطلبات 

تقديم  فيه  يتم  الذي  الدراسي  الفصل  لنفس  الدراسية 

خالل  من  المحددة  واإلجراءات  الشروط  على  بناء  الطلب 

نظام بانر، وذلك لغرض رفع قيد التسجيل بشكل مؤقت 

والسماح للطالب المستحق بتسجيل المقررات الدراسية 

الطلبات  استقبال  مواعيد  خالل  التالي،  الدراسي  للفصل 

التي يحددها القسم.

ويتم عرض قائمة الطلبات على لجنة المساعدات المالية 

لتأجيل  المستحقين  بالطلبة  توصيات  ورفع  لدراستها، 

الجامعة  رئيس  نائب  إلى  الدراسية  رسومهم  سداد 

يتم  الموافقة  اعتماد  حالة  وفي  لالعتماد،  الطالب  لشؤون 

الجامعي  اإللكتروني  البريد  الطلبة عن طريق  التواصل مع 

لمراجعة مكتب الخزينة بإدارة الشؤون المالية في الجامعة 

وذلك  للجامعة،  مالية  ضمانات  تأمين  إجراءات  الستكمال 

له،  ضامن  كفيل  وتوقيع  بالمبلغ  مؤجل  شيك  بتقديم 

ويتم تسجيل شيك الضمان المؤجل وسداده على صفحة 

الطالب من قبل إدارة الشؤون المالية في الجامعة لرفع قيد 

المقررات  والسماح له بتسجيل  التسجيل بشكل مؤقت، 

الدراسية للفصل الدراسي التالي.

الرسوم  سداد  تأجيل  في  يرغب  الطالب  كان  حالة  وفي 

الدراسية لغرض رفع قيد التسجيل والسماح له بتسجيل 

استيفاء  عليه  يتوجب  التالي،  الدراسي  للفصل  المقررات 

الطلب خالل مواعيد  أن يتم تقديم  الشروط وهي:  عدد من 

استقبال الطلبات التي يحددها القسم، وبحد أقصى قبل 

وفقًا  بأسبوعين  التالي  للفصل  المبكر  التسجيل  موعد 

منتظما  الطالب  يكون  وأن  المعتمد.  الجامعي  للتقويم 

للطلبة  يحق  ال  حيث  البكالوريوس،  بمرحلة  الدراسة  في 

الدراسات  وطلبة  المقررات،  دراسة  وطلبة  الزائرين، 

الدراسية.  الرسوم  سداد  تأجيل  بطلب  التقدم  العليا، 

الدراسية  الرسوم  سداد  بتأجيل  متعلقا  الطلب  يكون  وأال 

للطالب  األخير  الدراسي  الفصل  أو  األول  الدراسي  للفصل 

في الجامعة. وأيضا ال تشمل خدمة تأجيل سداد الرسوم 

أو  دراسية  مقررات  بحذف  المتعلقة  الغرامات  الدراسية 

طلبات  استقبال  ويتم  الدراسي.  الفصل  من  االنسحاب 

خريف  بفصلي  المتعلقة  الدراسية  الرسوم  سداد  تأجيل 

الرسوم  سداد  تأجيل  للطالب  يحق  ال  حيث  فقط،  وربيع 

الدراسية المتعلقة بفصلي الصيف أو الشتاء.

شروط التأجيل
وأيضا يجب أن يكون الطلب متعلقا بتأجيل سداد الرسوم 

خالل  الطالب  فيها  المسجل  بالمقررات  الخاصة  الدراسية 

بتقديم  للطالب  يسمح  وال  الطلب  هذا  تقديم  فصل  نفس 

طلب تأجيل سداد الرسوم إذا كانت ال تزال في ذمته مبالغ 

للفصل  الدراسية  للرسوم  تأجيله  بسبب  للجامعة  مالية 

الفرد  دخل  متوسط  يكون  أن  ويجب  السابق.  الدراسي 

قطري  ريال   2500 األسرة  معيل  دخل  إجمالي  من  الشهري 

للفرد، وذلك بعد خصم االلتزامات المالية الشهرية التالية 

من إجمالي دخل معيل األسرة كاإليجار، ومتوسط الفواتير 

الشهرية للكهرباء والماء آلخر ثالثة أشهر، واألقساط الشهرية 

بقروض  المرتبطة  الشهرية  واألقساط  البنكية،  للقروض 

عن  للطالب  العام  التراكمي  المعدل  يقل  وأال  العمل  جهة 

2.00. وأال يتعدى المبلغ المطلوب تأجيل سداده 15000 ريال 
الثاني  الدراسي  الفصل  من  بداية  المستحقين  للطلبة 

وتشترط  التخرج.  لسنة  السابق  الدراسي  الفصل  حتى 

 10000 سداده  تأجيل  المطلوب  المبلغ  يتعدى  أال  الجامعة 

الدراسي  الفصل  بنهاية  تخرجهم  المتوقع  للطلبة  ريال 

التالي للفصل الذي تم فيه التقدم بالطلب، وأال يكون الطالب 

فيه  تقدم  الذي  الفصل  خالل  دراسية  منحة  من  مستفيدا 

نتيجة  للجامعة  مالي  مبلغ  ذمته  في  وكان  الطلب،  بهذا 

للفصل  السابق  الدراسي  الفصل  رسوم  سداد  تأجيل 

الذي تحصل فيه على المنحة الدراسية، وبالتالي لن يتم 

تأجيل سداد الرسوم مرة أخرى بعد حصوله على المنحة. 

 استقبال الطلبات إلكترونيا عبر 
النظام لقسم المساعدات الطالبية 

عرض قائمة الطلبات على لجنة 
المساعدات المالية لدراستها ولالعتماد

محمد أبوحجر كتب

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  أعلنت 

للموسم  التخييم  فترة  تمديد  عن 

الحالي المزمع انتهاؤه في األول من أبريل 

في  المقبل،  الشهر  من   29 تاريخ  حتى 

للدولة،  والوسطى  الشمالية  المناطق 

وذلك بناًء على توجيهات سعادة الشيخ 

وزير  ثاني  آل  ناصر  بن  فالح  الدكتور 

استجابة  المناخي،  والتغير  البيئة 

في  الراغبين  المواطنين  لمطالب 

االستمتاع بأطول فترة ممكنة بالموسم 

واحدة،  مرة  إال  العام  في  يتكرر  ال  الذي 

من  المباركة  األيام  هذه  في  خصوصا 

الشهر الكريم. 

سيلين  بمنطقتي  الموسم  ويتواصل 

فترة  تمديد  تقّرر  أن  بعد  والعديد، 

مايو   20 تاريخ  حتى  فيهما  التخييم 

فرصة  التخييم  موسم  يعد  إذ   ،2023
لحظات  وقضاء  لالستجمام،  رائعة 

والحياة  واألصدقاء،  األهل  مع  سعيدة 

صخب  عن  بعيدًا  بساطة  بكل 

البر  لعشاق  يوفر  كونه  المدينة، 

وسط  الخيام  إلقامة  سانحة  فرصة 

الصحراء الواسعة واالستمتاع باألجواء 

النفسية  الراحة  وتحقيق  الساحرة، 

النشاط وكسر  الذهن وتجديد  وصفاء 

الروتين واالبتعاد عن األماكن المغلقة. 

 هذا وقامت لجنة تنظيم شؤون التخييم 

بوزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط 

وإزالة عدد من المخيمات الشتوية التي 

مناطق  عدة  في  تصريح  بدون  ُأقيمت 

بمختلف 

أنحاء الدولة.

بعد  المعنية  الجهات  قامت  كما 

بالعمل  المخالفة،  المخيمات  إزالة 

تأهيلها  وإعادة  المنطقة  تنظيف  على 

البيئة  وزارة  أكدت  حيث  بيئيًا، 

المناخي على استمرار حمالت  والتغير 

بجميع  المخيمات  على  التفتيش 

دولة  أنحاء  بجميع  المختلفة  المناطق 

قطر، وذلك للتأكد من حصول أصحاب 

الالزمة  التصاريح  على  المخيمات 

للتأكد  كذلك  المعنية،  الجهات  من 

بقوانين  المخيمين  جميع  التزام  من 

التخييم التي حددتها وزارة البيئة.

 شروط التخييم 
الخاصة  الشروط  وتتضمن 

بموسم التخييم الشتوي 

باإلحداثيات  التقيد 

لمخصصة  ا

لمخيم  با

بين  والمسافات 

ت  لمخيما ا

ب  لعز ا و

ع  ر ا لمز ا و

ى  لقر ا و

تراه  ما  حسب  أو  متر(   300( بمسافة 

والتقيد  مناسبًا،  المختصة  الجهة 

ويجب  والروض،  الوديان  في  بالتخييم 

ال  بمسافة  الروض  عن  بعيدًا  يكون  أن 

تقل عن )100 متر(، وأن يكون على أرض 

السيارات  دخول  يحظر  كما  مرتفعة. 

ومنابت  الروض  داخل  والدراجات 

العشب.

صاحب  يلتزم  أن  يشترط  كما 

خيص  لتر ا

لتقيد  با

وعدم  المحددة  والطرق  بالمسارات 

طرق  أي  إنشاء  وعدم  عنها  الخروج 

األمطار.  سقوط  وقت  خصوصًا  جديدة 

البالوعات باآلليات ويسمح  وُيمنع حفر 

سياج  وضع  مع  فقط  اليدوي  بالحفر 

ويتعين  السقوط،  لمنع  واضح  أمان 

عليه  كان  الذي  بالوضع  الموقع  إعادة 

وردم البالوعة بعد انتهاء فترة التخييم 

كافة  رفع  من  التأكد  مع 

ت  ال شغا إل ا

بما 

في 

بتربية  يسمح  وال  المياه،  خزانات  ذلك 

الحالل واألغنام في المخيم. 

التي  بالمساحة  االلتزام  يجب  كما 

للمخيم  المختصة  الجهة  تحددها 

بحيث ال تزيد على )50 مترا      50 مترا(. 

الباراشوت  لعبة  استخدام  ويحظر 

الناري )البالون المشتعل( في المخيم، 

في  الشراعي  الطيران  يحظر  كما 

إال  مناطق التخييم، وال يجوز ممارسته 

في األماكن المخصصة لذلك.

شروط الساحلية
تقل  ال  بمسافة  بالتخييم  ويسمح 

خط  أعلى  من  متر(   100( عن 

يمنع  كما  الشاطئ  من  مد 

إنشاء أي حواجز أو سواتر 

األفراد  مرور  تعيق 

على  الشاطئ.  إلى 

التقيد  المخيم 

ت  ثيا ا حد إل با

المخصصة،علمًا 

يجوز  ال  أنه 

شمال  التخييم 

وغرب  وجنوب 

منتجع سيلين.

والسواتر  السدود  استخدام  وُيمنع 

إلى  البحر  مياه  وصول  لمنع  الرملية 

تغيير  أي  إحداث  يمنع  كما  المخيم، 

األحجار  كإزالة  الموقع  بطبيعة 

الشاطئ  على  الموجودة  والصخور 

وال  الساحل،  خط  تسوية  بقصد 

الموقع  إلى  أو  من  الرمال  نقل  يجوز 

بغرض تسوية المخيم. ويجب االلتزام 

الوحدة  تحددها  التي  بالمساحة 

 25( وهي  للمخيم  المختصة  االدارية 

تقع  التي  للمخيمات  مترا(   25 مترا  

بالقرب من الشاطئ و)50 مترا    50 مترا( 

للمخيمات البعيدة عن الشاطئ.

بين  مسافة  ترك  يجب  للشروط  ووفقًا 

 10( ال تقل عن  وآخر بحيث  كل مخيم 

أمتار( أو بمسافة يتم تحديدها من قبل 

التخييم  وُيحظر  المختصة.  اإلدارة 

مسافة  عنه  واالبتعاد  الطعس  فوق 

بسور.  إحاطته  وعدم  مترا(،   30( قدرها 

الصحي  الصرف  مياه  تصريف  ويمنع 

الصحي  الصرف  حفرة  إلى  المباشر 

متنقل  خزان  بعمل  فقط  ويسمح 

الصرف  مياه  تخزين  فيه  يتم  مصمت 

الوسائط  وضع  يمنع  كما  الصحي.  

البحرية على الشاطئ مباشرة ويسمح 

 100( فقط بوضعها بمسافة ال تقل عن 

متر( من أعلى خط مد من الشاطئ.

بالمناطق الشمالية والوسطى للدولة.. »البيئة«:

تمديد التخييم حتى »29« أبريل

استمراره بمنطقتي 

االستمتاع بالموسم الذي ال سيلين والعديد حتى »20« مايو

يتكرر في العام إال مرة واحدة أكرم الفرجابي كتب

x

x
x
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برعاية  قطر  دولة  في  المساجد  تحظى 

تتضاعف  لكن  العام،  طوال  واهتمام 

لزيادة  نظرًا  الكريم،  الشهر  في  الجهود 

فترات  البعض  وقضاء  المصلين  عدد 

والذكر  للعبادة  بالمسجد،  طويلة 

في  خصوصا  العادية،  باأليام  قياسًا 

الذي  الوهاب  عبد  بن  محمد  اإلمام  جامع 

الشباب  من  لثلة  ندية،  بأصوات  يصدح 

القطريين في صالتي العشاء والتراويح.

ويحرص كثير من المواطنين والمقيمين 

اختيار  على  المبارك  رمضان  شهر  في 

المساجد بحسب عوامل ومزايا مختلفة، 

المناسب  المسجد  مقدمتها  في  يأتي 

خصوصًا  خلفه،  للصالة  الجاذب  واإلمام 

بغض  والتراويح،  العشاء  صالتي  في 

عن  بعيدًا  المسجد  هذا  كان  إن  النظر 

في  األسباب  تعدد  ورغم  قريبًا،  أو  البيت 

يتفقون  الغالبية  أن  إال  المسجد،  اختيار 

على اختياره لجمال الصوت الذي يبعث 

بركة  معه  ويستشعر  الخشوع،  على 

وروحانية شهر الصيام. 

واعتمدت وزارة األوقاف على عدد »15« إمامًا 

من االئمة القطريين المتميزين، للتناوب 

في الصلوات خالل الشهر الفصيل، وهم: 

والداعية  طاهر،  يحيى  محمد  الداعية 

محمد  والداعية  الدوسري،  جبر  أحمد 

يوسف  والداعية  المري،  الغياثين  حمد 

تركي  د.  والداعية  الحمادي،  حسن 

أبو  حمد  الله  عبد  والداعية  المري،  عبيد 

شريدة، والداعية معاذ يوسف القاسمي، 

الجابر،  الرحمن  عبد  الله  مال  والداعية 

القحطاني،  قاسم  محمد  والداعية 

والداعية  الباكر،  جاسم  أحمد  والداعية 

والداعية  عاشير،  أحمد  يوسف  د. 

عبد  والداعية  الهاجري،  حنيف  سعود 

أحمد  والداعية  الباكر،  جاسم  الرحمن 

الله  عبد  محمد  والداعية  الحمادي،  علي 

الجاسم. 

إحياء ليالي الشهر
سنوات  منذ  القطريون  القّراء  دأب  وقد 

المبارك  رمضان  شهر  ليالي  إحياء  على 

وكذلك  والتراويح،  العشاء  صالة  بإقامة 

بن  محمد  اإلمام  جامع  في  القيام  صالة 

بدولة  المساجد  وعشرات  الوهاب  عبد 

قطر العامرة، في إطار استراتيجية وزارة 

استقطاب  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

للحكمة  كصوت  القطريين  األئمة 

دورهم  وتفعيل  الحسنة  والموعظة 

القيادة  لرؤية  تجسيدا  المجتمعي 

الحكيمة في البالد، حيث تمت االستعانة 

إماما قطريا متعاونا ألداء  ألول مرة بـ »25« 

الصلوات، وفقا للمعايير التي تشترط أن 

أجزاء   »3« األقل  على  حافظا  اإلمام  يكون 

والتجويد  اإلتقان  مع  الكريم  القرآن  من 

والصوت المميز. 

والوعاظ  واألئمة  بالقّراء  العناية  وتجسد 

األوقاف  وزارة  رسالة  القطريين  والخطباء 

القرآن  خدمة  في  اإلسالمية  والشؤون 

الكريم وتكريم أهله، كما تجسد حرص 

بالشباب  العناية  في  الرشيدة  القيادة 

منابر  العتالء  بأدائه  واالرتقاء  القطري 

والموعظة  للحكمة  كصوت  الحق 

المجتمعي  دورهم  وتفعيل  الحسنة 

كدعاة للحق والخير والسالم.

تشجيع الشباب القطري 
لتشجيع  مقدرة  جهودًا  الوزارة  وتبذل 

بمهنة  االلتحاق  على  القطري  الشباب 

اإلمامة والخطابة، حيث خصصت مكافأة 

بجانب  واإلمام،  للخطيب  كبيرة  مالية 

ووظيفته  بمهنته  االحتفاظ  في  حقه 

والدورات  البرامج  لهم  وتعقد  األساسية، 

التي  السبل  جميع  لهم  وتوفر  التأهيلية، 

شغل  على  واإلقبال  التحفيز  شأنها  من 

على  والتحصيل  الهامة،  الوظيفة  هذه 

فيه  تنفق  ما  خير  وهو  الشرعي  العلم 

عن  فضال  األوقات،  فيه  وتبذل  األعمار 

الله  يحبه  ما  كل  معرفة  إلى  سبيل  أنه 

ويرضاه، وهو ميراث األنبياء عليهم الصالة 

والسالم، ذلك ألن األنبياء لم يورثوا دينارًا 

وال درهمًا وإنما ورثوا العلم.

اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  وتولي 

والمؤذنين  األئمة  تأهيل  ودورات  برامج 

والدعاة أهمية كبرى، حيث تحرص على 

على  العمل  جانب  إلى  ورعايتهم،  جذبهم 

الدعوة  بمهمة  للقيام  وتأهيلهم  تدريبهم 

إلى الله تعالى، وإمامة الناس في الصلوات 

بمساجد  والمحاضرات  الدروس  وإلقاء 

البرامج  هذه  تساهم  حيث  العامرة،  قطر 

وزيادة  المهارات،  تنمية  في  والدورات 

لنشر  بها،  المشاركين  لدى  القدرات 

المجتمع،  شرائح  بين  الشرعي  العلم 

الديني  واإلرشاد  الدعوة  إدارة  تحرص  إذ 

من  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

اإلسالمية،  والعلوم  الدعوة  معهد  خالل 

الشرعية،  الدورات  وتنظيم  إقامة  على 

األئمة  وتأهيل  إعداد  على  والعمل 

والخطباء والمؤذنين، خاصة في العقيدة 

الصحيحة على فهم سلف األمة، وباالتباع 

السليم لصحيح السنة النبوية الشريفة، 

وكذلك التعريف بأصول االعتقاد.

منارة إسالمية شامخة 
ويعتبر جامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب 

حرص  تعكس  شامخة  إسالمية  منارة 

معماري  صرح  تشييد  على  قطر  دولة 

اإلسالمية  العمارة  روعة  بين  يجمع  رائع 

رسالة  ويحمل  القطري  التراث  وسحر 

والمنهج  اإلسالمية  الدعوة  لنشر  سامية 

وثقافي،  ديني  إشعاع  ومنارة  الوسطي، 

من  مستمد  حضاري  إسالمي  وصرح 

مستوحى  بتصميم  اإلسالمية  العمارة 

التاريخية  القطرية  العمارة  فن  من 

للمساجد.

الوهاب  عبد  بن  محمد  اإلمام  وجامع 

تخليد لسيرة أحد رواد الدعوة والتجديد 

قطر  أحسنت  وقد  اإلسالمي،  التاريخ  في 

الدولة،  جوامع  أكبر  على  اسمه  بإطالق 

ترسيخ  على  قطر  حرص  يعكس  بما 

دعائم الدعوة اإلسالمية ونشرها واالهتمام 

بتعمير بيوت الله وتشييدها على أكمل 

وجه.

عبد  بن  محمد  اإلمام  جامع  افتتاح  ومنذ 

العلماء  كبار  منبره  على  وقف  الوهاب 

في  اإلسالمية  األمة  أعالم  من  والمشايخ 

وتعريفا  لمكانته  تعزيزا  الجمعة  خطبة 

بقضاياهم  المسلمين  تبصير  في  بدوره 

انطالقا من رسوخ العقيدة على نهج كتاب 

الله وسنة نبيه محمد بن عبد الله عليه 

ووسطية  التسليم،  وأتم  الصالة  أفضل 

لألحداث  المقاربة  وواقعية  الطرح 

المعاصرة.

»15« إماما قطريا في صالتي العشاء والتراويح

ة بـ »جامع اإلمام« أصوات نديـّ
تجسد العناية بالقّراء واألئمة والوعاظ والخطباء القطريين 

يستشعر معها المصلون بركة وروحانية الشهر الفضيل 

كتب        أكرم الفرجابي 

اختبارات  تقام  للذكور:  االختبارات  مواعيد   

بجامع  والمقيمين  للمواطنين  الذكور  البراعم 

الفترة  خالل  عبدالوهاب،  بن  محمد  اإلمام 

صالة  بعد   3:30 الساعة  من  بدًءا  المسائية 

العصر.

السبت  اليوم  من  اختباراتهم  تبدأ  المقيمون: 

الخامس والعشرين من شهر مارس وتستمر 

أربعة أيام حتى يوم الثالثاء 28 مارس.

يومي  المواطنين  اختبارات  تقام  المواطنون: 

األربعاء والخميس 29 و30 مارس.

اختبارات  تقام  لإلناث:  االختبارات  مواعيد 

البراعم اإلناث بمقر شعبة التحفيظ النسائية 

بدًءا  المسائية  الفترة  خالل  الوعب،  بمنطقة 

من الساعة 8:30 بعد صالة العشاء.

السبت  يوم  من  اختباراتهن  تبدأ  المقيمات: 

الخامس والعشرين من شهر مارس، وتستمر 

ثالثة أيام حتى يوم االثنين 27 مارس.

الثالثاء  يومي  اختباراتهن  تقام  المواطنات: 

واألربعاء 28 و29 مارس.

تحكيم  لجنة   18 تشرف  التحكيم:  لجان 

لجنة   14 تتولى  فيما  الذكور،  اختبارات  على 

اإلشراف على اختبارات اإلناث.

أن  للمسابقة  المنظمة  اللجنة  وأوضحت 

في  باإلناث  الخاّصة  االختبارات  لجان  جميع 

الُمحّكمات  النساء  من  والبراعم  الفئات  فرعي 

المتقنات لحفظ كتاب الله، كما يترأس جميع 

فرعي  في  بالذكور  الخاصة  االختبارات  لجان 

المسابقة نخبة من الشباب القطري، استمرارًا 

لمسيرتهم في األعوام الماضية في هذا المجال 

الرفيع لخدمة القرآن الكريم وأهله.

بالنظام  اللجنة  ونّوهت  إلكتروني:  نظام 

اإللكتروني المعتمد في عملية التحكيم بلجان 

وزارة  أن  إلى  مشيرة  المسابقة،  اختبارات 

األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة في إدارة نظم 

المعلومات قامت قبل عدة سنوات بابتكار هذا 

النتائج  محّكم  كل  يدّون  حيث  الذكي  النظام 

بحصرها  النظام  ليقوم  إلكترونيًا  مباشرة 

تصنيفها  ثم  ومن  المتسابقين،  لجميع 

لتحديد الفائزين ودرجات وتقدير كل مشارك 

في المسابقة.

والبراعم:  الفئات  بفرعي  المسجلين  أعداد 

على  للمسابقة  المنظمة  اللجنة  وأكدت 

الفئات  فرعي  اختبارات  إلجراء  جاهزيتها 

الترتيبات  جميع  من  وانتهائها  والبراعم، 

واإلدارية،  التنظيمية  بالنواحي  الخاصة 

مشيرة إلى أن عدد المسجلين للمشاركة في 

 )2291( بلغ  والبراعم  الفئات  فرعي  منافسات 

متسابقًا من الذكور واإلناث، حيث بلغ إجمالي 

المخصص  الفئات  فرع  في  المسجلين  عدد 

للمواطنين ذكورًا وإناثًا )610( متسابقين، منهم 

193 من الذكور و417 من اإلناث.

المسجلين  البراعم بلغ إجمالي عدد  وفي فرع 

متسابقًا،   )1681( والمقيمين  المواطنين  من 

حيث سجل بالفرع )508( من المواطنين منهم 

268 من الذكور و240 من اإلناث، بينما بلغ عدد 
متسابقًا،   )1173( المقيمين  من  المسجلين 

منهم 641 من الذكور و532 من اإلناث.

جوائز المسابقة: وخصصت اللجنة المنظمة 

للمسابقة مكافآت مالية قيمة لجميع الفائزين 

في فرع الفئات حسب التقدير في كل فئة، كما 

رصدت المسابقة جوائز مالية مجزية لجميع 

التقدير،  حسب  البراعم  فرع  في  الفائزين 

ليتنافس المشاركين في أشرف الميادين وهو 

ميدان حفظ القرآن الكريم.

مالية  جوائز  المسابقة  خصصت  كما 

للمتميزين من أصحاب األصوات الحسنة لفرع 

فئة  كل  في  للمتفوقين  مالية  وجوائز  الفئات، 

من الفئات الخمس في الفرع نفسه.

بمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم

اختبارات فرع البراعم .. اليوم
تنطلق اليوم السبت الموافق 25 مارس مرحلة االختبارات لفرع 

البراعم »ذكورًا وإناثًا« في الدورة الـ 28 لمسابقة الشيخ جاسم 
بن محمد بن ثاني -رحمه الله- للقرآن الكريم بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية للعام 1444هـ - 2023م، ويشارك في فرع 

البراعم المواطنين والمقيمين في حفظ جزء واحد من األجزاء 
الخمسة األخيرة من القرآن الكريم.

تقام بجامع اإلمام 
للذكور وشعبة 

التحفيظ للنساء بالوعب 

{ أئمة جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب خالل شهر رمضان لصالتي العشاء والتراويح
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إرث يتوافق مع عادات 

المجتمع العربي األصيل
األزياء التقليدية.. 

عادة تتشبث بها المرأة القطرية

المبارك،  رمضان  شهر  دخول  ومع 

أن  على  القطرية  المرأة  تحرص 

الكريم  الشهر  روحانيات  تعيش 

لباسها  بانتقاء  وتبدأ  بيتها،  داخل 

أجل  من  فائقة،  بعناية  التقليدي 

الفضيل،  الشهر  هذا  في  به  التجمل 

التمسك  بناتها  في  تغرس  وبذلك 

باللباس التقليدي ويبقى إرثا متوارثا 

أجياال بعد أجيال.

على  دائًما  القطرية  المرأة  وتحرص 

المرصعة  الفاخرة  بالثياب  الظهور 

والزخارف  والزينة  بالفصوص 

نوعها،  من  الفريدة  المبهجة  واأللوان 

وعاداتها  الدينية  قيمها  تمثل  والتي 

المجتمعية، فضًل عن أن تلك الثياب 

الموروث  بإحياء  جميعها  تتميز 

بالتراث  الخاصة  والتقاليد  والعادات 

القطري.

باألزياء،  تعنى  التي  الجهات  ومن 

 M7 مركز  النسائية،  وخصوصا 

هذا  وفي  قطر،  لمتاحف  التابع 

غانم  مها  السيدة  قالت  الصدد، 

 )M7( السليطي مديرة مركز مشيرب

 gJتصريح في  قطر  لمتاحف  التابع 

وتراث  ثقافة  عن  يخبر  الزي،  إن  قنا 

الذي يرتديه.

في  يتمثل  المركز  دور  أن  وأوضحت 

مجتمعنا  لدى  التراثية  القيم  تعزيز 

المركز  حرص  مؤكدة  القطري، 

الشعبي  التراث  أهمية  على  الدائم 

ووجدان  ذاكرة  تشكيل  في  ودوره 

األمة، مشددة في الوقت نفسه، على 

أن األزياء المحلية تعد جزءا ال يتجزأ 

من هذا التراث واإلرث الشعبي.

نحرص  المنطلق  هذا  من  وأضافت: 

في مركز M7 على إقامة ورش العمل 

تسلط  التي  والعامة  المتخصصة 

ودورها  المحلية  األزياء  على  الضوء 

األمة،  وثقافة  هوية  على  الحفاظ  في 

جاهدين  نعمل  نفسه  الوقت  وفي 

إلى  عصرية  لمسات  إضافة  على 

إبراز  أجل  من  المحلية،  األزياء 

الشابة  األجيال  وتشجيع  جمالها، 

باإلضافة  عليها،  اإلقبال  مواصلة  على 

روح  ونشر  الشباب  مهارات  صقل  إلى 

االبتكار بينهم.

أن  إلى  السليطي،  مها  ولفتت 

كأس  لنهائيات  قطر  استضافة 

العالم FIFA قطر 2022، كان مناسبة 

حيث  للعالم،  القطرية  الثقافة  إلبراز 

والمشجعين  والزائرين  السياح  إن 

القطري  اللباس  تقبلوا  األجانب 

يدعو  أمر  وهو  إيجابي،  بشكل 

هذه  في  وتابعت:»رأينا  للفخر.. 

من  لباسنا  نغير  أن  بدل  المناسبة، 

غير  الذي  هو  العالم  أن  العالم،  أجل 

عددا  أن  والحظنا  أجلنا..  من  لباسه 

من دور األزياء العالمية بدأت تقتبس 

من ثقافتنا وتراثنا في تصاميمها«.

والمصممة  الفنانة  قالت  بدورها، 

في  السلطان  تماضر  القطرية 

ترتبط  األزياء  إن  / قنا/ ،  لـ  تصريح 

إلى  مشيرة  بالثقافة،  وطيد  بشكل 

أنها قامت بالمشاركة في العديد من 

المعارض المحلية التي تدار من قبل 

وكانت  الدولة،  في  مختلفة  جهات 

منها  تصاميم  تعرض  الغالب  في 

ما  ومنها  القطرية  الثقافة  تواكب  ما 

تواكب األزياء العصرية.

التراثية  األزياء  إلحياء  السبيل  وعن 

األعراس  في  نراها  والتي  النسائية 

قالت  رمضان،  مثل  والمناسبات 

نحتاج  ال  أننا  اعتقادي  في  تماضر: 

ال  ألنها  التراثية  األزياء  هذه  إلحياء 

زالت موجودة ولم تندثر، فهي تتجدد 

أمهاتنا  تقوم  مرة  كل  في  وتزدهر 

المناسبات  في  بارتدائها  وجداتنا 

واألعياد القطرية.

والمصممة  الفنانة  وأوضحت 

األزياء  عروض  بعض  أن  القطرية 

العالمية التي يتم تنظيمها في البلد، 

هذه  إحياء  وإعادة  ازدهار  في  ساعد 

األزياء التراثية، مشيرة إلى أن الفترة 

من  الهائل  اإلقبال  شهدت  األخيرة، 

العالم  أنحاء  كل  من  الجماهير  قبل 

الغترة  مثل  التراثية  األزياء  الرتداء 

والعقال والنقاب والبخنق، إضافة إلى 

تخضيب النساء أيديهن بالحناء.

الفتيات  إن  بالقول:  حديثها  وختمت 

عام  بشكل  يقمن  والنساء  القطريات 

شهر  في  التراثية  األزياء  هذه  بارتداء 

المناسبات،  مختلف  وفي  رمضان، 

فمن وجهة نظرها إنها ال زالت حية ولم 

تمت.

وتشتهر الملبس النسائية القطرية 

يستطيع  إذ  الفريدة،  بتصاميمها 

من  غيرها  عن  يميزها  أن  المتتبع 

التصاميم، حيث تميز بوجود الكثير 

التي  الفاخرة  الذهبية  النقشات  من 

القطري، سواء  الطابع الشعبي  تبرز 

مكونات  أهم  يعد  الذي  البخنق  في 

القطري،  الشعبي  النسائي  الزي 

الفتيات الصغيرات  وغالبا ما ترتديه 

سواء في ليلة النافلة أو القرنقعوه.

باللون  بوجوده  البخنق  ويتميز 

بعض  ووجود  الداكن،  األسود 

اللمع  الذهبي  اللون  ذات  التطريزات 

ترتديه  أن  يمكن  حيث  الفضي،  أو 

الفتاة مستخدمة دراعة مطرزة، كما 

عن  تستغني  ال  القطرية  المرأة  أن 

ثوب النشل في المناسبات الدينية، 

الفضيل،  رمضان  شهر  بينها  ومن 

وذلك نظرا لما تتميز به أثواب النشل 

بوسعها مما يساعد في حرية حركة 

المرأة عند قيامها بمهامها في البيت.

من  عادة  النشل  أثواب  وتصمم 

أن  كما  بأنواعها،  الحريرية  األقمشة 

أثواب  ارتداء  يفضلن  النساء  بعض 

على  الزاهية  األلوان  ذات  النشل 

واللون  واألزرق  األحمر  المثال:  سبيل 

اللون  ويظل  والبنفسجي،  األخضر 

األكثر  هو  النشل  أثواب  في  األسود 

تألقًا. وذلك لتمتعه بجاذبية خاصة، 

كما أنه اللون المفضل بين كثير من 

النساء.

التي  النسائية  التراثية  األزياء  ومن 

القطرية،  المرأة  عنها  تستغني  ال 

شيلة  على  تحتوي  التي  العباءة، 

مختلفة  بأشكال  مطرزة  خفيفة 

األمهات  وترتدي  الخرز،  من  ومتنوعة 

كامل  بشكل  القطري  الشعبي  الزي 

مع ثوب النشل والدراعة.

لشراء مستلزمات الشهر الفضيل

إقبال على ساحات المنتج الزراعي

التي  الغذائية  السلع  هذه  بين  ومن 

والمقيمون،  المواطنون  عليها  يقبل 

يرتفع  والتي  الزراعية،  المنتجات 

المواسم  خلل  استهلكها  معدل 

واألعياد، هذا االرتفاع الذي وازاه زيادة 

الخضراوات  من  الوطني  اإلنتاج  في 

الماضية  القليلة  السنوات  خلل 

بحسب األرقام الصادرة عن الجهات 

المعنية.

الدكتور  قال  السياق  هذا  وفي 

إدارة  مدير  المري  الله  جار  مسعود 

في  البلدية  بوزارة  الغذائي  األمن 

تصريح لوكالة األنباء القطرية قنا: 

إن اإلنتاج الزراعي بدولة قطر يغطي 

المحلي  السوق  احتياجات  معظم 

من  الرئيسية  األصناف  بعض  من 

والطماطم،  الخيار  الخضراوات مثل 

ذروته  إلى  الزراعي  اإلنتاج  ويصل 

والذي  وإبريل  مارس  شهري  خلل 

يصادف شهر رمضان في هذا العام، 

المحلية  الخضراوات  فإن  وعليه 

المحلية  األسواق  في  تتواجد  سوف 

بكثرة خلل الشهر الفضيل لتغطية 

معظم الطلب المحلي.

الغذائي  األمن  إدارة  مدير  وأضاف 

في  يشهد  المبارك  رمضان  شهر  أن 

استهلك  حجم  في  زيادة  العادة 

الفترات  بباقي  مقارنة  الخضراوات 

الطلب  يتزايد  كما  العام،  من 

من  األصناف  بعض  على  المحلي 

شهر  خلل  القطرية  الخضراوات 

وتتميز  طازجة  لكونها  رمضان 

بالجودة العالية.

ويقوم القطاع الزراعي بوزارة البلدية 

المزارع  مع  التنسيق  على  بالعمل 

المساحات  لزيادة  بالدولة  المنتجة 

العروات  في  بالخضراوات  المزروعة 

الزراعية التي تنتج في شهر رمضان 

احتياجات  تغطية  في  للمساهمة 

خلل  الخضراوات  من  المستهلكين 

هذه الفترة من السنة.

الدكتور  أشار  الصدد  هذا  وفي 

مسعود جار الله المري إلى أن القطاع 

الزراعي القطري قفز قفزة كبيرة في 

سبيله لتحقيق األمن الغذائي، فقد 

زاد إنتاج الخضراوات من 55 ألف طن 

في العام 2017 ليصل في العام 2022 

بزيادة  أي  طن،  ألف   97 حوالي  إلى 

بنسبة 76 بالمائة.

دعم  سبيل  في  أنه  وأوضح 

في  المنتجة  القطرية  المزارع 

مباشرة  بصفة  منتجاتها  تسويق 

المستهلكين  حصول  وضمان 

الخضراوات  من  احتياجاتهم  على 

ساحات  فإن  الطازجة  المحلية 

تواصل  سوف  الزراعي  المنتج 

المبارك،  رمضان  شهر  خلل  عملها 

الزراعي  المنتج  ساحات  بأن  علمًا 

أهم  من  واحدة  تعتبر  القطري 

القطاع  قام  التي  التسويقية  البرامج 

الزراعي بوزارة البلدية بطرحها خلل 

السنوات األخيرة.

5 ساحات  الوزارة بافتتاح  فقد قامت 

مناطق  في  القطري  الزراعي  للمنتج 

والوكرة  والذخيرة  والخور  المزروعة 

فكرة  وتقوم  والشيحانية  والشمال 

الساحات على إتاحة الفرصة للمنتج 

إنتاجه  لتسويق  القطري  الزراعي 

يساهم  ما  وهو  وسيط،  دون  بنفسه 

إلى  التسويقية  التكاليف  في تقليل 

الفاقد  تقليل  وكذلك  ممكن  حد  أقل 

من الخضراوات.

إنتاج  أن  إلى  التقارير  وتشير 

الخضراوات  بعض  من  قطر  دولة 

المحلي،  االستهلك  معدالت  يفوق 

المحلية  السوق  أن  إلى  باإلضافة 

طن  ألفي  من  يقارب  ما  تحتاج 

طن  آالف   6  -  5 ونحو  الخيار،  من 

تأمين  ويتم  شهريا،  الطماطم  من 

المزارع  خلل  من  االحتياجات  هذه 

القطرية في المواسم الزراعية.

رمضان  شهر  خلل  الطلب  ويشهد 

والمحال  المنافذ  قبل  من  ارتفاعا 

الخضراوات  على  التجارية 

تعتمد  أصبحت  حيث  المحلية، 

فصل  خلل  خصوصا  عليها،  كليا 

إذ  بالمائة،   100 وبنسبة  الشتاء، 

الطلب  المنتجات  هذه  تغطي  باتت 

االستهلكي بالكامل.

يذكر أن استراتيجية قطر الوطنية 

والتي   ،2023  2018- الغذائي  لألمن 

تدخل عامها األخير، ركزت على أربع 

الدولية  التجارة  هي  رئيسية  ركائز 

واالكتفاء  اللوجستية،  والخدمات 

واالحتياطيات  المحلي،  الذاتي 

والعوامل  االستراتيجية، 

التمكينية: األسواق المحلية.

على  حاليا  البلدية  وزارة  وتعمل 

لألمن  االستراتيجية  الخطة  إعداد 

عام  حتى  الزراعي  للقطاع  الغذائي 

األهداف  ستشمل  والتي   ،2030
والمبادرات  التطوير  ومجاالت 

مشاركتها  وستتم  ومخرجاتها 

باإلضافة  الخاص.  القطاع  مع 

إطلق  على  الوزارة  تعمل  ذلك  إلى 

الزراعية  الخدمات  تطوير  مبادرة 

في  الرقمي  التحول  وتنفيذ مشاريع 

ومجتمع  الزراعية  والرقمنة  القطاع 

شأنها  من  والتي  الرقمي،  المزارعين 

لهذا  القرار  اتخاذ  ودعم  الكفاءة  رفع 

القطاع الحيوي حاليا من الدولة.

{ مسعود جارالله المرى

الدوحة- قنا- تتميز المالبس التقليدية في الخليج العربي 
بالعديد من التفاصيل، فهي جزء ال يتجزأ من ثقافة 

األمة، وإرث من موروثات األجيال السابقة، التي تتوافق 
مع األعراف والتقاليد وعادات المجتمع العربي األصيل، 

وتعتبر األزياء النسائية التقليدية امتداًدا للباس العربي في 
شبه الجزيرة العربية، وتظهر هذه األزياء في المناسبات 

واألعياد واالحتفاالت الثقافية والتراثية للتعبير عن اللباس 
التقليدي.

الخضراوات القطرية طازجة 
وتتميز بالجودة العالية

الدوحة- قنا- مع بداية شهر رمضان المبارك، تشهد 
األسواق المحلية إقبااًل كبيًرا من المواطنين 

والمقيمين على شراء السلع والمنتجات الغذائية 
ومستلزمات الشهر الفضيل، وسط تنوع أصبح 

واضحا في السوق المحلي، مما يتيح 
للمستهلك االختيار بين السلع من 

حيث األسعار والجودة واختيار ما 
يناسبه منها.
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وأوضح الخطيب أن رمضان موسم التجارة 

أدنى  فقد  ضيعها  من  الله،  مع  الرابحة 

في  جاء  نفسه،  المحروم  وأشقى  بخسه 

أبي  عن  الترمذي  يرويه  الذي  الحديث 

هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى 

دخل  رجل  أنف  »ورغم  وسلم  عليه  الله 

له«،  يغفر  أن  قبل  انسلخ  ثم  رمضان  عليه 

أنفه  ولصق  وعجز  وذّل  وخسر  خاب  أي 

فكسل  رمضان  شهر  أدرك  من  كل  بالتراب 

عن العبادة ولم يجتهد ويشمر حتى انتهى 

الشهر فلم يظفر ببركته ولم يغفر له.

الطاعات  أن شهر رمضان هو شهر  وأضاف: 

والقربات بأنواعها، فهو شهر الجود والخير، 

أسوة  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  في  ولنا 

عليه  الله  صلى  النبي  كان  »فقد  حسنة 

وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في 

يلقاه  وكان  جبريل،  يلقاه  حين  رمضان 

القرآن،  فيدارسه  رمضان  من  ليلة  كل  في 

أجود  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  فلرسول 

متفق  حديث  المرسلة«  الريح  من  بالخير 

عليه.

رمضان  أن  النعمة  عبدالله  الداعية  وذكر 

صلى  النبي  على  فيه  نزل  القرآن  شهر  هو 

الله عليه وسلم وكان يتفرغ فيه لمدارسته 

مع جبريل، وقد ارتبط القرآن بشهر رمضان 

قال  فيه،  أنزل  وقد  ال  كيف  وثيقا،  ارتباطا 

القرآن  أنزل فيه  الذي  تعالى »شهر رمضان 

والفرقان«  الهدى  من  وبينات  للناس  هدى 

وقال بعض السلف »ما من كتاب أنزله الله 

على نبي من األنبياء إال كان في هذا الشهر 

في  أنزلناه  »إنا  سبحانه  ويقول  المبارك« 

ليلة القدر«، وقد بين النبي صلى الله عليه 

والقرآن،  الصيام  بين  االرتباط  هذا  وسلم 

عبدالله  عن  والحاكم  أحمد  عند  جاء 

الله  رسول  أن  عنهما  الله  رضي  عمرو  بن 

والقرآن  الله عليه وسلم قال »الصيام  صلى 

يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام، 

بالنهار  والشهوات  الطعام  منعته  رب  أي 

النوم  منعته  القرآن  ويقول  فيه،  فشفعني 

بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان«.

وتدبره  القرآن  تالوة  في  أن  الخطيب  ونوه 

والخير  الجزيل  والثواب  العظيم  األجر 

تستحضر  أن  عبدالله  يا  وعليك  العميم، 

في  وتعيش  القرآن  تقرأ  وأنت  األجور  هذه 

من  الترمذي  أخرج  آياته،  وتتلو  أكنافه 

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 

وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال: 

حسنة  فله  الله  كتاب  من  حرفا  قرأ  »من 

والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول ألم حرف، 

ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف«، وقد 

صح عند مسلم من حديث أبي أمامة رضي 

صلى  الله  رسول  سمعت  قال:  عنه  الله 

فإنه  القرآن  »اقرءوا  يقول:  وسلم  عليه  الله 

وفي  ألصحابه«،  شفيعا  القيامة  يوم  يأتي 

وعظيم  القرآن  قراءة  فضل  على  دليل  هذا 

القيامة،  يوم  ألصحابه  شفيع  وأنه  ثوابه، 

أن  الله  رحمكم  واعلموا  تعالى  الله  فاتقوا 

السماء  من  فيه  أنزل  القرآن  شهر  رمضان 

واحدة،  جملة  الدنيا  السماء  إلى  السابعة 

ثم ابتدأ نزوله في رمضان مفرقا على النبي 

عناية  كانت  ولذا  وسلم،  عليه  الله  صلى 

في  بالقرآن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 

قراءته  وكانت  مضاعفة،  عظيمة  رمضان 

وغيره  رمضان  في  وسلم  عليه  الله  صلى 

تدبرا وخشوعا، يقول ابن القيم رحمه الله 

قراءته  يقطع  وسلم  عليه  الله  صلى  »وكان 

الزهراوي  اإلمام  وذكر  آية«  كل  عند  ويقف 

عليه  الله  صلى  النبي  قراءة  أن  الله  رحمه 

وسلم كانت آية آية، وهكذا كان سلف هذه 

تالوة  على  رمضان  شهر  في  يعكفون  األمة 

رياضه  في  والعيش  معانيه  وتدبر  القرآن 

وتدبره  القرآن  فهم  همهم  فيه،  بما  والعمل 

لهدى  والمتابعة  باإلخالص  األجر  وثبوت 

النبي صلى الله عليه وسلم في تالوة القرآن 

القرآن  »ورتل  بقوله  تعالى  الله  أمره  حيث 

عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  قال  ترتيال«، 

أقرأ  أن  من  إلّي  أحب  أرتلها  سورة  أقرأ  »ألن 

لقرآن  معا  يعيشون  كانوا  كله«،  القرآن 

في رمضان قال اإلمام الزهري رحمه الله »إذا 

دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام 

إذا  الله  رحمه  مالك  اإلمام  وكان  الطعام« 

وأقبل  الحديث  قراءة  ترك  رمضان  دخل 

على قراءة القرآن من المصحف.

بقوله:  مسلم  كل  الخطيب  وحث 

المسلم  عناية  تكون  أن  الله  عباد  ينبغي 

قراءة  مضاعفة،  رمضان  في  بالقرآن 

مصحوبة  وفهما  وتدبرا  واستماعا  وحفظا 

عند  والوقوف  القلوب  وتحريك  بالخشوع 

عجائبه ومعانيه، وينبغي للمسلم الموفق 

يختم  ولم  الشهر  عليه  فيمضي  يجفو،  أال 

النبي  هدى  فيتحدى  يغلو  وأال  الله،  كتاب 

صلى الله عليه وسلم.

ينبغي أن تكون عناية 

المسلم بالقرآن مضاعفة 

قراءة وحفظا وتدبرا

خالل خطبة الجمعة بجامع الشيوخ.. الداعية عبدالله النعمة:

مـوسـم التجـارة الرابحـة مـع اللـه

فقد دار الزمان واستدارت األعوام وتقلب 

شهر  أبوابنا  طرق  حتى  والنهار،  الليل 

وتالوة  والقيام  للصيام  وعدنا  رمضان 

ونحن  عجال  األيام  بنا  تسير  القرآن 

تنتقص  وأعمارنا  الهثون،  الهون  فيها 

وتحيط  غافلون،  ونحن  وتقصر 

نحن  عما  وتشغلنا  الشواغل  بنا 

مسؤولون  عنه  وغدا  مطالبون،  به 

كانوا  عما  أجمعين  لنسألنهم  »فوربك 

وأعوام،  أعوام  بنا  مرت  يعملون«، 

وأخذت المنايا فيها من شاء الله تعالى 

أن يموت وأبقت من شاء الله أن ينتظر، 

ذهبت أمم وزالت دول واضطربت أحوال 

عروش،  وسقطت  أجواء  وتغيرت 

وهلك جبابرة وطغاة وظلمة، دوامة من 

اغتر  المتسارعة،  واألحوال  األحداث 

فيها أو بها مغرورون وفرح فيها متجبرون، 

الغيوب،  عالم  إال  مداها  يعلم  ال  أحداث 

جل  الخبير  العليم  إال  غورها  يدرك  وال 

الله  بفضل  رمضان  ويأتي  جالله، 

المؤمنين  عباده  تعالى  الله  ليفرح 

والقرب  وذكره  بطاعته  ويسعدهم 

عليه  ترسو  شاطئ  فرمضان  منه، 

عليه  وترابط  المؤمنة،  القلوب  سفن 

لترتشف  الموحدة.  النفوس  سفن 

وتبتل  واإلخالص.  الصيام  رحيق  من 

األرواح  فيه  وترتوي  اإليمان  ندى  من 

بعد  وشرائعه.  اإلسالم  زالل  عذب  من 

األفئدة بعد ظمأ  وتترطب  ريقها  جفاف 

والعبادة،  الطاعة  عن  والبعد  القسوة 

يبلل  ومنته  بفضله  تعالى  الله  وكأن 

وقت  كل  في  القلوب  ويرطب  األرواح 

على  واإلقبال  رمضان،  بمجيء  وحين 

الصيام والقرآن والطاعة.

المنن  أعظم  من  أن  الخطيب  وأوضح 

الربانية على العبيد تفضل الله تعالى 

عليهم ببلوغ رمضان وإعطائهم الفرصة 

النيران،  من  والعتق  والفوز  للنجاة 

فرمضان عباد الله كنز المتقين وبهجة 

»شهر  المتعبدين  وراحة  السالكين 

هدى  القرآن  فيه  أنزل  الذي  رمضان 

والفرقان«.  الهدى  من  وبينات  للناس 

الله  يشرف  شرف  تعالى  الله  وطاعة 

بها من أحبه وقربه من عباده، والوقوف 

بين يديه جل جالله نعمة ومنة وهيبة 

من الله. 

وأضاف: الصيام يا عباد الله »كل عمل 

ابن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي 

لله،  اإلخالص  من  الصيام  في  لما  به« 

الله عليه وسلم  الله صلى  بشر رسول 

المباركة  العبادة  هذه  بفضل  األمة 

أطيب  الصائم  فم  خلوف  حتى  وثوابها 

والصيام  المسك،  ريح  من  الله  عند 

والتخلص  كلها  الذنوب  لمحو  سبب 

منها »من صام رمضان إيمانا واحتسابا 

غفر له ما تقدم من ذنبه« كما أنه ستر 

ووقاية من النار، الصيام جنة يستجن 

حصن  الصيام  النار،  من  العبد  بها 

والمحن،  والشرور  النار  عن  حصين 

»من صام يوما في سبيل الله باعد الله 

وجهه عن النار سبعين خريفا«.

الله،  وأهله عند  الصيام  ولمقام  وأردف: 

يدخلون  الجنة  في  بابا  لهم  الله  جعل 

منه ال يدخل منه إال الصائمون يسمى 

له  يقال  بابا  الجنة  في  »إن  الريان 

الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون 

فإذا  غيرهم  أحد  يدخل  ال  فيقومون 

أغلق فلم يدخل منه أحد«، هذه  دخلوا 

بعض البشارات من الله ورسوله وهذه 

تنتظرهم  للصائمين  الجوائز  بعض 

تعالى  الله  يعطي  حتى  الدين  يوم 

الصيام والقرآن حق الشفاعة يوم الدين 

الطعام  منعته  ربي  يا  الصيام  يقول 

فشفعني  النهار  في  والشهوة  والشراب 

النوم  منعته  ربي  يا  القرآن  ويقول  فيه 

بالليل فشفعني فيه فيشفعان.

من  الله  مأله  شهر  رمضان  شهر  وتابع: 

ليلة  ففيه  لعباده،  والرحمات  الخيرات 

خير من ألف شهر، ولله فيه عتقاء من 

النار في كل ليلة، وقد صفد الله تعالى 

فيه الشياطين، وربط مردة الجن وغلق 

وفتح  رمضان،  شهر  في  النيران  أبواب 

فيه أبواب الجنان وفيه مناد ينادي في 

كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي 

الشر أقصر فال ينشغل عن الشهر عباد 

الله، وال يشرد شرود البعير عن رحمات 

الله في شهر رمضان إال من سفه نفسه 

الله  على  وتمنى  هواها  نفسه  وأتبع 

األماني.  وذكر د. المريخي: القرآن، وما 

عليه  أو  للعبد  حجة  القرآن  ما  أدراكم 

»والقرآن  والسالم  الصالة  عليه  يقول 

حجة لك أو عليك هو حبل الله الميتين 

طرفه  الحكيم  والذكر  المبين،  ونوره 

عند الله، والطرف اآلخر بيد الناس هو 

أعظم كتاب في الكون، كالم الله القهار 

مستقيم،  طريق  وإلى  الحق  إلى  يهدي 

قبلكم  ما  نبأ  فيه  أقوم  هي  للتي  يهدي 

هو  بينكم  ما  وحكم  بعدكم،  ما  وخبر 

األهواء  ال تزيغ به  المستقيم.  الصراط 

تتشعب  وال  األلسنة،  به  تلتبس  وال 

وال  العلماء،  منه  يشبع  وال  اآلراء،  معه 

يمله األتقياء، وال يخلق على كثرة الرد 

وال تنقضي عجائبه من حكم به عدل، 

ومن عمل به أجر، ومن تركه من جبار 

قسمه الله«.

 ولفت الخطيب إلى أن رسول الله صلى 

تلتفت  أن  األمة  نصح  وسلم  عليه  الله 

وشرع  وسنته  وجل  عز  الله  كتاب  إلى 

والعافية  والسالمة  العال  أراموا  إذا  الله 

صلى  يقول  واآلخرة  الدنيا  في  والنجاة 

الله عليه وسلم »اقرؤوا القرآن فإنه يأتي 

رواه  ألصحابه«  شفيعا  القيامة  يوم 

آل  وسورة  البقرة  اقرؤوا  ويقول  مسلم، 

عنهما:  وقال  الزهراوين،  اقرؤوا  عمران 

فإنهما تأتي غيايتان أو غمامتان تظالن 

حر  من  الموقف  في  يعني  صاحبهما 

وسلم  عليه  الله  صلى  وقال  الموقف. 

بكل  فله  الله  كتاب  من  حرفا  قرأ  »من 

أمثالها  بعشر  والحسنة  حسنة  حرف 

والم  حرف  ألف  ولكن  حرف  ألم  أقول  ال 

حرف وميم حرف« ويقول »اقرؤوا البقرة 

وال  حسرة  وتركها  بركة  أخذها  فإن 

تستطيعها البطلة وهم السحرة، أو هم 

فال  للكسالى  نسبة  والكسالى  البطالة 

الباطل  في  النغماسهم  يستطيعونها 

والعمى عن الحق«.

لإلنسان  حجة  الله  عباد  يا  القرآن 

أو  وتالوته  به  بالعمل  عليه  حجة  أو 

بتركه وهجره، والناس في هذا الزمان 

عنه،  وانشغال  للقرآن  كبير  هجر  في 

للقرآن،  إال  شيء  لكل  وقت  عندهم 

حتى  عظيما،  هجرا  القرآن  هجر  لقد 

»وقال  وانحرفت،  األلسن  أعجمت 

هذا  اتخذوا  قومي  إن  رب  يا  الرسول 

بن  الله  عبد  يقول  مهجورا«  القرآن 

بين  كان  ما  عنه  الله  رضي  مسعود 

إسالمنا وبين معاتبة الله لنا بهذه اآلية 

أن  آمنوا  للذين  يأن  »ألم  أربع سنين  إال 

من  نزل  وما  الله  لذكر  قلوبهم  تخشع 

الحق وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 

قلوبهم  فقست  األمد  عليهم  فطال  قبل 

أقوام  بال  فما  فاسقون«،  منهم  وكثير 

الله عالم يقرأ  أمام كتاب  تقسو قلوبهم 

وعالمهم  تراقيهم،  يجاوز  ال  القرآن  أقوام 

يكثر ضحكهم ويقل بكاؤهم؟ أال يقرأون 

الحديث  هذا  »أفمن  تعالى  الله  قول 

وأنتم  تبكون  وال  وتضحكون  تعجبون 

قصص  على  يقفون  أفال  سامدون«، 

هؤالء الكفار الذين قرأ عليهم رسول الله 

الله عليه وسلم القرآن فأدهشهم  صلى 

الله  ناشدوه  الرحم  وناشدوه  وأذهلهم 

والرحم، أن يتوقف عن القراءة مما نزل 

وحتى  والخوف  الرعب  من  قلوبهم  في 

سمعوا  الذين  اليوم  الكفار  بعض 

الجن  قالت  كما  وقالوا  فأذهلهم  القرآن 

قال  وكما  عجبا،  قرآنا  سمعنا  إنا 

فما  لحالوة  له  إن  المغيرة  بن  الوليد 

يتدبرون  »أفال  القلوب  في  القساوة  هذه 

القرآن أم على قلوب أقفالها«.

واختتم الخطبة قائال: إن رمضان شهر 

المسلم  ليعود  فرصة  رمضان  القرآن، 

القلوب  يغسل  والقرآن  ربه  رحاب  إلى 

البينات  باآليات  وعمروها  بالقرآن، 

والوعيد  والوعد  بالمواعظ  وطهروها 

فالقلوب ظمآنة نزل بها الجفاف فقست 

األجواف  في  وماتت  ومرضت  وانقلبت 

يا  الله  فاتقوا  يشعرون،  ال  وأصحابها 

ورحماته  الشهر  واغتنموا  الله  عباد 

على  الله  عباد  واحرصوا  وبركاته، 

العمل الصالح في هذا الشهر الفضيل 

وأبشروا بكرم الكريم سبحانه.

دعا المسلمين لمالزمته قراءة وتالوة وتدبرا.. د. محمد المريخي:

القرآن يغسل القلوب
{ د. محمد حسن المريخي

قال فضيلة الداعية د. محمد حسن المريخي خالل 
خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع اإلمام محمد بن 

عبدالوهاب: يا أيها الناس اتقوا الله تعالى وعظموه 
واعبدوه واشكروا له وتفكروا فيما يغدق عليكم من 

النعم والمنن واآلالء »يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون«

الدوحة           $

 أكد فضيلة الداعية عبدالله محمد النعمة 
خالل خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع 

الشيوخ أن بلوغ رمضان نعمة كبرى على 
من أدركه في أمن وعافية، فقام بحقه 

وتاب إلى الله فيه وأناب وصلى وصام 
وسابق إلى األعمال الصالحة وابتعد عن 

الخطايا واألمور المحرمة، حيث جعل 
الله تعالى شهر رمضان مضمارا عظيما 

يتسابق فيه المحسنون بإحسانهم 
وطاعاتهم وميدانا فسيحا يتنافس فيه 
الصالحون بأعمالهم واجتهادهم، فهو 

شهر الصيام والقيام، شهر اإلحسان 
والصدقات، شهر التزكية والتربية، شهر 

اإلنفاق وتالوة القرآن.

الدوحة           $

{ عبدالله محمد النعمة



المراجعة الذاتية...
وجودة التعليم

محمود إبراهيم سعد
مدرب ومستشار معتمد في التدريب

إن ضمان تحقيق الجودة الشاملة يعد بمثابة األداة الفعالة 

لتحقيق التحسين والتطوير المستمر في أداء المدارس 

الحكومية والخاصة على حد سواء؛ فنظام الجودة الشاملة 

يضمن قيام المدارس بأدوارها بالصورة المأمولة التي تلبي 

حاجات وتطلعات الفرد والمجتمع، فقد أصبحت الجودة 

خيارا إستراتيجيا للمؤسسات والمجتمعات الراغبة في 

التقدم والتطور والدخول في التنافسية العالمية.

فلم تعد الجودة في عالمنا المعاصر شعاًرا لالستهالك 

اإلعالمي أو ترًفا إدارًيا يتغنى به األفراد والمؤسسات 

المختلفة، بل أضحت مطلًبا ضرورًيا لكل منشأة ومؤسسة 

تعليمية تطمح لتحقيق العالمية في األداء والمنافسة في 

عالم يموج بالمتغيرات الحديثة والمتسارعة يوما بعد يوم. 

وتعد المراجعة الذاتية للمدارس إحدى األدوات األساسية 

والمهمة في تعزيز تطبيق نظام الجودة داخل المدارس، 

وتقوم المراجعة الذاتية في األساس بتعزيز عملية تطوير 

الممارسات المختلفة في المدارس، وتعزيز اإلمكانات 

والموارد وتطويرها والنهوض بها، وتعد المراجعة الذاتية 

بمثابة خارطة للمدارس يمكن من خاللها التحقق من 

نقاط القوة في األداء، ومن ثم العمل على تعزيزها وحسن 

استثمارها، وكذلك التحقق من النقاط التي تحتاج إلى 

تحسين وتطوير، وذلك بهدف تطوير وتحسين األداء 

المؤسسي بصورة سليمة ومنهجية. كما أن المراجعة 

الذاتية أو المراقبة الداخلية لألداء تعد بمثابة أداة مهمة 

يمكن للمدارس من خاللها تعزيز قدراتها وتنمية إمكاناتها 

ومواردها المادية والبشرية من أجل تحقيق أفضل مستوى 

ممكن من جودة األداء المدرسي.

كما أنها تجعل المدارس قادرة على مراجعة أدائها 

المؤسسي بصورة دورية ومستدامة من أجل تحسين 

األداء وتحقيق أعلى مستوى ممكن من مؤشرات جودة األداء 

المؤسسي، فال جودة دون تقييم ومراجعة قبلها، فعملية 

مراجعة األداء توضح للمدرسة األمور والنقاط والمجاالت 

القوية، والتي تتطلب من المدرسة جهودا في المحافظة 

عليها واستمرارية توظيفها واستثمارها بصورة سليمة، 

وكذلك توضح األمور والنقاط والمجاالت غير القوية، والتي 

تتطلب من المدرسة جهودا في تطويرها وتحسينها وفقا 

لمؤشرات الجودة ، هذا عالوة على مساعدتها للمدرسة 

في التعرف على الفرص المتاحة للمدرسة والتي يمكن 

االستفادة منها في تعزيز جوانب جودة األداء المؤسسي، 

وأيضا التهديدات الموجودة أو المحتملة التي تواجه 

المدرسة ، والتي يجب االستعداد لها والتصدي لها والتغلب 

عليها بما يضمن تحقيق جودة األداء المؤسسي.

ومن خالل تطبيق نظام المراجعة الذاتية للمدارس يمكن 

تحديد مدى توافر المتطلبات الرئيسة الواجب توافرها 

لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة داخل المؤسسات 

المختلفة.

منطقة... 
آمنـــــــــة

إن المسافة في العالقات اإلنسانية مثل حفظ المسافة 

بين السيارات أثناء السير فهي الوقاية الضرورية لألمان 

من الحوادث واالصطدام...

لذا علينا أأن نتقن حفظ المسافات وندرك متى نبتعد 

ومتى نقترب ومتى نتواجد ومتى نختفي، علينا ان نعرف 

المواقف التي يجدر بنا الوقوف في الصف األول ليكون 

لحضورك معنى والمواقف التي تكون بها بين الناس 

ليكون لوجودك قيمة، والمواقف التي ال يجدر بك عدم 

الوقوف بها منذ البداية فيكون لغيابك موقف..

في نظرية القنافيد والبرد الشديد ألحد الفالسفة تقول: 

انه يحكى ان هناك مجموعة من القنافيد كانت تعاني 

البرد الشديد فاقتربت من بعضها وتالصقت طمعا في 

شيء من الدفء، لكن اشواكها المدببة أذتها، فابتعدت 

عن بعضها، فاوجعها البرد القارص فاحتارت ما بين ألم 

الشوك والتالصق وعذاب البرد فوجدوا ان الحل االمثل هو 

التقارب المدروس فاقتربت لكنها لم تقترب االقتراب المؤلم 

وابتعدت لكنها لم تبتعد االبتعـــــــــاد الذي يحطم امنها 

وراحتها...

لذا هكذا يجب ان يفعل اإلنسان فهو يحيط به انواع من 

االشواك الغير منظورة يصيب كل من ينخرط بغير 

حساب للمسافات ويتفاعل بغير انضباط.. فاتقان اللعب 

بالمسافات في كافة عالقاتك باصدقائك باقاربك بعائلتك 

ستنعم حقا بالراحة. 

عندما تحفظ مسافاتك... ستتعلم كيف تقدر ذاتك 

وتحافظ على نفسك من عطاء يستفزك ويستنزفك...

ان اللعب بالمسافات حسب الشخص وحسب الموقف 

وحسب التوقيت هو معادلة قد تصعب حتما على من 

اقترب كثيرا فتالم وعانى من ذلك االقتراب.

اترك مسافة آمنة بينك وبين كل من ُتحب.. مسافة 

تجعلك ال تنهار مع رحيله، وال تمّل من وجوده أو تخنقه.. 

تلك المساحة المملوءة بالثقة هي نوع خاص من المحبة 

لن يفهمها الكثير، فقط من أعطي اهتماًما ُمفرًطا وحصد 

بالنهاية كومة من الُخذالن، وحده ُيدرك جيًدا قيمة تلك 

المسافة..

ان كثرت التعلق في أي عالقة تظهر من خالله تسامح 

وتتغاضى عن حاجات كثيرة وتتنازل عندما تنعدم 

المسافات وتضعف أمام رغبات اآلخر.... وحينها تخسر 

نفسك..

علينا كذلك أخذ العبرة من الطبيعة أو بعبارة أدق من 

حكمة الله، فهناك فن مسافة بين األرض والشمس، ال 

اقتراب ينتج عنه احتراق وال ابتعاد ينتج عنه التجمد، 

كال األمرين فيه موت لهذه العالقة المتناغمة. والقمر الذي 

يبهرنا بجماله، والذي يطرب له كل عاشق، لو اقتربنا منه 

كثيرا لوجدناه حجارة وترابا.

منال عمر عبده
كاتبة سودانية

- ورقة الضد ال يحتج بها إال بين 

المتعاقدين وخلفهم العام، أما غيرهم 

من ذوي الحقوق الذين لم يعلموا 

بها وقت أن نشأت حقوقهم فلهم أن 

يتمسكوا بالعقد الظاهر، وهذا سواء 

أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم 

غير ذلك متى كانت لم تسجل.

- الباعث على الصورية ليس ركنًا 

من أركان الدعوى بها وعلى فرض 

عدم صحة الباعث الذي أورده مدعي 

الصورية فليس من شأن هذا وحده 

رفض دعواه، وإذا كان الغرض من 

الصورية تحقيق غرض غير مشروع، 

فإنه يمنع تحقيق هذا الغرض 

دون مجاوزة ذلك إلى إبطال العقد 

الحقيقي الذي قصده المتعاقدان.

-لو ثبتت صورية عقد البيع، فإنه 

يكون باطاًل وال يترتب عليه نقل 

ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان 

مسجاًل، إذ ليس من شأن التسجيل 

أن يصحح عقدًا باطاًل.

- النص في المادة )173( من القانون 

المدني على أن: »إذا أبرم عقد 

صوري، فإن العقد المستتر دون 

العقد الظاهر، هو الذي يسري بين 

المتعاقدين والخلف العام لكل 

منهما«. يدل على أن العقد الصوري ال 

ينفذ بين المتعاقدين وخلفهم العام 

والذي يسري هو العقد المستتر أي 

ورقة الضد، كما ال تبطل تلك الورقة 

إال إذا كانت باطلة العتبارات تتعلق 

بالنظام العام.

لما كان طرفا النزاع هم خلف عام 

للمتعاقدين. وقد استند الطاعنون 

في إثبات صورية العقد الصادر من 

مورثتهم لنجلتها مورثة المطعون 

ضدهم عن عقارات النزاع إلى ورقة 

ضد ثابت بها إقرار األخيرة بأن 

تلك العقارات ملك والدتها – مورثة 

الطاعنين – وقد سجلتها باسم 

نجلتها حتى تستفيد البائعة من 

راتب الشؤون االجتماعية. وكان 

الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ 

اشترط لكي يعتبر ذلك اإلقرار ورقة 

ضد توافر المعاصرة التاريخية بين 

الورقة والعقد، وأال يكون الدافع على 

الصورية غير مشروع، ورّتب على 

ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين 

بثبوت ملكيتهم لهذه العقارات، على 

الرغم من أنه يكفي في ورقة الضد 

المعاصرة الذهنية ال التاريخية، وإن 

عدم صحة الباعث ليس من شأنه 

رفض دعوى الصورية، فضاًل عن 

أنه إن كان الغرض من الصورية هو 

التحايل على القانون أو تحقيق غرض 

غير مشروع، فإن األمر يقتصر على 

عدم تحقيق هذا الغرض دون أن يمتد 

إلى إبطال العقد الحقيقي الذي قصده 

المتعاقدان وهو ورقة الضد.

النص في المادة )220( من قانون 

المرافعات المدنية والتجارية على 

أن: »يعتبر المحرر العرفي صادرًا 

ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو 

منسوب إليه من خط أو إمضاء أو 

ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف 

فال يطلب منه اإلنكار ويكفي أن يحلف 

يمينًا بأنه ال يعلم أن الخط أو اإلمضاء 

أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى 

عنه الحق...« والنص في المادة 

)235( من ذات القانون على أن: »إذا 

أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو 

إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه، 

أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه تعين على 

من أنكر االّدعاء بالتزوير«، يدل على 

أنه: إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع 

الذي على الورقة العرفية المحتج بها 

عليه هو لمورثه، تعّين على المحكمة 

أن توجه إليه يمين عدم العلم من 

تلقاء نفسها بمجرد الطعن بالجهالة 

دون حاجة لطلب توجيه اليمين لمن 

تمسك بالورقة، فإذا حلف الوارث 

اليمين استكملت باقي اإلجراءات 

الالزمة للطعن، وإذ لم تتبع محكمة 

الموضوع اإلجراءات سالفة الذكر 

بشأن ورقة الضد لمجرد القول بأن: 

»لم يكن بوسع المستأنف ضدهم 

– المطعون ضدهم – أداء يمين عدم 
العلم المقررة بالمادة )220( من قانون 

المرافعات لعدم طلب المستأنفين 

-الطاعنين- منهم أداء تلك اليمين«، 

فإن الحكم يكون معيبًا بالخطأ في 

تطبيق القانون والقصور.

من المفارقات العجيبة َأْن ُيتهم 

العربي حين يعقد مقارنة بين 

أحوالنا وأحوال الغرب بجلد الذات، 

 الواقع 
َّ

وتلميع صورة الغرب، مع أن

والدراسات والتقارير واإلحصاءات 

تثبت خالف ذلك.

ة اقرأ درجات متدنية  لقد احتلت ُأمَّ

حسب الدراسات والتقارير الميدانية، 

مقارنة مع غيرها من دول العالم في 

نسبة القراءة، أو في نسبة القوة 

الشرائية للكتاب، مما يعني تدني 

 
َّ

اء؛ معللين ذلك أن
َّ

نسبة أعداد القر

الكتاب اإللكتروني قد ألغى الكتاب 

الورقي عن الوجود، فال حاجة لنا 

بالورقي ما دام العم جوجل يجيب عن 

كل استفساراتنا من خالل ضغطة 

على كبسة زر، وفي كلتا الحالتين 

فال الكتاب الورقي وال اإللكتروني يجد 

َمْن يقرأهما، وهذا مؤشر مخٍز ومعيب 

على تدني مستوى القراءة لدى 

مجتمعاتنا العربية.

 ما يترجم سنوًيا في 
َّ

فهل يعقل أن

العالم العربي يساوي خمس ما 

يترجم في اليونان، وأقل منها نسبة 

ا الكتب  مقارنة مع دول أخرى، أمَّ

المطبوعة، فالفارق بين ما يطبع في 

الوطن العربي خالل سنة واحدة، 

وبين ما يطبع في أميركا خالل نفس 

المدة هو عشرات ألوف المطبوعات، 

هذه األرقام المفزعة التي انتشرت 

في اآلونة األخيرة، تسلط الضوء على 

الفجوة الثقافية الكبيرة وتكشف عن 

أسباب التأخر والتخلف في عالمنا 

العربي، وعن سر التطور العلمي 

والتكنولوجي لدى الغرب، مما يؤكد 

 القراءة مرتبطة بوعي الشعوب، 
َّ

أن

فيما نحن نواجه الغرب بالعواطف 

التي سقطت بمواجهة العقل 

والتطور، فأعمت بصيرتنا، مما جعل 

الكثير من دور النشر بعد َأْن فشلت 

بتسويق مطبوعاتها، إلى طباعة 

الغث والرديء من الكتب، بل وإيهام 

المؤلف الشاب المندفع بأّن مؤلفه 

سوف يوزع على أوسع نطاق، وهذا ما 

يندرج تحت مسمى قلب الحقائق، 

وهنا تبرز لنا ثقافة النصب واالحتيال 

على أدباء ربما ال يجدون قوت يومهم، 

وكل همهم طباعة مؤلفهم، وتكديس 

هذه المؤلفات على الرفوف هذا إذا 

وجت رفوًفا تحتويها.

منذ الصغر تحرص الدول المتقدمة 

على غرس القراءة في نفوس أبنائها، 

وتعد البرامج واالستراتيجيات التي 

تساعد على هذه المهمة، وأيًضا اتباع 

البرامج التعليمية التي من شأنها أْن 

تشجَع الطالب على القراءة، والبرامج 

التربوية واألسرية التي تشجع 

األطفال على القراءة في المنازل، إلى 

جانب البرامج والمسابقات الخاصة 

بالشباب لتشجيعهم على القراءة، 

فيما نحن مهددون ثقافًيا وحضارًيا 

وعلمًيا...

 الحرية المكتسبة 
َّ

ال شك أن

للمؤلفين بكتابة ما يحلو لهم من 

مواضيع دون قيد أو شرط من قبل 

ما يسمى دائرة المطبوعات والنشر 

في بلداننا العربية، وكذلك االهتمام 

بالكاتب المبدع مادًيا ومعنوًيا، دون 

وساطات، ودون منح حوافز للمنافقين 

اب.  والوصوليين من الكتَّ

اب   التشجيع للمبدعين الكتَّ
َّ

كما أن

يصدر من اإلعالم والجمهور والدولة 

واألصدقاء على حد سواء، فال يقتصر 

اب،  هذا على المتنفذين من أشباه الكتَّ

وال يغيب عن أذهاننا قوة دور النشر 

عند الغرب بتشجيعها الكتاب 

المبتدئين بنشر أعمالهم مجاًنا، 

بل ومكافاتهم أيًضا، فيما دور النشر 

العربية عندنا تحطم الكاتب بأوهام 

التوزيع واألرباح فيما هي دور نشر 

كاذبة، وهمها الوحيد الكسب المادي 

السريع ضاربة بعرض الحائط 

رسالتها السامية في نشر الثقافة 

الجادة بداًل من أْن تحتضَن هؤالء 

المبدعين العاجزين مادًيا كما يفعل 

دول الغرب المتطور.

ا أْن تصبح المكتبات  من المؤسف حقَّ

المنزلية مجرد ديكور، أو موضة آلت 

لالنقراض، فالكثير من العائالت التي 

ربما تحتفظ بمئات الكتب والمراجع 

أخذت بالتخلص منها، هذا إْن وجدت 

من يقتنيها وإال سيكون مصيرها 

القمامة، وهذا ما لمسته وعايشته من 

أناٍس هجروا الكتب، وأصبح وجودها 

في البيت عبًئا ثقياًل على كاهلهم.

صوريـــة عقـــــد البيـــع

العــــزوف عـــن القـــــراءة

إضاءات قانونية:

علي الخليفي

أيمن دراوشة

أيام وليالي رمضان

اليوم عن الشهر  نتحدث 

نستغل  وكيف  الفضيل 

كل دقيقة فيه، فرمضان 

القرآن، تتنزل فيه  شهر 

والبركات  الرحمات 

فيه  وتغلق  والخيرات 

الشر وتسلسل  أبواب 

فيه  الشياطين،  فيه 

ليلة خير من ألف شهر، 

الليلة تعادل ثالثا  هذه 

وثمانين سنة، أي تساوي 

عمرك كله، فاحرص يا 

المسلم على طاعة  أخي 

الله، وسارع في الخير، 

المؤمن  أيام معدودات، 

الفطن الكيس، هو الذي 

الله،  يحرص على طاعة 

األيام  ويفعل الخيرفي هذه 

َمْعُدوداٍت  »أّياًما  المباركة، 

أْو  َفَمن كاَن ِمنكم َمِريًضا 

ٌة ِمن أّياٍم  َعلى َسَفٍر َفِعدَّ

ُيِطيُقوَنُه  ِذيَن  الَّ وَعلى  ُأَخَر 

َفَمن  ِمْسِكيٍن  َطعاُم  ِفْدَيٌة 

َلُه  َع َخْيًرا َفهو َخْيٌر 
َّ

َتَطو

وأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلكم إْن 

فالصيام  َتْعَلُموَن«،  ُكْنُتْم 

الصبر،  اإلنسان  يعلم 

والمعاملة  التعصب،  وعدم 

 
َّ

َأن الطيبة مع الناس، 

 ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )إَذا َكاَن 
َّ

ِبي النَّ

َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفاَل 

َواَل َيْصَخْب،  َيْوَمِئٍذ  َيْرُفْث 

َقاَتَلُه  َأْو  َأَحٌد  َفِإْن َشاَتَمُه 

اْمُرٌؤ َصاِئٌم،  ي  إنِّ َفْلَيُقْل: 

ٍد  ُمَحمَّ َنْفُس  ِذي  َوالَّ

اِئِم  الصَّ َفِم  َلُخُلوُف  ِبَيِدِه، 

ِه ِمْن ِريِح  َأْطَيُب ِعْنَد اللَّ

َفْرَحَتاِن  اِئِم  َوِللصَّ اْلِمْسِك، 

َفِرَح  َأْفَطَر  إَذا  َيْفَرُحُهَما: 

ُه َفِرَح 
َّ

َوِإَذا َلِقَي َرب ِبِفْطِرِه، 

للمؤمن  ينبغي  ِبَصْوِمِه(، 

ا حرم  أن يصون نفسه عمَّ

الله، وال سيما الصائم 

الغيبة  يصون صيامه من 

والمشاتمة  ميمة  والنَّ

وغير هذا مما يقدح في 

 المقصود هو 
َّ

الصوم؛ ألن

واإلقبال  المعاصي،  ترك 

الله باالجتهاد في  على 

الجوارح  طاعته، وحفظ 

ا ال ينبغي، ليس  عمَّ

المقصود مجرد ترك 

المقصود  والشراب،  الطعام 

الصوم عن محارم الله، وأن 

يكون ترك الطعام والشراب 

وسيلة لغير ذلك من أعمال 

مما  حفظ  والتَّ الخير، 

م الله، والُبعد عن كل 
َّ

حر

الله، الصائم  ما ُيغضب 

مأمور بأن يكفَّ جوارحه 

الله، فيحفظ  عن محارم 

ا ال ينبغي،  لسانه عمَّ

ا  ويحفظ جوارحه كلها عمَّ

ال ينبغي؛ ولهذا يقول ملسو هيلع هللا ىلص: 

ة يعني: سترة  ُجنَّ الصيام 

وحاجز من النار لمن صانه 

وحفظه، فإذا كان يوم 

صوم أحدكم فال يرفث وال 

يصخب يعني: ال ُيجامع، 

وال يأتي الرفث من القول: 

الرديء، وال يصخب ال يتكلم 

ه 
َّ

بما ال ينبغي، فإن ساب

أحٌد أو قاتله فليقل: إني 

صائم، يعني: إن اعتديت 

 ال ُأقابلك، ال ُأكافئك 
َّ

علي

؛ 
ِّ

على ما قلَت من السب

ألني صائم، والصائم 

ا ال ينبغي، وإليك   عمَّ
ٌّ

منهي

يا أخي ويا أختي بعض 

النصائح أواًل: تقرب إلى الله 

قلبك،  طهر  ثانًيا:  بالنوافل، 

دااًل على الخير  ثالًثا:ُكن 

قال: من دل على خير، فله 

أجر فاعله. رابًعا: اإلكثار 

الدعاء: للصائم عند  من 

مستجابة  دعوة  إفطاره 

فكان عبد الله بن عمر 

غذا أفطر دعا أهله وولده 

بهم.خامًسا:ُعش  ودعا 

حلم الجنة فكر في الجنة 

الدنيا في عيناك!  تصغر 

السجود:  سادًسا:أكثر 

لقوله: أقرب ما يكون العبد 

غلى ربه وهو ساجد، 

الكتاب بقوة. سابًعا: ُخذ 

أشرف حسين

ومضات.....
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S&P تؤكد تصنيف »مقدام«
أعلنت مجموعة مقدام القابضة بأن ستاندرد آند بورز 

للتصنيف االئتماني العالمية S&P قامت بتأكيد تصنيفها 

االئتماني عند درجة gcBB. علما بأن مقدام حققت أرباحًا 

صافية بلغت 34.3 مليون ريال قطري للسنة المالية الُمنتهية 

في 31 ديسمبر 2022 مقارنة مع 28.6 مليون ريال قطري في 

2021 وبنسبة نمو بلغت 20 % ويعزى هذا النمو في صافي 
الربح بشكل رئيسي إلى نمو حجم األعمال، وبلغ العائد 

على السهم 0.504 ريال قطري للسنة المالية الُمنتهية في 31 

ديسمبر 2022.

خالل »5« سنوات وفقا لتقديرات »المركزي«

تضاعف التكنولوجيا المالية »50« مرة

أن  إلى  االستراتيجية  وأشارت 

المالية  التكنولوجيا  شركات  عدد 

شركات   6 يبلغ  حاليا  المرخصة 

شركة   12 إلى  ارتفاعها  مرجحة 

يتضاعف  أن  على   2023 عام  خالل 

3 و5 أضعاف بحلول عام  العدد بين 

.2027
استــــراتيـــجــــــيــة  وتـــستهــــــــــدف 

الخمسية  المالية  التكنولوجيا 

إلى  مؤخرا  »المركزي«  أطلقها  التي 

االستراتيجية  المبادرات  تنفيذ 

التكنولوجيا  قطاع  في  المختلفة 

المطلوبة  التحتية  البنية  وإنشاء 

قيادي  دور  عن  فضال  للسوق، 

التعاون  في  المركزي  قطر  لمصرف 

التكنولوجيا  منظومة  مستوى  على 

التي  البرامج  إطالق  مع  المالية، 

المستثمرين  جذب  إلى  تهدف 

الكفاءات  تنمية  على  والتشجيع 

الشمول  نطاق  وتوسيع  المحلية 

تمويل  خــــــالل  من  المالي 

والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات 

مزايا  وتحقيق  التأمين  وانتشار 

المؤشرات  مستوى  على  إضافية 

عدد  حيث  من  االقتصادية 

االبتكارات وإطالق منتجات وخدمات 

النضج  مؤشر  وتعزيز  جديدة 

في  المالية  الخدمات  لقطاع  الرقمي 

دولة قطر.

منح  في  »المركزي«  وتوسع 

االلكتروني  الدفع  تراخيص 

شركات   6 إلى  لتصل  للشركات 

 Ooredoo« وشركتي  نقودي  وهي: 

التابعة  موني«  أوريُد   Mony
 »iPay« وأي باي  ،Ooredoo لشركة 

وسكيب  قطر  لفودافون  التابعة 

الدفع. لحلول  و»سداد«  كاش 

وشركة بي تو ام تريدنغ.

أن  إلى  المركزي  قطر  مصرف  ونوه 

قطاع  في  العاملة  الست  الشركات 

في  »الفينتك«  المالية  التكنولوجيا 

ارتفاع  متوقعا  وظيفة   48 توفر  قطر 

تتراوح  بنسبة  الوظائف  عدد 

عام  بحلول  ضعفا  و25   20 بين 

تمكين  مع  بالتزامن  وذلك   2027
الخدمات  لمنظومة  الرقمي  التحول 

التنوع  وتعزيز  قطر،  بدولة  المالية 

االستثمارات  وجذب  االقتصادي 

مجموعة  وبناء  المباشرة  األجنبية 

في  المالية  الخدمات  مهارات 

المستقبل.

وكشف »المركزي« أن استراتيجية 

تستهدف  المالية  التكنولوجيا 

من:  لكل  تنظيمية  لوائح  إصدار 

وتكنولوجيا  الجماعي  التمويل 

الموجل  الشراء  وخدمات  التأمين 

الحقا(  وادفع  اآلن  )اشتر   BNPL
الرقمية  المصرفية  والخدمات 

ووضع  المالية  الثروات  وتكنولوجيا 

الكترونيا  عميلك  اعرف  لنظام  آلية 

الموزعة  السجالت  تقنية  طرح  مع 

المفتوحة  المصرفية  والخدمات 

السحابية  والحوسبة  والمعايير 

واآللي. والذكاء االصطناعي 

استراتيحية  مبادرات  وتتضمن 

من:  كال  المالية  التكنولوجيا 

المركزي  قطر  مصرف  تولي 

وإطالق  المركزي  القيادة  دور 

المالية  التكنولوجيا  فعالية 

مع  الدولي  والتعاون  الرائدة 

المالية  التكنولوجيا  منظومة 

بين  تعاون  برامج  وإطالق  الدولية 

والتكنولوجيا  المالية  المؤسسات 

للحدود  العابر  والتعاون  المالية 

إنشاء  ومراجعة  الكفاءات  بين 

لتوفير  متخصص  برنامج 

وتمركز  للكفاءات  تأشيرات 

مجال  في  القدرات  وبناء  الكفاءات 

وتشجيع  المالية  التكنولوجيا 

النظام  خالل  من  المحلية  الكفاءات 

لجذب  برامج  وطرح  الجامعي 

رأسمالية  وبرامج  المستثمرين 

وطرح  المالية  التكنولوجيا  لدعم 

التكنولوجيا  لدعم  حكومية  منح 

للتواصل  منتديات  وإقامة  المالية 

ومجتمع  المالية  التكنولوجيا  بين 

إطارين  ووضع  المستثمرين 

إطالق  مع  وعمودي،  أفقي  تنظميين 

متخصصة  مالية  تكنولوجيا  وحدة 

مشتركة  تحتية  بنية  وانشاء 

وتحسين  لالبتكار  ومركز  للسوق 

التجريبية  التنظيمية  البيئة 

التكنولوجيا  الختبار   sandbox
التعاون  تعزيز  مع  المبتكرة  المالية 

الدولي في مجال االبتكار.

التجريبية  البيئة  وتتخصص 

لالبتكارات   )Sandbox( التنظيمية 

»الفينتك«،  المالية  بالتكنولوجيا 

شركات  البيئة  هذه  وتستقطب 

وتوفير  إلطالق  يتطلعون  وأفرادا 

أو  مالية  تكنولوجيا  خدمات 

قائمة  مبتكرة  إلكترونية  مدفوعات 

البيئة  الفرصة من خالل  مع منحهم 

الختبار  التنظيمية  التجريبية 

ومن  المبتكرة،  وحلولهم  تقنياتهم 

والخدمات  المنتجات  تقييم  ثم 

منها  المناسب  واختيار  المقترحة 

السوق  في  وطرحها  العتمادها 

قائمة  وتشمل  رسميا،  القطري 

التكنولوجيا  قطاع  في  االبتكارات 

الرقمية  للمدفوعات  حلوال  المالية 

المحافظ  لتكنولوجيا  وتطويرا 

الدولية  والتحويالت  اإللكترونية 

حلول  جانب  إلى  المباشرة، 

البيع  نقاط  لخدمات  وابتكارات 

وسداد الفواتير، عالوة على ابتكارات 

التمويلية  الخدمات  في  تكنولوجية 

منصات  تطوير  مع  والصرافة 

للمشاريع. الجماعي  التمويل 

أن  إلى  »المركزي«  ولفت 

المالية  التكنولوجيا  استراتيجية 

الركائز  من  حزمة  إلى  تستند 

التعاون  دعم  وهي:  الرئيسية 

والقطاع  المالية  التكنولوجيا  بين 

الكفاءات  توفر  وتعزيز  المالي 

المتخصصة في منظومة الخدمات 

إلى  المال  رأس  وتوجيه  المالية 

إطار  إطالق  مع  المالية  التكنولوجيا 

للتكنولوجيا  شامل  تشريعي 

البنية  تمكين  وتعزيز  المالية، 

الدور  وتنمية  للسوق  التحتية 

التكنولوجيا  لمنظومة  القيادي 

القدرات  بناء  برامج  وإطالق  المالية، 

المستثمرين  بين  االتصال  وتعزيز 

ومعالجة  المالية  والتكنولوجيا 

الجاذبية  لتعزيز  القوانين 

في  االبتكار  وتشجيع  التنظيمية، 

بدولة  المالية  الخدمات  منظومة 

قطر.

استراتيجية  أن  وأضاف 

إلى  تسعى  المالية  التكنولوجيا 

التأمين  وشركات  البنوك  دعم 

التكنولوجيا  في  للمشاركة 

وتعزيز  الرقمية  والحلول  المالية 

المالية  التكنولوجيا  منظومة  نمو 

الدفع  خدمات  متطلبات  وتحديث 

وتحقيق  لالبتكار  معمل  وانشاء 

المركزي  التكامل بين مصرف قطر 

وتشجيع  والصناعة  التجارة  ووزارة 

الجماعي  والتمويل  االبتكار 

عيلك  )اعرف  الرقمية  والهوية 

قبول  معايير  وتحديث  الكترونيا( 

التنظيمية  البيئة  في  المشاركين 

الختبار   sandbox التجريبية 

الناشئة  التكنولوجيا  ابتكارات 

األجنبية  االستثمارات  نمو  وتمكين 

)مثل  التأمين  تكنولوجيا  وتحفيز 

وغيرها(  األسعار  مقارنة  منصات 

وتحفيز  الدولي  بالتعاون  والبدء 

ودعم  المعرفة  على  القائم  االقتصاد 

والذكاء  السحابية  الحوسبة 

السجالت  وتقنية  االصطناعي 

المصرفية  البنية  وإنشاء  الموزعة 

إدارة  واجهة  منصة          / المفتوحة 

التطبيقات.

المركزي  قطر  مصرف  وينفذ 

التحتية  البنية  تطوير  مشروع 

ويوفر  والتسويات  الدفع  ألنظمة 

الخدمات  من  حزمة  المشروع 

ألول  طرحها  سيتم  التي  الجديدة 

توفير  وهي:  قريبا  قطر  في  مرة 

الفورية  والحواالت  الدفع  خدمات 

وخدمات  ساعة   24 مدار  على 

الحقا(  وادفع  اآلن  )اشتر  االئتمان 

قابل  مستقبلي  دفع  نظام  وإنشاء 

النمو  دعم  على  وقادر  للتطوير 

عدد  وزيادة  قطر  دولة  في  السكاني 

سنوات   10 الـ  لمدة  المعامالت 

المقبلة.

المشروع  فإن  لـ»المركزي«  ووفقا 

خدمات  توفير  يتضمن  الجديد 

نظام  توفير  على  تشتمل  جديدة 

بين  البيني  بالتشغيل  يسمح 

حسابا  كانت  سواء  الدفع  عمليات 

إلكترونية  محفظة  أو  بنكيا، 

الدمج،  سهولة  إلى  باالضافة 

التطبيقات  المشروع  يدعم  حيث 

شركات  من  كل  لخدمة  المفتوحة 

والمؤسسات  المالية  التكنولوجيا 

رقابي  نظام  توفير  مع  المالية 

المركزي  قطر  لمصرف  يسمح 

المعامالت  جميع  على  بالرقابة 

المعلومات  سرية  على  والحفاظ 

الدفع  أنظمة  معظم  دمج  على  عالوة 

ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر 

وتعزيز  تنظـــــــيم  وأخيرا  المركزي، 

المالية  والـــــمراكز  الســــــيولة  إدارة 

وتــــقاص  تسوية  عمليات  وتطوير 

حسابات  على  المنفـــذة  الحركات 

المشاركة. المالية  المؤسسات 

أن  إلى  »المركزي«  ولفت 

ستؤثر  المالية  التكنولوجيا 

تطوير  خالل  من  المجتمع  على 

الهوية  وتحديد  السداد  عمليات 

ودعم  سلسة  مالية  خدمات  لتقديم 

النقدية  غير  للتعامالت  التحول 

خالل  من  المالي  الشمول  وتعزيز 

ومفاهيم  الجماعي  التمويل  إدخال 

وتطبيق  المضمنة  التمويل 

كافة  في  الرقمية  المالية  الخدمات 

القطاعات.

للتكنولوجيا  قطر  مركز  ويعد 

األولى  المحلية  الحاضنة  المالية 

نمو  لتعزيز  المخصصة  والوحيدة 

برامج  المركز  ويوفر  المالي  القطاع 

والفرص للوصول  واإلرشاد  التدريب 

شبكة  مع  والتواصل  التمويل  إلى 

والخبراء،  المرشدين  من  عالمية 

مبتكرة  حلول  لتقديم  سعيا 

المؤسسات  تواجه  التي  للتحديات 

المالية.

للتكنولوجيا  قطر  مركز  ويتعاون 

الجهات  مع  باستمرار  المالية 

القطاع،  هذا  في  الرئيسية  المعنية 

المالية  المؤسسات  ذلك  في  بما 

التكنولوجيا  خدمات  ومقدمي 

ومراكز  الدفع،  حلول  وشبكات 

العالمية  المالية  التكنولوجيا 

والهيئات  األكاديمية  واألوساط 

عقده  إلى  باإلضافة  التنظيمية، 

التكنولوجيا  مراكز  مع  شراكات 

سنغافورة  في  األخرى  المالية 

وتركيا  المتحدة  والمملكة 

والسويد.  ونيجيريا  وأستراليا 

الدولي  النقد  صندوق  وبحسب 

يمكن  المالية  التكنولوجيا  فإن 

الشمول  زيادة  في  قطر  تساعد  أن 

اإلقراض  دائرة  وتوسيع  المالي، 

والمتوسطة،  الصغيرة  للمشاريع 

الدولي  النقد  صندوق  دعم  وقد 

األولي  االختبار  في  »المركزي«  نهج 

خالل  من  المالية  للتكـــــنولوجيا 

 sandbox الرملي  الصندوق  بيئة 

المنظــــــميــــــــــن  مـــــــع  والتـــعــــاون 

الدوليين.

المركزي  قطر  مصرف  ويركز 

من  الدفع  معامالت  تحويل  على 

إلى  )الورقية(  النقدية  األدوات 

وتطوير  اإللكترونية،   األدوات 

للدفع،  السليمة  التحتية  البنية 

قطر  رؤية  أهداف  مع  يتماشى  بما 

إلى  تهدف  التي   ،2030 الوطنية 

نقدي.   غير  مجتمع 

2020 أطلق المركزي  وبنهاية مارس 

الهاتف  عبر  للدفع  قطر  نظام 

وسيلة  يوفر  الذي   )QMP( الجوال 

اإللكتروني  للدفع  وآمنة  جديدة 

استكمال  بعد  وذلك  الفوري، 

متطلبات  وجميع  التحتية  البنية 

اإللكتروني  للدفع  المركزي  النظام 

ألفضل  ووفقا  الدولة،  مستوى  على 

مجال  في  العالمية  الممارسات 

الهاتف الجوال. الدفع عبر  خدمات 

البنوك  دشنت   2021 عام  وفي 

خدمة  طريق  عن  الدفع  خدمات 

تمرير  بمجرد  وذلك   ،Apple Pay
الخاصة   Apple Watch أو   iPhone
أو  البيع،  نقاط  أجهزة  فوق  بهم 

من  والدفع  اإلنترنت  عبر  التسوق 

 .Macو ،iPadو ،iPhone خالل

طرحت   2022 أغسطس  وفي 

 Google Pay البنوك القطرية خدمة 

بجميع  االئتمانية  بطاقاتها  لحاملي 

بإمكانهم  أصبح  حيث  أنواعها 

تعمل  التي  أجهزتهم  إلى  إضافتها 

لعميات   WearOSو أندرويد  بنظام 

الدفع بدون لمس بكل سهولة. 

نوفمبر  في  كذلك  البنوك  وكشفت 

 Samsung خدمة  توفير  عن   2022
Wallet وهي خدمة دفع آمنة وسهلة 
بطاقات  حاملي  لجميع  االستخدام 

والبطاقات  واالئتمان  الخصم 

يمتلكون  الذين  الدفع  مسبقة 

سامسونج. أجهزة 

{  مصرف قطر المركزي

توقعات بنمو عدد شركات القطاع »5« أضعاف بحلول »2027«»12« مليون ريال القيمة االقتصادية المضافة المباشرة حاليا

 إنشاء برنامج 
متخصص 

لتوفير 
تأشيرات 

للكفاءات

 طرح منح 
حكومية 

لدعم 
التكنولوجيا 

المالية

سعيد حبيب كتب

قالت استراتيجية التكنولوجيا 
المالية الصادرة عن مصرف قطر 

المركزي إن القيمة االقتصادية 
المضافة المباشرة لقطاع 

التكنولوجيا المالية »الفينتك« في 
قطر تبلغ 12 مليون ريال متوقعة 

تضاعفها بنسبة تتراوح بين 40 و50 
مرة بحلول عام 2027.

 خطة لتعزيز مؤشر 
النضج الرقمي لقطاع 

الخدمات المالية

تطوير المحافظ اإللكترونية والتحويالت الدولية المباشرة تحديث متطلبات خدمات الدفع وإنشاء معمل لالبتكار

إصدار لوائح تنظيمية للتمويل 

الجماعي و»اشتر اآلن وادفع الحقا« 

 تحسين البيئة التنظيمية 

التجريبية sandbox الختبار االبتكارات

 تحقيق التكامل بين مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة 



خيمة رمضانية 
بفندق سوق الوكرة

المالذ  الوكرة،  سوق  فندق  أطلق 

الوكرة  سوق  في  الواقع  المثالي 

العروض  من  مجموعة  القديم، 

التي يقدمها إحتفاء بشهر  المميزة 

رمضان الكريم، والتي تم تصميمها 

وأصالة  سحر  لتجسد  خصيصًا 

الضيافة القطرية. 

الراغبين  لضيوفه  الفندق  ويقدم 

الشهر  والهدوء خالل  االسترخاء  في 

الرمضانية  خيمته  الفضيل، 

»إمشوط«  ومطعم  النافورة  بجانب 

اإلفطار  وجبات  تقدم  والتي 

أشهى  تتضمن  التي  والسحور 

المتميزة،  والمأكوالت  األصناف 

الطازجة  المشاوي  إلى  باإلضافة 

الحي  الطهي  محطة  توفرها  التي 

الحلويات  من  واسعة  وتشكيلة 

والمشروبات الرمضانية. 

الرمضانية  الخيمة  وتتيح 

التمتع  فرصة  الفندق  لضيوف 

أذان  من  بدءا  فريدة  بتجربة 

اإلفطار  ببوفيه  لالستمتاع  المغرب 

الحساء،  أصناف  أشهى  لتذوق 

والمخبوزات، وتشكيلة من األجبان 

الباردة  المقبالت  وركن  المتنوعة، 

المتنوعة  والسلطات  والساخنة، 

العالمية،  األطباق  من  ونخبة 

الطازجة  المشاوي  إلى  باإلضافة 

الحي  الطهي  محطة  توفرها  التي 

الحلويات  من  واسعة  وتشكيلة 

والمشروبات الرمضانية. 

والجمعة،  الخميس  يومي  وخالل   

لضيوف  الرمضانية  الخيمة  توفر 

لتذوق  الفرصة  الوكرة  سوق  فندق 

أشهى األطباق والمأكوالت من خالل 

الساعة  من  بدءًا  السحور  بوفيه 

 1:00 الساعة  ولغاية  مساًء   09:30
فجرًا. ولعشاق الخيارات المتعددة 

توفر  السريعة  الوجبات  من 

السبت  من  الرمضانية  الخيمة 

الزوار  أمام  الفرصة  األربعاء  إلى 

واألطباق  المأكوالت  بأشهى  للتلذذ 

الطعام  قوائم  خالل  من  العالمية 

كافة  لتناسب  مسبقًا  المجهزة 

األذواق وترتقي لتطلعات الضيوف.

ولمشاركة أفراد المجتمع فرحتهم 

يرحب  السعيدة  المناسبة  بهذه 

مأدبتي  خالل  الوكرة  سوق  فندق 

دون  باألطفال  والسحور  اإلفطار 

 %  50 وبخصم  مجانًا،  السادسة 

لألطفال دون االثني عشر عامًا.

تجدد  متميزة  فرصة  ولتأمين   

الراحة  توفر  والحيوية  النشاط 

سوق  فندق  أعلن  النفسية، 

السبا  عرض  توفيره  عن  الوكرة 

الفضيل  الشهر  خالل  الرمضاني 

 60 لمدة  المساج  يتضمن  والذي 

 60 لمدة  الوجه  ومساج  دقيقة، 

محترفين  خبراء  قبل  من  دقيقة 

وحريرية  ناعمة  لمسة  إلضافة 

وتدلل  التوتر  إزالة  على  تساعد 

حواس الضيوف. 

من  تخلو  ال  مميزة  تجربة  ولتوفير 

الهدوء والسكينة ولالستمتاع بعالم 

فندق  أعلن  والرفاهية،  الرخاء  من 

اإلقامة  عرض  عن  الوكرة  سوق 

المميز بدءًا من 22 مارس ولغاية 20 

إفطار  وجبتي  يضم  والذي  ابريل، 

وسحور لشخصين، باإلضافة إلى 

السبا،  عالجات  على   %  20 خصم 

مجانًا  للغرفة  ترقية  وإمكانية 

وإمكانية  الغرف(،  توفر  )حسب 

تسجيل الوصول المبكر والمغادرة 

المتأخرة )حسب توفر الغرف(.

من  شريحة  أكبر  رغبات  ولتلبية   

لحظاتهم  ومشاركتهم  المجتمع 

المبارك،  الشهر  خالل  المميزة 

والسحور  اإلفطار  عروض  ستتوفر 

خالل  من  الخارجية  والطلبات 

»طلبات«  مثل  الذكية  التطبيقات 

و»سنونو«.

{ أجواء رمضانية ساحرة

الدوحة          $

من خالل طرح العروض والخصومات.. وبالخيام الرمضانية

خياما  القطرية  الفنادق  وأقامت 

وديكورات  متميزة  بتصميمات  مبهرة 

عالوة  رمضان،  أجواء  تستلهم 

الطعام  قوائم  من  حزمة  طرح  على 

والسحور  اإلفطار  وباقات  الرمضانية 

العربية  بين  المقدمة  األطباق  وتتنوع 

والعالمية أيضا بينما لم يغب األطفال 

بعض  قدمت  حيث  المشهد  عن 

الفنادق خصومات رمضانية لهم.

 وقالت السيدة أمينة الجيدة مساعدة 

مديرة التسويق بفندق رافلز وفيرمونت 

الدوحة إن الفنادق تتنافس على تقديم 

الستقطاب  خاصة  رمضانية  عروض 

النهاية بصالح  العمالء وهذا يصب في 

العروض  أمامهم  تتنوع  الذين  العمالء 

خياراتهم  من  يوسع  مما  الفندقية 

ويزيد من القدرات التنافسية لقطاعي 

الضيافة والفنادق المحلي.

وفيرمونت  رافلز  فندقي  أن  وأضافت 

رمضان  شهر  طوال  يقدمان  الدوحة 

أبرزها  العروض،  من  حزمة  المبارك 

شرفة  في  والسحور  اإلفطار  عرض 

الدوحة،  رافلز  فندق  في  كتارا  أبراج 

تناول  تجارب  الستكشاف  فرص  مع 

الطعام الحصرية واالستمتاع بعروض 

رمضان  شهر  أطباق  من  بدًءا  عديدة، 

اإلفطار  عروض  وحتى  الخاصة 

والسحور الحصرية والتي تضم قائمة 

والمعدة  الشهية  األطباق  من  مميزة 

خاصة  األذواق،  كافة  وترضي  ا 
ًّ

حصري

بوجبة  لالستمتاع  يتطلعون  الذين 

واألصدقاء،  العائلة  برفقة  اإلفطار 

هذا  الرمضانية  التجربة  ووصفت 

إن  وقالت  والمبتكرة،  بالفريدة  العام 

الهواء  في  اإلفطار  يمكنهم  الصائمين 

وشاعرية  حالمة  أجواء  وسط  الطلق 

على  بانورامية  بإطالالت  والتمتع 

رافلز  فندقي  ان  وأضافت  البحر، 

تجربة  يقدمان  الدوحة  وفيرمونت 

فندقية رمضانية مذهلة.

الجعبري  رامي  السيد  قال  جهته  ومن 

باي  بوينتس  فور  فندق  عام  مدير 

المحلية  الفنادق  أن  الدوحة  شيراتون 

معدالت  تراجع  تعويض  إلى  تسعى 

من  الفندقية(  )اإلقامة  اإلشغال 

األغذية  قطاع  إيرادات  تعزيز  خالل 

الرمضانية  الخيام  عبر  والمشروبات 

والسحور  لإلفطار  باقات  وإطالق 

الجماعي  اإلفطار  حفالت  وتنظيم 

من  لحزمة  الرمضانية  والغبقات 

الجهات والشركات.

ولفت إلى حرص إدارة الفندق على طرح 

متميزة  والسحور  لإلفطار  طعام  قوائم 

ومتطلبات  تطلعات  جميع  وتلبي 

العمالء، مغلفة بالطابع العربي بشكل 

بالفخامة  تتمتع  ديكورات  مع  كبير 

وذلك  الرمضانية  واألجواء  والتميز 

بأسعار في متناول الجميع.

سليمان  وسام  السيد  قال  وبدوره 

ريجيس  سانت  فندق  عام  مدير 

على  كبيرا  طلبا  هناك  أن  الدوحة 

مقابل  والمشروبات  األغذية  قطاع 

الفندقية  الغرف  على  الطلب  إنحسار 

طرح  على  الفنادق  تتنافس  وبالتالي 

والسحور  اإلفطار  حيث  من  األفضل 

حيث  من  سواء  الرمضانية  والغبقات 

للعمالء  خاصة  خصومات  تقديم 

من  أو  والشركات،  والمجموعات 

الطعام  وقوائم  الخدمات  تنويع  حيث 

السوقية،  الحصة  لتوسيع  المقدمة 

يستفيد  المنافسة  هذه  أن  إلى  منوها 

منها الجمهور بشكل كبير.

وأضاف أن األيام األولى من شهر رمضان 

في العادة ال تشهد إقباال كبيرا.. الزخم 

يتصاعد بشكل ملحوظ بعد العشرة 

من  سواء  رمضان  شهر  من  األولى  أيام 

الرمضانية  الغبقات  حجوزات  حيث 

والمؤسسات،  للشركات  السنوية 

إقبال  مستويات  حيث  من  حتى  أو 

األفراد غير أننا نتوقع إقباال كبيرا على 

خيمتنا خالل شهر رمضان الكريم. 

عامر  السيد  قال  جانبه  ومن 

الداخلية  ضرابسة مدير عام الحفالت 

الخيمة  ومسؤول  والخارجية 

ريجيس  سانت  بفندق  الرمضانية 

عززت  الرمضانية  الخيام  إن  الدوحة 

الفندقية،  والخصومات  العروض  من 

الفنادق  من  واسع  قطاع  أقام  حيث 

الستقطاب  رمضان  بمناسبة  خيام 

العمالء مبينا أن فندق سانت ريجيس 

متميزة  رمضانية  خيمة  يقيم  الدوحة 

الشهر  أجواء  تستلهم  بتصميمات 

جميع  تلبي  طعام  قوائم  مع  الكريم 

والعمالء  الزوار  ومتطلبات  تطلعات 

عروض  الفندق  طرح  إلى  منوها 

في  الراغبة  والمجموعات  للشركات 

وحفالت  الرمضانية  الغبقات  تنظيم 

اإلفطار السنوي.

سعرية  باقات  طرح  الفندق  أن  وبين 

حيث  رمضان  في  لعمالئه  خاصة 

والسحور  رياال   250 اإلفطار  سعر  يبلغ 

سانت  فندق  حرص  مؤكدا  رياال،   270
دائما  يكون  أن  على  الدوحة  ريجيس 

أفخم  تضم  التي  األرقى  الوجهة 

قطر  في  العالمي  الطراز  ذات  المطاعم 

ودفع  تعزيز  في  تألقه  يواصل  أن  وفي 

الضيافة  قطاع  ضمن  تميزه  عجلة 

المحلية.

{ وسام سليمان { أمينة الجيدة { رامي الجعبري

{ الفنادق تتنافس بالغبقات واإلفطار والسحور

{ عروض خاصة تطرحها الفنادق في رمضان

منافسة رمضانية فندقية.. مشتعلة
رامي الجعبري: زيادة إيرادات قطاع األغذية والمشروباتأمينة الجيدة: تزايد المنافسة يصب في صالح العمالء

وسام سليمان: نستعد لحجوزات الغبقات السنوية للشركات

عامر ضرابسة: الخيام الرمضانية عززت من العروض

تتنافس الفنادق المحلية على إطالق 
حزمة من العروض والخصومات الخاصة 

للعمالء والمجموعات والشركات بأسعار 
تشجيعية خالل شهر رمضان، فيما 

تنوعت الخيام الرمضانية التي تستضيفها 
الفنادق هذا العام، وتحولت إلى مضمار آخر 

للتنافس على استقطاب العمالء حيث 
تعوض إيرادات قطاع األغذية والمشروبات 

انخفاض إيرادات اإلشغال واإلقامة 
الفندقية في الشهر الكريم.

كتب         عوض التوم
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خيام تعليمية لضحايا الزلزال

مسّيرة انتحارية تركية

اعتماد اتفاق ما بعد بريكست

تالميذ  يتلقى  األناضول-  عفرين- 

في  دروسهم  الزلزال  من  متضررون 

»صفوف  إلى  تحويلها  جرى  خيام 

دراسية« في بلدة جنديرس بمنطقة 

عفرين شمال غربي سوريا.

المناطق  أكثر  من  جنديرس  وتعد 

جراء  السوري  الشمال  في  تضررا 

ضرب  الذي  المزدوج  الزلزال  كارثة 

 6 في  سوريا  وشمال  تركيا  جنوب 

فبراير/  شباط الماضي.

المجلس  معطيات  وبحسب 

المحلي فقد تضررت 24 مدرسة من 

أصل 45 مدرسة يدرس فيها 40 ألف 

طالب في البلدة.

وتم تخصيص 9 من المدارس التي 

صمدت في الزلزال إليواء المنكوبين، 

فيما ُأغلقت المدارس المتضررة من 

أجل سالمة الطالب.

تم  مدنية،  منظمات  من  وبدعم 

صفوف  إلى  خيام   10 تحويل 

 40 دراسية تستوعب كل منها نحو 

طالبا.

الدروس  بتقديم  معلمون  ويقوم 

الخيام  في  للطالب  طوعي  بشكل 

القاسية،  الشتاء  ظروف  رغم 

التالميذ  بقاء  عدم  على  منهم  حرصا 

محرومين من الدراسة.

كل  فقدوا  الذين  التالميذ  وبنتظر 

لتلبية  العون  يد  الزلزال  في  شيء 

المدرسية. احتياجاتهم 

وفي حديث لألناضول قالت الطالبة 

تيماء أسود )11 عاما(، إنها جاءت مع 

إلى منطقة عفرين  إدلب  أسرتها من 

لحظات  وعاشت  عام،  نحو  قبل 

مرعبة خالل الزلزال.

كانت  التي  المدرسة  أن  وأوضحت 

منكوبين  إيواء  تم  فيها  تدرس 

الدروس حاليا في  وأنها تتلقى  فيها، 

أن  في  رغبتها  عن  وأعربت  خيمة، 

تصبح طبيبة في المستقبل.

شركة  تمكنت  األناضول-  أنقرة- 

مسيرة  طائرة  تطوير  من  تركية 

التي  الجهود  إطار  في  انتحارية، 

التركية  الدفاعية  الصناعات  تبذلها 

مجال  في  حلول  تطوير  أجل  من 

»روبيت  شركة  ونجحت  الدفاع.. 

لصناعة  التركية  تكنولوجي« 

طائرة  بتطوير  المسيرة،  الطائرات 

األغراض  متعددة  انتحارية  مسيرة 

اختبارات  وإجراء  ثابت،  بهيكل 

الطيران بنجاح.

األغراض  متعددة  المسيرة  الطائرة 

»عذاب«،  اسم  تحمل  والتي 

قدر  أكبر  جذب  من  مؤخرا  تمكنت 

الصناعات  قطاع  في  االهتمام  من 

المسيرات  قطاع  وخاصة  الدفاعية، 

غير المأهولة.

طويل  بمدى  المسيرة،  وتتميز 

من  أكبر  حموالت  نقل  على  وقدرة 

الشركة  تخطط  فيما  نظيراتها، 

التفجير  اختبارات  إلجراء  المنتجة 

في المستقبل القريب.

مدير  قال  لألناضول،  حديث  وفي 

تكنولوجي«،  »روبيت  شركة 

من  »تعتبر  إنها  فرات،  سلجوق 

في  تركيا  في  الرائدة  الشركات 

مجال أمن المعلومات«.

 15 منذ  »تعمل  الشركة  أن  وأضاف 

في  مبتكرة  حلول  تطوير  على  عاما 

وقد  الدفاعية،  الصناعات  مجال 

الماضيين  العامين  خالل  تمكنت 

هذا  في  مبتكرة  منتجات  تطوير  من 

المجال«.

نجحت  »الشركة  أن  إلى  وأشار 

مسيرة  طائرة  تطوير  في  مؤخرا 

متعددة  )انتحارية(  كاميكازية 

وأتمت  دلتا،  جناح  بهيكل  األغراض 

بنجاح اختبارات الطيران الالزمة«.

المملكة  أضفت  ب-  ف.  أ.  لندن- 

المتحدة واالتحاد األوروبي أمس طابعا 

بعد  ما  لمرحلة  اتفاق  على  رسميا 

بروتوكول  تعديل  حول  بريكست 

عليه  وافق  بعدما  الشمالية،  إيرلندا 

المشرعون من الطرفين رغم تمرد في 

ريشي  الوزراء  رئيس  حزب  صفوف 

سوناك. 

البريطاني  الخارجية  وزير  ووقع 

رئيسة  ونائب  كليفرلي  جيمس 

ماروس  األوروبية  المفوضية 

خالل  وندسور«  »إطار  سيفكوفيتش 

اجتماع لجنة مشتركة في لندن. 

البريطانيون  المشرعون  وصادق 

من  مهم  جزء  على  ساحقة  بغالبية 

معارضة  مواجهة  في  األربعاء،  االتفاق 

السابق  الحكومة  لرئيس  شديدة 

من  وغيره  جونسون  بوريس 

المحافظين المتشددين المشككين 

بمؤسسات االتحاد األوروبي. 

»مكابح  المسمى  البند  وحصل 

للمشرعين  يتيح  الذي  ستورمونت« 

اإليرلنديين الشماليين رفض تطبيق 

األوروبي  لالتحاد  جديدة  قواعد  أي 

على  البريطانية،  المقاطعة  هذه  في 

دعم 515 نائباً في مقابل معارضة 29 

آخرين.. وقال كليفرلي قبيل اجتماع 

الجمعة »بالموافقة الرسمية على إطار 

وندسور، فإننا نفي بالتزامنا بتوفير 

إليرلندا  الرؤية  ووضوح  االستقرار 

الشمالية«. وأضاف »اإلطار هو أفضل 

صفقة إليرلندا الشمالية«.

التعاون  من  مزيد  إلى  »أتطلع  وتابع 

في  األوروبي  االتحاد  مع  الفعال 

األمن  مثل  الرئيسية،  المسائل 

والطاقة«.. ورغم وحدة الموقف أمس 

االنقسامات  فتح  الجديد  االتفاق  أعاد 

القديمة داخل حزب سوناك. 

جنديرس السورية

متعددة األغراض بهيكل ثابت

المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي

سقوط »11« قتيال

ضربات أميركية على سوريا

بيروت- أ. ف. ب- ُقتل 11 مقاتاًل مواليًا إليران جراء ضربات 

شرق  في  تنفيذها  األميركي  الجيش  أعلن  »دقيقة«  جوية 

بطائرة  هجوم  على  ردًا  الجمعة،   - الخميس  ليل  سوريا 

مسّيرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وجرح ستة آخرين.

واستهدف هجوم بطائرة مسّيرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع 

لقوات  قاعدة  في  صيانة  »منشأة  الخميس  األميركية، 

أدى  ما  سوريا«،  شرق  شمال  في  الحسكة  قرب  التحالف 

عسكريين  خمسة  وإصابة  أميركي،  »متعاقد  مقتل  إلى 

أميركيين ومقاول أميركي آَخر«.

تعتبر  األميركية  االستخبارات  أجهزة  أن  البنتاغون  وأعلن 

الدفاع  وزير  وقال  المنشأ«.  »إيرانية  طيار  بدون  الطائرة 

األميركي لويد أوستن إنه بتوجيهات من الرئيس جو بايدن 

ضربات  بشن  األميركية  المركزية  القيادة  »لقوات  أذن 

جوية دقيقة الليلة )الماضية( في شرق سوريا ضد منشآت 

تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري اإليراني«.

المرصد السوري  األميركية، وفق ما ذكر  وطالت الضربات 

سوريا،  شرق  في  عّدة  مواقع  الجمعة،  اإلنسان  لحقوق 

داخل  إليران  موالية  لمجموعات  أسلحة  مستودع  أبرزها 

مدينة دير الزور، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل ستة من 

عناصرها. كذلك استهدف القصف مواقع في بادية مدينة 

الميادين وريف البوكمال، ما أدى إلى مقتل خمسة مقاتلين 

موالين لطهران، في حصيلة جديدة.

وذكر الجيش األميركي أن هجوم الطائرة المسيرة تسبب 

إلى  نقلهم  استلزمت  ومتعاقد  جنود  لثالثة  إصابات  في 

العراق للعالج، حيث يملك تحالف تقوده الواليات المتحدة، 

ويحارب بقايا تنظيم الدولة اإلسالمية، منشآت طبية.

جرى  اآلخرْين  المصابْين  أن  الدفاع  وزارة  أضافت  كما 

سوريا.  غرب  شمال  في  الموجودة  القاعدة  في  عالجهما 

معتاد  غير  مصابين،  وستة  واحد  قتيل  المذكور،  والعدد 

الهجوم بطائرات  أن محاوالت  الرغم من  إلى حد كبير على 

مسيرة على جنود أميركيين في سوريا شائعة نوعًا ما.

األميركية،  القوات  وأبرزها  الدولي  التحالف  قوات  وتنتشر 

شرق  شمال  في  وحلفائها  الكردية  القوات  نفوذ  مناطق  في 

وشرق سوريا، كما توجد القوات األميركية في قاعدة التنف 

جنوبًا الواقعة قرب الحدود األردنية والعراقية.

فرانس  لوكالة  الرحمن  عبد  رامي  المرصد  مدير  وقال 

برس إن »مجموعات موالية لطهران، متمركزة قرب مدينة 

سقط  الجمعة،  صباح  صواريخ  ثالثة  أطلقت  الميادين، 

اثنان منها في حرم حقل العمر، من دون أضرار، فيما سقط 

قاعدة  يضم  الذي  الحقل  قرب  مدني«  منزل  على  الثالث 

تنظيم  ضد  الدولي  التحالف  تقود  التي  األميركية  للقوات 

الدولة اإلسالمية.

المجموعات  من  مقاتل  ألف   15 نحو  وجود  المرصد  ويقّدر 

في  إليران  الموالية  والباكستانية  واألفغانية  العراقية 

المنطقة  في  وتحديدًا  بالنفط،  الغنية  الزور  دير  محافظة 

ودير  العراق  مع  الحدودية  البوكمال  مدينتي  بين  الممتدة 

الزور مرورًا بالميادين.

{  خيام جرى تحويلها إلى »صفوف دراسية« في بلدة جنديرس 

{  »عذاب«.. مسّيرة انتحارية تركية بقدراتفائقة

قاعدة أميركية في سوريا 

تقييد وصول الفلسطينيين لألقصى

فرضت  األناضول-  الله-  رام 

على  قيودا  أمس،  إسرائيل، 

من  الفلسطينيين  وصول 

مدينة  إلى  الغربية  الضفة 

القدس ألداء صالة الجمعة في 

المسجد األقصى.

لألناضول،  عيان  شهود  وقال 

عزز  اإلسرائيلي  الجيش  إن 

المؤدية  المعابر  على  قواته 

ودّقق  القدس،  مدينة  إلى 

الفلسطينيين،  هويات  في 

ورفض دخول بعضهم.

شمالي  قلنديا  معبر  وشهد 

 ،»300« وحاجز  القدس، 

جنوبي المدينة، ازدحاما على 

الضفة  من  الدخول  بوابات 

باتجاه القدس.

بدوره، قال عبد العزيز األسعد 

)60 عاما(، إنه حاول عدة مرات 

عبر  القدس  لمدينة  الدخول 

وفي  العسكرية  قلنديا  حاجز 

بطاقته  فحص  يتم  مرة  كل 

دخوله  ويرفض  الشخصية، 

بحجة »المنع األمني«.

لألناضول:  األسعد  وأضاف 

تقدم  أنها  تدعي  »إسرائيل 

هذه  الواقع  في  تسهيالت 

على  تقييد  يحدث  ما  كذبة، 

الحركة ومنع العبادة«.

»غالبية  أن  وذكر 

رفض  عليهم  الفلسطينيين 

الواقع كوننا تحت  أمني، هذا 

احتالل«.

إسرائيل  أصدرت  واإلثنين، 

سكان  دخول  بشأن  قرارا 

للقدس  الغربية،  الضفة 

الجمعة  صالة  ألداء  الشرقية 

بالمسجد األقصى.

تسمح  القرار  وبموجب 

اإلسرائيلية،  السلطات 

للنساء بكافة األعمار، واألطفال 

الذكور حتى 12 عاما، والرجال 

إلى  الوصول  عاما،   55 فوق 

القدس دون تصاريح مسبقة، 

على  الحصول  تشترط  فيما 

رمضان  خالل  الصالة  تصريح 

 55 إلى   45 من  الرجال  على 

عاما.

نائب رئيس مجلس األمن الروسي:

عمليــــــة أوكرانيـــــا متواصلـــــة
اعتبر  وكاالت-  عواصم- 

نائب  ميدفيديف  دميتري 

رئيس مجلس األمن الروسي أن 

العسكرية  العملية  انتهاء  موعد 

غير  أوكرانيا  في  الروسية 

غير  من  أنه  إلى  مشيرا  محدد، 

الجيش  يصل  أن  المستبعد 

كييف  العاصمة  إلى  الروسي 

»إذا لزم األمر«.

وقال ميدفيديف في تصريحات 

الخطأ  »من  أمس:  صحفية 

انتهاء  توقيت  عن  التحدث 

الخاصة  الروسية  العملية 

عدم  إلى  داعيا  أوكرانيا«،  في 

التسرع في التساؤل عن مدتها.

أي  استبعاد  يمكن  »ال  وأضاف 

حاجة  هناك  كانت  إذا  شيء، 

فيجب  كييف،  إلى  للوصول 

إلى  أو  كييف،  إلى  الذهاب 

لفوف«.

نائب  أكد  أخرى،  جهة  من 

الروسي  األمن  مجلس  رئيس 

توريدها  تم  التي  األسلحة  أن 

والمتخصصون  كييف  إلى 

معها  وصلوا  الذين  األجانب 

للقوات  مشروعة  أهدافا  تعتبر 

الروسية.

 - الروسية  الحرب  والتزال 

أكثر  منذ  مستمرة  األوكرانية 

المعارك  احتدام  وسط  عام  من 

أجل  من  الجانبين  بين 

باخموت  مدينة  على  السيطرة 

شمالي  الواقعة  الصناعية 

إقليم  في  دونيتسك  مقاطعة 

أوكرانيا. دونباس شرقي 

في  أشخاص  خمسة  وقتل 

مركز  على  روسية  ضربة 

بلدة  في  اإلنسانية  للمساعدة 

أعلنت  ما  على  أوكرانيا،  بشرق 

في  الجمعة،  الطوارئ  أجهزة 

موسكو  قوات  تواصل  وقت 

منطقة  على  للسيطرة  عملياتها 

دونيتسك.

الطوارئ  أجهزة  وقالت 

»بلدة  إن  تلغرام  على 

تعرضت  كوستيانتينيفكا 

ليل  خالل  صاروخي  لقصف 

الصواريخ  أحد  مارس.  آذار/    24
واحد«،  طابق  من  مبنى  أصاب 

ورجلين  نساء  ثالث  أن  مضيفة 

الضربة. قتلوا في 

األوكراني  الرئيس  وكان 

قال  زيلينسكي  فولوديمير 

تأخير  المقبول  غير  من  إنه 

 - واعتبر  باألسلحة،  إمدادهم 

اجتماع  إلى  موجهة  كلمة  خالل 

سماه  ما  أن  األوروبي-  المجلس 

بالده  تزويد  في  »التأخير« 

بأنه  المدى  بعيدة  بصواريخ 

آخر  جانب  ومن  بالفعل،  كبير 

روسي  مسؤول  يستبعد  لم 

إلى  بالده  قوات  ذهاب  كبير 

أو لفيف في أوكرانيا. كييف 

وكالة  نقلت  آخر،  جانب  من 

عن  األميركية  بلومبرغ 

أشخاص مطلعين، أن مؤسس 

الروسية  فاغنر  مجموعة 

إلى  يفغيني بريفوزين، يسعى 

الخاصة  قواته  عمليات  تقليص 

في أوكرانيا، وذلك بعد أن نجح 

قطع  في  الروسي  الجيش  قادة 

من  عنه  الرئيسية  اإلمدادات 

والذخيرة.  الرجال 

المؤسسة  إن  الوكالة  وقالت 

روسيا  في  والسياسية  األمنية 

على  بريفوزين  إلى  تنظر  باتت 

فهو  ولذلك  متزايد«،  »تهديد  أنه 

القوى  في  نقص  من  يعاني 

أوكرانيا،  في  والذخيرة  العاملة 

نزالء  تجنيد  من  ُمنع  أن  بعد 

يمثلون  الذين  السجون 

للتجنيد،  األساسي  مصدره 

وحرم من اإلمدادات. {  دميتري ميدفيديف



أخيرًا، أي بعد ثالث سنوات على انفجار 

أكبر أزمة مالية واقتصادية في تاريخ 

لبنان والمنطقة، قرر مجلس النواب 

االنتقال إلى العمل الجدي واستدعاء وزراء 

ومديرين وموظفين ومقاولين، وفي مقدمهم 

حاكم البنك المركزي، لمساءلتهم حول 

أعمالهم وقراراتهم واستثماراتهم التي 

تسببت، مع سواها، بذلك االنفجار الذي 

ينعكس اليوم مأساة ال حدود لها، يدفع 

ثمنها اللبناني الذي وثق بالمصارف 

وأودع لديها جنى حياته ليكتشف انها لم 

ترع األمانة باألمس وال تكترث بتصحيح 

األوضاع اليوم، بل تستمر مع الحاكم 

بأمره في استخدام التضخم، الذي 

ينزع اللقمة من فم الطفل والدواء من يد 

المريض، لتخفيض ديونها والفوز بكل 

الفوائد العالية التي غنمتها عليها منذ 

منتصف تسعينيات القرن الماضي 

وأودعتها تباعًا في مالذات خارجية »آمنة«.

إن المجلس بقراره هذا يتخذ مسارًا 

محفوفًا بالمخاطر؛ ألن من سيتصدى 

له ليس حفنة من المصرفيين أو مواقع 

معزولة في اإلدارة، وانما شبكة جهنمية 

متعددة الرؤوس واسعة النفوذ لها اتباع 

في كل مكان، ومن بينها مجلس النواب 

نفسه واالعالم ومختلف أجهزة الدولة 

والقطاع الخاص.

والمجلس الذي استفاق على »المنهبة« 

التي تجري على رؤوس األشهاد سيكتشف 

أن معظم القوانين التي سّنها ال يؤخذ بها، 

وأن معظم مؤسسات الدولة ال تعمل، وإن 

الحاجة تكمن في تنفيذ القوانين وتفعيل 

القضاء متابعًة للتحقيقات وإصدارًا 

لألحكام، كما تكمن في إلزام الحكومة 

تبني االصالحات المطروحة والكف عن 

خدمة األكثر فسادًا في المجتمع والتوجه 

إلى مراجعة الذات حتى يتوقف النهج 

المخزي الذي ال زلنا نشهد فصوله في 

أكثر من موقع.

وال يفوت المجلس الكريم، مترقبًا توافق 

الخارج على اسم الرئيس العتيد، أن 

يحاول النهوض لمعالجة جوانب من 

المأساة فيبدأ في مراجعة الذات، شأنه 

شأن الحكومة، ليكتشف كم كانت 

الفرص الضائعة ثمينة، وكم كانت 

المبادرات المطلوبة مفقودة، فيحاول 

انقاذ ما يمكن انقاذه بالمساءلة ووضع 

المعنيين أمام مسؤولياتهم.

وحتى ال نضيع في صخب األحداث 

ومرويات األطراف وانكار المعتمدين 

وضغوط الكواليس ال بأس من افتتاح 

المجمع المرتقب انعقاده بأسئلة يتلهف 

الجمهور، لسماع ردود المسؤولين عنها 

إلسقاط الغموض وكشف الحقيقة 

بشأنها لما لذلك من أثر مهم في معرفة ما 

جرى ومن المسؤول وكيفية النهوض من 

المستنقع الرهيب.

وخالل السنوات الماضية طرح الرأي العام 

العديد من االسئلة األساسية ومنها:

أواًل: لماذا لم يصدر حتى اآلن التقرير 

المتعلق بالتحقيق الجنائي لحسابات 

البنك المركزي على الرغم من أن موعد 

الصدور قد تم تخطيه عدة مرات ؟

ثانيًا: ما هي حقيقة الهندسات المالية 

ولماذا ال يكشف حاكم مصرف لبنان ومعه 

أصحاب المصارف عن مالبسات هذه 

الهندسات وكلفتها الباهظة على المال 

العام؟

ثالثا: هل أنجزت المصارف مهمة الرسملة 

التي ندبت نفسها لها والتي أصر عليها 

حاكم البنك المركزي في تعميماته 

األولى محددا لمهل تم إهمالها؟.

رابعا: لسؤال حاكم البنك المركزي 

ووزير المالية عن حجم الكتلة النقدية 

ومن سمح بزيادتها إلى مستويات خيالية 

خالل وقت قياسي مما ألهب األسواق 

ورفع األسعار وترك الناس فريسة الجوع 

والمرض.

خامسا: لسؤال بعض أصحاب المصارف 

فيما اذا كانوا في بداية األزمة عام 2019 قد 

سهلوا ألصحاب الرساميل سحب ودائعهم 

أو تحويلها إلى الخارج عندما كانت البنوك 

مقفلة بالتفاهم بينها وبين الحاكم 

والحكومة.

وبعد ثمة أسئلة كثيرة في الذهن يمكن 

طرحها خاصة فيما يتعلق بالقرارات 

الفردية للحاكم وأخرها القرار المفاجئ 

باضافة 16 مليار دوالر للدين العام، بدون 

أي مسوغ قانوني، علمًا بأن قرارًا أسطوريًا 

من هذا النوع يحتاج إلى مناقشات 

ومداوالت ومشاركات لم تخطر في بال 

الحاكم، أما الستهتاره بالجميع وأما 

لجهله، ال سيما أن معرفته بالشؤون 

المالية والنقدية محدودة كما تبين من 

التجارب المأساوية التي أدخل االقتصاد 

اللبناني في لجتها بالتعاون مع أصحابه 

في المصارف ومؤسسات الدولة.

إلى ذلك، ثمة أسئلة كثيرة تخص أعضاء 

المجلس المركزي ومفوض الحكومة 

لدى البنك المركزي ولجنة الرقابة على 

المصارف وهيئة التحقيق الخاصة فضاًل 

عن وزراء المالية المتعاقبين الذين فاتهم 

أن يمارسوا حق الرقابة الحكومية على 

أعمال البنك المركزي ونشاطاته.

يبقى من الضروري القول بأن الرأي العام 

يريد من المبادرة المعلنة من مجلس 

النواب أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ 

مصحوبة بالحزم وااللتزام والشفافية 

في مقاربة الظواهر التي حولت الليرة 

اللبنانية إلى المستودعات الرديئة 

وحّولت المسؤول اللبناني إلى متسول 

للقروض والمساعدات والمواطن اللبناني 

إلى كائن يعيش ما تبقى من حياته على 

صفيح حارق ال يرحم الصغير وال الكبير.

ال يمكن استمرار الصمت أمام ما ترتكبه حكومة االحتالل من 

إعالن رسمي للحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها وأن 

إصرارها على تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب العربي 

الفلسطيني ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد األقصى يهدف إلى 

تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس لصالح عمليات تهويد 

المدينة وسرقة تاريخها وإرثها، ويمثل هذا القرار اعتداء صارخا 

على صالحيات األوقاف اإلسالمية وإمعانا في تهويد المسجد 

األقصى، كون أن الحكومة اإلسرائيلية تمعن في انقالبها على 

االتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسة فرض األمر الواقع واألوامر 

العسكرية التي تحقق مصالح حكومة االحتالل القائمة على 

التهويد والسرقة ونهب االراضي الفلسطينية، في ظل غياب األفق 

السياسي والتدمير الممنهج للجهود العربية والدولية الهادفة إلى 

خلق فرص حوار متقدم يؤدي لوقف هذا الدمار ويعيد العملية 

السلمية إلى مكانتها.

 ما يجري من اعتداءات على المسجد األقصى يتحمل رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي مسؤوليته شخصيا كونه أصبح الراعي 

لجماعات التطرف من المستوطنين، وبذلك يتحمل المسؤولية 

الكاملة والمباشرة عن هذه االقتحامات ونتائجها ومخاطرها وما 

يترتب عليها من انعاسات خطيرة على طبيعة الصراع وعلى 

أية جهود مبذولة لوقف التصعيد اإلسرائيلي؛ ألنه من أخذ 

قرار التصعيد وهو من أعلن صراحًة سماحه للمستوطنين 

باالقتحامات واستباحة األقصى.

وضمن مفهومها للصراع الديني نظمت مجموعات الهيكل التابعة 

للمستوطنين عمليات متتالية القتحام المسجد األقصى على 

شكل مجموعات، حيث باتوا يحرصون على أداء الطقوس 

التلمودية بشكل عنصري وينفذون جوالت استفزازية في باحاته، 

ويرفعون علم االحتالل تحت حماية جنود االحتالل اإلسرائيلي، 

وبات اقتحام االقصى بمثابة سياسة جديدة لحكومة التطرف 

االسرائيلية يستخدمها رئيس وزراء الحكومة بالتصريح 

للمستوطنين بتنفيذ االقتحامات المتتالية للهروب إلى االمام؛ 

من أجل الحفاظ على بقاء حكومته ولذلك باتت هذه الحكومة 

تنفذ سياسة التطرف وتدعم األحزاب اليمينية التي تتبنى 

الفكر االستيطاني وتدعو لطرد العرب من القدس وتهويد المدينة 

المقدسة. السماح للمستوطنين باقتحام المسجد األقصى 

المبارك، يعد تحديا سافرا للمجتمع الدولي وللعالمين العربي 

واإلسالمي وتجاهال لجميع الدعوات والجهود الدولية التي تطالب 

بالعدالة وإخراج القدس من الصراع الديني وخصوصا مع حلول 

شهر رمضان الكريم، إال أن هذا القرار بالعودة لالقتحامات يعبر 

عن ازدرائه لتلك الجهود وتحدي للوضع التاريخي القانوني القائم 

وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني لألقصى وباحاته.

وال بد من إطالق الحملة الدولية الواسعة لتشمل المؤسسات 

الدولية واإلقليمية لفضح جريمة االحتالل وممارسات 

المستوطنين في القدس واستهدافهم للمسجد األقصى والذي 

يسعى من خاللها إلى اعالن الحرب على الشعب الفلسطيني 

ووضع حد لسياسات االحتالل التصفوية والتي تستهدف الحقوق 

التاريخية والشرعية الفلسطينية.
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كل ما صدر عن الحكومة 

اإلسرائيلية حتى اآلن يؤكد 

على حقيقة مفادها أنها ليست 

في وارد التعاطي نهائيا مع أي 

فرصة يمكن أن تلوح لتحقيق 

السالم، ليس بسبب األقوال 

الصادرة عنها فحسب، ولكن 

بسبب ما تقوم من سن وتشريع 

المزيد من القوانين االستعمارية 

والتصريحات  العنصرية، 

التحريضية التي تصدر عن 

أكثر من مسؤول في االئتالف 

اإلسرائيلي الحاكم، وكلها تجد 

صداها بشكل يومي في انتهاكات 

وجرائم قوات االحتالل وميليشيا 

المستوطنين، بما يؤكد أن 

الكيان اإلسرائيلي يتنكر لجميع 

االتفاقيات الموقعة مع الجانب 

الفلسطيني، في دليل قاطع على 

غياب شريك السالم اإلسرائيلي.

ما يحدث ال يمكن وقفه ما لم 

يضغط المجتمع الدولي، وفي 

مقدمته الواليات المتحدة، 

بصورة حقيقية وفاعلة تؤدي 

إلى إلزام دولة االحتالل بوقف 

جميع إجراءاتها األحادية غير 

القانونية، ويفرض عليها إرادة 

السالم الدولية، ويلزمها االنخراط 

في مفاوضات سياسية جادة 

مع الجانب الفلسطيني وفقا 

لمرجعيات السالم الدولية، وفي 

مقدمتها قرارات الشرعية الدولية 

ومبدأ حل الدولتين ومبادرة 

السالم العربية.

إن التصريحات الصادرة عن 

الوزير اإلسرائيلي الفاشي 

سموتريتش، تؤكد بما ال يدع 

مجاال للشك، تنكر الحكومة 

الموقعة  اإلسرائيلية لالتفاقيات 

وتمردها على القانون الدولي، 

وطبيعة ما تخطط له، وهو 

يستدعي ردا دوليا حازما وحاسما 

يتجاوز لغة »االنتقاد« على 

استحياء، إلى إجراءات فعالة 

عبر مجلس األمن، من شأنها 

السماح بتنفيذ حل الدولتين، 

الذي توافق عليه المجتمع الدولي 

بأسره، وفرض إرادة السالم قبل 

انفجار األوضاع، على اعتبار أن 

االنتهاكات اإلسرائيلية ال يمكن 

للفلسطينيين تحملها أكثر مما 

فعلوا.

تدمير 
فرص السالم

مخطط تهويد القدس وتزوير التاريخ

 سري القدوة
كاتب عربي

معركة وجود 
ال حدود

عي المفاجأة من تصريحات  لماذا ندَّ

المستوطن اإلسرائيلي وزير مالية الكيان 

»سموتريتش«، مع أنه كرر فقط الفكرة 

التي قام عليها ومن أجلها الكيان المحتل، 

رغم أن »سموتريتش« يشغل منصب وزير؛ 

لكنه ليس من الصهاينة الذين يمتلكون 

عمقًا حقيقيًا، ولذلك فإن تصريحاته 

السابقة والحالية تندرج تحت مفهوم النفخ 

اإلعالمي الشعبوي الذي يبحث عن أهداف 

انتخابية، وهذه نفس منهجية العديد 

ممن سبقوه ومنهم »بينيت« الذي اعتدى 

جنوده على جنازة »شيرين أبو عاقلة« رغم 

عدم رضا داعمي وجود الكيان المحتل، كما 

هو الحال مع تصريحات »سموتريتش«، 

ورغم ذلك غادر »بينيت« المشهد السياسي 

ي حنين. بخفَّ

ال تخلو حكومة من حكومات االحتالل من 

شخصية مثيرة للجدل تشغل الرأي 

العام بتصريحات تستحوذ على االهتمام 

الشعبي، وهي بذلك تغطي على أحداث 

أخرى قد تكون ذات قيمة أعلى، مثاًل في 

الكيان الصهيوني حاليًا أزمة تعديل قانون 

القضاء، لذلك لسنا مع إعطاء زخم إعالمي 

يبحث عنه صانع القرار الصهيوني من خالل 

إثارة الجدل وتحويل البوصلة بعيدًا عن 

الحدث الرئيسي.

أما الموقف األميركي فهو كالعادة، يعتمد 

سياسة »الكيل بمكيالين« عندما يتعلق 

األمر بالكيان الصهيوني، فهو مرتبط وجوديًا 

بالدعم األميركي، بل إنه أهم المصالح 

االستراتيجية ألمريكا في المنطقة، لذلك 

ال يجب أن نعول كثيرًا على أي موقف 

سياسي أميركي، ألنه في أحسن األحوال 

لن يكون أكثر من مجرد كالم عام في مؤتمر 

صحفي، بينما الحقيقة أن تلك الخريطة 

تتواجد في مكاتب العديد من الصهاينة 

صناع القرار في أميركا.

إن عودة طرح مفهوم »أرض الميعاد« يعني 

تدويل االحتالل، وهو ما يقود إلى المواجهة 

الكبرى، المواجهة الوجودية التي ال تقبل 

القسمة على اثنين، ولن ينقذنا من حالة 

الوهن التي وصلنا لها إال باإلسالم، فهذه األمة 

قد جربت خالل القرن الماضي العديد من 

األفكار واألشخاص، وتبقى العودة لإلسالم 

هي من سيحيي هذه األمة من سباتها 

العميق.

علي أبو صعيليك

كاتب أردني

من قريب

عربي بوست

لبنان.. صدقية مجلس النواب على المحك

بشارة مرهج
وزير لبناني سابق

الرأي العام يريد من 
المبادرة المعلنة أن 
تأخذ طريقها إلى 
التنفيذ مصحوبة 
بالحزم وااللتزام 

والشفافية 

 رأي $

رأي اليوم

- alsbahps@yahoo.com
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حكومة نتانياهو لن تلتزم

استبعاد تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ
رام الله- األناضول       - رغم 

اتفاق االجتماع الخماسي 
في مدينة شرم الشيخ 

المصرية، على التمسك 
بتحقيق التهدئة في 

األراضي الفلسطينية، 
لكنه من المستبعد أن 

يكون مؤثرا على أرض 
الواقع.

واألحد، استضافت 
شرم الشيخ قمة أمنية 

خماسية من مسؤولين 
سياسيين وأمنيين 

رفيعي المستوى، 
من مصر وفلسطين 

وإسرائيل واألردن 
والواليات المتحدة.

واستبعد خبراء 
فلسطينيون في أحاديث 

مع األناضول، إمكانية 
تنفيذ إسرائيل التزامات 
االجتماع، لعدم التزامها 

بالتفاهمات السابقة 
واستمرارها بالبناء 

االستيطاني وعمليات 
اقتحام المدن وتنفيذ 

اغتياالت.

وتأتي القمة في وقت تصاعد فيه التوتر 

الغربية  الضفة  أنحاء  في  حاد  بشكل 

وسط  األخيرة،  األشهر  خالل  المحتلة 

متكررة  إسرائيلية  عسكرية  مداهمات 

على البلدات الفلسطينية.

أصدر  االجتماع،  ختام  في  أمنية  قمة 

ضرورة  إلى  خلص  بيانا  المشاركون 

األراضي  في  التهدئة  بتحقيق  التمسك 

عقد  على  االتفاق  مع  الفلسطينية، 

أبريل/   في  ذاتها،  بالمدينة  جديد  لقاء 

نيسان المقبل.

عدة  على  االتفاق  البيان  وتضمن 

التزامات بشأن التهدئة والسعي إلحياء 

2014، من  المجمدة منذ  السالم  عملية 

والسالم  واالستقرار  األمن  »تعزيز  بينها 

لإلسرائيليين والفلسطينيين على حد 

سواء«.

أقروا  المشاركين  أن  البيان  وأضاف 

اتخاذ  أجل  من  »السعي  ضرورة 

الثقة  وتعزيز  الثقة  لبناء  إجراءات 

المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي 

مع القضايا العالقة )دون تحديدها( عن 

طريق الحوار المباشر«.

للحد  آلية  »استحداث  على  واتفقوا 

والتصريحات  للعنف،  والتصدي  من 

في  تتسبب  قد  التي  والتحركات 

األوضاع  تحسين  الموقف،  اشتعال 

مع  الفلسطيني  للشعب  االقتصادية 

رفع هاتين اآلليتين لالجتماع المقبل«.

وقبل يوم من االجتماع، طالبت فصائل 

منفصلة  بيانات  في  فلسطينية 

السلطة الوطنية بعدم المشاركة فيه، 

والجبهة  »حماس«،  حركة  بينها  من 

وحركة  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 

الجهاد اإلسالمي، وحزب الشعب.

مشاركة  رفض  على  البيانات  واتفقت 

بحضور  المفاوضات  في  السلطة 

التي تستهدف مقاومة  ممثل إلسرائيل 

تستغل  كما  الفلسطيني،  الشعب 

من  مزيد  لشن  االجتماعات  تلك  مثل 

العدوان بحقه.

 90 نحو  قتل   ،2023 العام  بداية  ومنذ 

فلسطينيا على يد القوات اإلسرائيلية، 

فيما  فلسطينية،  معطيات  بحسب 

قتل 14 إسرائيليا في هجمات منفصلة 

خالل الفترة نفسها.

السياسي  الخبير  التوتر  ينهي  ال 

أن  يرى  حرب،  جهاد  الفلسطيني 

تخفيف  على  يعمل  قد  األمني  »البعد 

»ال  أنه  مؤكدا  ينهيه«،  لن  لكنه  التوتر، 

ظل  في  التفاهمات،  لتطبيق  إمكانية 

إشارة  في  إسرائيلية«،  يمينية  حكومة 

بنيامين  الوزراء  رئيس  حكومة  إلى 

نتانياهو.

»الحكومة  إن  لألناضول،  حرب  وقال 

التفاهمات  تلك  عن  تخلت  اإلسرائيلية 

على الفور، عبر تصريحات لمسؤولين 

أكد  الذي  لنتنياهو  أبرزها  فيها، 

استمرار حكومته مالحقة أي فلسطيني 

يعتدي على اإلسرائيليين«.

بمالحقة  نتانياهو  تعهد  واألحد، 

باإلرهاب،  إياهم  متهما  الفلسطينيين 

إيذاء  يحاولون  الذين  »كل  إن  وقال 

الوصول  سيتم  إسرائيل،  مواطني 

ومهندسي  اإلرهابيين  إلى  نصل  إليهم. 

اإلرهاب في كل مكان«.

المالية  وزير  قال  نفسه،  اليوم  وفي 

»الصهيونية  حزب  زعيم  اإلسرائيلي 

بتسلئيل  المتطرف  اليميني  الدينية« 

سموتريتش، إنه »ال يوجد شيء اسمه 

لم  اختراع  هو  بل  فلسطيني،  شعب 

يتجاوز عمره 100 عام«، على حد وصفه.

)تنفيذ  فالمسألة  »إذن،  حرب:  وأضاف 

التزام  بعدم  تتعلق  التفاهمات( 

لالتفاقيات  احترامها  أو  إسرائيل، 

مدار  على  السابقة  والتجربة  الموقعة، 

السنوات األخيرة تثبت ذلك«.

الفلسطينية  »السلطة  أن  إلى  ولفت 

إبطال  أو  حركة  تقييد  على  قادرة  غير 

عليها  يقدم  قد  )هجوم(  عملية  أي 

خارج  تنفذ  كونها  الفلسطينيين، 

مناطق  في  األمنية،  سيطرتها  منطقة 

)الفلسطيني(،  والداخل  والقدس،  )ج(، 

وهي مناطق تسيطر عليها إسرائيل«.

 1995 لعام   »2 »أوسلو  اتفاقية  وصّنفت 

تخضع  »أ«  مناطق:   3 الضفة  أراضي 

و»ب«  كاملة،  فلسطينية  لسيطرة 

ومدنية  إسرائيلية  أمنية  لسيطرة 

إسرائيلية  لسيطرة  و»ج«  فلسطينية، 

كاملة، وتشكل األخيرة نحو 60 بالمائة 

من مساحة الضفة.

في  ماضية  »إسرائيل  حرب:  وتابع 

سياسة البناء االستيطاني واالقتحامات 

المستوطنين  وشن  واالعتداءات، 

مؤكدا  الفلسطينيين«،  على  الهجمات 

فكل  للتوترات،  المسبب  »إسرائيل  أن 

تلك الجرائم سببها االحتالل«.

الفلسطيني  »الشعب  أن  على  وشدد 

يريد التخلص من االحتالل اإلسرائيلي، 

قد  وأمنية  اقتصادية  إجراءات  يريد  وال 

السبب  تزيل  وال  التوتر  من  تخفف 

الرئيسي وهو االحتالل«.

أن  إلى  باإلشارة  حديثه  واختتم 

فما  السياسي،  األفق  هو  »األساس 

لدى  تفاؤلية  نظرة  هناك  يكن  لم 

في  االحتالل  بإنهاء  الفلسطينيين 

العنف  مسألة  تبقى  المنظور،  المدى 

قائمة ومتجددة«.

االنتقاء اإلسرائيلي مدير مركز القدس 

القدس  لجامعة  التابع  للدراسات 

يرى  عوض،  رفيق  أحمد  الفلسطينية 

تكون  قد  التفاهمات  تنفيذ  »إمكانية  أن 

بحكومة  القرار  صناع  لتعدد  منعدمة، 

يمين  أحزاب  من  المشكلة  إسرائيل 

بمفاصل  يتحكمون  متطرف  ويمين 

الحكم«.

»تفاهمات  إن  لألناضول،  عوض  وقال 

شرم الشيخ وقبلها العقبة، إذا ما تركت 

من  وتطبقها  تفسرها  فإنها  إلسرائيل، 

منظورها، فتطبق ما تريد وتنتقي منها 

ما يتماشى مع سياستها«.

عقدت  الماضي  شباط  فبراير/    26 وفي 

العقبة  بمدينة  اجتماعا  ذاتها  األطراف 

عقد  خالله  تقرر  الذي  األردن،  جنوبي 

استمرار  وسط  الشيخ،  شرم  اجتماع 

اإلسرائيلية  واالقتحامات  المواجهات 

والتنديدات العربية المستمرة ضدها.

الختامي  »البيان  أن  عوض  وأضاف 

يجب  لم  الشيخ(  شرم  في  )الصادر 

أو يرد على  على المخاوف الفلسطينية 

األسئلة الهامة، وهي هل يتوقف االحتالل 

الفلسطينيين  قتل  عن  اإلسرائيلي 

والمصادرة )للمنازل( وإنكار التسوية؟«.

إلى  يؤدي  ال  أمني  األمر  »إبقاء  أن  وأكد 

سياسي  أفق  يكون  أن  فاألصل  نتائج، 

يفضي إلى إنهاء االحتالل«.

»واشنطن  أن  إلى  السبب  وأرجع 

وموازنتها  االحتالل،  وتشرعن  تدعم 

وعنف  الفلسطينيين  عمليات  بين 

المستوطنين خطأ، لذا فال دور حقيقي 

أن  يجب  التي  بالقمة  للمشاركين 

ترعى وتراقب )األوضاع في فلسطين(«.

أن  على  حديثه  ختام  في  وشدد 

شهر  رمضان  شهر  أن  تروج  »إسرائيل 

دموي، لكي ترتكب جرائم بحق الشعب 

الفلسطيني، بدعوى محاربة اإلرهاب«.

وزير  أوعز  الجاري  آذار  مارس/    6 وفي 

بن  إيتمار  اإلسرائيلي  القومي  األمن 

غفير بمواصلة هدم منازل فلسطينيين 

يبدأ  الذي  رمضان  خالل  بالقدس 

الخميس 23 مارس.

البث  هيئة  أشارت  نفسه،  اليوم  وفي 

في  كتيبة  تدريب  إلى  اإلسرائيلية، 

مدينة اللد )وسط(، لتكون »بمثابة فرقة 

استعداد  من  كجزء  خاصة،  حماية 

خالل  محتملة  الضطرابات  الشرطة 

شهر رمضان الوشيك«.

يبوس  مركز  مدير  أما  ضيقة  فرص 

خاص( سليمان  )فلسطيني  للدارسات 

أمام  الفرص  »نافذة  أن  فيرى  بشارات، 

الشيخ  شرم  قمة  مخرجات  تنفيذ 

من  مجموعة  نتاج  وذلك  جدا،  ضيقة 

العوامل«.

وأوضح بشارات، لألناضول، أن »العامل 

األول هو استمرارية التهديد اإلسرائيلي 

عمليات  عبر  اليومي  شبه  الميداني 

قواتها  من  مباشرة  واغتيال  استعراض 

على  فتعمل  فلسطين  بمدن  خاصة 

إثارة الشارع وخلق تحد ورد فعل«.

وأضاف أن التهديد اإلسرائيلي يتسبب 

اليومي  السلوك  ضبط  قدرة  »عدم  في 

ما  الضفة،  شوارع  في  للمستوطنين 

يعني تهديد المواطنين الفلسطينيين 

الرئيسية  الشوارع  من  العبور  خالل 

بين المحافظات«.

بين  بالفجوة  »مرتبط  الثاني،  العامل 

القيادة  وتحرك  الفلسطيني  الشارع 

السياسية، فال توافق وانسجام بينهما، 

ألنه ال يوجد قناعة أن االحتالل سيمنح 

على  مقابل  دون  للفلسطينيين  شيئا 

وفق  والحقوق«،  الوطني  البعد  حساب 

بشارات.

»الرؤية  أن  في  الثالث  العامل  ويتمثل 

اللقاءات  مخرجات  عليها  تقوم  التي 

)بشرم الشيخ( ضمن اإلطار األمني فقط 

وليس السياسي، وهذا يشكل مخاوف 

فلسطيني  تصادم  وقوع  إمكانية  من 

على  اإلسرائيلي  الضغط  نتاج  داخلي 

الفلسطينيين«.

التصادم  مخاوف  أن  بشارات،  وأوضح 

الضغط  بسبب  الداخلي  الفلسطيني 

أكبر  »محفزا  سيكون  اإلسرائيلي، 

من  للهروب  االحتالل،  مع  المواجهة  أمام 

الصدام الداخلي«.

يتعلق  الرابع،  العامل  أن  إلى  وأشار 

الميدان  »تطورات  أن  إذ  بالميدان، 

أي  في  أكثر  تتحكم  التي  اليومية 

مواقف، وهذا خاضع لظروف خارج إطار 

الترتيبات السياسية واألمنية«.

حديثه  الفلسطيني  الباحث  ليختتم 

لوقوع  الميدان »يمكن  أنه في  بالتأكيد 

بشكل  األوراق  خلط  يعيد  أن  حدث  أي 

إلى  عليه  بناء  الحالة  لتتطور  سريع، 

المواجهة بديال عن االستقرار«.

نــــص البيــــــــان الختـــــــــامي

التقى  العربية،  مصر  جمهورية  لدعوة  تلبية 

وأردنيون  مصريون  وسياسيون  أمنيون  مسؤولون 

في  بارزون  وأميركيون  وفلسطينيون  وإسرائيليون 

مارس  آذار/     19 في  المصرية  الشيخ  شرم  مدينة 

2023، وذلك استكمااًل للتفاهم الذي تم التوصل إليه 
في العقبة باألردن في 26 شباط/   فبراير 2023.

أجرت األطراف الخمسة مناقشات مستفيضة حول 

على  التوترات  حدة  من  التخفيف  وأساليب  ُسبل 

بهدف  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  األرض 

بين  سلمية  لتسوية  التوصل  أمام  السبيل  تمهيد 

اإلسرائيليين والفلسطينيين.

وسعيا وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ، اتفقت 

األطراف على اآلتي:

األمن  بتعزيز  التزامهم  المشاركون مجددا  أكد   -  1
والفلسطينيين  لإلسرائيليين  والسالم  واالستقرار 

التهدئة  تحقيق  بضرورة  وأقروا  سواء،  حد  على 

العنف،  من  مزيد  وقوع  دون  والحيلولة  األرض  على 

لبناء  إجراءات  اتخاذ  أجل  من  السعي  عن  فضال 

سياسية،  آفاق  وفتح  المتبادلة  الثقة  وتعزيز  الثقة 

الحوار  طريق  عن  العالقة  القضايا  مع  والتعاطي 

المباشر.

الوطنية  والسلطة  إسرائيل  حكومة  جددت   -  2
المشترك  والتزامهما  استعدادهما  الفلسطينية 

األحادية  اإلجراءات  إلنهاء  فوري  بشكل  بالتحرك 

لفترة من 3 إلى 6 أشهر. 

على  الشأن  هذا  في  مجددًا  الجانبان  أكد   -  3
السابقة  االتفاقيات  بكافة  الراسخ  التزامهما 

الوطنية  للسلطة  القانوني  الحق  خاصة  بينهما، 

الفلسطينية في االضطالع بالمسؤوليات األمنية في 

المنطقة )أ( بالضفة الغربية، تماشيًا مع االتفاقيات 

هذا  تحقيق  أجل  من  معا  سيعمالن  كما  القائمة، 

الهدف.

للحد  آلية  استحداث  على  الجانبان  اتفق   -  4
والتصريحات  والتحريض  للعنف  والتصدي  من 

والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف. 

بكافة  التزامهما  على  مجددا  الجانبان  أكد   -  5
االتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على 

اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن 

طريق الحوار المباشر.

 6 - اتفقت األطراف على إرساء آلية التخاذ الخطوات 

للشعب  االقتصادية  األوضاع  لتحسين  الالزمة 

يسهم  بما  سابقة  التفاقيات  طبقًا  الفلسطيني 

للسلطة  المالي  الوضع  تعزيز  في  كبير  بشكل 

الوطنية الفلسطينية. 

بعدم  االلتزام  على  ُمجددا  األطراف  أكدت   -  7
لألماكن  القائمة  التاريخية  بالوضعية  المساس 

جددت  كما  وقواًل-  فعاًل  القدس-  في  المقدسة 

الوصاية  أهمية  على  الصدد  هذا  في  التأكيد 

الهاشمية/   الدور الخاص للمملكة األردنية الهاشمية. 

استمرار  أهمية  على  ُمجددا  األطراف  أكدت   -  8
عن  فضاًل  الصيغة،  هذه  إطار  في  االجتماعات  عقد 

تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس إلجراء مفاوضات 

مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين للتوصل 

إلى سالم شامل وعادل ودائم.

مصر  لجمهورية  تقديرها  عن  األطراف  أعربت   -  9
فضال  االجتماع،  هذا  واستضافة  لتنظيم  العربية 

إيجابية،  لنتائج  تحقيقه  لضمان  مساعيها  عن 

إلى  للتوصل  يهدف  الذي  الرئيسي  دورها  وكذا 

تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على 

التهدئة واالستقرار في المنطقة.

{ الفصائل الفلسطينية تعلن رفضها لنتائج االجتماع
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توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونخ
أعلن بايرن ميونخ، أمس الجمعة، رسميا، نهاية رحلة المدرب األلماني جوليان 

ناجلسمان مع الفريق األول، بعد أقل من عامين على توليه المهمة.

وأصدر النادي األلماني، بيانا رسميا جاء فيه: »قرر بايرن ميونخ االستغناء عن 

الرئيس  قبل  من  القرار  هذا  اتخاذ  »تم  وأضاف:  ناجلسمان«.  جوليان  المدرب 

التنفيذي أوليفر كان، وحسن صالح حميديتش عضو مجلس اإلدارة، بالتشاور 

مع رئيس النادي هيربيرت هاينر«. كما أعلن البايرن، في الوقت ذاته، تعيين 

األلماني توماس توخيل مدربا للفريق، خلفا لصاحب ال35 عاما.

2025، ويشرف على  30 يونيو  ونص البيان على: »يوقع توخيل على عقد حتى 

تدريب الفريق ألول مرة يوم اإلثنين المقبل«.

الشيخ تميم بن محمد.. نائب رئيس أم صالل يؤكد لـ الوطن:

هزمنـــا العربي بجـــدارة

محمد  بن  تميم  الشيخ  سعادة  أعرب 

عن  صالل  أم  نادي  رئيس  نائب  ثاني  آل 

ان  بعد  والتأهل  بالفوز  الكبيرة  سعادته 

العربي  النادي  على  الفوز  فريقه  حقق 

بهدفين مقابل هدف والتأهل لنهائي بطولة 

.Ooredoo كأس

 وقال نائب رئيس نادي أم صالل ان فريقه 

في  العربي  أمام  ومثيرة  قوية  مباراة  قدم 

جاسم  استاد  على  اقيمت  التي  المواجهة 

بن حمد بنادي السد… مشيًرا إلى ان فريق 

أم صالل استحق الفوز والتأهل للنهائي.

وأضاف سعادة الشيخ تميم: مواجهة االمس 

مستوى  الصقور  فيها  وقدم  قوية  كانت 

… وتابع سعادته: رغبة  جيدا أمام العربي 

كبيرة..  كانت  والتأهل  الفوز  في  العبينا 

األول  بالشوط  النتيجة  في  تأخرنا  حيث 

األخير  بالوقت  العودة  في  نجحنا  لكننا 

التي بذل فيها العبونا جهدا كبيرا  للمباراة 

نجوم  وتمكن  الثاني  الشوط  في  خاصة 

الهدف  ثم  التعادل  هدف  إحراز  من  الفريق 

المواجهة في  الذي كانت  الوقت  الثاني في 

طريقها إلى ركالت الترجيح.

لن  صالل:  أم  نادي  رئيس  نائب  وأضاف 

نقلل من جهد وتألق العربي الذي قدم مباراة 

مجهودا  بذلوا  شباب  العبون  ولديه  جيدة 

قابله إصرار  ان كل هذا  اال  وتابع:  كبيرا.. 

للمباراة  والعبور  الفوز  تحقيق  على  كبير 

النهائية في البطولة وقد حققنا هدفنا.

وحول مباراة الدحيل في نهائي البطولة قال 

سعادة الشيخ تميم بن محمد آل ثاني: مع 

الدحيل،  لفريق  وتقديرنا  احترامنا  كامل 

ستكون  البطولة  لختام  التأهل  وبعد 

يلعب  فريق  وكل  متساوية  الحظوظ 

سنبذل  جانبنا  ومن  اللقب  تحقيق  ألجل 

التي  البطولة  قصارى جهدنا للتتويج بهذه 

ستمنحنا دافعا كبيرا.

آل  محمد  بن  تميم  الشيخ  سعادة  ونوه 

مشروع  حق  هو  باللقب  الفوز  أن  إلى  ثاني 

وهو  اللقب  إحراز  أجل  من  سيعملون  ولهذا 

ما سيدعم الفريق معنوًيا.

 QNB نجوم  دوري  في  وموقفه  الفريق  وعن 

وتواجده في المراكز المتأخرة في البطولة 

آل  محمد  بن  تميم  الشيخ  سعادة  قال 

يشبه  وال  يشبهنا  ال  الحالي  وضعنا  ثاني: 

من  جهد  بكل  وسنعمل  اليه،  خططنا  ما 

مع  الفريق  تواجد  على  المحافظة  أجل 

فرصة  امامه  الفريق  وان  خاصًة  الكبار 

وال  مصيرنا  يحدد  من  اننا  حيث  جيدة، 

ننتظر مساعدة من احد ونحن قادرون على 

نغادر  تجعلنا  إيجابية  نتائج  نحقق  ان 

مع  موقعنا  إلى  وتعيدنا  االخيرة  المراكز 

أندية الوسط.

هدفنا الكأس أمام الدحيل.. 
ووجودنا في النهائي يؤكد أننا األفضل 

على مستوى المنتخبات.. رونالدو:

»المشاركة األكثر« فخور بـ
البرتغال،  منتخب  قائد  رونالدو  كريستيانو  أعرب 

أمام  حققه  الذي  التاريخي  باإلنجاز  سعادته  عن 

األمم  لكأس  المؤهلة  التصفيات  في  ليشتنشتاين، 

البرتغال  تشكيلة  رونالدو،  ودخل   .)2024 )يورو  األوروبية 

الالعبين  أكثر  ليصبح  ليشتنشتاين،  لمواجهة 

مباراة   197 برصيد  المنتخبات  مستوى  على  مشاركة 

 196 يمتلك  الذي  المطوع  بدر  الكويتي  متجاوزا  دولية، 

مواجهة.

العديد  »لدي  »تويتر«:  على  حسابه  عبر  رونالدو،  وكتب 

من المشاعر الطيبة للعودة للعب مرة أخرى والتسجيل 

فخور  لي..  بالنسبة  خاص  ملعب  وفي  لمنتخبنا 

اإلطالق على مستوى  األكثر مشاركة على  الالعب  بكوني 

على  للفيفا  تابع  رسمي  حساب  وذكر  المنتخبات«. 

موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: »197 مباراة بقميص 

يحطم  رونالدو  كريستيانو  الدون  البرتغال..  منتخب 

الرقم القياسي التاريخي لعدد المباريات الدولية«.

روني:

كين األفضل في تاريخ إنجلترا
قال واين روني، نجم الكرة اإلنجليزية السابق، 

إن هاري كين قائد منتخب بالده، يستحق 

أن يكون أفضل مهاجم في تاريخ إنجلترا، 

لألسود  التاريخي  الهداف  أصبح  بعدما 

الثالثة. 

دي  لفريق  الفني  المدير  روني،  وكتب 

صحيفة  في  األميركي،  يونايتد  سي 

صعب  كين  أن  الجمعة،  أمس  »تايمز« 

المستقبليين  المهاجمين  على  المهمة 

في  رغبته  مقارنا  اإلنجليزي،  للمنتخب 

روبرت  البولندي  بالنجم  األهداف  تسجيل 

ليفاندوفسكي. 

وأضاف: »حينما حطمت الرقم القياسي في تسجيل األهداف بقميص 

هاري  كان   ،2015 عام  سبتمبر  في  سويسرا  أمام  اإلنجليزي  المنتخب 

كين أول العب يحتفل معي بذلك الهدف«.

{ واين روني

عوض الكباشي كتب

العنابي بالتصنيف الرابع

»30« مارس.. قرعة 
كأس آسيا للناشئين
حدد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 30 مارس الجاري 

موعدا إلقامة حفل قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 

17 عاما 2023، والمقرر في العاصمة التايالندية 
بانكوك.

وتقام البطولة في مدينتي بانكوك وتشونبوري 

بتايالند على مدار 18 يوما من 15 يونيو إلى غاية 2 

يوليو المقبلين.

وبحسب نظام القرعة سوف يتم توزيع المنتخبات 

الـ16 المتأهلة إلى نهائيات النسخة الـ19 من البطولة 

القارية على أربع مجموعات، حيث تم تصنيف 

المنتخبات المشاركة وفقا لترتيبها النهائي في 

النسخة الماضية في ماليزيا مع وضع تايالند 

المضيفة في المستوى األول.

وصنف المنتخب العنابي في المستوى الرابع 

بجانب كال من الصين وأوزبكستان والوس، عقب 

عودتهم إلى نهائيات البطولة القارية بعد أن غابوا عن 

النسخة األخيرة.

وستتواجد اليابان الفائزة ثالث مرات باللقب في 

المستوى األول إلى جانب الدولة المضيفة، وينضم 

إليهما مفاجأة نسخة 2018 التي احتلت الوصافة 

طاجيكستان، وكوريا الجنوبية التي احتلت المركز 

الثالث في النسخة التي جرت في كوااللمبور منذ ما 

يقرب من خمس سنوات.

أما أستراليا، التي تأهلت إلى قبل النهائي في أعوام 

2010 و2014 و2018، فقد احتلت مكانها في المستوى 
الثاني، إلى جانب إيران بطلة نسخة 2008، واليمن 

الوصيفة عام 2002 والهند التي استضافت نسخة 

.2016
وجاء في المستوى الثالث المتأهلين لربع نهائي 

2014، ماليزيا وفيتنام باإلضافة إلى أفغانستان التي 
ستظهر للمرة الثانية فقط في البطولة، والسعودية 

الفائزة باللقب مرتين.

في أول مباراة للتانجو بعد تتويجه بمونديال قطر 

فرحة ودموع في احتفاالت األرجنتين
أيرس  بوينوس  العاصمة  وشهدت 

نارية  ألعاب  إطالق  مع  مؤثرة،  أمسية 

التاريخي  مونومنتال  ملعب  فوق 

الذي غّص بـ83 ألفًا من المحظوظين 

التذاكر  على  الحصول  من  تمكنوا 

لمشاهدة  طلب،  مليون   1.5 بين  من 

بعد  بالدهم  لمنتخب  األولى  المباراة 

الترجيح  بركالت  فرنسا  على  الفوز 

التعادل  في نهائي مونديال قطر بعد 

.3-3
ليونيل  والمدرب  ميسي،  دخل 

الالعبين  من  والعديد  سكالوني 

إلى  أطفالهم  مع  األرجنتينيين 

البكاء،  حافة  على  وبدوا  الملعب، 

بانسجام  المشجعون  غّنى  حيث 

نشيد  »موتشاتشوس«،  أغنية  تام 

في  المتّوج  األرجنتيني  المنتخب 

مونديال قطر قبل ثالثة أشهر باللقب 

العالمي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 

1978 و1986.
االحتفاالت،  تواصلت  المباراة،  وبعد 

تشكيلة  من  العب  كل  تسليم  مع 

العالم  كأس  عن  نسخة  المونديال، 

محاطين بعائالتهم.

هدفه  ميسي  ليونيل  النجم  وسّجل 

وقاد  الزاخرة  مسيرته  في  الـ800 

ضيفتها  على  الفوز  إلى  األرجنتين 

شهدت  ودية  مباراة  في   ،0  2- بنما 

»ألبي  بإحراز  صاخبة  احتفاالت 

للمرة  العالم  سيليستي« لقب كأس 

الثالثة في تاريخه.

من  دقيقة  قبل  رائعة  حرة  بركلة 

أفضل  ميسي،  ختم  الوقت،  انتهاء 

مباراة  مرات،  سبع  العالم  في  العب 

التسجيل  فيها  افتتح  »استعراضية« 

 ،)78( عامًا   21 البالغ  ألمادا  تياغو 

مباراة  ثالث  في  األول  هدفه  مسجاًل 

دولية.

األرجنتين  منتخب  حارس  وخطف 

اإلنجليزي،  فيال  أستون  وفريق 

مجددًا،  األضواء  مارتينيز،  إيميليانو 

هذه المرة خالل مشاركته في المباراة 

الودية التي خاضها أبطال العالم ضد 

منتخب بنما.

 30 العمر  من  البالغ  الحارس  وقّدم 

الجماهير  مع  مثيرًا  عرضًا  سنة 

خروجه  وبعد  إذ  األرجنتينية، 

ملعب  انفجر  اإلحماء،  عملية  إلجراء 

لتشجيع  بالكامل  »مونومينتال« 

بين  من  واحدًا  كان  الذي  مارتينيز، 

تتويج  في  المساهمين  الالعبين  أهم 

كأس  بلقب  األرجنتيني  المنتخب 

العالم للمرة الثالثة بتاريخه.

فريق  مرمى  حارس  واستجاب 

لهتاف  السابق  اإلنجليزي  أرسنال 

باإلشارة  عليهم  ورد  المشجعين، 

على  الموجودة  الثالث  النجوم  إلى 

كما  األرجنتيني،  المنتخب  قميص 

بها  قام  التي  الشهيرة  الرقصة  كرر 

المنتخب  ضد  النهائية  المباراة  في 

خط  العب  تضييع  إثر  الفرنسي، 

لركلة  تشواميني،  أوريلين  الوسط، 

الترجيح.

ذرفها  التي  الدموع  ألهبت  كما 

مباراة  افتتاح  مراسم  خالل  مارتينيز، 

حماس  الودية،  وبنما  األرجنتين 

أثناء  بحرقة  بكى  إذ  المشجعين، 

لمنتخب  الوطني  النشيد  عزف 

منتصرًا  الخروج  في  نجح  الذي  بالده 

بنتيجة هدفين دون مقابل، سجلهما 

وليونيل  ألمادا،  تياجو  من  كل 

ميسي.

حظي المنتخب األرجنتيني باستقبال تاريخي من 
جماهيره التي احتشدت في الملعب لساعات 
طويلة من أجل االحتفال، بالتانجو الذي لعب 

أولى مبارياته في األرجنتين، منذ تتويجه بلقب 
بطولة كأس العالم قطر 2022، إثر فوزه في 

النهائي على المنتخب الفرنسي قبل حوالي 3 
أشهر.
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في ثاني جوالت البطولة الدولية الودية اليوم

العنابي األولمبي يواجه تايالند

أن  بعد  الفوز  لتحقيق  العنابي  ويسعى 

أمام نظيره اإلماراتي بهدف دون رد في  خسر 

التي جرت بينهما على استاد  األولى  المباراة 

عبد الله بن خليفة ضمن منافسات الجولة 

االفتتاحية.

البحث عن الفوز

الفني  الجهاز  على  وسيكون 

البرتغالي  بقيادة  للعنابي 

السعي  ميجيل  برونو 

الثانية  الجولة  في  للفوز 

اليوم  تايلند  أمام 

تحقيق  أجل  من 

من  المرجوة  االستفادة 

وكذلك  المنافسات، 

الفرصة للبعض  منح 

اآلخر المنضم حديثا 

من منتخب الشباب 

االستعداد  بغية 

األمثل 

خوض  في  تتمثل  والتي  القادمة  للمرحلة 

مطلع  انطالقتها  المزمع  القارية  النهائيات 

العام المقبل في الدوحة.

برونو  المدرب  أمام  فرصة  البطولة  وتعتبر 

ميجيل لتطبيق أفكار جديدة وكذلك الوقوف 

األساسية  والركائز  العناصر  جاهزية  على 

مع الدفع بعناصر جديدة، من أجل استكمال 

عملية التطوير ومواصلة العمل على الوصول 

التحدي  أجل  من  ممكنة  جاهزية  ألقصى 

الحلول  من  الكثير  المدرب  ويمتلك  المقبل، 

المنشودة  الطموحات  تحقيق  على  القادرة 

خاصة أن االسماء الموجودة لديها القدرة على 

تحقيق األهداف والظهور بالصورة المرجوة.

احتكاك قوي

أمام  فرصة  تعتبر  الدوحة  في  البطولة  إقامة 

من  قوي  احتكاك  لتحقيق  المنتخب  عناصر 

خالل التركيز فقط على تقديم أفضل مستوى 

التقلل  اإلمارات  أمام  المتعثرة  والبداية  ممكن، 

يتواصل  الذي  والعمل  بذل  الذي  الجهد  من 

وكان  النتائج،  وليس  االحتكاك  هو  فالهدف 

الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني تحت 23 عامًا 

منافسات  ستخوض  التي  القائمة  أعلن  قد 

برونو  البرتغالي  قرر  حيث  البطولة، 

 23 إختار  منتخبنا  مدرب  ميجيل 

العبا هم: خالد علي ومحمد سراج 

وأسامة الطيري وتميم منصور 

اليزيدي  عبدالله  )الريان( 

وعبدالرحمن راشد )السد( 

السليطي  عبدالله 

وأمير  جابر  وجاسم 

حسن )العربي( إيليس 

وعبدالرحمن  حميد 

محمد )أم صالل(.

محمد  عبدالعزيز 

ومحمد  هارون  ودياب 

علي   ) الدحيل   ( عماد 

المناعي  ومحمد  المري 

)المرخية(  حسن  ومحمد 

خالد  ومحمد  نادر  علي 

حسن  الدين  سيف  )الوكرة( 

وعبدالله يوسف )الغرافة( فيصل 

محمد ويوسف بليدة )الشمال(.

منتخبنا يتطلع للفوز.. 
وميجيل يبحث عن
 االستفادة القصوى

يلتقي منتخبنا العنابي األولمبي في العاشرة 
مساء اليوم، على استاد عبدالله بن خليفة 

مع نظيره التايالندي في الجولة الثانية 
من منافسات البطولة الودية الدولية التي 
تستضيفها الدوحة حتى 28 الشهر الجاري 
بمشاركة عشرة منتخبات، وهي إلى جانب 

العنابي كل من: السعودية والكويت، 
واإلمارات، والعراق، وسلطنة ُعمان وكوريا 

الجنوبية، وتايالند، وفيتنام، وقيرغيزستان.

منافس قوي

استفادة كبيرة

المنتخب  مع  تعادل  قد  التايلندي  المنتخب  وكان 

التي جمعتهما  المواجهة  السعودي بهدفين لكل منهما في 

التايالندي  المنتخب  وبالتالي  خليفة،  بن  حمد  استاد  على 

الذي قدمه  األداء  اليوم بعد  العنابي  أمام  لن يكون منافسًا سهاًل 

من  مميزة  أسماء  يمتلك  أنه  خاصة  السعودي،  المنتخب  أمام 

وسيكون  خيمدي،  وجوناثان  بويفيماي  تيراساي  الثنائي  بينهما 

للمباراة،  الالزمة  بالصورة  االستعداد  االولمبي  األدعم  عناصر  على 

حيث عمل المدرب خالل الحصة التدريبية األخيرة على رفع الجاهزية 

بأفضل صورة استعدادا للظهور بصورة أفضل وتعويض الخسارة األولى 

أمام اإلمارات بالفوز أمام المنتخب التايالندي اليوم.

وتقام منافسات البطولة الودية الدولية ضمن 

استعدادات المنتخبات لخوض تصفيات 

والمؤهلة  سنة   23 تحت  آسيا  كأس 

المقبلة في  األولمبية  األلعاب  إلى دورة 

العاصمة الفرنسية باريس 2024.

األولمبي  منتخبنا  ويتطلع   

بالصورة  البطولة  من  لالستفادة 

مقعد  حجز  عن  بحثا  الالزمة؛ 

تستضيفها  التي  النهائيات  في 

الدوحة مطلع العام المقبل 2024، 

العنابي  المنتخب  ضمن  وقد 

بصفته  النهائيات  في  الظهور 

أن  يحاول  لذا  المستضيف، 

خالل  من  القصوى  االستفادة  يحقق 

مدارس  من  منتخبات  مع  االحتكاك 

جاهزية  ألقصى  للوصول  مختلفة 

الهامة  المرحلة  قبل  ممكنة 

القادمة.

خمس مواجهات باألسبوع السادس للبطولة اليوم

الدحيــل والسـد.. قمــــة بــــدوري اليــــد
دوري  منافسات  اليوم  تستأنف 

كرة اليد للرجال لكرة اليد للموسم 

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 

بعد الجولة الخامسة التي أقيمت 

بسبب  الماضي،  فبراير   26 في 

بطولة  في  العربي  فريق  مشاركة 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

أبطال  لألندية  والثالثين  التاسعة 

أقيمت  التي  اليد  لكرة  الكؤوس 

 8 من  الفترة  خالل  البحرين  في 

ومشاركة  الجاري،  مارس   17 إلى 

اليد  لكرة  القطري  المنتخب 

اآلسيوية  البطولة  في  الشاطئية 

اليد  لكرة  للرجال  التاسعة 

الشاطئية )تصفيات بطولة العالم 

جزيرة  في  أقيمت  التي   )2024
/ بالي/  اإلندونيسية، من 10 إلى 19 

من الشهر ذاته.

برصيد  الدوري  الغرافة  ويتصدر 

15 نقطة، يليه الدحيل في المركز 
يأتي  ثم  نقطة،   13 برصيد  الثاني 

الريان في المركز الثالث بالرصيد 

الرابع  المركز  في  والوكرة  نفسه، 

في  والعربي  نقطة،   12 برصيد 

ذاته،  بالرصيد  الخامس  المركز 

السادس  المركز  في  واألهلي 

برصيد 9 نقاط، والسد في المركز 

أيضا،  الرصيد  بنفس  السابع 

 7 برصيد  الثامن  المركز  في  وقطر 

التاسع  المركز  في  والخور  نقاط، 

برصيد 5 نقاط، وأخيرا الشمال في 

المركز العاشر بالرصيد نفسه.

الموسم  هذا  اليد  كرة  دوري  ويقام 

يختتم  أن  على  قسمين،  من 

القسم األول في السادس من أبريل 

فلم  الثاني  القسم  أما  المقبل، 

يحدد موعده حتى اآلن.

الرقم  يمتلك  الريان  أن  إلى  يشار 

الفوز  مرات  عدد  في  القياسي 

 14 اللقب  أحرز  حيث  بالدوري، 

ألقاب،  بتسعة  السد  ويليه  مرة، 

والجيش  األهلي  به  فاز  حين  في 

والعربي  مرات،  أربع  والدحيل 

وقطر مرتين، والغرافة والوكرة مرة 

واحدة لكل منهما.

وكان الدحيل قد أحرز لقب الدوري 

الرابعة  الماضي للمرة  الموسم  في 

في  الوكرة  حل  فيما  تاريخه،  في 

المركز الثاني، وحصل الريان على 

{ ارشيفية من لقاء سابق للدحيل والسدالمركز الثالث.

تعويض الخسارة

مباريات قوية

األولى  المباراة  خسر  قد  منتخبنا  وكان 

الهجومية  الفاعلية  عنه  غابت  أن  بعد 

على المنتخب اإلماراتي الذي بدأ المباراة 

على نحو مثالي، فارضا أفضلية واضحة 

السريعة  الهجومية  التحوالت  خالل  من 

المنتخب  مرمى  تهديد  من  مكنته  التي 

بدأها  المناسبات،  عديد  في  العنابي 

سيطر  قوية  بتسديدة  خلفان  عيسى 

عليها الحارس يوسف عبد الله، قبل أن 

يسجل المنتخب اإلماراتي هدف السبق 

كرة  وسدد  خلفان  عيسى  انطلق  عندما 

أمام  وتهادت  الحارس  من  ارتدت  قوية 

من  الكثير  يجد  لم  الذي  فوزي،  أحمد 

الدقيقة  في  الشباك  إيداعها  في  العناء 

من  العنابي  المنتخب  يتمكن  17..ولم 
إيجاد الحلول رغم االستحواذ الكبير على 

الهجومية  الفعالية  غياب  بسبب  الكرة، 

العمليات،  منطقة  من  البناء  في  والبطء 

فرصة  اليوم  تايلند  مباراة  أن  والشك 

لتصحيح األوضاع.

تتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة 

المنتخب  يلعب  حيث  الثانية،  الجولة 

الثامنة  في  فيتنام  منتخب  مع  اإلماراتي 

بن  حمد  استاد  على  مساء  والنصف 

نفسه  التوقيت  في  ويلتقي  خليفة، 

الكوري  نظيره  مع  العراقي  المنتخب 

حمد،  بن  سحيم  استاد  على  الجنوبي 

نظيره  العماني  المنتخب  ويواجه 

الساعة  عند  قيرغيزستان  منتخب 

الحادية عشرة، فيما يلعب في التوقيت 

نظيره  مع  السعودي  المنتخب  نفسه 

الكويتي على استاد سحيم بن حمد.

وُتقام البطولة على ثالث جوالت، وتشمل 

الجولة األولى خمس مباريات، ومثلها في 

الجولة الثانية، وبناًء على نتائج الجولتين 

األولى والثانية ستتحدد المراكز من 1 إلى 

واألخيرة  الثالثة  الجولة  لقاءات  ومعها   10
لتحديد المراكز النهائية.
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اليوم عبر مباراتين

بطولة الوجبة على خط االنطالق

منافسات  اليوم  مساء  تنطلق 

الوجبة  بطولة  من  الـ21  النسخة 

بإقامة  القدم  لكرة  الرمضانية 

مباراتين، المباراة األولى تجمع بين 

فريق الوجبة وفريق لبصير في تمام 

مساء،  والنصف  الثامنة  الساعة 

الثانية  المباراة  ستجمع  بينما 

مع  بركة  أم  فريقا  اليوم  نفس  في 

التاسعة  الساعة  تمام  في  لخويا 

مباريات  ضمن  وذلك  والنصف، 

فرق  تضم  التي  األولى  المجموعة 

بركة  وأم  والوكير  ولبصير  الوجبة 

الثانية  المجموعة  وتضم  ولخويا، 

ومريخ  وشرق  والريان  الشقب  فرق 

تتنافس  وسوف  الشرطة،  وكلية 

المجموعات  دور  في  العشرة  الفرق 

يتأهل  أن  على  القوية  البطولة  من 

فريقين عن كل مجموعة إلى الدور 

قبل النهائي ومن ثم المنافسة على 

التأهل للمباراة النهائية.

المجموعة  عن  مباراتين  وتقام   

يلتقي  حيث  األحد  غدا  يوم  الثانية 

فريق  مع  الشرطة  كلية  فريق 

الثامنة  الساعة  تمام  في  شرق 

مع  الريان  مواجهة  وتليها  والنصف، 

بأقامة  المنافسة  وتستمر  مريخ، 

األنتهاء  لحين  يوم  كل  مباراتين 

البطولة  من  المجموعات  دور  من 

الفرق  لتحصل  رمضان،   12 بتاريخ 

النهائي  نصف  الدور  إلى  المتأهلة 

يقام  ثم  رمضان،   13 يوم  راحة  على 

الدور قبل النهائي بتاريخ 14 رمضان 

المتأهالن  الفريقان  بعده  ويحصل 

إلى المباراة النهائية على راحة لمدة 

النهائية  المباراة  تقام  أن  على  يوم 

أبريل  من  السابع  الجمعة  يوم 

المقبل الموافق 16 من شهر رمضان 

الفضيل. 

الجدير بالذكر أن الفرق المشاركة 

على  حرصت  الوجبة  بطولة  في 

للغاية  جيد  بشكل  االستعداد 

من  البطولة  منافسات  لخوض 

واقامة  اليومية  التدريبات  خالل 

 , ت ا لمعسكر ا

المدربين  بخبرات  واالستعانه 

جاهزية  أتم  في  تكون  لكي  الفنية 

وأن  خاصة  الكبير  للتحدي 

مرتفع  للبطولة  الفني  المستوى 

للغاية. 

المنظمة  اللجنة  راعت  كما 

الجماهيري  الحضور  للبطولة 

ملعب  بتجهيز  المباريات  لمتابعة 

الراحة  وسائل  بكل  البطولة 

ممتعة  متابعة  لتوفير  للجماهير 

البطولة  وان  خاصة  المدرجات،  من 

يحرصون  كثر  بمتابعين  تحظى 

يومية  بصفة  التواجد  على 

المباريات  بمشاهدة  لالستمتاع 

حيث  المشاركة،  الفرق  وتشجيع 

سبل  كافة  المنظمة  اللجنة  وفرت 

الراحة للجميع لكي تخرج البطولة 

معتاد  هو  كما  صورة  أفضل  في 

دائما عىل مدار تاريخ البطولة خالل 

السنوات الماضية.

$ الدوحة

في ثاني أيام البطولة

مباراتـــــان اليـــــــوم 
بـــــدورة صالـــــح صقــــــر

تقام اليوم مباراتان ضمن 

مــنــافــســات دورة صــالــح 

في  الرمضانية  صـقـر 

نسختها 46، حيث يلتقي 

فريق  األولى  المباراة  في 

كافود وكينيا اف سي.

الثانية  المباراة  وفي 

سي  أي  ار  فريقا  يلتقي 

الموريتانية..  والجالية 

وكانت منافسات البطولة 

الجمعة  أمس  بدات  قد 

جماهيري  حضور  وسط 

حرص  حيث  مميز 

جماهير  من  كبير  عدد 

لمتابعة  الجاليات 

تاريخ  في  االقدم  البطولة 

الرمضانية  البطوالت 

صقر  صالح  دورة  وتعد 

أقدم  هي  الرمضانية 

في  رمضانية  بطولة 

طن  لو ا

عام  انطالقها  منذ  العربي 

اللجنة  ان  كما   ،1974
صالح  برئاسة  المنظمة 

قد  البوعينين  صقر 

ولوائح  شروطا  وضعت 

تلتزم  كى  للمشاركين 

خالل  الفرق  جميع 

والخروج  المنافسات 

مميز  بشكل  بالبطولة 

السنوات  في  كان  كما 

الماضية.

مدير  صالح  صقر  وقاَل 

حريصون  إننا  الدورة: 

على تقديم بطولة مميزة 

الجميع  بها  يستمتع 

صالح  دورة  وان  خاصة 

عناصر  تفرز  دائما  صقر 

فالكل  وبالتالى  قوية 

حريص على المشاركة.

 16 البطولة  في  ويشارك 

الفرق  وقسمت  فريقا. 

تضم  مجموعات   4 إلى 

كال  األولى  المجموعة 

الصومالية  الجالية  من: 

اللبنانية  الجالية 

ومشيرب  والماسة 

المجموعة  وتضم 

شركة  من:  كال  الثانية 

الكينية  والجالية  كافود 

و الموريتانية  والجالية 

والمجموعة   R.T.C
من  كال  تضم  الثالثة 

السودانية  الجالية 

والجالية االردنية وجامبيا 
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والمجموعة الرابعة تضم 

السورية  الجالية  من  كال 

اليمنية  والجالية  وأوزيل 

وفريق النصر.

{  صالح صقر مدير البطولة

الوجبة يواجه لبصير.. 
و»أم بركة« ضد لخويا

للخيل العربية األصيلة

»نزوة« تفوز 
بـ »كأس الوكرة«

فازت المهرة »نزوة« ملك مربط الشحانية 

العربية  للخيل  الوكرة  كأس  بلقب 

الرئيسي،  الخيل  سباق  خالل  األصيلة 

والفروسية  السباق  نادي  نظمه  الذي 

سنوات   4 عمر  إناث  األصيلة  للخيل 

المدرب  بإشراف  1600م،  لمسافة 

لوكاس  الخيال  وبقيادة  نيربون،  رودي 

دولوزييه.

وأقيم خالل السباق ستة أشواط أسفرت 

عما يلي:

في الشوط األول بدأ سباق كأس الوكرة 

بشوط الخيل العربية األصيلة المبتدئة 

عمر 3 سنوات لمسافة 1400م، وحقق فيه 

والمدرب  الجريان  مربط  والمنتج  المالك 

ثنائية  العطية  خليفة  حمد  محمد 

والثاني،  األول  المركزين  بإحراز  رائعة 

حيث تفوق المهر )إيه جيه إس لطام( في 

المهر  زميله  وبين  القوية بينه  المنافسة 

الفوز  ليحرز  جساس(  إس  جيه  )إيه 

بفارق عنق. 

)إس  الجواد  واصل  الثاني  الشوط  وفي 

حمد  علي  وإنتاج  ملك  ركان(  كيه 

في  جاء  فبعدما  الجيد،  أداءه  العطية 

عاد  مشاركات   3 آخر  في  متقدمة  مراكز 

ليفوز هذه المرة وفي خامس مشاركاته 

المهجنة  الخيل  بشوط  عام  بشكل 

 -  4 عمر  المبتدئة  محلي  إنتاج  األصيلة 

طول  بفارق  1600م،  لمسافة  سنوات   6
حمد  بن  محمد  المدرب  بإشراف  وربع 

العطية، وبقيادة الخيال سفيان سعدي.

مثيرة  أخرى  نهاية  الثالث  الشوط  وفي 

األصيلة  العربية  الخيل  شوط  شهدها 

لمسافة  سنوات   6  -  4 عمر  المبتدئة 

صاحبي  بين  الفرق  كان  حيث  1600م، 

وكان  فقط،  عنقا  والثاني  األول  المركز 

حسن  خليفة  ملك  حمزة  للمهر  الفوز 

بإشراف  مشاركاته،  ثاني  في  الجهني 

الخيال  وبقيادة  الرمزاني،  هادي  المدرب 

اللحظات  في  تقدم  لوكاسك،  توماس 

تايا  الوصيفة  من  الفوز  لينتزع  األخيرة 

)داحس(.

في  التفوق  كان  الرابع  الشوط  وفي 

األصيلة  المهجنة  للخيل  التكافؤ  شوط 

تصنيف 90 وأقل عمر 3 سنوات لمسافة 

مربط  ملك  ستيبل  مستر  للمهر  1600م 
الخيال  من  متميزة  وبقيادة  هجاج،  آل 

حمد  المدرب  بإشراف  لوبين،  دو  أرنو 

يعود  وهو  أداؤه  تحسن  الجهني، 

قبل،  ذي  من  أطول  لمسافة  للمشاركة 

رملية،  أرضية  على  مشاركاته  أولى  وفي 

قام باندفاعة متأخرة حقق بها الفوز بفارق 

نصف طول.

الجواد  فاز  الخامس  الشوط  وفي 

بثالث  ريسنغ  وذنان  ملك  تراكر  زولو 

الرابع  الفوز  مشاركاته في قطر، مضيفا 

ربع  إال  طول  بفارق  بفوزه  لرصيده، 

األصيلة  المهجنة  للخيل  التكافؤ  بشوط 

تصنيف 75 - 95 عمر 4 سنوات فما فوق 

لمسافة 1600م، بإشراف المدرب ألبان دو 

ميول، مهديا الخيال سفيان سعدي فوزه 

الثاني في السباق.

تعاون  أثمر  السادس  الشوط  في  وأخيرا 

دو  أرنو  والخيال  الجهني  حمد  المدرب 

لوبين عن فوز ثان في السباق لكل منهما، 

بوزول  دو  إمبيدور  الجواد  استمر  فمعهما 

الهاجري  سعد  الهادي  عبد  محمد  ملك 

مشاركاته  في  الجيد  األداء  تقديم  في 

للخيل  التكافؤ  بشوط  وفاز  األخيرة، 

عمر  وأقل   95 تصنيف  األصيلة  العربية 

بفارق  1850م  لمسافة  فوق  فما  سنوات   4
طول وربع.

$ الدوحة

تعادل مدينة خليفة مع برزان والدفنة مع أم األفاعي

الشحانية يهزم أم صالل ببطولة الكاس
اليوم  ضمن  مباريات  ثالث  اليوم  تقام 

في  الرمضانية  الكأس  بطولة  من  الثالث 

في  يلتقي  حيث  عشرة،  الثالثة  نسختها 

لحساب  الوكرة  مع  الخور  األولى  المباراة 

الساعة  تمام  في  وذلك  الثالثة  المجموعة 

التاسعة والربع مساء، تعقبها مباراة قناة 

المجموعة  لحساب  زكريت  مع  الكأس 

الثانية في تمام الساعة العاشرة وخمس 

الثالث  اللقاء  وفي  دقيقة،  وعشرين 

لحساب  عنيزة  مع  خليفة  مدينة  يلتقي 

الساعة  تمام  في  الثانية  المجموعة 

دقيقة.  وثالثين  وخمس  عشرة  الحادية 

ملعب  على  تقام  المالعب  جميع  أن  يذكر 

تشهد  أن  المتوقع  ومن   .»5 »رقم  اسباير 

وتنافسا  كبيرة  إثارة  اليوم  مباريات 

شديدا بين الفرق من أجل حصد اول ثالث 

بالبطولة  مشوارهم  مستهل  في  نقاط 

في  البقاء  في  حظوظهم  على  والمحافظة 

الطموح  هذا  ولتحقيق  المنافسة.  دائرة 

بكامل  مدرب  كل  يدفع  أن  المنتظر  فمن 

أوراقه من أجل التسجيل المبكر واالبتعاد 

المنافس،  يحضرها  قد  مفاجأة  أي  عن 

األكبر  السالح  سيكون  التركيز  أن  كما 

عن  واالبتعاد  الفرص  استغالل  أجل  من 

هذا  نسخة  في  وتبرز  النفسي.  الضغط 

حيث  المميزة  األسماء  من  العديد  العام 

بالعبين  صفوفه  تعزيز  فريق  كل  حاول 

البطولة  غمار  خوض  أجل  من  مميزين 

بصورة مختلفة وتقديم أداء جيد.

اليوم  مباريات  شهدت  أخرى  جهة  من 

جيدة،  ومستويات  كبيرة  إثارة  األول 

تفاعل  غفير  جماهيري  حضور  وسط 

زاد  ما  وهو  كبير،  بشكل  المباريات  مع 

المتعة  وكانت  الالعبين  حماس  من 

المباريات  في  حاضرتين  والتشويق 

األولى  المواجهة  شهدت  حيث  الثالث، 

كبيرة  غزارة  والشحانية  صالل  أم  بين 

لفريق  فيها  الغلبة  وكانت  األهداف  من 

عرف  حيث   ،2/  4 بنتيجة  الشحانية 

ويحقق  النتيجة  في  تأخره  يقلب  كيف 

فوزا مثيرا حيث تعامل العبوه مع مجريات 

العالمة  ليحصد  جيد،  بشكل  المباراة 

على  للمحافظة  جيدة  خطوة  في  الكاملة 

سجل  القادم..  الدور  بلوغ  في  حظوظه 

أهداف أم صالل كل من مهنا شاهين د/18، 

أهداف  سجل  فيما  د/ 38،  محمد  وخليفة 

 ،21 د/  عيسى  علي  من  كل  الشحانية 

سعد  وذياب   ،50  2  ،28 د/  فارس  ومحمد 

د/ 39.

خليفة  مدينة  بين  الثانية  المباراة  وفي 

السلبي  بالتعادل  انتهت  فقد  وبرزان 

السيطرة  الفريقان  فيه  تبادل  لقاء  في 

أي  دون  من  ولكن  الكرة  على  واالستحواذ 

اللمسة  في  التسرع  كان  حيث  جدوى 

وعدم  الشباك  هز  عدم  سبب  األخيرة 

الفريقان  ليتقاسم  الفرص  استغالل 

التي  الثالثة  المباراة  وفي  المباراة.  نقاط 

جمعت بين فريقي الدفنة وام األفاعي فقد 

انتهت هي األخرى بالتعادل السلبي، لكن 

أهدر  األفاعي  أم  فريق  إن  القول  نستطيع 

فوزا كان في المتناول بالنظر إلى الفرص 

العديدة التي أتيحت له.

العب  المسند  عبدالله  أكد  جانبه  من 

أمام  مباراة  أول  في  التعادل  أن  األفاعي  أم 

الدفنة كان بطعم الخسارة، وقال: الحمد 

جيد  بشكل  لعبنا  حال،  كل  على  لله 

لألسف  لكن  الفرص  من  العديد  وصنعنا 

الشديد لم نستغلها بالشكل الصحيح.

مرمى  على  كثيرة  كرات  سددنا  وأضاف: 

التسجيل،  في  نوفق  لم  لكن  المنافس 

أن  إلى  باإلضافة  الكرة  حال  هو  وهذا 

من  مرماه  أنقذ  المنافس  مرمى  حارس 

أهداف كثيرة، وسنسعى إن شاء الله إلى 

التعويض في اللقاء المقبل.

فريق  أمام  صعبة  مباراة  تنتظرنا  وأوضح: 

حتى  الفوز  هو  طموحنا  ولكن  الخور، 

نضمن خطوة إلى األمام نحو التأهل للدور 

الثاني، السيما أن طموحنا الكبير هو بلوغ 

المباراة النهائية للبطولة.
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قيمة فاتي تنخفض 
»15« مليون يورو

القيمة  أن  الجمعة،  أمس  إسباني،  صحفي  تقرير  أكد 

السوقية ألنسو فاتي، نجم برشلونة، تراجعت كثيرا.

أثر  مما  اإلصابات،  من  الماضية  الفترة  طوال  فاتي  وعانى 

على فرص مشاركاته مع الفريق، وفقد مكانه األساسي.

وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، ونقال عن موقف 

لفاتي  الحالية  السوقية  القيمة  أن  ماركت«،  »ترانسفير 

تبلغ 35 مليون يورو فقط.

في  يورو  مليون   50 قيمته  تجاوزت  الذي  »فاتي  وأضافت: 

وقت من األوقات، أضرت به اإلصابات كثيرا«.

وترددت أنباء قوية خالل األشهر الماضية، حول مستقبل 

بشكل  المشاركة  أجل  من  الرحيل  في  ورغبته  فاتي، 

أساسي.

وارتبط اسم أنسو فاتي بالعديد من األندية الكبرى، سواء 

في البريميرليج، وكذلك إيطاليا وألمانيا.

فاتي  يعتبر  برشلونة  يزال  وال 

يكون  ولن  عالميا،  العبا 

ما  لبيعه  مستعدا 

يحصل  لم 

على عرض 

فلكي.

أوزيل:

مورينيو مدرب القرن

االتحاد البرتغالي 
يندد بتصرف جماهيره

كشف النجم األلماني المعتزل مسعود أوزيل، عن رغبة 

ريال  مفاوضات  توقيت  نفس  خالل  ضمه  في  برشلونة 

مدريد، لكنه فّضل االنتقال للميرنجي.

اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة  مع  مقابلة  في  أوزيل  وقال 

وفي  وبرشلونة،  مدريد  ريال  بين  أختار  أن  يجب  »كان 

األمر  يكن  لم  النهاية 

يتعلق بالمال، ال أعرف 

ما إذا كان هذا معروًفا، 

مدريد  زرت  لكنني 

ذلك  في  وبرشلونة 

االختالف  وكان  الوقت 

هو جوزيه مورينيو«.

قابلني  »لقد  وأوضح: 

صالة  في  مورينيو 

الشخصيات  كبار 

وأخذني  مدريد،  بريال 

وجميع  الملعب  لرؤية 

فازوا  التي  البطوالت 

ذلك  أصابني  لقد  بها، 

بالقشعريرة«.

األفضل  المدرب  وعن 

قال:  مسيرته،  في 

جوزيه  لي،  »بالنسبة 

الناحية  من  فقط  ليس  القرن،  مدرب  هو  مورينيو 

التكتيكية، ولكن أيًضا الطريقة التي يتحدث بها في غرفة 

المالبس، وكيف يحمي فريقه دائًما في وسائل اإلعالم.. 

إنه حًقا من الطراز العالمي«.

التي  االستهجان  صافرات  البرتغالي،  االتحاد  أدان 

مباراة  خالل  ماريو،  جواو  الالعب  إلى  الجمهور  وجهها 

ليشتنشتاين.

وهو  لشبونة،  في  ألفاالدي  استاد  على  المباراة  وأقيمت 

ماريو،  لجواو  السابق  الفريق  لشبونة  سبورتنج  ملعب 

الذي يلعب حاليا للغريم بنفيكا.

وفي بيان أعرب رئيس االتحاد البرتغالي فرناندو جوميز، 

تصرف  من  واشمئزازه«  وحزنه  تصديقه  »عدم  عن 

الجماهير بهذا الشكل مع أحد العبي المنتخب في مباراة 

داخل البرتغال.

العبي  أحد  يتعرض  أن  المقبول  غير  »من  جوميز  وقال 

دخوله  لدى  جماهيره  من  استهجان  لصيحات  المنتخب 

الملعب«.

وشارك جواو ماريو في الدقيقة 89 بدال من برونو فرنانديز، 

ليتلقى صافرات استهجان من الجمهور، في المباراة التي 

المؤهلة  التصفيات  ضمن   0-4 البرتغال  لصالح  انتهت 

لبطولة أمم أوروبا 2024.

أمام ليفربول

شكوك حول مشاركة هاالند

ســكالوني يغــالـــب دمــوعــه
األرجنتين،  منتخب  مدرب  أعرب 

امتنانه  عن  سكالوني،  ليونيل 

الذين  الالعبين  لمجموعة  الشديد 

توجوا بمونديال 2022 في قطر.

منتخب  فوز  عقب  ذلك  جاء 

بهدفين  بنما،  على  األرجنتين 

ودية  مباراة  في  رد،  دون 

وقال  آيرس.  بوينوس  في 

امتناني  عن  »أعرب  سكالوني 

من  المجموعة  لهذه  الشديد 

الالعبين«.

وتابع »هم كرة القدم، ولوالهم لم 

أبطال  نكون  أن  لنستطيع  نكن 

فوز  سكالوني،  ووصف  العالم«. 

األرجنتين في نهائي كأس العالم، 

بأنه »أمر ال يصدق«، وذكر بأن »كل 

يقدمون  القميص،  هذا  يرتدون  من 

أقصى ما لديهم، لكن أحيانا لم يؤت هذا 

هتافات  قاطعته  حديثه  وأثناء  ثماره«. 

مدرجات  في  حضروا  الذين  مشجع  ألف   83
المونومنتال، مما أثار دموع المدرب الذي أكد أن 

أعظم هدية في العالم هي وجود والده في الملعب.

في تصفيات أمم أوروبا »2024« اليوم

»ويلز« كرواتيا تصطدم بـ

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم اليوم، 

نحو مباراة منتخب كرواتيا األول لكرة القدم 

ضد نظيره منتخب ويلز، في تصفيات أمم 

أوروبا 2024.

المجموعة  في  كرواتيا  منتخب  ويتواجد 

برفقة  أوروبا  أمم  بتصفيات  الرابعة 

منتخبات ويلز والتفيا وآرمينيا وتركيا.

حقبة  صفحة  لطي  ويلز  منتخب  ويتطلع 

في  يواجه  عندما  آلن،  وجو  بيل  جاريث 

لوكا  بقيادة  كرواتيا  منتخب  سبليت 

مودريتش.

القائد  رامسي  آرون  أكد  الصدد،  هذا  وفي 

الشاب  الجيل  أن  ويلز،  لمنتخب  الجديد 

الخاص بعد  لبالده بإمكانه كتابة تاريخه 

نهاية حقبة جاريث بيل ورفاقه.

منتخب  قيادة  شارة  على  رامسي  وحصل 

أمم  لكأس  المؤهلة  التصفيات  خالل  ويلز 

في  بيل  اعتزال  بعد   )2024 )يورو  أوروبا 

مسيرة  عقب  الماضي  الثاني/ يناير  كانون 

ظهورًا  األكثر  الالعب  خاللها  أصبح  مذهلة 

بقميص منتخب بالده على مر التاريخ.

كما اعتزل كريس جانتر وجو آلين وجوني 

منتخب  بلوغ  في  مساهمتهم  بعد  ويليامز 

ويلز المربع الذهبي ليورو 2016.

وسجل منتخب ويلز مرة واحدة فقط خالل 

عبر  الهدف  جاء  حيث   ،2022 قطر  مونديال 

انطالق  قبل  وذلك  جزاء،  ضربة  من  بيل 

مشوار التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

مكافأة  على  داليتش  زالتكو  حصل  بينما 

لكرة  الكرواتي  المنتخب  قيادته  بعد 

بطولة  في  الثالث  المركز  الحتالل  القدم، 

عقد  على  بحصوله   ،2022 العالم  كأس 

حتى  الفني  الجهاز  رأس  على  يبقيه  جديد 

مونديال 2026.

تدريب  داليتش  تولى  البداية،  وفي 

 ،2017 عام  في  قصيرة  لفترة  المنتخب 

المنصب،  هذا  في  نجاحه  يثبت  أن  قبل 

حيث قاد الجيل الذهبي لكرواتيا إلى نهائي 

مونديال 2018، لكنه انهزم 2/ 4 أمام فرنسا.

المنتخب  بداية  تكون  أن  داليتش  ويأمل 

التصفيات  انطالقة  مع  قوية،  الكرواتي 

ويلز  يواجه  عندما   ،2024 ليورو  المؤهلة 

وتركيا في وقت الحق من الشهر الجاري.

نهائيات  إلى  تركيزه  يحول  أن  قبل  وهذا 

المنتخب  يلتقي  حيث  أوروبا،  أمم  دوري 

الهولندي في الدور قبل النهائي، خالل يونيو 

المقبل.

يواجه  المجموعة،  نفس  ولحساب 

خارج  األرميني  نظيره  التركي  المنتخب 

ملعبه، لحساب المجموعة الرابعة.

ويسعى األلماني شتيفان كونتس، المدير 

إلى  البسمة  إلعادة  تركيا،  لمنتخب  الفني 

الزلزال  أعقاب  في  جديد،  من  الجماهير 

المدمر الذي وقع الشهر الماضي، وذلك عندما 

يستهل الفريق مشواره بالتصفيات المؤهلة 

لبطولة كأس األمم األوروبية )يورو 2024(.

العالم  كأس  نهائيات  عن  غيابه  وبعد 

العام  قطر  في  أقيمت  التي  األخيرة، 

للتأهل  تركيا  منتخب  يتطلع  الماضي، 

تستضيفها  التي  أوروبا،  أمم  لنهائيات 

ألمانيا العام المقبل.

المنتخب  يحل  أخرى،  مباراة  وفي 

النرويجي ضيفًا على إسبانيا في ملعب »ال 

روساليدا« بماالغا.

عن  الغائبين  أبرز  هاالند  إرلينج  ويعّد 

إذ  2024؛  يورو  تصفيات  من  األولى  الجولة 

بالده  منتخب  تمثيل  من  يتمكن  لن  إنه 

النرويج.

اإلنجليزي  سيتي  مانشستر  نجم  وكان 

االسكندنافي  المنتخب  أسلحة  أبرز 

دفاعه  خط  يشعر  الذي  )الروخا(،  أمام 

هاالند  غياب  بنبأ  معرفته  بعد  باالرتياح 

السيتيزنز  مع  رائعًا  موسمًا  يقّدم  الذي 

اإلسبان  سيضطر  بينما  البريميرليغ،  في 

لمواجهة  غالسغو  إلى  للسفر  بعدها 

اسكتلندا.

إيرلنج  النرويجي  والد  هاالند،  آلف  علق 

إمكانية  على  سيتي،  مانشستر  مهاجم 

مواجهة  عن  النرويجية«  »الدبابة  غياب 

أبريل   1 يوم  إقامتها  المقرر  ليفربول، 

من   29 الجولة  منافسات  ضمن  المقبل، 

اإلنجليزي. الدوري 

نقلتها  تصريحات  في  هاالند،  والد  وقال 

البريطانية:  »تيليجراف«  صحيفة 

المستشفى،  في  العالج  يتلقى  »إيرلنج 

الفخذ،  في  إلصابة  تعرضه  بعد 

إلى  العودة  أجل  من  وسيكافح 

المباريات«.

الريدز،  بمواجهة  لحاقه  إمكانية  وعن 

لكن  طبيًبا،  »لست  الالعب:  والد  أوضح 

أعتقد أنه ال يمكنه إمضاء أسبوعين دون 

تدريب«.

من  الكثير  إلى  يحتاج  »إنه  وواصل: 

تقدم..  هناك  يكون  أن  يجب  العناية، 

مع  مناسب  تدريب  على  يحصل  لم  إذا 

يلعب«. فلن  الفريق، 

استجابته  بكيفية  يتعلق  »األمر  وختم: 

المقبلة«. القليلة  األيام  في  للعالج 

{ أرشيفية من مواجهة كرواتيا وويلز

{ مسعود أوزيل بقميص ريال مدريد

{ جواو ماريو

أبــواب برشـلونة مفتوحـة لميــسي
أكد خوان البورتا، رئيس برشلونة، استعداده المحاولة إلعادة األسطورة ليونيل ميسي إلى »كامب نو«، بدًءا من الموسم 

المقبل.

وينتهي تعاقد النجم األرجنتيني مع باريس سان جيرمان )فريقه الحالي( بنهاية الموسم الجاري.

مع  موسمين  بعد  للمحترفين،  األميركي  للدوري  باالنتقال  أو  الكتالوني،  النادي  إلى  بالعودة  ميسي  اسم  وارتبط 

»سان جيرمان« لم يكونا موفقين إلى درجة كبيرة.. كما أن هناك رغبة من جانب عدة أندية سعودية في ضمه.

وقال خوان البورتا، في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، خبير سوق االنتقاالت في أوروبا: »ميسي يعرف أن 

أبواب برشلونة مفتوحة.. سنرى«.

ميسي  بين  الحالية  العالقة  لتحسين  طريقة  أجد  أن  »يجب  برشلونة:  رئيس  وأضاف 

وبرشلونة«.

البلوجرانا خالل والية البورتا، بعد فشل  جدير بالذكر أن ميسي رحل عن 

النادي في التوصل معه التفاق بشأن التجديد.

{ البورتا البورتا:

{ سكالوني

{ هاالند
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المستهلك  استشارات  مركز  قال 

وستفاليا  الراين  بوالية  شمال 

إلى  يحتاج  الجسم  إن  األلمانية 

يوميا  بمقدار   )C( »سي«  فيتامين 

و95  للرجل،  ملليغرامات   110
أن  مع  مراعاة  للمرأة،  ملليغراما 

في  المرأة  لدى  يزداد  المقدار  هذا 

مرحلتي الحمل والرضاعة.

المصادر  أن  المركز   وأوضح 

تتمثل  »سي«  لفيتامين  الغذائية 

والكيوي  والفلفل  البرتقال  في 

األحمر، مشيرًا إلى أنه من األفضل 

تناول هذه األطعمة نيئة، نظرا  ألن 

الفيتامين  الطهي يقلل من محتوى 

بها، علما أن معظم الفيتامين يكون 

 تحت القشرة مباشرة.

»سي«  فيتامين  أن  بالذكر   جدير 

عمليات  من  عديد  في  يشارك 

إنه يستخدم  إذ  الغذائي،  التمثيل 

لبناء األنسجة الضامة )الكوالجين( 

والعظام واألسنان.

فيتامين  يعمل  الهضم،  أثناء  وفي 

امتصاص  تحسين  على  »سي« 

األطعمة  النباتية  من  الحديد 

ويمنع تكوين مركبات النتروزامين 

المسرطنة.

تأثير  له  »سي«  فيتامين  أن   كما 

أنه  يعني  مما  لألكسدة،  مضاد 

يقضي على  المركبات الضارة مثل 

األكسجين  وأنواع  الحرة«  »الجذور 

الخاليا  يحمي  التفاعلية،  وبالتالي 

والجزيئات في الجسم من التلف.

 كم يحتاج الجسم من فيتامين »سي« يوميا ؟

هل ترفع القهوة مستوياته؟

صيام مريض الكوليسترول في رمضان
ارتفاع  مريض  يصوم  كيف 

ترفع  وهل  رمضان؟  في  الكوليسترول 

يقلل  الصيام  وهل  مستوياته؟  القهوة 

الكوليسترول أو يرفعه؟

الصيام  فإن  متعددة،  لدراسات  وفقا 

على  إيجابية  تأثيرات  له  رمضان  في 

مستوى الكوليسترول في الدم.

»بلوس  مجلة  في  دراسة  ُنشرت  فقد 

وان« )Plos one( وجدت أن صيام رمضان 

مستويات  في  كبير  تحسن  إلى  أدى 

الكوليسترول، وذلك وفق التالي:

ارتفاع  إلى  رمضان  صيام  أدى 

أيضا  ويعرف  الجيد،  الكوليسترول 

الكثافة  العالي  الدهني  بالبروتين 

ينقل  ألنه  جيد  النوع  وهذا   ،)HDL(

إلى  الجسم  أعضاء  من  الكوليسترول 

الجسم  تخليص  يتولى  الذي  الكبد 

هذا  مستوى  يكون  بأن  ويوصى  منه. 

من  أكثر  الكوليسترول  من  النوع 

 60 يكون  أن  ويفضل  ملغ/ دسل،   40
ملغ/ دسل أو أعلى.

انخفاض  إلى  رمضان  صيام  أدى 

أيضا  ويعرف  السيئ،  الكوليسترول 

الكثافة  المنخفض  الدهني  بالبروتين 

يقود  ألنه  سيئ  النوع  وهذا   ،)LDL(

جدران  في  الكوليسترول  تراكم  إلى 

تصلبها  إلى  يقود  مما  الشرايين، 

بأن  ويوصى  القلب،  أمراض  ويسبب 

يكون مستواه أقل من 100 ملغ/ دسل.

 4 بعد  حتى  التأثيرات  هذه  استمرت 

أسابيع عقب انتهاء رمضان.

هل الصيام يقلل الدهون 
الثالثية؟

»المجلة  في  نشرت  لدراسة  وفقا 

 Jordan( البيولوجية«  للعلوم  األردنية 

 ،)Journal of Biological Sciences
خفض  إلى  يؤدي  رمضان  صيام  فإن 

الدهون  من  نوع  وهي  الثالثية،  الدهون 

ومصدرها  الجسم،  في  الموجودة 

الرئيسي الطعام.

إلى  الدهون  يحّول  من  هو  الكبد 

يرتبط  نسبتها  وارتفاع  ثالثية،  دهون 

بمخاطر صحية، لذا يوصى بأن يكون 

مستواها أقل من 150 ملغ/ دسل.

أكالت ترفع الكوليسترول في رمضان

في ما يلي بعض األطعمة التي تحتوي 

على كمية عالية من الدهون المشبعة، 

وبالتالي قد ترفع الكوليسترول، مثل:

النقانق  مثل  المعالجة  اللحوم 

والمرتديال.

الوجبات السريعة المقلية.

السمبوسة.

الكنافة.

اللقيمات والحلويات المقلية.

األطعمة الجاهزة مثل البرغر والبيتزا.

)غير  بالدهون  الغنية  الحمراء  اللحوم 

المصفاة(.

جلد الدجاج.

السمن.

الزبدة.

القشطة.

زيت جوز الهند.

زيت النخيل.

المرغرين.

مستويات  القهوة  ترفع  هل 

الكوليسترول لدى الصائم؟

تحضير  طريقة  على  يعتمد  هذا 

»الديتيربين«،  على  تحتوي  إذ  القهوة، 

في  موجودة  كيميائية  مركبات  وهي 

المادة الزيتية في حبوب القهوة، وترفع 

الكوليسترول  مستوى  المادة  هذه 

غير  القهوة  شرب  عند   )LDL( الضار 

القهوة  مثل  كبيرة،  بكمية  »المفلترة« 

المغلية وقهوة المكبس الفرنسي.

أهم نوعين من الديتيربين 
في القهوة هما:

)cafestol( كافيستول

)kawheol( كاويل

يتم  التي  القهوة  فإن  المقابل،  في 

)القهوة  مصفاة  باستخدام  تحضريها 

أقل  كمية  على  تحتوي  المصفاة( 

يتم  التي  الديتيربينات،  من  بكثير 

فصلها عبر المصفاة.

المشروب  من  كوب  ويحتوي 

من  ضعفا   30 على  المصفى  غير 

الديتيربين أكثر من نظيره المصفى، 

وفقًا لجامعة هارفارد.

 2020 عام  نشرت  دراسة  وحللت 

القلب  ألمراض  األوروبية  المجلة  في 

 European Journal of  ( الوقائية 

20 عاما  Preventive Cardiology ( نحو 
من  أكثر  من  المأخوذة  البيانات  من 

أعمارهم  تتراوح  شخص  ألف   51 نحو 

الباحثون  ودرس  عاما.  و79   20 بين 

أو  المصفاة  القهوة  يشربون  أشخاصا 

غير المصفاة أو كال النوعين.

غير  القهوة  شرب  أن  الدراسة  ووجدت 

معدالت  بارتفاع  مرتبط  المصفاة 

مقارنة  والوفاة  القلب  بأمراض  اإلصابة 

بشرب القهوة المصفاة.

شرب  أن  إلى  الدراسة  أشارت  كما 

بانخفاض  يرتبط  المصفاة  القهوة 

القهوة  بشرب  مقارنة  الوفيات  معدالت 

غير المصفاة.

في  بمشاكل  مصابا  كنت  إذا  لذلك، 

ارتفاع الكوليسترول، استشر  أو  القلب 

التي  القهوة  أنواع  بشأن  طبيبك 

تالئمك.

في  الكوليسترول  لمريض  نصائح 

رمضان

تناول العالج وفق إرشادات الطبيب.

والدهنية  المقلية  األطعمة  تقليل 

والحلويات.

المشبعة  غير  الدهون  على  التركيز 

زيت  في  الموجودة  مثل  الصحية، 

الزيتون واألسماك.

القهوة وخاصة غير  االقتصاد في شرب 

المفلترة.

»الحساء«..
أهــــــم األطبــــاق

لنتناوله  متاح  الشوربة  طبق  أن  رغم 

مائدة  على  لوجوده  أن  إال  العام،  طوال 

خاصة،  ونكهة  آخر  طعما  رمضان 

خصوصا وأن فوائده الصحية كثيرة.

تعوضنا  الشوربة  أن  إلى  فإضافة 

إليه  الذي نحن بحاجة  الماء  جزءا من 

تحضر  الدافئة  الشوربة  رمضان،  في 

اإلفطار..الشوربة  لوجبة  معدتنا 

رزان  التغذية  لخبيرة  ووفقا  أيضا، 

غذائية  بعناصر  تزودنا  شويحات، 

ومعادن جسمنا بحاجة لها.

يجب  الشوربة،  من  نستفيد  وحتى 

إضافة  مثل  مفيدة،  مكوناتها  تكون  أن 

كالجزر  الخضار  من  صغيرة  قطع 

من  ترفع  التي  والبصل  والكوسا 

أيضا  لها..ينصح  الغذائية  القيمة 

مثل  الدسمة  اإلضافات  من  بالتقليل 

وفائدة  نكهة  وإلعطاء  والسمن.  الكريما 

من  بالتقليل  أيضا  ينصح  للشوربة 

واألعشاب  بالبهارات  واستبداله  الملح 

المفيدة.

هي  الشوربة  أن  تذكر،  االفطار  قبل 

شوربة  فمثال،  اإلفطار،  من  مهم  جزء 

على  تحتوي  الحريرة  أو  العدس 

محضرة  ألنها  البروتينات  من  الكثير 

المحافظة على  أردت  وإذا  الحبوب.  من 

الشوربة  على  االعتماد  فيمكنك  وزنك، 

الغنية بالماء كشوربة الخضار مثال.

الصائمين  معظم  يشعر 

بصعوبة خصوصا خالل األيام 

حيث  رمضان  شهر  من  األولى 

صحية  أعراض  من  يعانون 

واإلرهاق،  كالصداع  مختلفة 

السيطرة  بعضهم  ويفقد 

ويتسمون  مشاعرهم  على 

هذه  أسباب  فما  بالعصبية، 

تخطي  يمكن  وكيف  األعراض 

للصيام  األولى  الفترة  صعوبة 

وهل يستطيع الصائم التغلب 

على هذه المشاكل، ثم ما الوسائل 

األشخاص  تجعل  التي  والخطوات 

يحظون بصوم صحي ومريح؟

في  الصيام  بصعوبة  الشعور  هل 

األيام األولى طبيعي؟

عبدالرحمن  الدكتور  يوضح 

الصحة  وزارة  عام  أمين  المعاني 

طب  وطبيب  السابق  األردنية 

أن  الصحية  واإلدارة  المجتمع 

من  األولى  األيام  بصعوبة  الشعور 

طبيعي  أمر  الكريم،  رمضان  شهر 

أسبابا  هناك  إن  إذ  للقلق،  يدعو  وال 

بسيطة  وسائل  وهناك  لذلك، 

للتغلب 

على هذه المشاكل.

الجفاف

يبين الدكتور المعاني- في حديثه 

أحد  هو  الجفاف  أن  نت-  للجزيرة 

في  للصائمين  المرافقة  األعراض 

األيام األولى من شهر رمضان، وينتج 

البشري  فالدماغ  الصداع،  عنه 

الماء،  فقدان  بسبب  جدا  حساس 

اإلفطار.  وقت  قبيل  المشكلة  وتزداد 

آالم  نوبات  الصيام  يضاعف  كما 

الشقيقة،  نوبات  أو  المزمنة  الرأس 

ن  مكا بإ و

تناول  الحالة  هذه  من  يعاني  من 

الصيام  بدء  قبل  المسكن  من  حبة 

بعد السحور مباشرة.

إلى  أيضا  الجفاف يؤدي  أن  وأضاف 

العزيمة  وفقدان  باإلرهاق  الشعور 

والنعاس والميل إلى النوم، والدوار 

وخشونة  واللسان  الحلق  وجفاف 

على  وللتغلب  واإلمساك،  الجلد 

من  باإلكثار  ينصح  المشكلة  هذه 

10 أكواب يوميا  شرب الماء حوالي 

العادي،  الوزن  البالغ ذي  للشخص 

شهر  طوال  ذلك  يستمر  أن  على 

رمضان.

اإلرهاق قبيل 
رمضان

وفق الدكتور المعاني يسعى 

مشاغلهم  إنهاء  إلى  الكثيرون 

بدء  قبل  بسرعة  والتزاماتهم 

والتحضير  الفضيل  الشهر 

ويتعذر  أنفسهم،  فيرهقون  له، 

األيام  خالل  الكافي  النوم  عليهم 

يصابون  حيث  تسبقه،  التي 

باإلعياء، وزيادة أعراض التعب العام 

الذي يحصل بسبب الجفاف، وهنا 

يفضل الحصول على الراحة والنوم 

الكافي قبل بداية شهر رمضان.

التخمة والتلبك المعوي والحموضة

تناول كميات كبيرة من الطعام في 

عند  سواء  خصوصا،  األولى  األيام 

الفطور أو السحور، يلقي عبئا كبيرا 

ويسبب  الهضمي،  الجهاز  على 

كالتلبك  صحية  مشكالت  عدة 

المعوي وفرط الحموضة خالل النهار 

بسبب االرتجاع الحامضي المعدي 

المريئي.

المعاني إلى تحضير  ودعا الدكتور 

اإلفطار،  لطعام  تدريجيا  المعدة 

امتالء  قبل  الطعام  عن  والتوقف 

المقلي  الطعام  وتجنب  المعدة، 

عن  للتوقف  باإلضافة  والحامض، 

والشاي  القهوة  وتقليل  التدخين، 

قدر المستطاع.

وينصح المصابون بفرط الحموضة 

ورؤوسهم  يناموا  أن  المعدة،  في 

تحت  وسائد  بوضع  إما  مرفوعة 

من  الرأس  ناحية  برفع  أو  الرأس 

تناول  يحسن  كما  لألعلى،  السرير 

لحموضة  مضادة  وقائية  أدوية 

واألفضل  طبي،  بإشراف  المعدة 

تناولها عند السحور.

خطوات لتخطي

صعوبة األيام األولى
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سعد المهندي

السنة )28( - السبت 3 من رمضان  1444هـ الموافق 25 مارس 2023م العدد )10064(

وأمواج  الجوية من رياح قوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

عالية حتى آخر الليل في عرض البحر.. متوقعة 

أن يصاحب الطقس سحب متفرقة أحيانا وغبار 

المناطق  بعض  على  خفيف  ضباب  إلى  عالق 

الحقا.. وفي البحر سحب متفرقة.

إلى  غربية  شمالية  الساحل  على  الرياح  وتكون 

شمالية شرقية، ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 

5 و10 كيلومترات. 
 أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة »20« درجة 

مئوية.

سينما المول )1(

2:45شازام! غضب الملوك

8:30شازام! غضب الملوك

11:00الهندية

سينما المول )2(

3:00المالياالم

9:00المالياالم

11:15المالياالم

سينما المول )3(

2:30الهندية

8:00الهندية

10:45المالياالم

سينما كتارا )1(

8:30شازام! غضب الملوك

11:00شازام! غضب الملوك

سينما كتارا )2(

8:00كريد 3

10:30كريد 3

سينما كتارا )3(

3:15شازام! غضب الملوك

569:00

11:00حروب الماميز

سينما كتارا )4(

3:30كريد 3

8:00حروب الماميز

10:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

سينما رويال بالزا  )1(

2:45المالياالم

8:15المالياالم

10:45المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

2:30التاميلية

8:30التاميلية

11:00التاميلية

سينما رويال بالزا )3(

Genres2:10

8:15شازام! غضب الملوك

10:35الهندية

4:16 ص
11:40 ص

3:07 م
5:50 م
7:20 م

في وزارة العدل

يوم صحي للموظفين

في إطار برنامجها الرمضاني، نظمت وزارة العدل 

يوًما صحيًا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة تضمن 

قياسات حيوية واستشارات طبية للموظفين.

وأشاد الموظفون بالخدمات الطبية والصحية المقدمة 

لهم خالل هذا اليوم، مطالبين بضرورة أن يتم تنظيم 

اليوم الصحي للموظفين بشكل دوري وأن يتم تعميمه 

على كافة الجهات.

لمدة »6« أشهر.. »أشغال«:

إغالق مروري

أعلنت هيئة األشغال العامة عن إغالق على 

تقاطع ربيعة بن عيسى مع إبقاء مسارات 

إلى  المواصلة  ومسارات  يمينًا  االنعطاف 

للمرور،  مفتوحة  زكريت  شارع  على  األمام 

مارس   26 األحد  من  بدءا  أشهر   6 لمدة 

البنية  أعمال  استكمال  بهدف   ،2023
التحتية.

شارع  مستخدمي  على  وسيتعين 

أو  يسارًا  باالنعطاف  الراغبين  إزغوى 

ثم  يمينًا  االنعطاف  األمام،  إلى  المواصلة 

التالي، وعلى  الدوار  والعودة عند  االلتفاف 

الراغبين  زكريت  شارع  مستخدمي 

باالنعطاف يسارًا اتباع نفس التوجيهات 

للوصول إلى وجهاتهم.

$ الدوحة

حول »االستدامة البيئية«

»كتارا« تطلق مسابقة للقصة القصيرة
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  أعلنت  كتارا-  الدوحة- 

كتارا، عن إطالق مسابقة كتارا للقصة القصيرة وموضوعها: 

»االستدامة البيئية«، استمرارًا لمسابقات القصة القصيرة 

موسم  في  سنويًا  اطالقها  على  المؤسسة  درجت  التي 

ليكون  البيئية«،  »االستدامة  موضوع:  اختيار  وتم  رمضان. 

محورًا رئيسيًا تدور حوله القصص المشاركة في مسابقة 

االستدامة  ألهمية  نظرًا   ،2023 القصيرة  للقصة  كتارا 

أو تدهورها  البيئية في تجنب استنزاف الموارد الطبيعية 

والحفاظ على جودة بيئية طويلة المدى.

القصيرة  للقصة  كتارا  لمسابقة  عامة  شروط  تحديد  وتم 

المسابقة  موضوع  أن  في  وتتلخص  رمضان،  شهر  خالل 

عن  القصة  نص  يقل  أال  ويجب  البيئية«،  »االستدامة 

تكتب  أن  ويشترط  كلمة،   5000 عن  يزيد  وال  كلمة   1500
من  خالية  وبلغة  الفصحى،  العربية  باللغة  قصيرة  قصة 

ومن  الترقيم،  عالمات  مواضع  مراعاة  مع  اإلمالئية  األخطاء 

في  نشره  سبق  مما  القصة  تكون  أال  ايضًا  الشروط  ضمن 

أي من الوسائل اإلعالمية، أو حازت على أي جائزة من قبل، 

متاحة  والمشاركة  فقط.  بالمسابقة  خاصة  تكون  بحيث 

وللمتسابق  بالعمر،  التقيد  دون  الجنسين  من  للكّتاب 

وورد  بلمف  وترفق  فقط  واحدة  بقصة  المشاركة  في  الحق 

فقط ال غير، وعلى الكتاب الراغبين في المشاركة أن يرسلوا 

 ،word برنامج  على  وُمشكـال  مطبوعا  القصصي  إنتاجهم 

على البريد اإللكتروني: story@kataraquran.com ويشترط 

له،  حديثة  ملونة  شخصية  صورة  مشترك  كل  يرسل  ان 

والبريد  هاتفه  ورقم  وعنوانه  اسمه  متضمنة  عنه  نبذة  مع 

اإللكتروني، وتاريخ ميالده ومكان الوالدة.

بهدف تعزيز العالقة مع أفراد المجتمع

الشرطة المجتمعية تزور مرضى القلب
بوزارة  المجتمعية  الشرطة  إدارة  نظمت 

لمستشفى  زيارة  أمس،  مساء  الداخلية، 

أفراد المجتمع.  العالقة مع  القلب بهدف تعزيز 

وقال العميد الدكتور/  إبراهيم محمد السميح 

مدير إدارة الشرطة المجتمعية إن هذه الزيارة 

ستنظمها  الزيارات  من  مجموعة  ضمن  تعتبر 

رمضان  شهر  خالل  المجتمعية  الشرطة  إدارة 

التابعة  المستشفيات  من  لعدد  المبارك 

العالقة  تعزيز  بهدف  الطبية،  حمد  لمؤسسة 

مع أفراد المجتمع   وعّبر المرضى عن سعادتهم 

بزيارة الشرطة المجتمعية التي تؤكد أهمية 

وزارة  دأبت  التي  الكبيرة  اإلنسانية  الجهود 

الشراكة  وتعزيز  بها  القيام  على  الداخلية 

الفاعلة بين الشرطة والمجتمع.
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التي  ايشيق،  نارين  التركية  تعتزم 

تمسكها  بفرشاة  زيتية  لوحات  ترسم 

معرض  بعائدات  التبرع  أسنانها،  بين 

تنوي افتتاحه لصالح منكوبي الزلزال.

 59 العمر  من  البالغة  ايشيق  وتمارس 

تابع  للتأهيل  مركز  في  الرسم  فن  عاما 

االجتماعية  والخدمات  األسرة  لمديرية 

في والية يوزغات وسط تركيا.

تعرضت  أنها  التركية،  السيدة  وأفادت 

لحادث عندما كان عمرها 3 أعوام ما أعاق 

يديها عن الحركة.

التأهيل  بمركز  التحقت  أنها  وأوضحت 

 13 منذ  الرسم  وتمارس  عاما،   15 قبل 

عاما.

وأضافت: »معظم لوحاتي نتاج خيالي.. 

افتتحت معارض شخصية 7 – 8 مرات، 

وشاركت أيضًا في معارض جماعية«.

أثناء  تواجهها  التي  الصعوبات  وحول 

أحيانا  تضطر  إنها  قالت  الرسم، 

ال  أماكن  تلوين  أجل  من  اللوحة  لقلب 

في  والفرشاة  إليها  الوصول  تستطيع 

فمها.

أحب  لكنني  صعب،  »األمر  وتابعت: 

الصعاب«.

ترسم بأسنانها
تزّين مبنى القشلة األثري في شارع المتنبي 

باألضواء  بغداد،  العراقية  العاصمة  وسط 

الزائرين  الستقبال  استعدادًا  والفوانيس، 

خالل شهر رمضان.

العام  أبوابه ألول مرة  افتتح  المبنى قد  وكان 

المتنبي  شارع  رواد  الستقبال  الماضي 

منظم  برنامج  في  البغدادية،  والعائالت 

إلى  تمتد  ولساعات  رمضان  طيلة  استمر 

وقت السحر.

التي  التراثية  بغداد  بنايات  إحدى  والقشلة 

كان  حين   1861 عام  إلى  إنشاؤها  يعود 

العراق خاضعًا للدولة العثمانية حيث ُصمم 

وثكنة  الرسمية  والدوائر  للوالية  مقرًا  ليكون 

عسكرية للجيش.

ويقع المبنى على ضفاف نهر دجلة من جانب 

القديمة  المركزية  المنطقة  وسط  الرصافة 

لبغداد والتي تقع حاليًا عند شارع المتنبي. 

ويتميز ببنائه الذي تقع هندسته المعمارية 

مساحة  تتوسطها  إيوانات  شكل  على 

خضراء.

القشلة ساعة معلقة على برج وهي  ويعتلي 

التي  الضخمة،  الميكانيكية  الساعات  من 

حديدي  مفتاح  عبر  اليدوي  بالتوقيت  تعمل 

كبير الحجم، حيث يقوم الساعاتي المكلف 

برجها  إلى  بالصعود  الساعة  وصيانة  إدارة 

حيث  الساعة  بتوقيت  للقيام  درجة   72 عبر 

تعمل لمدة 10 أيام وهكذا دواليك.

زوار  من  للكثير  ملتقى  اليوم  القشلة  ويعد 

النشاطات  إلقامة  ومكانا  المتنبي،  شارع 

الثقافية واالجتماعية والمعارض الفنية.

»غسل المالبس« جامعية تواجه البطالة بـ
أمضت الشابة الصومالية 
وردة إلياس أحمد خريجة 
جامعية، 25 عاًما، عامين 

في البحث عن وظائف في 
مقديشو بناًء على شهادتها 

الجامعية التي حصلت عليها 
في الزراعة.

ولكن عندما استمرت في 
تلقي الرفض، لجأت إلى 

ريادة األعمال وأنشأت شركة 
خدمات غسيل مالبس 

متنامية توظف حاليا 13 شاًبا 
آخر.

أمس،  العمل  عن  عاطلة  »كنت  وتقول: 

غيرت  لقد  الناس،  أوظف  أنا  واليوم 

دخاًل  أكسب  عائلتي،  وحياة  حياتي 

وأوفر لقمة العيش لعائلتي، إنني حتى 

الريفية«. المناطق  أقاربي في  أعول 

واآلن  درست  لقد  »يقولون،  تابعت: 

المالبس!  بغسل  األمر  بك  ينتهي 

أواجه  للدراسة؟  تعودين  ال  لماذا  درست 

بعض  من  ذلك  في  بمن  تحديات، 

الغسيل  خدمات  تعتبر  المقربين، 

على  الصومال  في  هنا  حقيرة  وظيفة 

األقل«.

األقل  على  الناجح  مشروعها  بداية  في 

مال،  رأس  لديها  يكن  لم  اآلن،  حتى 

لبدء  الالزمة  األموال  وردة  أصدقاء  أقرض 

عام  في  افتتح  الذي  التجاري،  نشاطها 

غسيل. مراكز   3 اآلن  ويضم   2020
»أختار  تقول:  عمل  صاحبة  وبصفتها 

ومدى  مهاراتهم  على  بناًء  األشخاص 

حاجتهم إلى الوظيفة، إذا رأيت شخًصا 

المهارات،  ولديه  الوظيفة  إلى  يحتاج  ما 

أوظفه«. فأنا 

على  اإلشراف  في  وقتها  اآلن  تقضي 

األمر  الثالثة،  المالبس  غسيل  مراكز 

الصبر. يتطلب  الذي 

لها  المملوكة  الغسيل  مراكز  وجود  ومع 

وحمروين،  بونطيري  هدن،  أحياء  في 

 9 من  مكون  عمل  طاقم  لديها  يشتغل 

رجال و4 نساء، وتهدف إلى التوسع عبر 

العاصمة. أحياء 

أقوى تلميذ بريطاني!

وبات روان أومالي يصنف ضمن أقوى 

رغم  بريطانيا،  في  المدارس  تالميذ 

أن وزنه ال يتجاوز 54 كيلوغراما.

كيلوغراما   115 رفع  في  نجح  وقد 

و110  المميتة«،  »الرفعة  تمرين  في 

»رفعة  تمرين  في  كيلوغرامات 

من  أكثر  يمثل  ما  وهو  القرفصاء«، 

ضعف وزنه.

المواقع  في  صورة  تروج  كما 

البريطاني  الطفل  تظهر  االجتماعية 

أخته  عليها  تجلس  أريكة  يرفع  وهو 

بكل سهولة.

غنيا  غذائيا  نظاما  أومالي  ويتبع 

3500 سعرة  بالبروتين، كما يتناول 

حرارية يوميا.

الوطنية  الصحة  هيئة  وتنصح 

األطفال في سنه بتناول  البريطانية 

فقط  حرارية  سعرة   2000 نحو 

يوميا.

روان ثالث  العادي، يتناول  اليوم  وفي 

في  المخفوق  البيض  من  حصص 

الصباح وشرائح اللحم أو السمك في 

وجبة العشاء.

على  صغيرا  زال  ما  أنه  ورغم 

المشاركة في مسابقات رفع األثقال 

في المملكة المتحدة، لكنه يأمل في 

األرقام  األيام،  من  يوم  في  يحطم،  أن 

العالمية. القياسية 

األردن تتزين للشهر الفضيل

ليالي رمضان في قشلة المتنبي

أصبح طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يلقب بـ»أقوى 
تلميذ بريطاني«، بعدما تمكن من رفع األثقال بأكثر 

من ضعف وزنه، فيما يمني النفس بتحطيم األرقام 
القياسية العالمية في هذا المجال.

المغرب .. األطفال نجوم رمضان
يتوارث المسلمون في كل دول العالم عادات 

شهر  بقدوم  لالحتفال  مختلفة  وطقوسًا 

ومكافأة  لتشجيع  يكون  ما  ومنها  رمضان، 

لهم،  صيام  أول  عن  رمضان  في  األطفال 

مرة  ألول  يصومون  الذين  األطفال  ويحظى 

في دول المغرب العربي بطقوس واحتفاالت 

أداء  على  للمواظبة  دفعهم  أجل  من  خاصة 

فريضة الصيام.

نجوم  هم  األطفال  المغربية،  المملكة  في 

صيام  يعتبر  حيث  رمضان،  شهر  وأبطال 

في  بها،  ُيحتفى  مناسبة  مرة  ألول  األطفال 

جياًل  المغربية  اأُلسر  توارثته  لتقليد  إحياٍء 

بعد جيل.

فتشجع األسر المغربية أطفالها على تجربة 

مرحلة  في  فيبدأون  مبكرة،  سن  في  الصيام 

الصيام«،  نهار  بـ»تخياط  يسمى  بما  أولى 

مراعاة لسن األطفال وقدرتهم على التحمل، 

ويفطرون  اليوم  صباح  بالصيام  لهم  فيسمح 

من  يصومون  التالي  اليوم  وفي  الظهر،  في 

فترة الظهر إلى موعد أذان المغرب. 

معه  يستطيع  سنًا  الطفل  يبلغ  أن  وبعد 

الصيام يومًا كاماًل، تحتفي األسر المغربية 

بهذه  احتفااًل  له  وتقيم  الصائم  بالطفل 

المناسبة المميزة في حياته.

أبناءهم  المغرب  في  األهل  ُيشجع  ما  وعادة 

والذي  كاماًل،  رمضان  من   26 يوم  صيام  على 

العرف  في  القدر  ليلة  أو   ،27 ليلة  يوافق 

الليلة  هذه  لبركة  التماسًا  المغربي؛ 

الصيام  بشعيرة  األطفال  وربط  المقدسة، 

التي تحظى بتوقير عظيم من المغاربة.

رمضان،  شهر  من  األواخر  العشر  أيام  وخالل 

الشوارع  في  الخيام  بنصب  العوائل  تقوم 

والساحات الستقبال األطفال الصائمين ألول 

مرة واالحتفاء بهم، فيما يشبه طقوس عرس 

في  المغربية  التقاليد  وفق  مفتوح،  جماعي 

تنظيم األعراس.

رمضان  في  الصائمين  باالطفال  وُيحتفى 

العائلة،  أفراد  بحضور  البيوت  داخل 

جماعي  احتفال  في  الشوارع،  في  وخارجها 

على  تشرف  للفتيات  وبالنسبة  مفتوح، 

تنظيمه »النكافات«، أي المزّينات، في خيام 

الفتيات  ُيلبسن  حيث  محاّلهن،  داخل  أو 

مالبس تقليدية وُحليًا، ما بين هيئة لباس 

أو  شرقي  أو  أمازيغي  أو  فاسي  أو  رباطي 

حليها  المغرب  من  منطقة  فلكل  صحراوي، 

الخاصة ولباسها المتفرد.

بنقوش  الفتيات  أيدي  اشة«  »النقَّ ب  وُتخضِّ

التجربة  للصبيان  وبالنسبة  الحناء، 

بالتفاصيل،  بسيط  اختالف  مع  مشابهة 

التقليدية  المغربية  المالبس  فيرتدون 

القميص،  يشبه  رداء  من  عادة  تتكون  التي 

وسروال وعباءة تشبه الجلباب، يطلق عليها 

أو »الجابادور« و»البلغة«، ويزينون  »الجالبة« 

ويتم  الفاسي«،  »الطربوش  بـ  رؤوسهم 

إحضارهم لمكان االحتفال على ظهور الخيل 

أحيانًا، ثم ُتلتقط الصور للذكرى التي تؤرخ 

لهذا الحدث المهم.

المغرب،  أذان  مع  بداية  االحتفاالت  وتبدأ 

الصائمين،  لألطفال  العوائل  تقدم  حيث 

إليهم  وتقدم  المغربية،  التقليدية  األطباق 

والتمر،  الحليب  أوله  يكون  الذي  إفطارهم 

ومن ثم تقديم الهدايا من أفراد العائلة الذين 

االحتفال  أجل  من  االجتماع  على  يحرصون 

بهذه المناسبة.

ونوافذها  البيوت  واجهات  تتزين 

بزينة  األردن  في  التجارية  والمحال 

الشهر  بقدوم  احتفاال  وذلك  رمضان، 

الفضيل.

طقسا  الزينة  تعتبر  األردنية  العائالت 

خاصة بشهر الصوم يتهافت المواطنون 

على شرائها.

بين الفوانيس واألهلة يفتش عدي وآية 

عن شراء زينة لرمضان، ابتهاجا بقدوم 

حميدة  عادة  فهي  الفضيل،  الشهر 

ترحيبا  بها  القيام  على  العائلة  تواظب 

بشهر الصوم.

وحتى  والنوافذ  البيوت  واجهات  وتتزين 

ذات  والزينة  اإلنارة  بحبال  األرصفة 

رسالة  وهي  المتنوعة،  واأللوان  األشكال 

األسواق  وفي  الكريم،  بالشهر  ترحيب 

الطلب  لتلبية  البضائع  تتكدس 

المتزايد عليها.

إقبال  إن  الزينة  بائعو  يقول  فيما 

فالناس  العام،  هذا  أفضل  المواطنين 

تعتبر أن ذلك يقربها من بعضها ويخلق 

ُألفة بينها.

استقباِل  طقوِس  من  واحدٌة  فالزينُة 

ُيقبُل  األردن،  في  رمضان  شهر 

المنازل  لتزيين  المواطنون على شرائها 

جانبا  فيها  ويرون  التجارية  والمحال 

االهتمام  مظاهر  من  ومظهر  روحيا، 

بالضيف في الشهر الكريم.
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الصائمين،  من  العديد  لدى  أوليا  عارضا  الصداع  يشكل 

خاصة خالل األيام األولى من شهر رمضان المبارك، نتيجة 

الغذائية  العادات  في  يحدث  الذي  السريع  التغيير 

النوم،  عادات  وتغيير  السوائل،  استهالك  من  والتخفيف 

الحصول  وعدم  طويلة،  لساعات  السهر  في  تتمثل  التي 

الدكتور  ويقول  الليل.  أثناء  النوم  من  الكافي  القدر  على 

بمؤسسة  الطوارئ  طب  أول  استشاري  الطيب  يوسف 

القطرية:  األنباء  حمد الطبية في تصريح خاص لوكالة 

والبعض  اإلفطار،  قبل  بالصداع  يصابون  قد  البعض  إن 

اآلخر بعده، ويختلف من شخص إلى آخر، حيث يشتمل 

على نوعين، هما: الصداع الرئيسي، والصداع الثانوي.

 وأضاف الطيب أنه غالبا ما يحدث الصداع عند الشعور 

نسبة  نقص  بسبب  وذلك  اإلفطار،  قبل  الرأس  في  بألم 

المعدالت  عن  مستواه  وانخفاض  الدم،  في  الجلوكوز 

مصادر  من  مهما  مصدرا  الجلوكوز  يعد  إذ  الطبيعية 

الطاقة في الجسم، ويعد الطعام مصدره األساسي، 

فبعد تناول الطعام ودخوله عملية الهضم والتمثيل 

يعرف  بسيط،  سكر  صورة  إلى  يتحول  الغذائي، 

إلى  وينتقل  الدم،  مجرى  في  الجلوكوز  باسم 

األجهزة  قبل  من  الستخدامه  الجسم  خاليا 

المختلفة فيه، إلجراء العمليات الحيوية 

المختلفة. 

رمضان بال صداع

لغز الشفق القطبي
الخميس  السويدي  الشمال  أقصى  سماء  ُغطت 

بهاالت من الضوء االصطناعي بعد إطالق صاروخ-

بهدف  الجوي  الغالف  في  موادَّ  نشر  مسبار 

تحسين دراسة الشفق القطبي.

الشفق  اسم  أحيانًا  الظاهرة  هذه  على  ُيطلق 

األضواء  هذه  بأن  انطباعًا  تعطي  وهي  القطبي، 

تخترق سماء القطب الشمالي خالل الليل بأشعة 

من الضوء األزرق أو األخضر أو األرجواني.

المذهلة،  الطبيعية  الظاهرة  هذه  أسرار  ولكشف 

لفيزياء  السويدي  المعهد  من  باحثون  أرسل 

الفضاء صاروخًا من قاعدة اإلطالق »إسرانج« قرب 

مدينة كيرونا في منطقة البالند السويدية مساء 

الخميس، وأطلقوا مواد مماثلة لتلك الموجودة في 

األلعاب النارية على علو 100 إلى 200 كيلومتر.

وتمّكن سكان المنطقة من رؤية موجات من األلوان 

السماء  أضاءت  المزيفة،  والخضراء  البيضاء 

بتوقيت  مساًء  والنصف  السادسة  الساعة  بعد 

القطبي  الشفق  تدريجًا  وأزاحت  غرينتش، 

»الحقيقي« الذي كان يضيء السماء حينها.

التوقعات  تحسين  إلى  التجربة  وتهدف 

الغالف  أيضًا  المسمى  القريب،  للفضاء  الجوية 

األقمار  حماية  شأنها  من  والتي  العلوي،  الجوي 

االصطناعية وغيرها من البنى التحتية األساسية 

لالتصاالت بشكٍل أفضل.

إسطنبول.. في رمضان

إسطنبول  تصبح  رمضان،  قدوم  مع 

وجهة كثير من السياح من داخل تركيا 

الشهر  بأجواء  لالستمتاع  وخارجها، 

وحضور  معالمها،  وزيارة  الفضيل، 

الفعاليات المتنوعة التي تجرى فيها.

ال  الروحانية،  أجوائها  إلى  وإضافة 

وصلوات  التاريخية  بمساجدها  سيما 

تضم  المدينة  فإن  والتراويح،  الجماعة 

وأكثر  أيسر  الصيام  يجعل  ما  كل 

تلبي  التي  المطاعم  كانتشار  متعة، 

الثقافية  والفعاليات  األجانب،  أذواق 

وأماكن التنزه.

مطار  فيها  ينزل  التي  اللحظة  ومنذ 

أجواء  الزائر  يعيش  الدولي،  إسطنبول 

فعاليات  المطار  إدارة  تقيم  إذ  رمضان، 

مختلفة بمناسبة الشهر الفضيل، بينها 

بوابات  عند  رمضانية  مشروبات  تقديم 

الدخول والخروج.

احتفاال  المعلقة  الزينة  إلى  وإضافة 

عروضا  إسطنبول  مطار  يقدم  برمضان، 

الحكايات  من  لشخصيات  تمثيلية 

التركية التقليدية، إضافة إلى عزف فرق 

للموسيقى التركية التراثية.

استعدت  فقد  المدينة،  فنادق  أما 

الشهر  السياح من قبل دخول  الستقبال 

رمضانية  برامج  ووضعت  الفضيل، 

بين  الصائمين،  من  لزوارها  متكاملة 

فعاليات داخلية وأخرى خارجية.

لرمضان  استعدت  المدينة  مساجد 

عمليات  فأجرت  بأسابيع،  دخوله  قبل 

تنظيف وتعقيم، كما غسلت األرضيات 

والحوائط والسجاد بماء الورد.

وجهة التسّوق في رمضان

التجارية  الموالت  انتشار  رغم 

للمشترين  توّفر  التي  الحديثة 

زال  ما  التسّوق،  خالل  الراحة  سبل 

مدينة  وسط  الشعبي  الزاوية  سوق 

ومكانته  رونقه  على  يحافظ  غزة 

التاريخية.

يعتبر السوق امتدادا تاريخيا لسوق 

يعود  الذي  األثري،  »القيسارية« 

المملوكي  العصر  إلى  تأسيسه 

ويعرف حاليا باسم »سوق الذهب«.

الرئيسية  مداخله  أحد  في  ويقع 

أكبر  الكبير،  العمري  الجامع 

والذي  غزة  بمدينة  األثرية  الجوامع 

تبلغ مساحته نحو 4100 متر، وتقول 

مراجع تاريخية أنه أقيم على أنقاض 

أحد المعابد الرومانية.

الزوايا  من  عدد  إلى  السوق  ينقسم 

معين  نوع  ببيع  تختص  زاوية  كل 

من المنتجات والسلع الغذائية، من 

واألسماك،  واللحوم  »العطارة،  بينها 

األطفال،  وألعاب  والفاكهة،  والخضار 

والمنتجات الغذائية«.

تكتسي  رمضان  شهر  اقتراب  ومع 

فيها  تنتشر  التي  السوق،  أزقة 

الطبيعية  األعشاب  رائحة 

الخاصة  الزينة  بحلة  العطرية، 

باستقبال هذا الشهر من الفوانيس 

واألهّلة المضيئة.

المتجولين  مسامع  إلى  يتردد  كما 

باقتراب  ُتهلل  أناشيد  السوق  في 

هذا  بقدوم  التهنئة  وأصوات  رمضان 

الشهر بين التّجار والمشترين.

عودة مدفع اإلفطار

استعادت العاصمة الليبية، أحد أهم تقاليدها المرتبطة 

بشهر رمضان المبارك، بإطالق مدفع اإلفطار وسماع صوته 

بعد غياب استمر لسنوات، وسط أجواء من البهجة على وجوه 

الحاضرين. ووفق مراسل األناضول، أشرفت بلدية »طرابلس 

المركز« على إعادة مدفع اإلفطار بعد غيابه منذ عام 1975، 

ودعت سكان المدينة للمشاركة في المراسم المخصصة 

للتظاهرة التي أقيمت في »ميدان الجزائر« وسط العاصمة.

المسجد الكبير 
يستقبل المصلين
متزينا بأبهى ُحلة، استقبل »المسجد الكبير« الُمصمم 

على الطراز التركي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، 

ضيوف شهر رمضان المعظم، إلقامة صلوات التراويح 

والتهجد، وتناول اإلفطار والسحور.

وفي 17 مارس/ آذار الجاري، افتتح عضو مجلس السيادة 

االنتقالي الهادي إدريس، بحضور وزير الشؤون الدينية 

واألوقاف عبدالعاطي أحمد عباس، المرحلة األولى من 

المسجد الكبير بعد إعادة تأهيله، استعدادا لدخول 

رمضان.

ونظرا لموقعه في الخرطوم، يعد المسجد الكبير ملجأ مهما 

للمتسوقين والعاملين بوسط المدينة ألداء الصلوات خالل 

رمضان، أو لتناول الفقراء ومن انقطعت بهم السبل اإلفطار 

والسحور فيه.

وتزداد حاجة البالد للمبادرات االجتماعية، بسبب ضغوط 

اقتصادية على المواطن، ال سيما بعد إجراءات اقتصادية 

صعبة للحكومات السابقة، من بينها رفع الدعم عن الوقود 

والكهرباء وتحرير سعر الصرف.

توسط المسجد الكبير للخرطوم، يؤكد أن المدينة التي 

اتخذت كعاصمة للبالد ألكثر من نصف قرن في فترة 

الحكم العثماني، أنشئت على نسق المدن اإلسالمية، التي 

يقع دائمًا المسجد في وسطها، ليكون مركز المدينة.

وطبقا للمعلومات التاريخية، وضع حجر األساس لمسجد 

الخرطوم في 17 سبتمبر/ أيلول 1900، وجرى افتتاحه 

عند زيارة الخديوي عباس باشا حلمي للسودان في 4 

ديسمبر/ كانون األول 1901.

مدينة المساجد

تشهد مختلف مساجد المملكة المغربية إقباال كبيرا على 

صالة التراويح، ويعتبر مسجد معهد البعث اإلسالمي، من 

بين أهم المساجد التي يقصدها المصلون بمدينة وجدة إلى 

جانب مساجد معروفة بأصوات أئمتها الشجية.

ويأسر صوت القارئ مصطفى أمنشار الشجي وهو يتلو القرآن 

الكريم، قلوب المصلين الذين يقصدون مسجد معهد البعث 

اإلسالمي لالستمتاع بتالوته الخاشعة.

ومدينة وجدة المتاخمة للحدود الجزائرية توصف بأنها 

»مدينة المساجد«، حيث تنتشر المساجد في كل ركن 

منها بل إنه ال يخلو أي حي من أحيائها سواء العتيقة منها أو 

الحديثة من مسجدين على األقل حتى أن عدد المساجد بلغ 

أزيد من 400، وفق أرقام رسمية.

وبهذا الرقم، تتصدر وجدة الئحة المدن المغربية من حيث 

عدد المساجد، مقارنة مع عدد سكانها الذين ال يتجاوزون 

نصف مليون نسمة.

وتشير إحصاءات وزارة األوقاف المغربية، إلى أن عدد 

المساجد في المغرب بلغ أكثر من 51 ألف مسجد، فيما تفرد 

الوزارة مديرية خاصة بالمساجد لالهتمام بها ومتابعتها.


