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ص���اح���ب ال���س���م���و ي��ه��ن��ئ رئ���ي���س���ة ال����ي����ون����ان ب��م��ن��اس��ب��ة ذك������رى اس���ت���ق���ال ب���اده���ا

ال���ج���دد ال���م���ه���ت���دي���ن  ال����ك����ري����م ..  اخ����ت����ب����ار  ل����ل����ق����رآن  ال���ش���ي���خ ج����اس����م  م���س���اب���ق���ة 

قطر تدين حرق نسخة من المصحف

تحريض واستفزاز
يؤّجج الكراهية 

ويهّدد قيم التعايش

الدوحة- قنا- أدانت دولة قطر بأشّد العبارات، حرق 

نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية 

كوبنهاغن، وشّددت على أن هذه الواقعة الشنيعة 

تعد عماًل تحريضيًا، واستفزازًا خطيرًا لمشاعر أكثر 

من ملياري مسلم في العالم، ال سيما في شهر رمضان 

المبارك. وحّذرت وزارة الخارجية، في بيان أمس، من 

أن السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف 

بذريعة حرية التعبير يؤّجج الكراهية والعنف، ويهّدد قيم 

التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة.

وجّددت الوزارة، رفض دولة قطر التام لكافة أشكال خطاب 

الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، والزج 

بالمقدسات في الخالفات السياسية، كما حّذرت من 

أن حمالت الكراهية ضد اإلسالم وخطاب اإلسالموفوبيا 

شهدا تصعيدًا خطيرًا باستمرار الدعوات الممنهجة 

لتكرار استهداف المسلمين في العالم، وجّددت في هذا 

السياق دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحّمل مسؤولياته 

لنبذ الكراهية والتمييز والتحريض والعنف، وأّكدت على 

أهمية إعالء مبادئ الحوار والتفاهم المشترك.

وجّددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لقيم التسامح 

والعيش المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ األمن 

والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم.

سنويا  تتضاعف  قنا-  الدوحة- 

رمضان،  في  واالستهالك  اإلنفاق  معدالت 

إذ  المحلية،  األسواق  إثرها  فتزدهر على 

ويسرع  دورتها،  الفضيل  الشهر  يحرك 

خبراء  أكده  ما  حسب  نموها،  عمليات 

تساؤل  على  ردهم  في  اقتصاديون 

لوكالة األنباء القطرية حول انعكاسات 

االقتصاد  على  الكريم  الشهر  دخول 

رمضان  أن  على  أجمعوا  فقد  الوطني، 

محفز لعجلته، ويشكل الطلب المتزايد 

التي  اإلنتاج،  لقوى  دافعا  السلع  على 

بطبيعة  إطالقا  تتأثر  ولن  تتعطل،  ال 

الصيام ومدته.

الرمضاني  االستهالكي  النمط  وأصبح 

المحلي، ومحركا  قوة لالقتصاد  مصدر 

كافية  فرصة  فيه  تجد  التي  للسوق، 

حلول  قبل  المخزنة  السلع  لتصريف 

الحركة  فيه  فتحقق  الكريم،  الشهر 

إيجابا  ينعكس  جيدا،  دخال  التجارية 

أن  سيما  ال  األساسية،  مقوماتها  على 

ألي  الوحيد  المحرك  يعد  ال  اإلنتاج 

هو  نظرهم،  وجهة  من  واألهم  اقتصاد، 

إال  ذلك  يتأتى  وال  المنتجات،  تسويق 

بطلب قوي على السلع، وهذا بالطبع ما 

يوفره شهر رمضان.

الشرائية  العادات  تحفز  ما  وعادة 

كالموائد  للشهر،  المصاحبة 

العيد،  وهدايا  ومالبس  الرمضانية، 

ترتبط  رئيسية،  قطاعات   »8« أداء 

مباشرة بالمناسبة، وفي مقدمتها قطاع 

المنتجات الغذائية، والثروة الحيوانية، 

والهدايا،  والمالبس،  والمنسوجات 

والفنادق،  والمكسرات،  والحلويات 

والمطاعم، وصالونات التجميل وغيرها 

خالل  عليها  نقبل  التي  المنتجات،  من 

هذه  تستفيد  إذ  والعيد،  رمضان 

القطاعات مجتمعة من الموسم.

وتشهد حركة مبيعات الذهب في شهر 

نشاطا  عام  كل  من  المبارك  رمضان 

كبيرا، حيث يقبل الغالبية على شراء 

المعدن األصفر ابتهاجا بالشهر الكريم، 

وأيضا  القيمة،  الهدايا  من  اعتباره  على 

مع  األحوال  أغلب  في  بسعره  الحتفاظه 

األسواق  لها  تتعرض  قد  التي  التقلبات 

العالمية.

الشهور  من  رمضان  شهر  ويعتبر 

الذهب  تجار  ينتظرها  التي  الموسمية 

في قطر، حيث تزداد المبيعات بنسب 

 »%  50« إلى أكثر من  متفاوتة قد تصل 

بالمواسم  مقارنة  حاالتها،  أفضل  في 

األخرى، وبخالف أن المعدن األصفر يعد 

وأفضل  األزمات،  وقت  اآلمن  المالذ  عملة 

أيضا  فهو  واالدخار،  لالستثمار  وعاء 

خاصة  الشعبي،  بالموروث  مرتبط 

عبر  المتوارثة  القطرية  التصميمات 

األجيال.

ارتفاع معدالت اإلنفاق واالستهالك

رمض�ان يح�ف�ز األسواق
فرصة كافية لتصريف 

السلع المخزنة

»8« قطاعات تتأثر 
إيجابيا بالموسم

ارتفاع مبيعات الذهب 
بسبب زيادة اإلقبال

الدوحة- قنا- شهر رمضان المبارك مناسبة دينية 

واجتماعية، يتعهدها القطريون بالمحافظة على القيم 

االجتماعية والموروثات الشعبية المرتبطة به كجزء 

من الهوية القطرية، حيث يسعى أهل قطر إلحياء هذه 

العادات كل عام.

وأكد خبراء في العلوم االجتماعية والتراث، في 

تصريحات خاصة لوكالة األنباء القطرية، على حرص 

أهل قطر على المحافظة على التقاليد الشعبية 

الراسخة، التي تمثل جزءا من الهوية القطرية لتنتقل من 

جيل إلى جيل، مشددين على أنه مهما اختلفت مظاهر 

االحتفاء بالشهر الفضيل، فإن القيم التي يحملها شهر 

الصوم تظل جزءا من هوية المجتمع.

رمضان في قطر 

قيم راسخة 
ومظاهر تتجدد

العامة  اإلدارة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

والشؤون  األوقاف  بوزارة  لألوقاف 

القائمة  الشراكة  تواصل  اإلسالمية، 

حمد  بمؤسسة  القلب  مستشفى  مع 

الحرجة  الحاالت  لدعم  الطبية، 

من  المحتاجين،  القلب  مرضى  من 

يرعــاها  التي  نبض«  »وقفية  خالل 

الصحية  للرعاية  الوقفي  المصرف 

لإلدارة. التابع 

وأكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد 

العامة  لإلدارة  العام  المدير  ثاني  آل 

صحفي،  مؤتمر  خالل  لألوقاف، 

من  الحرجة  الحاالت  دعم  استمرار 

انطالقا  ومساعدتهم،  القلب  مرضى 

في  الوقفي  المصرف  أهداف  من 

عنهم،  والتفريج  المرضى  رعاية 

الشريف:  النبوي  للحديث  وامتثاال 

كرب  من  كربة  مسلم  عن  فرج  »من 

كرب  من  كربة  عنه  الله  فرج  الدنيا 

القيامة«. يوم 

لعالج  نبض«  »وقفية  أن  إلى  وأشار 

الوقفيات  من  تعد  القلب،  مرضى 

إلى  انضمت  التي  الحديثة 

العامة  باإلدارة  الوقفية  المشاريع 

إلى دعمها  الخير  أهل  داعـيا  لألوقاف، 

المأمول منها. الدور  أداء  وتمكينها من 

اإلدارة العامة لألوقاف 

إط�اق »وق�ف�ية نب�ض«
ال��ق��ادري��ن غير  القلب  م��رض��ى  دع��م 

الدوحة- قنا- أعلن برنامج لكل ربيع زهرة، التابع 

لحديقة القرآن النباتية عضو مؤسسة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية المجتمع، عن انطالق النسخة الـ »17« 

للخيمة الخضراء، التي يتم تنظيمها في شهر رمضان 

المبارك سنويا، اعتبارا من اليوم، حيث تضم فعاليات 

الخيمة »11« حلقة نقاشية يشارك بها عدد من الخبراء 

في مختلف المجاالت، سواء حضوريا بمقر نادي حلبة 

سيلين الرياضي )مواتر( أو افتراضيا عن طريق تقنية 

االتصال المرئي.

»11« حلقة نقاشية

الخيمة الخضراء .. اليوم

وزارة األوقاف 

»وآمنهم من خوف«.. غدا
 مشاركة كوكبة من العلماء

من خالل حملة رمضان »اإلنسانية أواًل: جودكم 

إحسان«، يخطط الهالل األحمر القطري لتنفيذ »9« 

مشاريع في قطاع اإليواء خالل العام الجاري، لصالح 

»43,190« مستفيدًا في »6« بلدان هي: سوريا واليمن 

وقطاع غزة والنيجر وأفغانستان وبنغالديش، 

بتكلفة إجمالية تتجاوز »21« مليون ريال.

الهالل األحمر القطري 

»6« بلدان مشاريع إيواء ب�

قال تقرير شركة 

األصمخ للمشاريع 

العقارية إن التوقعات 

تشير إلى تحقيق قطاع 

العقار أفضل العائدات 

خالل العام الحالي، بما 

يجعله يحافظ على 

مكانته كأحد القطاعات 

األكثر أمانا وقوة، في 

ظل استمرار اإلنفاق 

الحكومي على المشاريع 

التنموية الكبرى 

المدرجة ضمن موازنة 

»2023«، وما يمثله 

ذلك من تحفيز كبير 

للشركات العقارية، 

وتطوير للبيئة 

التشغيلية مقارنة 

بعام »2022«. وفي هذا 

الصدد تبين شركة 

األصمخ للمشاريع 

العقارية أن التقديرات 

تشير إلى ارتفاع أسعار 

بيع الشقق السكنية 

وبشكل تدريجي خالل 

النصف الثاني من العام 

الحالي »2023«، مشيرة 

إلى أن هذا االرتفاع 

سيشمل مناطق 

محددة.

وفقا لتقديرات 
»األصمخ«

نمو عوائد 
الع���ق����ارات
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بمناسبة ذكرى استقالل بالدها

صاحب السمو يهنئ رئيسة اليونان
حمد  بن  تميـم  الشـيـخ  السـمــو  صــاحـب  حضــرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

إيكاترينا  الرئيسة  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل 

استقالل  ذكرى  بمناسبة  اليونانية،  الجمهورية  رئيسة  ساكيالروبولو، 

بالدها.

نائب األمير 
يهنئ رئيسة اليونان

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

إيكاترينا  الرئيسة  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير،  نائب 

ذكرى  بمناسبة  اليونانية،  الجمهورية  رئيسة  ساكيالروبولو، 

بالدها. استقالل 

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره اليوناني

جاسم  بن  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

دولة  إلى  تهنئة  برقية  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل 

اليونانية،  السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

قصة نجاٍح تجّسد الحرفية واالبتكار والجودة! يقوم لكجوري 
لفينغ غروب بتطوير وإنتاج وتوزيع أثاث منزلي ُمتقن الصنع 

إلى عدٍد من أهم العالمات التجارية العالمية:
بنتلي هوم وتروساردي كازا وبوغاتي هوم.

 قطر مول يفتتح 10 متاجر لعالمات
تجارية عالمية

تستضيف خاللها 

»تكساس« تنظم ندوة هندسيةطالب المدارس الثانوية
أند  إي  تكساس  جامعة  استضافت 

في  طالبًا   60 من  أكثر  قطر  في  أم 

مختلفة  مدارس  من  الثانوية  المرحلة 

هندسية  ندوة  فعاليات  في  الدولة،  في 

الهندسة وبرعاية  نظمها مجلس طالب 

واستمرت  للطاقة.  دولفين  شركة  من 

طالب  قام  حيث  يومين،  لمدة  الفعالية 

الهندسة في الجامعة بتعريف الطالب 

الهندسة  برامج  حول  المحتملين 

التي  العالمي  المستوى  ذات  المعتمدة 

في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة  تقدمها 

باألجواء  تعريفهم  إلى  باإلضافة  قطر، 

طالب  بها  يحظى  التي  والتقاليد 

الهندسة في الجامعة.

بعدد  الثانوية  المدارس  طالب  وشارك 

ونشاطات  التطبيقية  العمل  ورش  من 

مسابقة  فيها  بما  الجماعي،  العمل 

على  التعرف  للطالب  تتيح  تصميم 

الواقع.  أرض  على  المهندسين  عمل 

كما اطلع الطالب على األهمية والحاجة 

المتزايدة للمهندسين وخاصة في دولة 

قطر.

جامعة  وخريجي  طالب  على  وُيطلق 

أم لقب »آجيز«، ويمتد  أند  تكساس إي 

في  الجامعة  فرع  إلى  التقليد  هذا 

العاصمة القطرية الدوحة.

الموضوع، قالت زينة  وتعليقًا على هذا 

العودة، رئيس مجلس طالب الهندسة: 

»تمنحنا هذه الفعالية فرصة لتعريف 

أند  إي  تكساس  جامعة  على  الطالب 

الهندسية،  تخصصاتنا  من  بدءًا  أم، 

وتقاليدهم.  اآلجيز  ثقافة  إلى  ووصواًل 

الثانوية  المدارس  طالب  وحصل 

فرصة  على  الفعالية  حضروا  الذين 

واالطالع  الحاليين  الطالب  إلى  التحدث 

على رؤى جديدة حول القطاع. ويسرنا 

ونأمل  الفعالية،  حققته  الذي  النجاح 

الطالب  من  كبير  عدد  ينضم  بأن 

تكساس  جامعة  إلى  فيها  المشاركين 

إي أند أم في المستقبل القريب«.

كما حظي الطالب بفرصة تعلم كيفية 

واالستفادة  القيادية  المهارات  تنمية 

من الفرص الخارجة عن المناهج التي 

في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة  تقدمها 

خريجي  مهارات  تصقل  والتي  قطر، 

الهندسة  في  قادة  ليصبحوا  الجامعة 

على مستوى العالم.

مدير  تريفينو،  ميغيل  قال  وبدوره، 

جامعة  »تلتزم  الطالب:  شؤون  قسم 

بتوفير  قطر  في  أم  أند  إي  تكساس 

ليصبحوا  الطالب  مهارات  تعزز  فرص 

قادة في الهندسة في هذه الدولة. ويوفر 

الهيئات  أحد  الهندسة،  طالب  مجلس 

الطالبية الرئيسية لدينا، سنويًا فرصًا 

التعرف  لهم  تتيح  المحتملين  للطالب 

الجامعة  ودور  الهندسة  مجال  على 

أحالمهم.  تحقيق  على  مساعدتهم  في 

الفعاليات  إحدى  الفعالية  هذه  وتمثل 

على  طالبنا  قادة  ينظمها  التي  العديدة 

مدار العام، والتي تركز على قيم اآلجيز 

والتفوق  باالحترام  المتمثلة  األساسية، 

في  والتفاني  والنزاهة  والوفاء  والقيادة 

الخدمة«.

عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر: 

تكساس  جامعة  تقدم   2003 عام  منذ 

البكالوريوس  برامج  قطر  في  أم  أند  إي 

الكيميائية  الهندسة  اختصاصات  في 

والهندسة  الكهربائية  والهندسة 

في  البترول  وهندسة  الميكانيكية 

لمؤسسة  التابعة  التعليمية  المدينة 

قطر، وبرنامج الماجستير في الهندسة 

من  تخرج  وقد   .2011 منذ  الكيميائية 

قطر  في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة 

في  ومهندسة.  مهندس   1.400 حوالي 

التي  األربعة  الهندسية  االختصاصات 

يتم تقديمها في جامعة تكساس إي أند 

لجنة  قبل  من  معتمدة  هي  قطر  في  أم 

االعتماد الهندسية في مجلس االعتماد 

للهندسة والتكنولوجيا. 

في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة  تعمل 

تدريس  هيئة  أعضاء  جذب  على  قطر 

لتوفير  العالم،  أنحاء  كافة  من 

الفريدة،  التعليمية  التجربة  هذه 

وللمشاركة في نشاطات البحوث التي 

تقّدر قيمتها بأكثر من277.7 مليون دوالر 

مهمة  مسائل  تعالج  والتي  أميركي، 

لدولة قطر.

الدوحة           $



3متابعات  السنة )28( - األحد  4 من رمضان  1444هـ الموافق 26 مارس 2023م العدد )10065(

يستعرضها خبيران في محاضرات »وايل كورنيل للطب«

لى
ُ
تقنيات في عمليات زرع الك

أبو  عيسى  الدكتور  تحّدث  وقد 

للطب  كورنيل  وايل  خّريج  حليقة، 

استشاري   ،2011 دفعة   – قطر   –
أمراض وزرع الُكلى في مؤسسة حمد 

الطبية، عن تطّور تقنيات زرع الُكلى 

لتوسيع  المتبعة  واالستراتيجيات 

قاعدة المتبرعين بها. ويشغل أيضًا 

أمراض  زمالة  برنامج  مدير  منصب 

لبرنامج  المشارك  والمدير  الُكلى 

إقامة أطباء طب الباطنة في مؤسسة 

المساعد  واألستاذ  الطبية،  حمد 

كورنيل  وايل  في  اإلكلينيكي  للطب 

للطب - قطر.

أن  إلى  حليقة  أبو  الدكتور  وأشار 

الُكلوي  الخيفّي  الُطعم  بقاء  معدل 

واحد  عام  لمدة  الحياة  قيد  على 

في   %  50 من  أقّل  من  تحّسن  قد 

ستينيات القرن العشرين إلى أكثر 

تراجعت  وبالمثل،  اليوم.   %  90 من 

للُكلية  الحاّد  الرفض  معدالت 

إلى   %  80 من  أكثر  من  المزروعة 

المذكورة.  الفترة  خالل   10% نحو 

إّن تحّسن المعدلين يعود إلى  وقال 

حد بعيد إلى تطوير عالجات دوائية 

المناعية  االستجابة  مع  للتعامل 

لجسم اإلنسان.

نجاح  معدل  تحّسن  أن  صحيح 

أن  إال  جيد،  خبر  الُكلى  زرع  عمليات 

يفوق  زال  ما  المطلوبة  الُكلى  عدد 

ما  وهو  بها،  المتبرع  العدد  بكثير 

الوفيات  من  بالعديد  يتسّبب 

األفكار  وأحد  عام.  كّل  المبكرة 

المبتكرة الناجحة هو ما ُيعرف باسم 

نموذج التبرع بالتبادل، وُيقصد به أن 

المتطابقين  غير  المتبرعون  ُيختبر 

آخرين  متبرعين  مقابل  أحبائهم  مع 

االتجاهين.  في  التطابق  يتم  أن  إلى 

سلسلة  إنشاء  أيضًا  الممكن  ومن 

أطول من الثنائّيين المتعّددين، وهو 

ما يوجد بالفعل شبكة تبادل مفيدة 

على  العثور  فرص  تعزز  للجميع 

الدكتور  وقال  متطابقين.  ثنائّيين 

مثل  نجاح  معدل  إن  حليقة  أبو 

في  كثيرًا  يتعّزز  قد  السالسل  هذه 

إلى  باإليثار  متبرعين  انضمام  حال 

المجموعة، وهم أشخاص يتبرعون 

بالُكلى لغرباء ال يعرفونهم.

الُكلى  عدد  لزيادة  أخرى  طرق  وثمة 

المتبّرع بها تشمل البرامج الحكومية 

التي تجعل من السهل االنضمام إلى 

والحمالت  باألعضاء،  التبرع  برامج 

البالد،  أنحاء  جميع  في  العامة 

المتبرعين  إلى  االنضمام  وبرامج 

التلقائيين بعد الوفاة مع اإلبقاء على 

خيار االنسحاب في أي وقت، حيثما 

كان ذلك متوافقًا مع الثقافة السائدة 

في بلد ما.

تحّدث  منفصلة،  محاضرة  وفي 

األستاذ  تينفورد  آدم  الدكتور 

هارفرد  طب  كلية  في  المشارك 

بالموجات  العالج  برنامج  ومدير 

الجري  رياضات  وطب  الصدمّية 

إلعادة  سبولدينغ  مستشفى  في 

الشواهد  عن  بوسطن،  في  التأهيل 

العالج  استخدام  تدعم  التي  الراهنة 

باألشعة الصدمّية في عالج اإلصابات 

العضلية-العظمية. 

في  تينفورد،  الدكتور  وشرح 

التقدم  »أوجه  بعنوان  محاضرة 

لعالج  الصدمّية  الموجات  في 

العظمية  العضلية-  اإلصابات 

تطبيق  كيفية  الرياضيين«،  عند 

الممارسة  في  التقنية  المعرفة 

كيف  واستعرض  اإلكلينيكية. 

العظمية  العضلية-  اإلصابات  أن 

ما  وغالبًا  الرياضيين،  بين  شائعة 

يصعب عالجها وتكرر مرارًا. ويتمثل 

في  الصدمّية  بالموجات  العالج 

منخفضة  صوتية  موجات  توجيه 

المصابة  األنسجة  إلى  الطاقة 

الطبيعية  الشفاء  عمليات  لتحفيز 

الّندبية،  األنسجة  وتفتيت  للجسم 

العالجية  الخيارات  أحد  وهو 

الجراحية،  غير  لطبيعته  المفضلة 

العالج  إجراء  إلمكانية  وكذلك 

العيادات  في  الصدمّية  بالموجات 

بحثية  شواهد  وثمة  الخارجية، 

تدعم استخدامه. 

العالج  أجهزة  كانت  البداية،  في 

ضخمة،  الصدمّية  بالموجات 

بإحصار  التخدير  واستلزمت 

العصب وفي الغالب التوصية بعدم 

ال  الحديثة  األجهزة  أن  إال  الحركة، 

الحواسيب  حجم  حجمها  يتجاوز 

وال  النقل  سهلة  وهي  المكتبية، 

التخدير  إلى  الحاجة  تستلزم 

الحركة  عدم  أو  العصب  بإحصار 

العالج  هذا  أثبت  وقد  طويلة.  لفترة 

الحاالت  من  الكثير  مع  فعاليته 

واإلصابات، منها اعتالل وتر العرقوب، 

القريبة،  المأبضية  العضلة  واعتالل 

ومتالزمة ألم المدور الكبير )التي تؤثر 

األرداف(،  و/ أو  الفخذ  و/ أو  الورك  في 

الخلفي،  الطنبوبي  الوتر  والتهاب 

لعظم  الوسطي  التوتر  ومتالزمة 

اللفافة  والتهاب  األعظم،  الساق 

اإلصابات  من  آخر  وعدد  األخمصية، 

والحاالت.

االعتمادين  المحاضرتان  نالت  وقد 

الصحية  التخصصات  إدارة  من 

العامة  الصحة  لوزارة  التابعة 

اعتماد  مجلس  ومن  القطرية 

التعليم الطبي المستمر في الواليات 

المتحدة.

{ د. آدم تينفورد{ د. عيسى أبو حليقة

 استضافت سلسلة 
المحاضرات المتخصصة 

في وايل كورنيل 
للطب - قطر خبيرين 

بارزين ناقشا أحدث 
االبتكارات في عمليات 

زرع الُكلى واستخدام 
الموجات الصدمّية 

في معالجة اإلصابات 
العضلية- العظمية لدى 

الرياضيين.

$ د.أبوحليقة: الدوحة
تطوير 

عالجات 
دوائية 

للتعامل 
مع 

االستجابة 
المناعية

تضمنت زيارات لعدد من المناطق

»ثقافي المكفوفين« ينظم رحلة عمرة

الثقافي  القطري  المركز  نظم 

المركز  مع  بالتعاون  للمكفوفين 

إلى  رحلة  للصم،  الثقافي  القطري 

مناسك  ألداء  المقدسة  األراضي 

زيارة  الرحلة  خالل  وتم  العمرة. 

المنورة،  والمدينة  المكرمة  مكة 

الزيارات  من  بعدد  والقيام 

من  لعدد  التعريفية  الميدانية 

السيرة  معرض  منها  المناطق 

النبوية والحضارة اإلسالمية والذي 

األنبياء  بخاتم  بالتعريف  ُيعنى 

سيرته  ونشر  المرسلين،  وسيد 

الصحيحة،  وسنته  الشريفة، 

علمي  السمحة، بمنهج  وشريعته 

محكم،  بحثي  وتأصيل  متميز، 

وعرض إبداعي مبتكر، عبر أحدث 

الوسائل والتقنيات، تحت إشراف 

ومجمع  اإلسالمي،  العالم  رابطة 

المصحف  لطباعة  فهد  الملك 

طباعة  إلى  يهدف  والذي  الشريف 

المشهورة  بالروايات  المصحف 

وتسجيل  اإلسالمي،  العالم  في 

تالواته، وترجمة معانيه، والعناية 

األصيلة  والدراسات  بالبحوث 

المتعلقة بعلوم القرآن الكريم.

كما زار الوفد مصنع كسوة الكعبة 

بمكة المكرمة ومشاهدة الحرفيين 

آلية  على  والتعّرف  عملهم  أثناء 

الشريفة،  الكعبة  كسوة  تصنيع 

الحديثة  اآلالت  باستخدام  وذلك 

التصنيع  على  المحافظة  ومع 

لألقمشة  والحياكة  اليدوي 

كذلك  الخارجية،  والمنسوجات 

الرماة  وجبل  أحد،  جبل  زيارة  تم 

والتعريف بهما.

تعزيز  بهدف  الزيارات  هذه  تأتي 

الثقافة  وترسيخ  الدينية  الهوية 

والتوعية  بها،  واالعتزاز  اإلسالمية 

في  والمتاحف  المعارض  بأهمية 

نشرالثقافة، ولتبادل الخبرات بما 

اإلعاقة  ذوي  على  بالفائدة  يرجع 

الجنسين،  من  المنتسبين  من 

والديني  اإليماني  الوازع  وتنمية 

لدى المشاركين.

برنامج رمضاني تنظمه وزارة األوقاف

انطالق »وآمنهم من خوف 9«.. غدا

تنظم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ممثلة في إدارة الدعوة واإلرشاد الديني 

البرنامج  من  التاسعة  النسخة 

من  »وآمنهم  الحواري  الرمضاني 

2023م،  الموافق  1444هـ  لعام  خوف« 

للمشاريع،  مول  الحزم  مع  بالتعاون 

مساء  جلساته  أولى  ستنطلق  والذي 

الحزم  قاعة  في  رمضان   5 االثنين  غٍد 

مول بمنطقة حزم المرخية، وتستمر 

 7 –  5 جلسات البرنامج ثالثة أيام من 

واألربعاء(  والثالثاء  )االثنين  رمضان 

وذلك  مارس،   29 –  27 ستوافق  والتي 

علماء  من  مميزة  كوكبة  بمشاركة 

وستكون  اإلسالمي،  العالم  ومفكري 

من  واحدة  ساعة  لمدة  جلسة  كل 

الساعة )10:00 – 11:00( مساًء.

واإلرشاد  الدعوة  إدارة  وأوضحت 

برنامج  خوف«  من  »وآمنهم  أن  الديني 

إقامة  على  الوزارة  دأبت  حواري 

المبارك،  رمضان  شهر  خالل  ندواته 

الحية  بأصواتها  األمة  عهد  لتجديد 

تستضيف  حيث  المسموعة، 

األمة ومفكريها  لتقديمه ثلة من علماء 

والرسوخ،  باالعتدال  لهم  المشهود 

وقضايا  مشكالت  خالله  من  وتناقش 

ومستقبل  اإلسالمية  األمة  حاضر  تهم 

وتصحيح  الشامل،  الثقافي  أمنها 

بعض المفاهيم الخاطئة، وطرح رؤى 

تأصيلية ومراجعات فكرية وأطروحات 

حضاري  ثقافي  لمشروع  تجديدية 

يليق بأمة القرآن.

وستناقش الجلسات الثالث للبرنامج 

عنوان  يكون  حيث  راهنة،  موضوعات 

 5 االثنين  يوم  مساء  األولى  الجلسة 

مارس   27 الموافق  1444هـ  رمضان 

في  الدينية  التوعية  )دور  2023م 
يكون  فيما  األسري(،  التفكك  مكافحة 

الثالثاء  يوم  الثانية  الجلسة  عنوان 

المجتمع  مؤسسات  )دور  رمضان   6
التحصين  صناعة  في  المدني 

يوم  الجلسات  وتختتم  القيمي(، 

مارس   29 الموافق  رمضان   7 األربعاء 

)اللغة  عنوانها  بجلسة  2023م، 
ووسائل  العزوف  أسباب  العربية 

التجديد وأثرها على القيم واألصالة(.

الرمضاني  البرنامج  جلسات  وتمثل 

سانحة  مناسبة  خوف«  من  »وآمنهم 

الحية  بأصواتها  األمة  عهد  لتجديد 

المسموعة، وتبث الجلسات مباشرة 

على قناة الجزيرة مباشر، كما تنقل 

على  الوزارة  حسابات  عبر  الجلسات 

منصات التواصل االجتماعي.

يشهد 
مشاركة 
كوكبة 

من
 العلماء 

والمفكرين

مناقشة قضايا تهم األمة اإلسالمية

يلقيها نخبة من كبار العلماء والدعاة

بالتعاون مع »األوقاف«

بدء محاضرات جامع كتارا

شهر  خالل  كتارا  جامع  يحتضن 

من  مجموعة  المبارك،  رمضان 

يتناوب  التي  الدينية  المحاضرات 

العلماء  كبار  من  نخبة  إلقائها،  على 

وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  والدعاة، 

األوقاف والشؤون اإلسالمية.

المحاضرات  هذه  باكورة  وانطلقت 

إبراهيم،  يسري  محمد  للدكتور 

ثنايا  في  أمس  محاضرة  ألقى  الذي 

»األعمال  عنوان  تحت  التراويح  صالة 

الصيام  »إن عبادة  فيها:  قال  بالنيات« 

وقلبي،  بدني  بجانبين،  تتعلق 

عن  باالمتناع  األول  يرتبط  حيث 

وممارسة  والشراب  الطعام  تناول 

وحتى  الفجر  طلوع  من  الشهوات 

يتحقق  فيما  الشمس،  مغيب 

قول  من  اإليجابي  الثاني  الجانب 

وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

واحتسابا  إيمانا  رمضان  صام  )من 

إلى  مشيرا  ذنبه(  من  تقدم  ما  له  غفر 

أن الحصول على عمق الصوم يرتبط 

القلب  في  العملية  التقوى  بحصول 

ورسوله  بالله  والتصديق  والسلوك 

هذه  بفرضية  وإيمانا  تصديقا 

أيها  »يا  تعالى:  بقوله  عمال  الشعيرة 

الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 

لعلكم  قبلكم  من  الذين  على  كتب 

تتقون أياما معدودات«.

تقر  »أنت  قائال:  المحاضر  وأضاف 

بوجود الله وتؤمن ببعثة رسوله صلى 

الله عليه وسلم كما تؤمن بكتاب الله 

الصيام،  بفرضية  االيمان  يعني  مما 

من  لألجر  طلبا  أي  احتسابا  قوله  أما 

من  وتطلب  تصوم  فأنت  وحده،  الله 

تسأل  ال  الله  وتسأل  غيره،  من  ال  الله 

أو  صمت  إن  حالك  هو  وهذا  سواه، 

كتابه،  تلوت  أو  الله،  ذكرت  أو  قمت 

أن  الطاعات،  من  طاعة  أي  أتيت  أو 

أن  مؤكدا  الله«،  على  ثوابها  تحتسب 

وصيامه  عظيم،  ركن  رمضان  صيام 

وتكفير  المغفرة  أسباب  من  وقيامه 

السيئات والعتق من النار.
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ينفذها الهالل األحمر في »6« بلدان ضمن حملته الرمضانية

مشاريع إيواء لصالح »43« ألف مستفيد

ففي شمال سوريا، سيتم بناء قرية 

من  للمتضررين  نموذجية  سكنية 

بيت   300 من  تتألف  وهي  الزلزال، 

صحي  ومركز  ومدرسة  ومسجد 

إلى دعم  ومرافق وخدمات، باإلضافة 

في  أيتام  دور   4 وتشغيل  وتأهيل 

اليمن،  وفي  السوري.  الشمال  قرى 

لألسر  سكنية  وحدة   25 بناء  سيتم 

مواد  حزمة   5,440 وتوزيع  الفقيرة، 

إيواء على األسر النازحة.

لتشمل  التنموية  المشاريع  وتمتد 

بناء قرية سكنية تتألف من 25 بيتًا 

 10 النيجر، وبناء  الفقيرة في  لألسر 

للمسجد  م2   80 بمساحة  مساجد 

و10   )
ٍّ

مصل  1,000 )سعة  الواحد 

م2   120 منها   
ٍّ

كل مساحة  مساجد 

منطقة  في   )
ٍّ

مصل  1,400 )سعة 

كوكس بازار ببنغالديش، لتمكين 

الصالة  إقامة  من  واألهالي  الالجئين 

والشعائر الدينية.

سيجري  حيث  غزة،  قطاع  وإلى 

سكنية  وحدة   90 وصيانة  ترميم 

االحتياجات  وذوي  الفقيرة  لألسر 

تأهيلها  إلى  باإلضافة  الخاصة، 

وأخيرًا  الشمسية.  الطاقة  بأنظمة 

المكتب  سيقوم  أفغانستان،  في 

القطري  األحمر  للهالل  التمثيلي 

إيواء على  1,500 حزمة مواد  بتوزيع 

األسر األفغانية المحتاجة.

اإليواء  قطاع  جاء   ،2022 عام  خالل 

أعمال  بين  الثاني  المركز  في 

الخارجية  القطري  األحمر  الهالل 

بقيمة  الميزانية،  حجم  حيث  من 

ريااًل   63,277,524 قدرها  إجمالية 

العمل:  مجاالت  وتضمنت  قطريًا. 

والمجمعات  السكنية  القرى  إنشاء 

البيوت،  وترميم  بناء  الخدمية، 

العيد،  كسوة  الشتوية،  اإلغاثة 

توزيع المواد غير الغذائية. واستفاد 

إلى  يصل  ما  المشاريع  هذه  من 

هي:  بلدًا   17 في  شخصًا   343,667
غزة  )قطاع  فلسطين  السودان، 

طاجيكستان،  الغربية(،  والضفة 

سوريا،  اليمن،  الهند،  بنغالديش، 

لبنان، األردن، الصومال، باكستان، 

أفريقيا،  جنوب  فنزويال،  العراق، 

منغوليا، كوسوفو، أفغانستان.

األحمر  الهالل  الهتمام  وانعكاسًا 

اختيار  تم  اإليواء،  بقطاع  القطري 

ضمن  اليمن  في  التمثيلي  مكتبه 

اإلنسانية  المنظمات  أفضل 

وذلك  اإليواء،  لمشاريع  المنفذة 

كتلة  عن  الصادر  التقرير  ضمن 

اإليواء التابعة لمكتب األمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

لتقييم أداء شركاء العمل اإلنساني 

من  األول  النصف  خالل  اليمن  في 

2022.. وقد جاء هذا التصنيف  عام 

تبذلها  التي  الكبيرة  للجهود  نتيجة 

العاملة  القطري  األحمر  الهالل  فرق 

اإليواء  مشاريع  لتنفيذ  اليمن  في 

اإلنسانية  المحاور  من  عدد  في 

الوصول  يصعب  التي  والمناطق 

إليها، مع الحرص على جمع بيانات 

المخرجات  برفع  وااللتزام  دقيقة، 

والمشاركة  المحددة،  المواعيد  في 

الفاعلة ضمن الكتلة الوطنية والكتل 

الفرعية لإليواء.

في  القطري  األحمر  الهالل  ويركز 

عام،  بشكل  اإلنسانية  تدخالته 

خاص،  بشكل  اإليواء  ومشاريع 

على تحديد األنشطة األكثر جدوى 

للمستفيدين، مع االلتزام بالمعايير 

بيئة  ومراعاة  الدولية  اإلنسانية 

العمل  أولويات  من  أن  كما  العمل. 

الشفافية العالية مع المستفيدين، 

بين  المساءلة  على  والتركيز 

والمستفيدين  المصالح  أصحاب 

األحمر  الهالل  ويراعي  والمنظمة. 

التنموية  مشاريعه  في  القطري 

 ،)gender( االجتماعي  النوع  قضية 

في  االستمرارية  دعم  إلى  باإلضافة 

لضمان  المتداخلة،  المناطق  إطار 

عدم تضرر المستفيدين بعد انتهاء 

أي مشروع.

اإليواء،  وحدات  إنشاء  جانب  وإلى 

على  القطري  األحمر  الهالل  يعمل 

الغذائية  غير  المساعدات  توفير 

المعيشة  ظروف  لتحسين 

توزيع  مثل  والالجئين،  للنازحين 

ونقل  تخزين  وأوعية  البطانيات، 

والعوازل  والناموسيات،  المياه، 

المطر،  من  الواقية  البالستيكية 

وأدوات  ومعدات  المطبخ،  وأدوات 

النظافة  وحزم  المنازل،  صيانة 

الشخصية.

اإليواء  قطاع  أهمية  تجلت  وقد 

الزلزال  تجربة  أعقاب  في  بوضوح 

وتركيا  سوريا  ضرب  الذي  المدمر 

من  أقل  قبل  مجاورة  بلدان  وعدة 

شهرين، حيث أدت هذه الكارثة إلى 

عنها  ونتج  الوصف،  تفوق  أضرار 

مناطق  في  المباني  آالف  إصابة 

وما  جزئية.  أو  كلية  بأضرار  الزلزال 

والنازحين  األهالي  ماليين  هناك  زال 

تركيا  وفي  السوري  الشمال  في 

أيضًا بحاجة إلى مستلزمات اإليواء 

الكرافانات،  أو  الخيم  مثل  العاجل، 

جراء  أصاًل  منازلهم  تهدم  بسبب  إما 

االرتدادية  الهزات  وآالف  الزلزال 

من  تخوفهم  بسبب  أو  له،  التالية 

سليمة  كونها  رغم  إليها  العودة 

تحسبًا لوقوع أي زالزل جديدة.

القطري  األحمر  الهالل  ويحرص 

ميدانية  إغاثية  كوادر  تأهيل  على 

اإليواء  مجال  في  متخصصة 

الطارئ، من خالل تقديم محاضرات 

تخطيط  بقواعد  للتعريف  نظرية 

مخيمات  وتشغيل  وتجهيز  وإنشاء 

لمعايير  وفقًا  والالجئين  النازحين 

على  عملية  وتدريبات  اسفير، 

تركيب خيم اإليواء الفردي والعائلي 

اإليواء  أدوات  حزمة  باستخدام 

المعتمدة دوليًا.

{ مدينة العمران السكنية في شمال سوريا

{ ترميم المنازل في لبنان

{ بناء المساكن لالجئين في بنغالديش

الدوحة          $

بناء »25« وحدة سكنية لألسر الفقيرة في اليمندعم وتشغيل »4« دور أيتام في قرى الشمال السوري

يخطط الهالل األحمر 
القطري لتنفيذ 9 

مشاريع في قطاع اإليواء 
خالل العام الجاري، 

لصالح إجمالي 43,190 
مستفيدًا في سوريا 
واليمن وقطاع غزة 

والنيجر وأفغانستان 
وبنغالديش، بتكلفة 

إجمالية تتجاوز 21 
مليون ريال قطري، 

وذلك من خالل حملة 
رمضان 1444 هـ 

»اإلنسانية أواًل: جودكم 
إحسان«.

بناء قرية سكنية تتألف من 
»25« بيتًا للفقراء في النيجر

خالل شهر رمضان

برامج متنوعة لـ »المركز اإلعالمي«
لوزارة  التابع  القطري  اإلعالمي  المركز  أطلق 

خاصة  متنوعة  برامجية  دورة  الثقافة، 

من  العديد  تتخللها  المبارك،  رمضان  بشهر 

تخصيص  تم  والتي  المنوعة  المسابقات 

جوائز قيمة للفائزين بها.

سيمكن  التي  اليومية  البرامج  بين  ومن 

المركز  منصات  مختلف  على  متابعها 

اإلعالمي القطري، سلسلة »حدث في رمضان« 

في  بارزا  حدثا  تتضمن  يومية  سلسلة  وهي 

كل يوم من أيام رمضان عبر السنة الهجرية، 

التاريخ  بأحداث  التعريف  من  كجزء  وذلك 

اإلسالمي.

له  ستكون  السيد،  خليفة  التراثي  الخبير 

إطاللة نصف أسبوعية عبر منصات المركز 

برنامج  خالل  من  وذلك  القطري،  اإلعالمي 

تعريف  إلى  يسعى  والذي  لول«  »رمضان 

خاصة  وتقاليد  بعادات  الجديد  النشء 

فتح  في  يسهم  أنه  كما  الكريم،  الشهر  بهذا 

ذاكرة  في  حية  مازالت  ذكريات  على  نافذة 

الكثيرين من أهل قطر.

انتجها  التي  المتميزة  البرامج  ومن 

بالشهر  الخاصة  القطري  اإلعالمي  المركز 

الفوز« وهو برنامج  »فالك  الفضيل، برنامج 

مجموعة  يستضيف  أسبوعي  نصف 

القطريين؛  والمشاهير  اإلعالميين  من 

وتقديم جوائز متميزة  ليطرح عليهم أسئلة متنوعة 

للفائزين بهذه المسابقة.

مسابقة  القطري  اإلعالمي  المركز  وخصص 

طرح  سيتم  حيث  والجمهور،  للمتابعين  أسبوعية 

سؤال كل يوم ثالثاء من كل أسبوع طيلة أيام الشهر 

للمشاركة  المتابعين  لكل  متاحا  ويكون  الفضيل، 

اإلجابات  تدخل  حيث  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  في 

الفائزة بعد ذلك تصفية نهائية الختيار الفائز الذي 

سيعلن اسمه مساء كل يوم خميس.

دولة  في  استثنائية  ليلة  تعتبر  القرنقعوه  وألن 

اإلعالمي  المركز  العربية، حرص  الخليج  قطر ودول 

بهذه  خاص  متميز  فني  عمل  تقديم  على  القطري 

النفوس  في  كبير  وقع  لها  التي  الرمضانية  الليلة 

المركز  سيقدم  حيث  األطفال،  نفوس  في  وخاصة 

والتي  القرنقعوه«  شوت  »فوت  فعالية  اإلعالمي 

خاللها  ويتم  سرور،  عبدالله  المدرب  سيقدمها 

على  لتدريبهم  األطفال  من  مجموعة  استضافة 

أساسيات التصوير الفوتوغرافي.

اإلعالمي  المركز  سعي  إطار  وفي 

مع  التواصل  إلدامة  القطري 

المؤسسات  مختلف  في  اإلعالميين 

اإلعالمي  المركز  يحضر  اإلعالمية، 

الثاني  يوم  رمضانية  غبقة  إلقامة 

بحضور  المقبل،  أبريل  من  عشر 

اإلعالميين  من  متميزة  نخبة 

القطريين، وسيقدمها اإلعالمي محمد 

كال  خاللها  ويستضيف  المهندي 

بن  وسلطان  المال  عبدالعزيز  من: 

وجاسم  المهندي  المريخي  إبراهيم 

بن إبراهيم المريخي المهندي.

الشهر  وخالل  المركز  ويستمر 

الورش  من  العديد  بتنظيم  الفضيل، 

حول  تدريبية  ورشة  منها  التدريبية، 

يقدمها  والتي  الصحفي«  »التحرير 

وستكون  األنواري،  علي  حسن  المدرب 

المفاهيم  بأهم  للتعريف  مخصصة 

فضال  الصحفي  للتحرير  األساسية 

ومراحل  الصحفي  التحرير  مهارات  عن 

من  وغيرها  الصحفية  المادة  إعداد 

الفنون اإلعالمية والتحريرية األخرى.

مدير  الكعبي  إيمان  األستاذة  وقالت 

المركز  إن  القطري  اإلعالمي  المركز 

حرص خالل هذا الشهر الفضيل أن يقدم 

البرامج اإلعالمية  المنوعة من  الباقة  هذه 

في  مساهمته  من  كجزء  المتنوعة، 

الشهر  بهذا  يليق  متميز  محتوى  تقديم 

الفضيل وأيامه.

برامجنا  تكون  أن  على  »حرصنا  الكعبي  وتابعت 

تكون  وأن  األذواق،  كل  تلبي  متنوعة،  الرمضانية 

الرقمية  المنصات  مختلف  عبر  الجمهور  من  قريبة 

إشراك  على  حرصنا  أننا  كما  للمركز،  التابعة 

البرامج  هذه  تقديم  في  المركز  لدى  المتدربين 

وإدارتها، كوننا ندرك أهمية التدريب الميداني لهذه 

حضور  صاحبة  لتكون  تسعى  التي  العمرية  الفئة 

إعالمي مستقبلي«.

تتضمن مسابقات وجوائز 

قيمة للمشاركين 

الدوحة          $



إعالن مناقصة

مناقصة رقم: 44000060

المناقصة: 
تقديم الخدمات األمنية لمكاتب شركة الديار القطرية ومكاتب الموقع وكامل مدينة لوسيل.

شرح موجز للخدمات:
تتمثل األعمال المطلوبة في توفير األفراد والمعدات الالزمة لتقديم الخدمات األمنية لمدة (3) ثالثة سنوات 

لتغطية المقر الرئيسي لشركة الديار القطرية ولوسيل ومكاتب الموقع وتشغيل غرفة العمليات والتحكم 
وكامل المناطق العامة بمدينة لوسيل حسب ما هو موضح بأوراق المناقصة. 

قيمة سند المناقصة:
1,200,000 ريال قطري (صالح لمدة 150 يوم من تاريخ إغالق المناقصة) بصيغة ضمانة بنكية (لن يقبل النقد أو 

الشيكات).

تاريخ إغالق المناقصة:
األربعاء 19 ابريل قبل تمام الساعة 12:00 ظهًرا حسب التوقيت المحلي للدوحة.

مكان تسليم مستندات المناقصة:
مبنى لوسيل – مكاتب المواقع، مكاتب إدارة المستندات.

تاريخ ووقت تسليم المناقصة:
ابتداًء من األحد 26 مارس بين الساعة 8:30 ص و12:30 ظهًرا (ما عدا الجمعة والسبت).

رسوم المناقصة:
يجب إيداع / دفع رسوم مناقصة غير قابلة لالسترداد بقيمة عشرة آالف ريال قطري (10,000,ريال قطري) / 

تحويل برقية إلى الحساب المصرفي لشركة الديار القطرية لالستثمار العقاري رقم- 
                                     لدى بنك قطر الوطني. يجب إدراج اسم شركتك عند 

إجراء اإليداع أو التحويل المصرفي عبر اإلنترنت حتى يظهر في مستند البنك. كما ُيرجى إرسال نسخة من 
  arqd@qataridiar.com قسيمة اإليداع أو إشعار التحويل المصرفي عبر البريد اإللكتروني على الفور إلى

بالتمويل إلى جانب االسم الكامل لشركتك، والعالمة التجارية للشركة، وذكر رقم العطاء في موضوع اإليميل. 
بعد تأكيد الدفع، يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مكتب موقع لوسيل. (مكتب استالم المناقصة)

موضح أدناه المستندات الالزمة الستالم مستندات المناقصة:
•   نسخة من السجل التجاري للشركة (في حال وجودها في دولة قطر).

رسالة تفويض من الشركة والمعلومات الشخصية للشخص المخّول باستالم مستندات المناقصة.  •
إظهار إيصال رسوم المناقصة كما ورد عن طريق البريد اإللكتروني من قبل قسم المالية لشركة الديار   •

     القطرية بمبنى لوسيل.
إتمام اتفاقية السرية ومكافحة الفساد التي يمكن الحصول عليها من المكتب أعاله، أو عن طريق طلبها   •

.(procurementlocal@qataridiar.com) بالفاكس أو عبر البريد اإللكتروني     
على المشاركين في المناقصة توفير كتاب/رسالة من بنك (ذو درجة أولى) بتعهده بتوفير سند ضمان   •

     بنكي قيمته 10% من قيمة العقد االبتدائية في حالة منح العطاء للمشارك.

  
الحد األدنى للمتطلبات للحصول على مستندات المناقصة:

الخبرة ذات صله ال تقل عن 5 سنوات في تقديم خدمات مماثلة داخل دولة قطر أو دول المنطقة.  (1
2)  وجود سجل تجاري ساري المفعول في دولة قطر.

procurementlocal@qataridiar.com ألي استفسارات أخرى، ُيرجى التوصل على اإليميل

    

تجسده عادات القطريين خالل شهر رمضان

تـــرابــــــط.. وتــــراحـــــم
المبارك  رمضان  شهر  قنا-  الدوحة- 

يتعهدها  واجتماعية  دينية  مناسبة 

على  بالمحافظة  القطريون 

والموروثات  االجتماعية  القيم 

كجزء  به  المرتبطة  الشعبية 

حيث  القطرية،  الهوية  من 

هذه  إلحياء  قطر  أهل  يسعى 

العادات كل عام.

العلوم  في  خبراء  وأكد 

في  والتراث،  االجتماعية 

األنباء  لوكالة  خاصة  تصريحات 

القطرية، على حرص أهل قطر 

التقاليد  على  المحافظة  على 

التي  الراسخة،  الشعبية 

القطرية  الهوية  من  جزءا  تمثل 

جيل،  إلى  جيل  من  لتنتقل 

مشددين على أنه مهما اختلفت 

بالشهر  االحتفاء  مظاهر 

التي  القيم  فإن  الفضيل، 

تظل  الصوم  شهر  يحملها 

جزءا من هوية المجتمع، وإن 

اختلفت مظاهرها وأشكالها.

الدكتورة  قالت  جهتها،  فمن 

رئيس  الكبيسي،  علي  فاطمة 

االجتماعية  العلوم  قسم 

إن  لـ»قنا«:  قطر  جامعة  في 

وال  قديما  كان  القطري  المجتمع 

القيم  من  بالكثير  زاخرا  يزال 

التعاون  وأهمها  االجتماعية، 

على  مشددة  الناس،  بين  والتراحم  والتكافل 

بهذه  االلتزام  على  حرص  القطري  المجتمع  أن 

الحياة  صعوبة  من  الرغم  على  قديما  القيم 

الروابط  بتعزيز  االهتمام  إلى  باإلضافة  آنذاك، 

والجيران،  األهل  بين  القوية  االجتماعية 

إليه  فيفزع  المحتاج  باآلخر  يشعر  الفرد  فكان 

بالمساعدة.

وأضافت أن القيم الدينية كانت األكثر سيادية 

في  اإلنسان  يشعر  حيث  رمضان،  شهر  في 

كما  الشهر،  هذا  بروحانية  القطري  المجتمع 

نظرا  بالبساطة  تميزت  االستعداد  مظاهر  أن 

لطبيعة الحياة في تلك الفترة.

التي  القيم  من  العديد  هناك  زال  ما  أنه  وأكدت 

التعاون  مثل  اليوم  القطريون  عليها  يحافظ 

عن  البحث  خالل  من  والتكافل  والتراحم 

وزيارة  لمساعدتهم،  المحتاجين  األشخاص 

وتبادل  الفضيل،  بالشهر  لتهنئتهم  األقارب 

بعض  عليه  صبغت  وإن  والطعام،  الهدايا 

المجتمع  لنمط  نظرا  فيها  المبالغ  المظاهر 

االستهالكي حاليا.

في  االجتماعية  العلوم  قسم  رئيس  وأوضحت 

وتطورها  المجتمعات  تغير  أن  قطر  جامعة 

حال،  على  مجتمع  يبقى  فال  كونية،  سنة 

نظرا  االجتماعية  المظاهر  تختلف  وبالتالي 

االحتكاك  أن  كما  المعيشي،  المستوى  الرتفاع 

لها  بالدنا  تحتضنها  التي  العديدة  بالثقافات 

أثر كذلك على طريقة االحتفال، فنرى الحرص 

الهدايا  وتبادل  والبيوت،  للشوارع  التزيين  على 

المجتمع  أفراد  بحرص  منوهة  الرمضانية 

الشهر،  هذا  في  الفقراء  مساعدة  على  القطري 

إخراج  على  يحرصون  الكثيرين  أن  إلى  مشيرة 

زكاتهم في الشهر الفضيل.

بتعزيز  القطري  المجتمع  اهتمام  إلى  وأشارت 

الترابط األسري والعائلي بل والمجتمعي أيضا، 

عادة  على  ويحرصون  الغبقة  في  فيجتمعون 

والتكافل  الروحانية  المشاعر  وسط  القرنقعوه، 

القطري،  المجتمع  في  الموجودة  االجتماعي 

في  راسخة  ستظل  القيم  هذه  أن  على  مشددة 

المجتمع وإن اختلفت صور التعبير عنها.

ومن جانبه، قال خليفة السيد المالكي، الباحث 

لـ »قنا«:  القطري، في تصريح مماثل  التراث  في 

إن شهر رمضان له مكانة خاصة عند القطريين 

والعادات  بالقيم  خاص  ارتباط  وله  قديما، 

يتجهزون  القطريون  كان  فقد  والموروثات، 

كامل،  بشهر  حلوله  قبل  رمضان  الستقبال 

الذي  الرقاق  خبز  تعد  القطرية  المرأة  فكانت 

فقد  وهكذا،  الحب  وتدق  الثريد،  منه  يصنع 

في  معينة  بأطعمة  القطرية  العادات  ارتبطت 

والساقو،  والثريد،  الهريس،  مثل:  الشهر،  هذا 

واللقيمات، وغيرها، فهي طبخات ارتبطت بشهر 

رمضان في الغالب.

الشهر يشمل اختيار  لهذا  أن االستعداد  وأضاف 

التوابل والبهارات الخاصة، فلكل طبخة توابلها، 

عن  تختلف  الحساء(  أو  المرقة  )أي  فالصالونة 

كما  الكبسة(،  )أي  السمك  مجبوس  عن  اللحم 

بداية  مع  المنزلية  األواني  المنزل  ربة  تجدد 

التي تحتفظ بالحرارة،  األواني  رمضان، خاصة 

وتختار األجمل في التصميم.

رمضان  أن  إلى  المالكي  السيد  خليفة  وأشار 

األول،  االجتماعية  اللقاءات  شهر  كان  قطر  في 

في  التراويح  صالة  عقب  الناس  يتجمع  ففيه 

فضال  الحديث،  أطراف  ويتبادلون  المجالس 

حيث  الشعبي،  والتكافل  العائلية  الزيارات  عن 

تصنع  أن  يمكن  فال  الطعام،  بتوزيع  األسر  تقوم 

وهكذا  جيرانها،  منه  تعطي  أن  دون  طعاما  أسرة 

هذه  مثل  تظل  أن  على  القطريين  حرص  نرى 

وذلك  المجتمع،  داخل  بقوة  حاضرة  العادات 

الشعبي  والموروث  التقاليد  هذه  إحياء  عبر 

باستمرار، مشيرا إلى أن هناك بعض التغيرات 

تزال  ال  االجتماعية  القيم  لكن  المظاهر،  في 

راسخة.

أهل  زال  ما  التي  المظاهر  بعض  عن  وتحدث 

الشعبي  موروثهم  ضمن  عليها  يحافظون  قطر 

عند  تؤكل  لوليمة  اسم  وهي  »الغبقة«،  مثل 

على  الناس  جمع  منها  والهدف  الليل،  منتصف 

وليمة واحدة، فهناك تجمعات خاصة بالشباب، 

وكذلك  الكبار،  للرجال  خاصة  أخرى  وتجمعات 

للنساء تجمعهن الخاص، الفتا إلى أن »الغبقة« 

أهل  عن  البعيدين  وال  للغرباء  تكن  لم  قديما 

تأخذ  أصبحت  المجتمع  تغير  مع  ولكن  الحي، 

مجالس  في  تقام  فأصبحت  جديدة،  أشكاال 

الفنادق  في  أو  والمعارف  لألصدقاء  الرجال 

الشركات  بعض  تقوم  وكذلك  والمطاعم، 

من  كنوع  فيها،  العاملين  بدعوة  والمؤسسات 

فيما  أكثر  والتعارف  الزمالء  بين  التقارب  تعزيز 

الطعام  من  تخلو  ال  »الغبقة«  أن  مؤكدا  بينهم، 

القطري التقليدي الشهي.

قيم شهر الصوم تظل جزءا من هوية المجتمعالحفاظ على التقاليد الشعبية وتوريثها لألجيال
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تعاون بين »األوقاف« و»حمد الطبية« من خالل »وقفية نبض«

دعـــم عـــالج مــرضـى القـلــب

تعد »وقفية نبض« لعالج مرضى القلب 

من الوقفيات الحديثة التي انضمت إلى 

باإلدارة  الوقفية  المشاريع  من  العديد 

العامة لألوقاف في وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية.

وأعلن الدكتور الشيخ خالد بن محمد 

العامة  لإلدارة  العام  المدير  ثاني  آل 

الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  لألوقاف 

بحضور  العامة  اإلدارة  بمبني  عقد 

قسم  رئيس  المال  عبدالواحد  الدكتور 

بمستشفى  والصدر  القلب  جراحة 

القائمة  الشراكة  استمرار  عن  القلب، 

حمد  بمؤسسة  القلب  مستشفى  مع 

الحاالت  ومساعدة  لدعم  الطبية، 

الحرجة من مرضى القلب المحتاجين، 

الوقفي  المصرف  رعاية  تحت  وذلك 

أهداف  من  انطالقًا  الصحية،  للرعاية 

والتفريج  المرضى  رعاية  في  المصرف 

النبوي  الحديث  في  ورد  كما  عنهم، 

كربة  مسلم  عن  فرج  »من  الشريف 

من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من 

كرب يوم القيامة«.

آل ثاني أهل الخير  وحث الشيخ خالد 

نبض  وقفية  على  الوقف  إلى  الكرام 

المأمول  الدور  أداء  من  تتمكن  حتى 

الصحية  األوقاف  إن  حيث  منها، 

مدار  على  كبرى  إنجازات  لها  كانت 

إقامة  من  شهده  وما  اإلسالمي،  التاريخ 

تعرف  كانت  والتي  المستشفيات 

هذه  خالل  من  واليوم  بالبيمارستانات، 

يتم  القلب،  مستشفى  مع  الشراكة 

القلب  مرضى  مساعدة  خدمة  توفير 

تكاليف  سداد  عن  تعثروا  الذين  من 

الواقفين  العالج، وذلك تحقيًقا لشروط 

الوقف  الكرام، وسعًيا لتحقيق شعارنا 

شراكة مجتمعية. سائلين الله تعالى 

أن يكتب األجر للمحسنين ويجعله لهم 

ذخًرا في الدنيا واآلخرة.

الواحد  عبد  الدكتور  عبر  جهته  ومن 

القلب  جراحة  قسم  رئيس  المال 

بمؤسسة  القلب  بمستشفى  والصدر 

التعاون  لهذا  سروره  عن  الطبية  حمد 

المثمر، واالستجابة السريعة من اإلدارة 

الريادي  دورها  لتحقيق  لألوقاف  العامة 

الدعم  هذا  إن  حيث  المجتمع،  في 

مرضى  من  العديد  منه  سيستفيد 

الماضي  العام  منه  استفاد  وقد  القلب، 

49 مستفيًدا، وثّمن إنشاء وقفية نبض 
القلب  لمرضى  خصيًصا  الموجهة 

باعتبار القلب من أهم أعضاء البدن فأي 

ونتائجها  الحرجة  آثارها  لها  به  إصابة 

المؤثرة.

للرعاية  الوقفي  المصرف  بأن  يذكر 

الوقفية  المصارف  أحد  الصحية 

الدور  على  بناء  أنشئ  وقد  الستة، 

التاريخي لألوقاف الصحية في التاريخ 

اإلسالمي، لذا فإن اإلدارة العامة لألوقاف 

لم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

نشاطها  من  الصحي  البعد  تغفل 

الصحية  الخدمات  رقي  باعتبار  وذلك 

ونماء  تطور  معيار  المجتمعات  في 

صور  كأحد  المصرف  هذا  ويأتي  لها، 

لهذا  والدعم  المجتمعية  المشاركة 

منها:  سبل  بعدة  وذلك  المهم،  القطاع 

من  المحتاجين  المرضى  رعاية 

محدودي الدخل للعالج وتوفير الخدمات 

مع  والتعاون  لهم،  المناسبة  الصحية 

الجهات المختصة لعمل برامج صحية 

التدريبية  الدورات  وإقامة  مشتركة، 

التثقيفية بالمجال الصحي، وتوظيف 

لنشر  اإلعالمية  الوسائل  مختلف 

المجتمع.  أفراد  بين  الصحية  الثقافة 

شراكة  الوقفي  العمل  إن  إلى  ويشار 

بها  يثقل  جارية،  وصدقة  مجتمعية 

مماته،  وبعد  حياته  في  ميزانه  العبد 

كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: 

)إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من 

ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع 

به، أو ولد صالح يدعو له(.

{  جانب من المؤتمر الصحفي 

$ للمجتمعالدوحة المختلفة  الخدمات  تقديم  محمد:  بن  د.خالد  الشيخ 

المؤثرة ونتائجها  الحرجة  آث��اره��ا  لها  القلب  إص��اب��ات  د.ال��م��ال: 

الدكتور عزام  الصدد يقول  وفي هذا 

طب  أول  استشاري  عاشور  عوض 

الصحي  الثمامة  بمركز  األطفال 

الصحية  الرعاية  لمؤسسة  التابع 

وصل  قد  الطفل  كان  إذا  األولية، 

من  فالبد  للصيام  المناسب  للسن 

مراقبة تأثير الصيام عليه ومالحظة 

ذلك،  عن  تنتج  قد  مضاعفات  أي 

بتقديم  االلتزام  األم  على  يجب  كما 

الصائمين  ألطفالها  صحية  خيارات 

حتى  والسحور  اإلفطار  مائدة  على 

بشكل  الصيام  إتمام  لهم  يتسنى 

أي  أو  بالتعب  الشعور  دون  صحي 

مضاعفات.

بعض  اتباع  ذلك  لتحقيق  وينبغي 

طفلك  أن  التأكد  وهي  النصائح، 

عضوية  أمراض  أي  من  يعاني  ال 

تكون  وان  الصيام،  مع  تتعارض 

كل  وتحمل  قدرة  حسب  البداية 

الصيام  ساعات  عدد  ولتكن  طفل 

زيادة  في  معهم  التدرج  ثم  محددة، 

يستطيع  ما  قدر  على  الصيام  أوقات 

يصوموا  أن  يمكنهم  حتى  منهم  كل 

كامال. رمضان  مستقبال 

أوقات  شغل  دائما  نحاول  ان  وعلينا 

مفيدة  وألعاب  بأشياء  أبنائنا 

مثل  والعطش،  الجوع  تنسيهم 

ألعاب

قراءة  أو  المفيدة  الكمبيوتر 

األلعاب  من  وغيرها  القصص 

عن  وابتعد  األطفال  يفضلها  التي 

األبناء  تصويم  في  الشدة  استخدام 

واإلفطار  للكذب  ذلك  يدفعهم  ال  حتى 

أن  كما  الوالدين.  وراء  من  خفيه 

وتقديم  واإلشادة  المدح  أسلوب 

الهدايا التشجيعية امر مهم لألطفال 

لهم. كبير  ومحفز 

عوض  عزام  الدكتور  ويضيف   

يبدأ  أن  الطفل  على  أن  عاشور 

من  كوب  أو  التمر  بتناول  اإلفطار 

على  الحرص  بجانب  العصير 

ما  لتعويض  الماء  من  الكثير  شرب 

مع  الصيام،  خالل  سوائل  من  فقد 

ما  الفترة  طيلة  السوائل  من  اإلكثار 

نظرًا  السحور،  وحتى  اإلفطار  بين 

الحرارة في مثل هذا  الرتفاع درجات 

غنية  أطعمة  تقدم  عدم  مع  الوقت، 

من  تزيد  فهي  لهم  البهارات  أو  بالملح 

الصيام،  خالل  بالعطش  الشعور 

غذائية  وجبة  تقديم  وضرورة 

وجبة  تحوي  وأن  ومتوازنة  صحية 

البروتينات  من  وافرة  كمية  اإلفطار 

وهي  والكربوهيدرات،  والفيتامينات 

وقدرة  طاقة  األطفال  تعطي  التي 

اليومية مع  على ممارسة نشاطاتهم 

المقلية  األطعمة  من  التقليل  أهمية 

عسر  لهم  تسبب  قد  التي  والدهنية 

الهضم.

استبدال  محاولة  المهم  ومن 

بتقديم  بالسكر  المحالة  الحلويات 

بالفيتامينات  الغنية  الفواكه 

ما  لتعويض  المفيدة  والمعادن 

حال  وفي  الصيام،  فترة  في  فقدوه 

واإلرهاق  بالتعب  الطفل  أصيب 

يفطر،  أن  منه  اطلب  الصيام  جراء 

التقليل  دون  صيامه،  يوقف  وان 

نفس  في  الصوم  عبادة  أهمية  من 

الوقت.

السحور  يتضمن  أن  يجب  كما 

بالبروتين  الغنية  األطعمة 

والجبن،  والحليب  البيض  مثل 

مثل  المعقدة  والكربوهيدرات 

هضمها  يتم  التي  الكاملة  الحبوب 

بالشبع  شعورا  وتعطي  ببطء 

وينبغي  أطول،  لفترة  واالمتالء 

للتأكد  السابقة  النصائح  مراعاة 

تعريضه  وعدم  الطفل  سالمة  من 

الصيام. أثناء  للضرر 
{  أرشيفية - من مهرجان الصائم الصغير

يجب على الوالدين تشجيعهم تدريجيا دون الضغط عليهم.. د. عزام عاشور:

مــــراقــــبــــة صــــيــــام األطــــفــــال
صيام األطفال ليس على وجه التكليف 

والوجوب، وإنما على وجه التحبيب والترغيب، 
ويبدأ استحبابا من السن التي يتمكن فيها 

الطفل على الصيام، وغالبا يكون هذا في 

عمر السابعة، كي يتدرب على التزام الشريعة 
بالتدريج، حتى إذا ما كبر وبلغ وجد في نفسه 

الطواعية الكاملة للتقرب إلى الله، وابتغاء 
األجروالمثوبة.

الحرص على شرب الكثير من الماء لتعويض ما فقد من سوائلقدرات الصغار تختلف.. وعلينا اختيار الغذاء المناسب لهم
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بالنسخة التاسعة لمسابقة الشيخ جاسم 

»161« مهتديا يتنافسون في حفظ القرآن

أقيمت يوم الجمعة 2 رمضان 1444هـ 

اختبارات  2023م  مارس   24 الموافق 

واإلناث  للذكور  الجدد  المهتدين  فرع 

محمد  بن  جاسم  الشيخ  بمسابة 

بن ثاني - رحمه الله- للقرآن الكريم 

اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

وذلك بمركز الشيخ عبدالله بن زيد 

آل محمود الثقافي اإلسالمي.

عضو  البدر  سلطان  السيد  وأوضح 

 16 بأن  للمسابقة  المنظمة  اللجنة 

لجنة تحكيم أشرفت على اختبارات 

 8 منها  الجنسين،  من  المشاركين 

و8  الرجال،  اختبارات  لتحكيم  لجان 

لجان الختبارات النساء، حيث تركز 

على  رئيس  بشكل  التحكيم  لجان 

وتسهيال  تيسيرا  الحفظ،  مسألة 

يتقنون  ال  الذين  المتسابقين  على 

االلتزام  مراعاة  مع  العربية،  اللغة 

باألحكام األساسية للتجويد.

الجدد  المهتدين  فرع  إن  البدر  وقال 

عام  له  األولى  النسخة  في  بدأ  الذي 

هذا  فيه  للمشاركة  سجل  2013م، 
 161 التاسعة  نسخته  في  العام 

من  و83  الذكور  من   78 منهم  مهتديًا، 

من  مختلفة  جنسيات  من  اإلناث 

قطر،  أرض  على  المقيمة  الجاليات 

وآسيا،  أفريقيا  قارتي  إلى  ينتمون 

األول:  مستويات،  ثالثة  الفرع  ويضم 

السور  وقصار  الفاتحة  سورة  في 

والمستوى  القارعة،  سورة  حتى 

جزء  ونصف  الفاتحة  سورة  الثاني: 

عم حتى سورة األعلى، أما المستوى 

وجزء  الفاتحة  سورة  فيضم  الثالث: 

عم كاماًل.

المنظمة  اللجنة  عضو  وأكد 

عبروا  الجدد  المهتدين  أن  للمسابقة 

بالمشاركة  الغامرة  فرحتهم  عن 

من  عم  جز  حفظ  في  بالمسابقة 

الثالثة،  الكريم في مستوياته  القرآن 

 4 بواقع  االختبارات  كانت  حيث 

كل  ويختبر  متسابق،  لكل  أسئلة 

بحفظ  خاص  سؤال  في  متسابق 

وإتقان سورة الفاتحة.

فرع  تخصيص  أن  البدر  وذكر 

بالمسابقة  وإناثا(  )ذكورا  للمهتدين 

بالمهتدين  االهتمام  إطار  في  يأتي 

الجدد وإشراكهم في مسابقات القرآن 

الكريم بغية تعزيز األخوة والتعاضد 

بينهم وزيادة االنتماء لإلسالم واإليمان 

تعليمهم  إلى  باإلضافة  قلوبهم،  في 

وأحكامه،  بآدابه  وربطهم  الله  كتاب 

والعمل على رعايتهم وترسيخ مفهوم 

اإلسالم الصحيح في صدورهم.

به  يشارك  الفرع  أن  إلى  البدر  ولفت 

يتجاوز  لم  ممن  الجدد  المهتدون 

مشيرًا  سنوات،  ثالث  إسالمهم  إشهار 

على  إقباال  يشهد  الفرع  أن  إلى 

المشاركة من الجنسيات المختلفة 

من غير الناطقين بالعربية، وتراعي 

األلسنة  اختالف  االختبارات  لجان 

والنطق.

بأن  المنظمة  اللجنة  عضو  ونوه 

المسابقة  في  المشاركين  جميع 

مالية  جوائز  على  سيحصلون 

تتفاوت قيمتها بحسب الحفظ واألداء 

والتجويد.

المهتدين  فرع  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

مع  بالتعاون  تنظيمه  يتم  الجدد 

آل  زيد  بن  عبدالله  الشيخ  مركز 

الذي  اإلسالمي،  الثقافي  محمود 

يعنى بخدمة الجاليات المقيمة على 

اإلسالمية  الثقافة  ونشر  قطر  أرض 

الصحيح  اإلسالم  مفهوم  وترسيخ 

اللغة  وتعليم  واعتدال،  بوسطية 

فضاًل  بها،  الناطقين  لغير  العربية 

عن رعاية المهتدين الجدد وتثقيفهم 

بأمور دينهم وتعليمهم كتاب الله.

اشتمل على ثالثة مستويات في حفظ جزء عّم

البدر: »16« لجنة تحكيم أشرفت 
على اختبارات الذكور واإلناث

الدوحة           $

»11« حلقة نقاشية بـ »الخيمة الخضراء«تنطلق فعالياتها اليوم
أعلن برنامج لكل ربيع زهرة، 
عضو مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع، 

عن انطالق فعاليات الخيمة 
الخضراء لهذا العام بداية 

من اليوم األحد، حيث تضم 
فعاليات الخيمة الرمضانية 

11 حلقة نقاشية يشارك فيها 
عدد من الخبراء في عدد من 

المجاالت، سواء حضوريًا بمقر 
نادي حلبة سيلين الرياضي 

)مواتر( أو افتراضيًا عن طريق 
تطبيق زووم.

رئيس  الحجري،  سيف  الدكتور  وقال 

البرنامج: نسعى من خالل الخيمة الخضراء 

من  عدد  طرح  خالل  من  نافع  وقت  لقضاء 

حققت  وقد  المجتمع،  تفيد  التي  المواضيع 

الخيمة الخضراء طوال 16 نسخة لها تراكم 

تناولها،  يتم  التي  والموضوعات  للخبرات 

بنقل  طيب  أثر  لها  كان  الخضراء  والخيمة 

الجهات  إلى  المشاركين  الخبراء  توصيات 

المعنية.

المشاركة  بين  العام  هذا  مزجنا  وأضاف: 

حضوريًا  المباشر  والتواصل  ُبعد،  عن 

إتاحة  على  »مواتر«  ونشكر  للجلسات، 

الفرصة لتنظيم الجلسات في مقرهم.

الخضراء  الخيمة  جلسات  أن  وأوضح 

اليوم  تبدأ  العام،  هذا  موضوعا   11 ستتناول 

في  واسهاماته  اإلسالمي  الوقف  بموضوع 

ثاني  وأن  المعاصرة،  التحديات  مواجهة 

فيما  والطب  العلم  لجديد  تتطرق  الجلسات 

الجلسات  ثالث  أما  المرضى،  بصوم  يتعلق 

المناخ،  تغير  ومواجهة  المناخ  لقمم  فتطرق 

ويشارك بها خبراء من عدة دول.

الخضراء  الخيمة  جلسات  رابع  أن  إلى  ونوه 

التدريب  عمليات  مواكبة  ستناقش 

أما  المستقبل،  في  العمل  سوق  لمتطلبات 

الجلسة الخامسة فتتناول الطرق اآلمنة نحو 

الجلسة  وتتطرق  مستدامة،  مرورية  بيئة 

السادسة إلى الدروس المستفادة من كأس 

العالم فيفا قطر 2022، بعدما قدمته دولة قطر 

من نسخة هي األفضل في تاريخ البطولة.

ستتناول  السابعة  الجلسة  أن  إلى  ولفت 

الدائري،  لالقتصاد  الناجحة  التجارب 

األمن  اسهامات  الثامنة  الجلسة  وتتناول 

أما  المجتمع،  أمن  تحقيق  في  السيبراني 

تربية  تحديات  فتناقش  التاسعة  الجلسة 

الجلسة  وفي  العربي،  العالم  في  النشء 

واقع  الخضراء  الخيمة  تناقش  العاشرة 

العربي،  العالم  في  والفنون  الثقافة  وهموم 

أما الجلسة األخيرة في يوم 19 رمضان تكون 

أمسية شعرية بمشاركة عدد من األدباء.

من  المطروحة  الموضوعات  كافة  أن  وأوضح 

مفاهيم  مع  تتقاطع  الخضراء  الخيمة  خالل 

أو  اإلسالم  في  األوقاف  كان  سواء  البيئة، 

الموضوعات  من  غيرها  أو  الدائري  االقتصاد 

التي ترتبط بصورة وثيقة مع البيئة وأهمية 

المحافظة عليها.

من جانبه قال أحمد حمد العبيدلي، مسؤول 

العالقات العامة بنادي حلبة سيلين الرياضي 

)مواتر(: »مواتر« لها اسهامات كبيرة في تلبية 

على  والعمل  الشباب،  رياضات  متطلبات 

الكف من حوادث السيارات، سواء الرياضية 

أو المرورية.

التي  الفعاليات  من  العديد  لمواتر  وأضاف: 

المرورية،  الحوادث  من  الحد  شأنها  من  كان 

الرياضة  ممارسة  بضرورة  الشباب  وتوعية 

من  بمشاركة  لها،  المخصصة  األماكن  في 

الدولة،  في  المعنية  في  الجهات  من  عدد 

أحدها  بطولتين،  لدينا  رمضان  شهر  وفي 

السنوات  خالل  ونطمح  خليجية،  بمشاركة 

المقبلة لتأهيل أبطال قطريين لتمثيل دولة 

قطر في مختلف البطوالت الخليجية.

وأكد خالد سعيد الشعيبي »أحد مؤسسي 

الخيمة الخضراء« على أن فعاليات البرنامج 

للجمهور  استفادة  أعلى  لتحقيق  تسعى 

متنوعة  حلقات  بتقديم  رمضان،  شهر  خالل 

عن موضوعات مختلفة، مقدمًا الشكر لنادي 

دعم  على  )مواتر(  الرياضي  سيلين  حلبة 

البرنامج.

{ أرشيفية - فعاليات الخيمة الخضراء

الدوحة           $
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يسـر فنـدق هيلتـون الدوحـة الإعـلان عـن عـودة الخيمـة 
العربيـة الفاخـرة “ليالـي هيلتـون الدوحة”، وهـي الحائزة 
علـى جوائـز عديـدة والتـي توفـر عـروض إفطار وسـحور. 
تقـع الخيمـة الفاخـرة على الشـاطئ، وتقـدم مزيًجـا فريًدا 
مـن المأكـولات العربيـة والعالميـة، ممـا يخلق بيئـة مثالية 
شـهر  خـلال  والزمـلاء  والأصدقـاء  الأحبـاب  لاسـتضافة 

رمضـان المبـارك.
تـم اختيـار “ليالـي هيلتـون الدوحـة الخيمـة الرمضانيـة 
المفضلـة في قطـر عام 2022. يمكن للضيوف الاسـتمتاع 
التقليديـة،  والعالميـة  العربيـة  المأكـولات  مـن  بتشـكيلة 
بمـا فـي ذلـك مجموعـة مـن المقبـلات السـاخنة والبـاردة 
تكلفـة  تبلـغ  اللذيـذة.  والحلويـات  الشـهية  والمشـويات 
الإفطـار 250 ريـاًلا قطرًيـا، بينما يبلغ سـعر السـحور 200 

ريـال قطـري ويشـمل المشـروبات الرمضانيـة.
عربيـة  بعناصـر  الفاخـرة  العربيـة  الخيمـة  تصميـم  تـم 
دافئـة  أجـواء  يخلـق  جميـل  بديكـور  وتتميـز  تقليديـة، 
ووديـة. يمكـن للخيمـة اسـتيعاب عـدد كبير مـن الضيوف، 

الكبيـرة. للاجتماعـات  المثالـي  المـكان  يجعلهـا  ممـا 
حظيـت “ليالـي هيلتـون الدوحـة” العـام الماضـي بالعديد 
ومأكولاتهـا  الاسـتثنائية  خدمتهـا  بسـبب  الإشـادات  مـن 

الرائعـة وأجوائهـا الرائعـة. 

الخيمة الرمضانية الحائزة على جوائز عديدة والموجودة على 
الشاطئ »ليالي هيلتون الدوحة« تعود من جديد!

يعيد افتتاح خيمة السلطان خالل شهر رمضان الكريم

فندق دبليو الدوحة يستضيف خيمة رمضان بالشراكة مع السوق الحرة القطرية

اجتمع مع أحبائك  أثناء شهر رمضان في الوادي الدوحة - إم غاليري

احتفل بالشهر الكريم بأناقة في أفخم فندق بوتيك في قطر

عـن  الدوحـة  دبليـو  فنـدق  كشـف 
المتميـزة  العـروض  مـن  مجموعـة 
بمناسـبة حلـول شـهر رمضـان المبارك، 
خيمـة  افتتـاح  إعـادة  تشـمل  والتـي 
مـع  بالشـراكة  الشـهيرة  السـلطان 
وإقامـة  القطريـة،  الحـرة  السـوق 
تـراس  فـي  السـلطان  ليالـي  أمسـيات 
السـباحة،  حـوض  بجانـب   WAHM
خيـارات  مـن  مجموعـة  إلـى  إضافـًة 
الطعـام  لطلبـات   W2GO خدمـة 
الطعـام. تقديـم  وخدمـات  الخارجيـة 

وتعـود خيمـة السـلطان التقليديـة إلى 
الفاخـرة   GREAT ROOM صالـة 
خـلال الشـهر الفضيل، لتوفـر للضيوف 
وتدعوهـم  مميـزة  رمضانيـة  أجـواًء 
للاسـتمتاع بتجـارب طعـام اسـتثنائية 
وعـروض موسـيقية حيـة تضمـن لهـم 
البوفيـه  ويتضمـن  تنسـى.  لا  أوقاتـًا 
الفاخـر مجموعـة مـن محطـات الطهـو 
الحيـة التي تقـّدم ألذ أطباق السوشـي 
التـي يشـتهر بهـا الفنـدق، إضافـة إلـى 
مـن  العالميـة  الأطبـاق  مـن  العديـد 
والهنـدي  والتركـي  العربـي  المطبـخ 
والأوروبـي،  والآسـيوي  والإيطالـي 
تشـكيلة  مـع  بهـا  التلـذذ  يحلـو  والتـي 
من المشـروبات والحلويـات التقليدية، 

بمـا فـي ذلـك أفضـل أصنـاف البقـلاوة 
للراغبيـن  أمـا  الطازجـة.  المنزليـة 
بالاسـتمتاع بوجبة الإفطار أو السحور 
فيمكنهـم  منعـزٍل خـاص،  مـلاٍذ  ضمـن 

تنـاول وجبتهـم فـي إحدى المسـاحات 
بالخيمـة. الخاصـة  الحصريـة 

قـال  الموضـوع،  هـذا  علـى  وتعليقـًا 

فنـدق  عـام  مديـر  دعجـة،  وسـيم 
وشـقق دبليـو الدوحـة: “تجسـد خيمة 
السـلطان الجوهر المميز لشـهر رمضان 
الأفضـل  الخيـار  وتوفـر  المبـارك، 

الأوقـات  أجمـل  بقضـاء  للراغبيـن 
والاسـتمتاع بوجبة الإفطار والسـحور 
برفقـة العائلـة والأصدقـاء أو الزمـلاء 

العمـلاء”. أو 
نائـب  مصلـح،  ثابـت  السـيد  وقـال 
القطريـة:  الحـرة  السـوق  رئيـس 
يسـعدنا أن نواصـل شـراكتنا مع فندق 
الدوحـة فـي اسـتضافة خيمـة  دبليـو 
السـلطان للمـرة الثانيـة، وإننـا نتطلـع 
إلـى الترحيـب بالضيـوف خـلال شـهر 
بتجربـة  للاسـتمتاع  المبـارك  رمضـان 

رائعـة. وسـحور  إفطـار 
بتنـاول  الراغبيـن  للضيـوف  وبالنسـبة 
الطلـق،  الهـواء  فـي  الإفطـار  وجبـة 
يسـتضيف تـراس WAHM أمسـيات 
الشـهر  مـدار  علـى  السـلطان  ليالـي 
الفضيـل. ويحتضـن التـراس مجموعة 
مـن الأكشـاك بجانب حوض السـباحة، 
ممـا يتيـح للضيـوف إمكانيـة اختيـار 
أطباقهـم المفضلـة مـن قائمـة سـحور 

الطلـب. حسـب  رمضانيـة 
وطـوال الشـهر الكريـم، يقـدم الفنـدق 
غـروب  مـن  يوميـًا  الإفطـار  وجبـة 
ليـلاً،   8:15 السـاعة  ولغايـة  الشـمس 
 9:15 السـاعة  مـن  السـحور  ووجبـة 
ليـلاً ولغايـة 2:00 بعد منتصـف الليل. 

إم   - الدوحـة  الـوادي  فنـدق  يقـدم 
مـن  مجموعـة  للضيـوف  غاليـري 
تجـارب تنـاول الطعام التي لا تنسـى 
مـن  المبـارك.  رمضـان  شـهر  طيلـة 
وجبات الإفطار العائلية الاستثنائية 
إلـى تجـارب السـحور المميـزة تحـت 
النجـوم أ ويمكـن إيصالهـا لهـم فـي 
للضيـوف  يمكـن  منازلهـم،  راحـة 
الاختيـار مـن بيـن مجموعـة فاخـرة 
الأصيلـة  الرمضانيـة  التجـارب  مـن 

سـيحبونها. التـي 
الـوادي  لفنـدق  العـام  المديـر  قـال 
الدوحة، السـيد رمزي سـعراني “ إن 
الفنـدق فخـور بتقديـم مجموعة من 
العـروض المخصصة للضيوف خلال 
وأضـاف:  المبـارك”.  رمضـان  شـهر 
التجـارب  بعـض  ابتكرنـا  “لقـد 
المثيـرة لضيوفنـا فـي رمضـان - مـن 
“الفخـم  المجلـس  إفطـار”  بوفيـه 
الـذي يضـم أشـهى الأطبـاق العائلية 
إلـى تجربـة “ليالي”سـحور الفريـدة 
فـي  المسـبح  وإطلالـة مميـزة علـى 

 O’Glacée
الرمضانيـة  الإفطـار  تجربـة  سـتقام 
قاعـة  فـي  الفنـدق  فـي  الرئيسـية 

الاحتفالات الشـهيرة التي تم تزيينها 
بلمسـات ذهبية، سيستمتع الضيوف 
المأكـولات  مـن  فخمـة  بمجموعـة 
مـع  المفضلـة  والعالميـة  العربيـة 
ويشـمل  الحيـة.  الطهـي  محطـات 
البحريـة  للمأكـولات  بـاًرا  ذلـك 
حيـة  سوشـي  وطاولـة  الطازجـة 
إلـى  بالإضافـة  شـاورما  ومحطـة 
مجموعـة مختارة مـن الحلويات من 

بالفنـدق.  الطهـي  فريـق  توقيـع 
قطرًيـا  ريـاًلا   230 الإفطـار  سـعر 
غـروب  مـن  يومًيـا  ويتوفـر  للفـرد، 
مسـاًء.  8 السـاعة  حتـى  الشـمس 

عـن  الباحثيـن  للضيـوف  يمكـن 
الهـدوء والراحـة التجمـع فـي تراس 
لتنـاول  الرائـع   O’Glacée مسـبح 
كاونتـر  مـع  “ليالـي”.  السـحور 
المـازات  مـن  وتشـكيلة  سوشـي 
ومحطـات  والسـاخنة  البـاردة 
العديـد  تضـم  التـي  الحيـة،  الطهـي 
مـن الأطبـاق والأطعمـة الرمضانيـة 

والصـاج؛  الفـول  مثـل  التقليديـة 
الاسـتمتاع  أيًضـا  للضيـوف  يمكـن 
بـأم علـي والكريب المصنوع حسـب 

. لطلـب ا
سـعر السـحور هو 190 ريـال قطري 
متوفـر  وهـو  الواحـد،  للشـخص 
يومًيـا مـن السـاعة 9 مسـاًء حتـى 2 

صباًحـا.
يبحثـون  الذيـن  للضيـوف  يمكـن 
طلـب  راحـة،  أكثـر  أجـواء  عـن 
للإفطـار  الجاهـزة  الوجبـات  علـب 
والسـحور بسـعر 180 ريـال قطـري 
لـكل صندوق لشـخصين. علاوًة على 
ذلـك، تتوّفـر خدمة الغـرف للضيوف 
الذيـن يفّضلـون تنـاول الطعـام فـي 

. غرفهـم 
رمـزي  السـيد  قـال  الختـام  وفـي 
إلـى  ضيوفنـا  “ندعـو  سـعراني: 
الانغمـاس فـي رحلـة طعـام أصيلـة 
مـع  رمضـان  خـلال  ومدهشـة 
النكهـات العالميـة التـي أعدها فريق 
الطهـي لدينـا للاحتفال بروح الشـهر 
مـن  بلحظـات  والاسـتمتاع  الكريـم 
الألفـة والمـودة والاسـترخاء في كّل 

ليلـة.”
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االستعراض  هذا  فعاليات  برصد   »$« وقامت 

من  انتقل  إنه  العام  هذا  فيه  والجديد  السنوي، 

المنطقة  لوسيل،  درب  إلى  الدوحة  كورنيش 

إقامة  خالل  مكثفة،  فعاليات  شهدت  التي  الحديثة 

في  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  منافسات 

الهدف منها بقاء فعاليات  2022، في خطوة  الدوحة 

واالستفادة  األذهان،  في  حاضرة  البطولة  هذه 

ليست  التي  الهوايات  هذه  مثل  في  حتى  منها 

أن  خصوصا  الوطن،  وحب  الرياضة  عن  ببعيدة 

الزّوار  لجميع  جاذبا  معلما  اآلن  يعد  لوسيل  درب 

الديكورات  المعماري  وطرازه  حداثته  خالل  من 

مواكب  من  فيه  أقيم  وما  والمجسمات، 

الشاشات،  على  وعروض  وفعاليات 

متنوعة  استعراضية  وعروض 

وقت بطولة كأس العالم.

موكب  في  المشاركون  وأكد 

 »$« لـ  االستعراض 

موكب  نقل  من  الهدف  أن 

لوسيل،  درب  إلى  االستعراض 

صلة  على  الجمهور  يظل  أن 

في  قطر  حققته  الذي  بالتميز 

كان  سواء  المونديال،  تنظيم 

المنافسات  مستوى  على 

األخضر،  المستطيل  داخل 

الفعاليات  أنواع  مستوى  على  أو 

مصاحبة  أقيمت  التي  الثقافية 

آخر  هدف  يوجد  وأيضا  للمنافسات، 

الفضيل  الشهر  أوقات جميلة خالل  هو قضاء 

البعض،  بعضهم  مع  وااللتقاء  األطفال،  وبصحبة 

بقواعد  ملتزمين  فرادى  أو  مجموعات  في  والسير 

المرور تجنبا ألية حوادث سير، والحفاظ على هذه 

الهواية الممتدة منذ عدة سنوات.

اليومي  الموكب  هذا  في  المشاركين  وكعادة 

االلتزام بالنظام على أعلى مستوى، فالسيارات ذات 

ذات  السيارات  وكذلك  معا  تسير  الواحد  الموديل 

والسيارات  التصميم،  في  والمتشابهة  الواحد  اللون 

لهذا  واستعدادا  معا،  تكون  منها  فئة  كل  المكشوفة 

أصحاب  يحرص  المشاركون  أكد  كما  االستعراض 

الهواية  هذه  في  المشاركة  ينوون  الذين  السيارات 

على إجراء الصيانة الالزمة لها قبيل الشهر الفضيل 

حالتها  وفي  حلتها،  أبهى  في  الكرنفال  تدخل  كي 

األولى البدايات كان األمر مقتصرا على أعداد قليلة 

الكالسيكية  بأنواعها  السيارات  دخلت  اآلن  لكن 

منها والرياضية، بجانب الدراجات النارية.

السقف  مكشوفة  السيارات  هذه  وبعض 

اصطحب أصحابها أطفالهم معهم إلدخال البهجة 

التحية،  المارة  يبادلون  قلوبهم  إلى  والسرور 

جرت  حيث  السيارة،  داخل  من  يلوحون  وآخرون 

العادة أن يسير هذا الموكب سيرا بطيئا ليتمكن 

مع  التحية  تبادل  من  فيه  المشاركون 

الجمهور الذين يصطفون لتحيتهم 

بيوتهم  إلى  الذاهبين  أو 

وأعمالهم.

ممن  المارة  بعض  ويحب 

الوقوف  المكان  يرتادون 

من  الموكب  مرور  لحين 

أطراف  وتبادل  الفرجة،  أجل 

والثناء  المشاركين  مع  الحديث 

على االلتزام بآداب الطريق وعدم 

إعاقة السير.

أن   »$« ورصدت 

في  المشاركة  السيارات 

االستعراض تلتقي عند مدفع 

من  كثير  يتجمع  حيث  اإلفطار، 

العادة  جرت  وقد  هناك،  المواطنين 

اصطحاب  على  األسر  من  كثير  تحرص  أن 

اإلفطار،  مدفع  موقع  إلى  المغرب  قبيل  أطفالهم 

وهي زيارة جميلة يحب األطفال مشاهدة استعداد 

وقت  بحلول  إيذانًا  لالنطالق  المدفع  وتجهيز 

يتوجهون  وبعدها  الصيام،  وقت  وانتهاء  المغرب 

إلى البيوت لتناول وجبة اإلفطار، وهو مظهر مألوف 

من مظاهر الشهر الكريم، لذلك تحرص الدولة على 

سبيل  وعلى  موقع  من  أكثر  في  اإلفطار  مدفع  وجود 

وسوق  وكتارا  لوسيل  منطقة  في  الحصر  ال  المثال 

المشهد  وهذا  الميناء،  وسوق  الوكرة  وسوف  واقف 

الرائع يتكرر كل يوم طوال شهر رمضان.

»$« ترصد استعراض السيارات الكالسيكية
قبل اإلفطار في درب لوسيل

آمنة العبيدلي كتبت

االستعراض السنوي الذي ينظمه الشباب تلقائيا في شهر رمضان من كل عام بالسيارات الكالسيكية والدراجات النارية قبل 
اإلفطار، أضحى يمثل عادة شعبية جميلة استهوت الكثيرين، إلى حد لم يعد هذا االستعراض يتوقف على السيارات 

ذات الموديالت القديمة فقط، ولكن تداخل بينها السيارات الحديثة المميزة والموديالت النادرة، تعبيرا عن 
التمسك باألصالة التي يرمز لها ِقَدم الموديالت مع األخذ بأساليب الحياة الحديثة التي يرمز إليها العناية 

الكاملة بكل أجزاء السيارة.

عادة رمضانية ترفيهية جميلة كل عام

موكب يومي 
في حب الوطن

 بمشاركة 
واسعة



الرمضاني  االستهالكي  النمط  وأصبح 

ومحركًا  المحلي،  لالقتصاد  قوة  مصدر 

كافية  فرصة  فيه  تجد  التي  للسوق، 

حلول  قبل  المخزنة  السلع  لتصريف 

الحركة  فيه  فتحقق  الكريم،  الشهر 

إيجابا  ينعكس  جيدا،  دخال  التجارية 

أن  سيما  ال  األساسية،  مقوماتها  على 

ألي  الوحيد  المحرك  يعد  ال  اإلنتاج 

هو  نظرهم،  وجهة  من  واألهم  اقتصاد، 

إال  ذلك  يتأتى  وال  المنتجات،  تسويق 

بالطبع  وهذا  السلع،  على  قوي  بطلب 

تشهد  وبقدومه،  رمضان.  شهر  يوفره  ما 

من  كغيرها  سنويا  المحلية  السوق 

موسما  واإلسالمية،  العربية  األسواق 

االقتصاد  ينشط  ضخما،  استهالكيا 

ماليين  دول  تضخ  قد  بينما  بأكمله، 

لتحريك  المليارات  وربما  الدوالرات، 

أسواقها النائمة، سعيا للخروج من دائرة 

الركود وتباطؤ النمو واالنكماش، وجذب 

أنظار المستهلكين إليها. وعادة ما تحفز 

للشهر،  المصاحبة  الشرائية  العادات 

وهدايا  ومالبس  الرمضانية،  كالموائد 

ترتبط  رئيسة،  قطاعات   8 أداء  العيد، 

قطاع  مقدمتها  وفي  بالمناسبة،  مباشرة 

المنتجات الغذائية، والثروة الحيوانية، 

والهدايا،  والمالبس،  والمنسوجات 

والفنادق،  والمكسرات،  والحلويات 

التجميل  وصالونات  والمطاعم، 

نقبل  التي  المنتجات،  من  وغيرها 

تستفيد  إذ  والعيد؛  رمضان  خالل  عليها 

الموسم،  من  مجتمعة  القطاعات  هذه 

للخبير  وفقا  مبيعاتها،  وتتضاعف 

الهاجري،  الذي  فواز  السيد  االقتصادي 

بشكل  عليها  ينعكس  رمضان  أن  أكد 

إيجابي.

بسياسة  المحلي  االقتصاد  تأثر  وعن 

استبعد  العمل،  ساعات  تقليص 

الصيام  يؤثر  »ال  بقوله:  ذلك،  الهاجري 

العكس  على  بل  اإلنتاجية،  على  ومدته 

لكافة  محفزا  الفضيل  الشهر  يعد 

عملياتها«. واستشهد بتجربة دولة قطر 

وأثناء  كورونا  جائحة  مع  تعاملها  خالل 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  استضافتها 

قطر 2022؛ إذ تم خفض القوى البشرية 

 80 لـ  تصل  بنسبة  العمل  وساعات 

بالمائة، ولم تتأثر عمليات اإلنتاج بذلك، 

وسارت األمور على ما يرام، فالتخفيض ال 

نفسها،  ألنها  الموظف؛  بإنتاجية  يضر 

غيره،  في  أم  رمضان  في  أكانت  سواء 

الفيصل،  هو  والتخصص  فالتركيز 

وليس الوقت كما يظن البعض.

أحد  نظره  وجهة  من  واإلنتاجية 

ليست  لكنها  االقتصادية،  المحركات 

بد  ال  والستمراريتها  الرئيس،  المحرك 

من إيجاد منافذ للبيع، وقنوات لتصريف 

السلع، وإال فستتكدس وتكسد الحقا، إذا 

لم يكن هناك طلب يستوعب مخرجاتها.

تأثيرا  لرمضان  أن  الهاجري  ويرى 

من  المحلي،  االقتصاد  على  إيجابيا 

المشتريات  مؤشر  تحسن  خالل 

شركات  إنتاج  وارتفاع  »المستهلكين«، 

والتمور،  والفواكه  والخضراوات  األلبان، 

مما يحسن العمليات التشغيلية لقطاع 

كالجمعيات  التجزئة  وأسواق  النقل، 

االستهالكية، والقطاع الصناعي برمته.

الكم  إدارة  كيفية  هو  والمطلوب 

خاصة  البعيد،  المدى  على  االستهالكي 

ينشط  قد  رمضان  في  حجمه  أن 

المدخالت االقتصادية طوال العام، وبهذا 

المالي  والمحلل  الخبير  يؤكد  الصدد 

السيد وليد الفقهاء على تأثيرات رمضان 

االقتصادات  على  والمباشرة  اإليجابية 

اإلنفاق  حجم  ارتفاع  وأهمها  اإلسالمية، 

على  الطلب  يرفع  مما  األفراد،  لدى 

دفة  تحريك  في  ويساعد  المنتجات، 

اقتصاداتنا  أغلب  أن  خصوصا  النمو، 

بدوره  وهذا  استهالكي،  طابع  ذات 

الناشئة  للشركات  األعمال  قطاع  يدعم 

رأسها  وعلى  والمتوسطة،  الصغيرة 

وقطاع  والمشروبات،  الغذائية،  المواد 

القطاعات  ولهذه  والخدمات،  الضيافة، 

ال  ومساهمة  االقتصاد،  على  عام  تأثير 

يستهان بها في الناتج اإلجمالي المحلي.

ويشير الخبراء االقتصاديون إلى اختالف 

كل  اقتصاد  على  الكريم  الشهر  تأثير 

دولة بناء على هيكلية اقتصادها القائم، 

فلكل دولة خصوصيتها، ودورتها الخاصة 

إلى  دولة  من  التأثيرات  وتختلف  بها، 

أخرى.

المقدمة  والعروض  المنافسة  تدفع  وقد 

المواطنين  لجذب  الشركات  قبل  من 

تخفيض  إلى  منتجاتها،  لشراء 

أسعارها، خاصة في النصف الثاني من 

رمضان، وفي هذا السياق يؤكد الخبراء 

الطلب  زيادة  أن  على  االقتصاديون 

النمو  يسرع  والخدمات  السلع  على 

جديدة،  عمل  فرص  ويوفر  االقتصادي، 

الشركات،  مصلحة  في  ذلك  وسيصب 

زيادة  نتيجة  إيراداتها،  ارتفاع  حيث  من 

من  المزيد  ستولد  التي  المبيعات، 

األرباح.

حركة التسوق ليست هي الوحيدة التي 

الشهر  فنفحات  رمضان،  في  تنتعش 

جميع  على  مباشر  بشكل  تنعكس 

واإلسالمية،  العربية  البلدان  اقتصادات 

السيد  األعمال،  رجل  ذكره  لما  طبقا 

تواصل  أن  توقع  الذي  الحكيم،  حسن 

ومضاعفة  زخمها،  المحلية  السوق 

نتيجة  الحالي،  رمضان  في  مكاسبها 

النمو القياسي للحركة الشرائية.

ولفت إلى ما حققه العمل عن بعد، خالل 

نواقص  أية  سد  من  السابقة،  الفترة 

اإلنتاجية  العمليات  سير  تعترض  قد 

أصبحت  ذلك  إلى  أضف  وسالسلها، 

يومنا  في  تدار  المشروعات  غالبية 

الحاضر إلكترونيا، بما فيها إبرام العقود 

لم  التي  وغيرها،  التجارية  والصفقات 

تعد مقيدة بساعات الدوام وأيام العمل، 

ذي  من  وديناميكية  مرونة  أكثر  وباتت 

قبل.
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 تشهد حركة مبيعات الذهب في شهر 

نشاطا  عام  كل  من  المبارك  رمضان 

على  الغالبية  يقبل  حيث  كبيرا، 

بالشهر  ابتهاجا  األصفر  المعدن  شراء 

الكريم، على اعتباره من الهدايا القيمة 

أغلب  في  بسعره  الحتفاظه  وأيضا 

األحوال مع التقلبات التي قد تتعرض 

لها األسواق العالمية.

الشهور  من  رمضان  شهر  ويعتبر 

الموسمية التي ينتظرها تجار الذهب 

المبيعات  تزداد  حيث  قطر،  في 

أكثر  إلى  تصل  قد  متفاوتة  بنسب 

حاالتها  أفضل  في  بالمائة   50 من 

أن  وبخالف  األخرى،  بالمواسم  مقارنة 

اآلمن  المالذ  عملة  يعد  األصفر  المعدن 

لالستثمار  وعاء  وأفضل  األزمات،  وقت 

بالموروث  مرتبط  أيضا  فهو  واالدخار، 

الشعبي، خاصة التصميمات القطرية 

المتوارثة عبر األجيال.

موسم  قطر  في  الذهب  تجار  وينتظر 

رمضان لعرض ما لديهم من تصميمات 

جديدة، وهو ما يؤكده محمد الصالحي 

المدير التنفيذي لمجموعة »الصالحي 

حركة  أن  أكد  والذي  القابضة«، 

حاليا  تشهد  الذهب  سوق  مبيعات 

نسب  تتراوح  حيث  كبيرا،  انتعاشًا 

من  األول  اليوم  منذ  المبيعات  ارتفاع 

رمضان من 40 إلى 50 بالمائة،.

القطرية  األنباء  وقال الصالحي لوكالة 

»قنا« »إن الذهب ما زال هو أفضل الهدايا 

التي يتم بها التعامل إلى اآلن، وتحرص 

األسر القطرية على اقتناء الذهب وأيضا 

تبادل الهدايا من الذهب، لما له من قيمة 

عالية، حيث يظل محتفظا بقيمته في 

أغلب األحوال حتى لو تعرضت األسواق 

لتقلبات شديدة«.

أكثر  أن  إلى  الصالحي  وأشار 

من  حاليا  األسواق  في  المشترين 

القطريين، وتأتي في قائمة المبيعات 

التي  التراثية  الذهبية  المشغوالت 

شرائها  على  ويقبلون  الناس  يفضلها 

وارتدائها في الشهر الفضيل.

القرنقعوه  ليلة  اقتراب  »مع  وأضاف 

فإن  الفضيل،  الشهر  منتصف  في 

النسب،  هذه  عن  ترتفع  المبيعات 

الذهب  على  الشديد  لإلقبال  نظرا 

والتصاميم  التراثية  والمشغوالت 

حيث  والتقاليد،  بالتراث  المتعلقة 

ويعد  الهدايا،  واألقارب  األهل  يتبادل 

هذه  مثل  في  الهدايا  أفضل  الذهب 

علق  آخر  جانب  من  المناسبات«. 

وربطها  الذهب  أسعار  على  الصالحي 

قائال  وسياسية،  اقتصادية  بعوامل 

»من المعروف أن أسعار الذهب ترتفع 

والتقلبات  السياسية  األزمات  مع 

الماضي  العام  ففي  االقتصادية، 

األوكرانية  الروسية  الحرب  أسهمت 

بارتفاع الذهب، حيث وصلت األونصة 

إلى 2043 دوالرا، ثم تراجعت قبل نهاية 

دوالرا   1634 لمستويات  ووصلت  العام 

اقتصادية  بيانات  بفعل  لألونصة 

االقتصاد  في  النتعاش  تشير 

مؤشر  ارتفاع  وبالتالي  األميركي، 

على  العائد  ارتفاع  وكذلك  الدوالر  قوة 

جهة  من  األميركية  الخزينة  سندات 

وعمليات رفع الفائدة من جهة أخرى«.

وأضاف »في العام الجاري تتراوح أسعار 

 2000  -  1800 مستويات  بين  الذهب 

التضخم  ويلعب عامل  دوالر لألونصة، 

بين  أسعاره  تذبذب  في  األبرز  الدور 

في  حدث  ما  أن  إال  المستويات،  تلك 

بعض  إعالن  من  األخيرة  األسابيع 

البنوك األميركية إفالسها، قفز بأسعار 

الذهب فوق سقف 2000 دوالر لألونصة، 

خالل  اآلمن  المالذ  عملة  بالفعل  وكان 

اضطرابات أسواق المال العالمية«.

المصارف  أزمة  أن  الصالحي  ويعتقد 

بحجم  مقارنة  محدودة  األميركية 

معتبرا  العالم،  في  اقتصاد  أكبر 

األزمة  تضخيم  على  عمل  اإلعالم  أن 

أن  المتوقع  من  وأنه  المصرفية، 

األيام  خالل  طبيعتها  إلى  األمور  تعود 

المؤثر  األبرز  العامل  ليبقى  المقبلة، 

في  والمتمثل  القادمة،  األشهر  خالل 

مصير  سيحدد  الذي  وهو  التضخم، 

المرحلة  خالل  العالمية  األسواق 

الذهب  أسواق  بينها  ومن  المقبلة، 

البيع  حركة  ثم  ومن  العالمية، 

والشراء في أسواقنا المحلية.

الذهب  أسعار  لتوقعات  وبالنسبة 

أن  الصالحي  أكد  المقبلة،  الفترة 

 2080 عن  يزيد  لن  الذهب  سعر 

مستجدات  هناك  تكن  لم  ما  لألونصة 

إلى  مشيرًا  جديدة،  إفالسات  أو  أخرى 

أسعار  في  كبير  ارتفاع  توقعات  أن 

في  مضللة  دعاية  إال  ماهي  الذهب، 

أغلبها لرفع األسعار.

األص��ف��ر ل��ل��م��ع��دن  ال��س��ع��ري  ال���ت���ذب���ذب  وراء  ال��ت��ض��خ��م  ال���ص���اح���ي: 

المشغوالت الذهبية التراثية األكثر جاذبية

رمضان يرفع مبيعات الذهب »%50«

الدوحة          $

{ محمد الصالحي

{ مشغوالت ذهبية متنوعة بالسوق المحلي { سوق الذهب

سعر الذهب لن يزيد عن »2080« 
لألونصة بالفترة المقبلة

نتائج »اإلسامية للتأمين« 30 إبريل
أعلنت الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين عن العزم على 

المنتهية  للفترة  الفصلية  المالية  البيانات  عن  اإلفصاح 

وكانت  المقبل،  إبريل   30 في  وذلك   ،  2023 مارس  في  31 

بلغت   2022 عام  عن  سنوية  أرباحا  حققت  قد  الشركة 

 83 101 مليون ريال مقابل صافي ربح يبلغ نحو  أكثر من 

مليون ريال عن عام 2021 بينما بلغت ربحية السهم 0.67 

0.55 ريال  2022  مقابل ربحية السهم  ريال قطري عن عام 

قطري عن 2021.

فواز الهاجري: 

رمضان يحفز 

معدالت 

اإلنتاجية

وليد الفقهاء: 

الشركات الصغيرة 

والمتوسطة 

تجني المكاسب

خال شهر رمضان وفقا لتقديرات الخبراء

تضاعف اإلنفاق واالستهالك

{ حسن الحكيم{ فواز الهاجري

{  وليد الفقهاء

{ نشاط في حركة التسوق خالل رمضان 

 تتضاعف سنويا معدالت اإلنفاق واالستهالك 
في رمضان، فتزدهر على أثرها األسواق المحلية؛ 
إذ يحرك الشهر الفضيل دورتها، ويسرع عمليات 

نموها، حسب ما أكده خبراء اقتصاديون في 

ردهم على تساؤل لوكالة األنباء القطرية »قنا« 
حول انعكاسات دخول الشهر الكريم على 

االقتصاد الوطني، فقد فأجمعوا على أن رمضان 
محفز لعجلته، ويشكل الطلب المتزايد على 

السلع دافعا لقوى اإلنتاج، التي ال تتعطل، ولن 
تتأثر إطالقا بطبيعة الصيام ومدته.

الدوحة           $
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لتمويل السيارات حتى »30« إبريل

»المصرف« حملة رمضانية لـ

اإلسالمي  قطر  مصرف  أعلن   

عرضه  إطالق  عن  )المصرف( 

في  السيارات  لتمويل  السنوي 

رمضان لعمالئه الحاليين والجدد 

السيارات  شراء  في  الراغبين 

الهجينة.  أو  الكهربائية  أو  العادية 

من  االستفادة  للعمالء  ويمكن 

ومزايا  تنافسية  ربح  معدالت 

المبارك  رمضان  شهر  في  إضافية 

من خالل باقات التمويل المتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية. 

 وعقد المصرف شراكة مع وكالء 

السيارات وعالمات تجارية مرموقة 

لتقديم باقات تمويل خاصة خالل 

عرض  يسري  رمضان.و  شهر 

أبريل   30 حتى  السيارات  تمويل 

2023، ويقدم للعمالء الراغبين في 
أو مستعملة  شراء سيارة جديدة 

ومع  تنافسية.  تمويل  خيارات 

واإلعفاء  الثابتة  الشهرية  األقساط 

يمكن  اإلدارية،  الرسوم  من 

للعمالء االستفادة من معدالت ربح 

على   %  5.75 تنافسية  متناقصة 

الهجينة،  أو  الكهربائية  السيارات 

وابتداًء من 6.25 % على السيارات 

العادية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 

بطاقة  على  الحصول  للعمالء 

األولى  للسنة  مجانية  ائتمان 

 3 لمدة  سماح  فترة  إلى  باإلضافة 

أشهر واشتراك مجاني في تطبيق 

.QIB MyBook
المدير  أناند،  د.  السيد  وقال 

الخدمات  لمجموعة  العام 

»يلتزم  لألفراد:  المصرفية 

تدعم  التي  بالمبادرات  المصرف 

العام  مدار  على  والمجتمع  البيئة 

العطاء.  شهر  خالل  وخاصة 

تمويل  عرض  إطالق  ويسعدنا 

السيارات الحصري من المصرف 

خالل  للمجتمع  الجميل  لرد 

عروض  وتقديم  الكريم،  الشهر 

باإلضافة  تنافسية.  تمويل 

ربح  بمعدل  عرض  تقديم  إلى 

لتمويل  تنافسي  متناقص 

شهر  خالل  الكهربائية  السيارات 

جهودنا  على  يؤكد  والذي  رمضان 

االستدامة  لدمج  المستمرة 

الصديقة  الممارسات  وتشجيع 

للطلب  واستجابة  للبيئة. 

الصديقة  الخيارات  على  المتزايد 

تمويل  سيساعد  للبيئة، 

تعزيز  في  الكهربائية  السيارات 

السيارات  ومزايا  البيئي  الوعي 

الكهربائية والهجينة«.

باالستدامة  التزامه  من  وكجزء 

إلى  المصرف  يسعى  البيئية، 

اإلسهام في تحقيق أهداف التنمية 

المعايير  وتطبيق  المستدامة 

والحوكمة. واالجتماعية  البيئية 

كما يشارك في برنامج االستدامة 

البيئية. 

$ الدوحة

وفقا لتقديرات »األصمخ«

نمو عوائد العقارات في »2023«

انتقائيا  ارتفاعا  التقرير  وتوقع 

السكنية  الشقق  بيع  ألسعار 

النصف  خالل  تدريجي  وبشكل 

الثاني من العام الحالي 2023.

وقالت الشركة إن هذه التقديرات 

من  االستفادة  إلى  سببها  يعود 

المتمثلة  الحكومية  التسهيالت 

التي  العقارية  التشريعات  في 

وسعت دائرة تملك غير القطريين 

وفق  بها،  واالنتفاع  للعقارات 

ضّمنها  ومزايا  وضوابط  شروط 

28 لسنة  قرار مجلس الوزراء رقم 

الخيارات  جانب  إلى   ،2020
المطورون  يتيحها  التي  المتنوعة 

تنفيذ  في  والمالك  العقاريون 

بمساحات  سكنية  مشاريع 

للجميع  مالئمة  متعددة 

وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة 

إلى  باإلضافة  الترفيه،  وسائل 

تلبي  التي  التنافسية  األسعار 

تطلعات ورغبات المشترين. 

التداوالت  قيم  أن  التقرير  ويبين 

خالل  اللؤلؤة  منطقة  في  العقارية 

العام  من  وفبراير  يناير  شهري 

أكثر  إلى  وصلت   2023 الحالي 

خالل  من  ريال  مليون   157.65 من 

تنفيذ 76 صفقة.

للمشاريع  األصمخ  تقرير  وأضاف   

خالل  من  قطر  دولة  أن  العقارية: 

اتباعها لسياسة التنوع االقتصادي 

في  االستثمار  على  والتركيز 

ستدعم  النفطية،  غير  القطاعات 

القطاعات  من  العديد  النهج  بهذا 

والتجارة  كالصناعة  االقتصادية 

هذه  خالل  ومن  والخدمات، 

سيشهد  االقتصادية  السياسة 

واسعة  نهضة  العقاري  القطاع 

أكثر  ثاني  يظل  أن  ويرجح   ،

لرؤوس  استقطابا  القطاعات 

األموال خالل العامين المقبلين. 

ومن ناحية أخرى قال تقرير شركة 

األصمخ إن قيم الصفقات العقارية 

مرتفعا  أداء  شهدت  األسبوعية 

السابق،  األسبوع  مع  بالمقارنة 

صادرة  نشرة  آخر  بيانات  وفق 

في  العقاري  التسجيل  إدارة  عن 

من  الممتد  لألسبوع  العدل  وزارة 

»12 إلى 16 مارس الحالي«، حيث 

العقارية  الصفقات  عدد  سجلت 

 359 تخطت  صفقة،بقيمة   »93«

مليون ريال. 

وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة 

النشاطات  على  حافظتا  والريان 

حيث  من  التعامالت  في  الكبيرة 

واحتلتا  المنفذة  الصفقات  عدد 

على  والثانية  األولى  المرتبة 

عدد  متوسط  وسجل  التوالي 

اليوم  في  المنفذة  الصفقات 

الواحد »19« صفقة تقريبا.

القدم  أسعار  صعيد  وعلى 

نفذت  والتي  لألراضي  المربعة 

األسبوع  خالل  صفقات  عليها 

الحالي،  مارس  من  الثالث 

لشركة  العقاري  المؤشر  بين 

في  تباينا  شهدت  بأنها  »األصمخ« 

متوسط  أن  موضحًا  األسعار، 

المربعة  للقدم  العرض  أسعار 

الواحدة في منطقة المنصورة وبن 

وسجل  رياال،   »1,380« بلغ  درهم 

رياال   »1,320« النجمة  منطقة  في 

واستقر  الواحدة،  المربعة  للقدم 

في  المربعة  القدم  سعر  متوسط 

منطقة المعمورة عند »385« رياال، 

القدم  سعر  متوسط  استقر  كما 

عند  العتيق  المطار  منطقة  في 

»870« رياال للعمارات.

{ اللؤلؤة تخطف األضواء.. عقاريا

قال تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات 
تشير إلى نمو عوائد السوق العقاري خالل عام 2023 

مقارنة بعام 2022، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد 
أكثر القطاعات جاذبية استثماريا، في ظل استمرار اإلنفاق 
الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن 

موازنة 2023، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات 
العقارية، وتحسين للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2022.

$ الدوحة

استبعد تخفيضات إضافية للتعريفات الجمركية

QNB يتوقع تباطؤ تجارة السلع الدولية

في  الكبير  التوسع  إن  التقرير  وقال 

أحد  كان  للسلع  الدولية  التجارة 

خالل  العالمي  االقتصاد  دعائم 

وكان  الماضية،  عامًا  الخمسين 

إلى  وأدى  للنمو  أساسيًا  محركًا 

في  تمثلت  كبيرة  اقتصادية  فوائد 

للمستهلكين  األسعار  انخفاض 

أنحاء  جميع  في  اإلنتاجية  وزيادة 

إليه  النظر  عند  ولكن  العالم. 

اإلجمالي  الناتج  من  كنسبة 

قد  التجارة  تقدم  أن  يبدو  العالمي، 

العالمية  المالية  األزمة  منذ  توقف 

في 2009-2008. 

النمو  تعزز  فقد  التقرير  وبحسب 

للسلع  الدولية  التجارة  في  القوي 

بفعل  العالمية  المالية  األزمة  قبل 

تقدم  إحراز  تم  أواًل،  مختلفة.  عوامل 

كبير في مجال تحرير التجارة. وتم 

التجارة  اتفاقيات  من  العديد  إبرام 

القرن  تسعينيات  في  اإلقليمية 

الماضي، بما في ذلك اتفاقية التجارة 

)نافتا(،  الشمالية  ألميركا  الحرة 

والسوق  األوروبي،  االتحاد  وتأسيس 

)ميركوسور(،  الجنوبية  المشتركة 

آسيا  شرق  جنوب  دول  ورابطة 

االتفاقيات  لهذه  نتيجة  )آسيان(. 

األطراف  متعددة  والمفاوضات 

األحادية  التجارية  واإلصالحات 

تناقصت  المنفتحة،  الدول  في 

الحواجز التجارية بشكل كبير. في 

الواقع، تم تخفيض متوسط   معدل 

التعريفات المفروضة على السلع في 

الدخل  ومنخفضة  متوسطة  الدول 

من 23 % في عام 1989 إلى أقل من 5 

% في السنوات األخيرة.
التنمية  عملية  كانت  ثانيًا، 

من  الدول  مختلف  في  االقتصادية 

في  ساهمت  التي  األخرى  العناصر 

مثل  دول  وضعت  فقد  التجارة.  نمو 

الحدودية  واألسواق  والهند  الصين 

أهدافًا  آسيا  شرق  جنوب  في  األخرى 

مستويات  لتقليل  صرامة  أكثر 

سلسلة  في  صعودًا  واالنتقال  الفقر، 

التصنيع،  إلى  الزراعة  من  القيمة 

العالمي.  االقتصاد  في  واالندماج 

»اللحاق«  عملية  كانت  الواقع،  في 

في  الفرد  لدخل  أعلى  بمستويات 

تصنيع  بعملية  مدفوعة  الصين 

السلع  من  وفرة  وأنتجت  مكثفة 

الهند  زادت  وبالمثل،  للتصدير. 

الناتج  من  كنسبة  التجارة  حجم 

في   %  16 من  اإلجمالي  المحلي 

 ،2012 عام  في   %  56 إلى   1990 عام 

وأظهرت العديد من الدول في جنوب 

شرق آسيا مستويات نمو أعلى، مثل 

فيتنام وإندونيسيا وتايالند.

التكنولوجي  للتقدم  كان  ثالثًا، 

الدولية  التجارة  على  إيجابي  تأثير 

حسن  فقد  مختلفة،  قنوات  عبر 

مما  تكاليفها،  وخفض  االتصاالت 

زيادة  والموردين  للشركات  أتاح 

تنفيذ  ذلك  في  بما  التنسيق، 

الوقت  في  التصنيع  عمليات 

المناسب بأحجام كبيرة، مع تقليل 

تطوير  وأدى  التجارة.  دورات  أوقات 

أنظمة الدفع اإللكترونية إلى خفض 

الدولية،  التجارة  معامالت  تكاليف 

األسواق  في  المشاركة  جعل  مما 

الشركات.  متناول  في  العالمية 

تلك  عززت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

األنظمة الوصول إلى المعلومات، مما 

سهل الوصول إلى األسواق والموردين 

األبعد.

ظهرت  التطورات،  هذه  ظل  في 

 ،)GVC( العالمية  القيمة  سالسل 

عدة  على  يتم  اإلنتاج  بدأ  حيث 

الدول.  مختلف  عبر  مراحل 

تأثير  العالمية  القيمة  ولسالسل 

التجارة،  أحجام  على  مضاعف 

المنتجات  من  وحدة  كل  إن  حيث 

المصدرة تتطلب مدخالت ومنتجات 

الحدود  لعبور  الصنع  مكتملة  غير 

عدة مرات. كمثال تقليدي، تتطلب 

من  مكونات  آيفون  هاتف  صناعة 

بدوره  والذي  دولة،   43 في  موردين 

يتطلب مدخالت وسيطة من مصادر 

مختلفة.

المعاكسة  الرياح  تهيمن  ذلك،  ومع 

لنمو  األمد  طويلة  اآلفاق  على  اآلن 

بتحرير  يتعلق  ففيما  التجارة. 

محدود  مجال  اآلن  هناك  التجارة، 

في  إضافية  تخفيضات  إلجراء 

حين  في  الجمركية.  التعريفات 

محركًا  التعريفات  تخفيض  كان 

ال  الماضي،  في  التجارة  لنمو  مهمًا 

سيما من خالل دمج الدول متوسطة 

االقتصاد  في  الدخل  ومنخفضة 

معدل  متوسط  فإن  العالمي، 

التعريفات المطبقة حاليًا منخفض 

المتقدمة  االقتصادات  من  كل  في 

إلى  باإلضافة  الناشئة.  واألسواق 

ذلك، ال توجد رغبة سياسية كبيرة 

التخفيض  من  مزيد  إجراء  في 

منخفضة  تعتبر  التي  للتعريفات 

الغالب  في  سيؤثر  فذلك  حاليًا، 

مثل  الحساسة،  القطاعات  على 

واألمن  بالزراعة  المتعلقة  القطاعات 

القومي.

عملية  أصبحت  ذلك،  على  عالوة 

حدثت  التي  االقتصادي  التكامل 

اآلن  مهددة  السابقة  العقود  في 

وبتزايد  الجيوسياسية  بالتوترات 

أدت  فقد  التجارية،  الحمائية 

الواليات  بين  المستمرة  النزاعات 

في  بدأت  التي  والصين  المتحدة 

الروسي  الصراع  يليها   ،2018 عام 

الحواجز  زيادة  إلى  األوكراني، 

وحظر  والعقوبات  التجارية 

ذلك،  على  كمثال  التكنولوجيا. 

األميركية  التجارة  وزارة  أصدرت 

مجموعة   2022 عام  أواخر  في 

تدابير  من  واسعة  استثنائية 

أشباه  رقائق  صادرات  على  الحظر 

المعدات ذات  الموصالت وغيرها من 

الصين.  إلى  المتقدمة  التكنولوجيا 

الحمائية  ظهرت  ذلك،  على  عالوة 

بين  التجارية  العالقات  في  حتى 

المثال، ينص  الحلفاء. على سبيل 

األميركي  التضخم  خفض  قانون 

في  عليه  الموافقة  تمت  الذي   )IRA(

تقديم  على  الماضي  العام  منتصف 

التي  للصناعات  المباشر  الدعم 

تحتدم فيها المنافسة مع الشركات 

فعلية  حواجز  يضع  مما  األوروبية، 

في  العاملة  األجنبية  الشركات  أمام 

السوق األميركية.

المرتبطة  العوامل  يخص  وفيما 

فإن  االقتصادية،  بالتنمية 

تباطؤ  أيضًا  ترجح  التغييرات 

يعتبر  للتجارة.  النسبية  األهمية 

السمات  من  الهيكلي  التحول 

المميزة للنمو وتزيد بموجبه حصة 

مقارنة  االقتصاد  في  الخدمات 

هذه  وتقلل  والزراعة.  بالتصنيع 

وزن  من  طبيعي  بشكل  العملية 

تراجعت  االقتصاد.  في  التجارة 

مستويات التجارة في الصين، التي 

المحلي  ناتجها  من   %  64 شكلت 

اإلجمالي في ذروة عام 2006، إلى أقل 

وهي  الحالي،  الوقت  في   %  40 من 

تقترب من المستويات السائدة في 

»االقتصادات الضخمة« مثل الواليات 

 .%  25 والتي تبلغ حوالي  المتحدة، 

إعادة  على  تعمل  الصين  ألن  ونظرًا 

بها  الخاص  النمو  لنموذج  التوازن 

المحلي،  االستهالك  زيادة  خالل  من 

بداًل من الصادرات، فإن هذه العملية 

ستتسارع ال محالة.

بالتعاون مع نادي امتياز »القطرية« وحتى »20« مايو

»الدولي اإلسالمي« عرض تمويلي لـ

من  يستمر  الذي  العرض  وبموجب 

23 مارس ولغاية 20 مايو 2023 يمكن 
العمالء  أو  اإلسالمي  الدولي  لعمالء 

والتزاماتهم  رواتبهم  يحولون  الذين 

تمويل  على  الحصول  البنك  إلى 

بسعر  سيارات  تمويل  أو  شخصي 

كل  سيحصل  كما  منافس،  ربح 

أفيوس   10000 مكافأة  على  عميل 

الجوية  للخطوط  االمتياز  نادي  من 

بقيمة  تمويل  كل  مقابل  القطرية 

ومضاعفاتها  قطري  ريال   100.000
عن  تقل  ال  التي  التمويل  فترة  مع 

سنتين.

على  الحاصلون  العمالء  ويستفيد 

من  الجديد  العرض  وفق  التمويل 

شهرًا   12 إلى  تصل  سماح  فترة 

للمقيمين  أشهر   3 و  للقطريين 

ويمكن  التمويل،  مدة  من  تحتسب 

التمويل  على  للحصول  التقدم 

الرقمية  سواء  القنوات  جميع  عبر 

كالجوال واإلنترنت المصرفي أو عبر 

فروع الدولي اإلسالمي. 

التمويل  عرض  إطالق  وبمناسبة 

اإلسالمي  الدولي  من  األفضل 

بمناسبة شهر رمضان المبارك صرح 

الجمال نائب  الله  السيد جمال عبد 

»بمناسبة  قائاًل:  التنفيذي  الرئيس 

أن  يسرنا  المبارك  رمضان  شهر 

يلبي  تمويليا  عرضت  لعمالئنا  نوفر 

احتياجاتهم،  ويناسب  تطلعاتهم 

ويسعدنا أن يكون إطالق هذا العرض 

من  االمتياز  نادي  مع  بالتعاون 

الشركة  القطرية،  الجوية  الخطوط 

والتي  الرائدة  والعالمية  الوطنية 

تمثل عنوانًا للتفوق والنجاح«.

 وأضاف: »إن عرض التمويل األفضل 

شهر  بمناسبة  اإلسالمي  الدولي  من 

وفق  تصميمه  تم  المبارك  رمضان 

احتياجات  على  ركزت  سوق  دراسة 

مزايا  توفير  مع  الحقيقية،  العمالء 

ذات مصداقية تجذبهم وتشكل قيمة 

وتكافئهم  المالية،  لخططهم  مضافة 

على والئهم الدائم«.

تييري  السيد  صرح  جانبه  من 

العمليات  رئيس  أنتينوري، 

القطرية  الجوية  للخطوط  التجارية 

الجوية  الخطوط  في  »نسعى  قائاًل: 

أفضل  لتقديم  جاهدين  القطرية 

لعمالئنا  والعروض  المنتجات 

الجودة  نقدر  ونحن  المخلصين، 

التي نجدها من شركائنا«.

عرض  إطالق  مع  »إنه  وأضاف: 

التمويل األفضل من الدولي اإلسالمي 

نقاط  كسب  فرص  إدارج  يسعدنا 

التابع  االمتياز  نادي  من  أفيوس 

هذا  مع  القطرية  الجوية  للخطوط 

أعضائنا  رؤية  إلى  ونتطلع  العرض 

يستفيدون من هذا الخيار الكتساب 

رحالتهم  على  وإنفاقها  المكافآت  نقاط 

المستقبلية«.

{  جمال الجمال

أعلن الدولي اإلسالمي 
عن إطالق عرض 
التمويل األفضل 

)الشخصي والسيارات( 
بمناسبة شهر رمضان 

المبارك يشمل سعر 
تمويل منافسا مع 

مكافأة من نادي االمتياز 
للخطوط الجوية 

القطرية. 

$ »10« آالف نقاط الدوحة
أفيوس مقابل كل 
تمويل بـ»100« ألف

الجمال: نسعى 
لتلبية جميع 

احتياجات العمالء

توقع تقرير صادر عن بنك قطر الوطني QNB تباطؤ 
تجارة السلع الدولية، مشيرا إلى أن فترة التوسع التجاري 

القوي أصبحت من الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي الرياح 
المعاكسة الجديدة الناتجة عن استنفاد التحرير القائم 

على التعريفات، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وظهور 
ديناميكيات جديدة للتنمية في الصين.

$ الدوحة

ارتفاع حصة 

الخدمات باالقتصاد 

مقارنة بالصناعة 

والزراعة

تزايد الحمائية 

والتوترات 

الجيوسياسية 

أبرز المعوقات
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أثبتت جدارتها في سوق السالح الدولي

نجاح باهر للمسيرات التركية
إسطنبول- األناضول- عبر ثالثة أسئلة 

أوغلو  قصاب  جان  يتطرق  تحليلية، 

الطائرات  أهمية  إلى  المقال  هذا  في 

القتصاد  طيار  دون  من  الحربية 

وموقعها  التركي  العسكري  التصنيع 

وبيئة  الدفاع،  دبلوماسية  في  المتقدم 

التميز  القطاع  لهذا  وفرت  التي  النجاح 

على مستوى العالم.

ما مزايا الطائرات التركية 
المسلحة من دون طيار؟

إلى  اإلشارة  علينا  يجب  بدء،  ذي  بادئ 

من  المسلحة  التركية  »الطائرات  أن 

دون طّيار« تشمل طيفا واسعا جدا من 

المركبات الجوية.

فنحن عندما نتحدث عن هذا النوع من 

فإننا  المأهولة  غير  الجوية  المركبات 

من  بداية  مختلفة  أنظمة  عن  نتحدث 

الطائرات دون طيار المصغرة المصنعة 

للصناعات  التركية  الشركة  قبل  من 

الدفاعية )STM( وليس انتهاء بالطائرة 

المصنعة من قبل  ألمه«  المقاتلة »قزل 

للصناعات  التركية  »بايكار«  شركة 

الدفاعية.

عالوة على ذلك، فإن جميع األمثلة التي 

نقدمها هنا تندرج ضمن فئة المركبات 

الجوية المسلحة دون طيار.

واسع  إطار  تحديد  أن  إلى  إضافة 

لتركيا،  الروبوتية  الحرب  قدرة  مثل 

كبيرة  مجموعة  عن  للحديث  يدفعنا 

من  تراوح  التي  والمشاريع  الحلول  من 

المأهولة  غير  البرية  الحرب  مركبات 

إلى المركبات البحرية المسلحة وغير 

أن  نالحظ  الفترة،  هذه  في  المأهولة. 

مجال  في  مهمة  قفزات  حققت  تركيا 

وغير  المسلحة  الجوية  المركبات 

المأهولة، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها 

حرص قيادة األركان التركية على نقل 

الجوية  للمركبات  العملياتية  القدرات 

في  وجعلها  المأهولة  وغير  المسلحة 

التركية  المسلحة  القوات  متناول 

لهذه  المختلفة  التشغيلية  والخطط 

بعد  خاصة  التطور  هذا  ويأتي  القوات. 

اإلرهابية،  أيلول  سبتمبر/    11 هجمات 

تأخذ  طيار  دون  الطائرات  بدأت  حيث 

من  األعمال  جدول  على  مهًما  موقًعا 

الناجحة  واألنشطة  العمليات  خالل 

ضد  الحرب  عمليات  في  حققتها  التي 

اإلرهاب. خدمت الطائرات دون طيار في 

التقليدية،  الحرب  جوانب  من  العديد 

أداء  إلى  العملياتية  المهام  تنفيذ  من 

الجوي  الدفاع  بعمليات  متعلقة  مهام 

الناري  الدعم  عناصر  مع  والتنسيق 

القوات  دفع  النجاح  هذا  األرضي. 

لقطاع  أكبر  دعم  لتوفير  المسلحة 

المسلحة  الجوية  المركبات  صناعة 

المواهب  واستقطاب  المأهولة  وغير 

والمشاريع ذات الصلة، وإدراج هذا النوع 

من المركبات الجوية المصنعة محليا 

المسلحة  القوات  ممتلكات  ضمن 

التركية.

الدفاعية  الصناعات  نجاح  ومن أسباب 

تصنيع  إطار  في  تعمل  أنها  التركية 

متطورة،  دفاعية  ألنظمة  جديد 

للغاية.  مبتكرة  مفاهيم  على  معتمدة 

تمكنت  السطور،  هذه  كتابة  وعند 

الصناعات الدفاعية التركية من تنفيذ 

في  وإدراجها  المشاريع  من  العديد 

ممتلكات القوات المسلحة.

المركبة  المشاريع:  هذه  مقدمة  وفي 

»قزل  المأهولة  غير  المسلحة  الجوية 

الجوية  والصواريخ   ،)Kızılelma( ألمه« 

 Roketsan( جي«  إل  آر  تي  »روكيتسان 

آقينجي«  و»بايكار   )TRLG-230
.)Baykar Akıncı(

)سونوبوي/   أنظمة  أيضا  وهناك 

Sonoboy( محلية الصنع، والمسّيرتان 
اللتان  و»آقسنقر«  »العنقاء«  التركيتان 

تستخدمان تقنيات متقدمة من الذكاء 

الدفاعية  والتكنولوجيا  االصطناعي 

العسكرية.

ما مساهمات هذه الطائرات في 
االقتصاد التركي ودبلوماسية الدفاع؟

طّيار  دون  المسلحة  الطائرات  تحولت 

دبلوماسية  في  رئيسي  عنصر  إلى 

الدفاع التركية، كما شكل هذا التحول 

بالنسبة  األهمية  غاية  في  تطورا 

لتركيا وحلفائها.

من  المسلحة  الطائرات  أخذت  بداية، 

محورية  ومكانة  مهما  موقعا  طيار  دون 

في الصادرات الدفاعية التركية بقيمة 

بلغت حوالي 4 مليارات دوالر.

التي  األخيرة  التطورات  أن  إلى  إضافة 

وفي  التركية  المسيرات  حققتها 

و»عنقاء«   ،)TB-2(  »2 بي  »تي  مقدمتها 

 ،)Kızılelma( ألمه«  و»قزل   ،)ANKA(

و»آقسنقر«   ،)Akıncı( و»آقينجي« 

طبيعي  بشكل  ستزيد   ،)Aksungur(

مجال  في  التركية  الصادرات  من 

الصناعات الدفاعية.

سياسة  من  الجديدة  المرحلة  وفي 

تعمل  أنها  نالحظ  الخارجية،  تركيا 

األرضية  تعزيز  على  دؤوب  بشكٍل 

العربية،  الخليج  دول  مع  الدبلوماسية 

منافس  كأكبر  الصين  تبرز  حيث 

يشهد  الذي  السوق  هذا  في  ألنقرة 

إنتاج  أجل  من  بينهما  كبيرة  منافسة 

عالية  العسكرية  الحلول  من  المزيد 

التقنية.

الدفاعي  التعاون  أن  ذلك،  من  واألهم 

الذي تم تطويره بناء على قدرات تركيا 

المسلحة  الطائرات  إنتاج  مجال  في 

تأثيرات  إنتاج  محط  بات  طيار،  دون 

الجمهوريات  في  مهمة  جيوسياسية 

السوفييتية السابقة.

ونالحظ ذلك من خالل اإلنتاج المشترك 

بين أنقرة وكييف للطائرات المسلحة 

التركية  الدول  واهتمام  طيار،  دون  من 

الطائرات  تقدمها  التي  بالحلول  األخرى 

التركية المسيرة.

بولندا  فإن  سبق،  ما  إلى  إضافة 

في  تسليحا  األسرع  الدولة  باعتبارها 

الناتو،  حلف  من  الشرقي  الجانب 

المركبات  من  بالمزيد  تزويدها  طلبت 

الجوية غير المأهولة تركية الصنع من 

الحرب  ظل استمرار  في   ،)TB-2( طراز 

الروسية ضد أوكرانيا.

لماذا تحولت »بيرقدار تي بي 2« 
إلى موضوع ساخن عالميا؟

تي  »بيرقدار  التركية  المسيرة  تعد 

المصنعة   )Bayraktar TB-2(  »2 بي 

 )Baykar( »بايكار«  شركة  قبل  من 

التركية للصناعات الدفاعية، القيمة 

األكثر شهرة لتركيا في العالم.

وضع  من  المذكورة  المسيرة  تمكنت 

العمليات  من  العديد  في  بصمتها 

بأوكرانيا  مقدمتها  وفي  الدفاعية، 

في  المحتلة  األراضي  واستعادة 

أذربيجان.

وفي هذا الصدد، ال بد من اإلشارة إلى 

العديد  تحوي   »2 بي  تي  »بيرقدار  أن 

تجعلها  والتي  المهمة،  الميزات  من 

تبرز في سوق األسلحة الدولي.

أن  هو  الميزات  تلك  أول  أن  شك  ال 

الجوية  المركبات  من  النوع  هذا 

ساحة  في  فعاليته  أثبت  المسلحة 

المعركة وأكد قدراته القتالية.

اإلشارة  من  بد  ال  ذلك،  على  عالوة 

وخالل  »بيرقدار«  المسّيرة  أن  إلى 

الحربية  العمليات  في  مشاركتها 

مجموعة  ضد  مباشرة  نتائج  حققت 

المسلحة  العناصر  من  واسعة 

الوحدات  مقدمتها  وفي  البرية، 

وقاذفات  المدفعية  وعناصر  المدرعة 

التكتيكية  الباليستية  الصواريخ 

وأنظمة الدفاع الجوي.

والحاسمة  الثانية  الميزة  أما 

التكلفة  فهي  »بيرقدار«  للمسيرة 

مثل  لدول  خاصة  المنخفضة 

على  الهائل  بإنفاقها  المعروفة  بولندا 

حلف  داخل  الدفاعية  المشتريات 

الناتو.

عندما  أننا  تأكيد  من  البد  وأخيرا، 

التركية  المسّيرة  عن  نتحدث 

قيمة  عن  نتحدث  فإننا  بيرقدار، 

جدارتها  أثبتت  تجارية  عالمة  ذات 

خالل  »من  الدولي  السالح  سوق  في 

القتالية  األعمال  واسعة من  مجموعة 

على جبهات عديدة«.

األوضاع اإلنسانية تزداد سوءا

تفاقم الفقر 
في غـــــــــزة

مليون   1.2« أن  هاستينغز،  وأضافت 

إلى  يحتاجون  غزة  قطاع  في  الجئ 

المساعدة الماّسة في الوقت الحالي«.

وعّبرت المسؤولة األممية عن قلقها من 

األشخاص  أعداد  في  المهول  »االزدياد 

والفئات األكثر فقرا بغزة«.

اإلسرائيلية  القيود  أن  وأوضحت 

لغزة  البضائع  إدخال  على  المفروضة 

عام  منتصف  منذ  الناس  وحركة 

اإلنسانية  األوضاع  على  أثرت   ،2007
في القطاع.

استمرار  أن  هاستينغز  وبّينت 

القطاعات  على  يؤثر  الحصار 

»على  مضيفة:  بغزة،  المختلفة 

وال  الكهرباء  أزمة  هناك  المثال  سبيل 

هذه  لحلها،  مولدات  جلب  نستطيع 

والطالب  المدارس  على  تؤثر  األزمة 

والمستشفيات«.

هذا  »استمرار  قائلة:  واستكملت 

السلبية  بظالله  يلقي  الذي  الوضع 

على الناس والمجتمع، أمر مقلق«.

ووفق المرصد »األورومتوسطي« لحقوق 

اإلنسان فإن نحو مليون ونصف مليون 

عددهم  البالغ  غزة  سكان  من  فرد 

يعيشون  نسمة  ألف  و300  مليونين 

حالة الفقر بسبب القيود اإلسرائيلية 

 16 من  ألكثر  القطاع  على  المفروضة 

عاما.

الوضع  هذا  أن  هاستينغز  وذكرت 

االستجابة  نداء  إلطالق  »أوتشا«  دفع 

 2023 لعام  اإلنسانية  للحاجات 

بمعدل 502 مليون دوالر أميركي.

في  ستساهم  األموال  تلك  إن  وقالت 

األكثر  والفئات  الناس  »مساعدة 

هشاشة في المجتمع من خالل تنفيذ 

مجموعة من المشاريع التي ستعمل 

على دعم السكان«.

المشاريع  هذه  »بعض  واستكملت: 

بمياه  السكان  تزويد  على  تعمل 

تقديم  جانب  إلى  للشرب  صالحة 

والتعليم  الصحة  قطاع  في  خدمات 

بشكل  للعيش  السكان  يساعد  بما 

جيد«.

الماضي،  الثاني  كانون  يناير/   وفي 

االستجابة  خطة  »أوتشا«  أعلنت 

األراضي  في  اإلنسانية  لالحتياجات 

والضفة  )غزة  المحتلة  الفلسطينية 

تقدر  والتي   ،2023 لعام  والقدس( 

بنحو 502 مليون دوالر.

»أوتشا«،  أصدرته  بيان  وبحسب 

»الظروف  فإن  إعالنها،  هامش  على 

اإلنسانية التي أفرزتها األزمة المتعددة 

الفلسطينية  األراضي  في  األبعاد 

أنحاء  جميع  على  تؤثر  المحتّلة 

مناحي  بكل  الضرر  وتلحق  اإلقليم، 

حياة الفلسطينيين«.

وفي السياق، عّبرت المسؤولة األممية 

في  اإلنسانية  األوضاع  من  قلقها  عن 

منّظمتها  إن  قائلة  الغربية  الضفة 

»ستساهم في المساعدة بذلك«، دون 

توضيح أوجه هذه المساعدة.

أعداد  في  ارتفاع  وجود  إلى  وأشارت 

السكان الذي هم بحاجة إلى مساعدة 

في  الماضي،  العام  خالل  ماسة، 

الضفة الغربية.

على  التعليق  هاستينغز  ورفضت 

الغربية  الضفة  في  األمنية  األوضاع 

قائلة إنها »في زيارة لغزة )غير معروفة 

المدة( في إطار الحديث عن الحاجات 

األمم  وضحت  فيما  اإلنسانية، 

الجارية  األحداث  إزاء  رأيها  المتحدة 

بالضفة الغربية«.

منسق  أعرب  الماضي،  يناير   26 وفي 

في  السالم  لعملية  المتحدة  األمم 

عن  وينسالند،  تور  األوسط  الشرق 

استمرار  بشأن  والحزن  البالغ  القلق 

الغربية  الضفة  في  العنف  دائرة 

المحتلة.

األناضول:  وصل  بيان  في  وقال 

»مستويات العنف المرتفعة واألنماط 

 ،2022 عام  ميزت  التي  السلبية 

مستمرة منذ بداية العام«.

التوترات  »تهدئة  ضرورة  على  وشدد 

من  مزيد  خسارة  ومنع  الفور  على 

األرواح«، الفتا إلى »مواصلة انخراطه مع 

والفلسطينية  اإلسرائيلية  السلطات 

واستعادة  التوترات  تهدئة  على  وحثها 

الهدوء وتجنب تفاقم الصراع«.

اإلنسانية  الشؤون  منسقة  وكانت 

الفلسطينية  األرض  في  باإلنابة 

أعربت  قد  إلمي،  لوتشيا  المحتلة، 

 ،2022 األول  تشرين  أكتوبر/   في 

في  الخطيرة  »الزيادة  إزاء  قلقها  عن 

على  المفروضة  والقيود  العنف  أعمال 

المحتلة  الغربية  الضفة  في  الحركة 

بما فيها القدس الشرقية«.

بيان  في  األممية  المسؤولة  ودعت 

التصعيد  »وقف  إلى  آنذاك  أصدرته 

كفالة  عن  إسرائيل  مسؤولية  مؤكدة 

حماية جميع الفلسطينيين«.

توترا  الفلسطينية  األراضي  وتشهد 

األيام  خالل  حدته  ازدادت  متصاعدا، 

فلسطينيين   9 بمقتل  األخيرة 

 26 في  اإلسرائيلي  الجيش  برصاص 

يناير الماضي، بمخيم جنين شمالي 

الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين في اليوم 

فلسطيني  شاب  برصاص  التالي 

بالقدس.

غزة- األناضول- قال مكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي 

الفلسطينية »أوتشا«، إن األوضاع اإلنسانية 
في قطاع غزة تزداد سوءا وسط االرتفاع 
المهول بأعداد الفئات األكثر فقرا بين 

السكان. جاء ذلك في مقابلة أجرتها مراسلة 
األناضول في قطاع غزة، مع منسقة »أوتشا« 

في األراضي الفلسطينية المحتلة لين 
هاستينغز.



هل تساءلت يومًا عن موسم الطاعات 

في أزمنة رمضان، كيف يتطابق بين 

أمم األرض وحيث كان المسلم يسعى 

في كون الله، من القطب الشمالي إلى 

أدنى األرض، أّيهما يحظى بتلك الساعات 

المباركة في ليالي الصيام، أطالت أم 

قصرت حتى ال تكاد تصل إلى ثالث 

ساعات في اليوم والليلة، كيف ُينّزل الله 

من رحمته ونور بركته على تلك األماسي 

القدسية، وليلة القدر المختلفة بين 

المسلمين؟ 

 فاختالف التوقيت لياًل ونهارًا قائٌم بالفعل، 

بغض النظر عن أزمة المسلمين 

وصراعاتهم على المطالع والحساب 

الفلكي، فكيف ُينظم الله لهؤالء وأولئك 

موسم التعبد، وموائد الذكر والدعاء، رغم 

اشتراك الجميع في القسم األكبر من 

رمضان، وإن افترقوا في يوم أو يومين. 

حسنًا.. ماذا لو اخطأ المسلمون 

المجتهدون في تحديد رمضان؟ 

 وأصبحت ليلة السابع والعشرين على 

سبيل المثال ليلة السادس والعشرين، 

بحسب قطعية القمر في المجهر، التي 

اتضحت بعد زمن أو حساب دقيق 

تطابق مع رصد األقمار الصناعية وليلة 

العيد، هل فاتت الغنيمة الربانية عن 

المسلمين الذين قاموا وصلوا وابتهلوا، 

أجر ليلة القدر، حتى لو كانت في خالل 

العشر على قول بعض األئمة، فأطالوا 

القيام ليلة الرابع والعشرين، ظنًا بأنها 

ليلة الثالث والعشرين، هل يحاسبهم 

الله جل في عاله، فيخصم منهم أجر 

الحسنات؟ 

 هنا المفصل الذي نحرر فكر العقل 

ونبض القلب حوله، أن رمضان ليس 

مسطرة حساب فلكي، وال موعد حدده لك 

رب العمل، وإن عّين لك ما هو الشهر، الذي 

يصطفي الله لعباده فيه، زمنًا مخصوصًا 

بعبادة مخصوصة هي الصيام، 

 
ً
ومضاعفة الطاعات، حتى لو صاموا خطأ

يوم العيد ظنًا منهم أنُه المتمم لرمضان، 

إن رمضان أيها االخوة واالخوات وكل من 

يتابعنا من إخواننا غير المسلمين، 

ويهمه فهم فلسفة هذه العبادة، هو زمن 

روحي أخالقي تطوف فيه النفس، بسر 

الوجود وعظمة الملكوت. 

وتستعين الله بأن تبتعد عن تلك 

المواسم من الهرج والمرج الصاخب، ومن 

التسابق على حطام الدنيا، ومن ذلك 

اإلدمان القاتل في معسكرات التكنلوجيا، 

التي نجحت الحداثة الرأسمالية في 

تسخيرها، ضد الذات الروحية والتواصل 

األخالقي بين البشرية، فتسرق كل يوم 

مساحة الحرية الطبيعية من ُمهجنا، 

وأرضية الفطرة العظيمة في ُأسرنا 

وأطفالنا، ولذلك يشتد الظمأ، وُتختطف 

النفس، وُيلقى بها في أودية المادية 

وجفاف المشاعر، وُشح الدنيا المتهالكة 

على نفسها. 

 حينها فقط يأتي رمضان بحضور الروح 

الذي يكتبه الله للناس، وال يعني موالنا 

جل في عاله وال يختص به، أزمنة وال 

أمكنة فهو قبل الزمان وقبل المكان، ولكن 

شريعته قائمة في روح العبادة، مجللة 

بالنور في الصدور، حين نحج لها ونقصد 

كعبتها القلبية، كما يقصد الُنّساك بيت 

الله الحرام ويحجون لقبلتهم. 

 وهل ترون من وصل إلى يوم عرفة وطاف 

بالبيت، وكان قلبه منصرفًا عن الله، 

يدور بالكعبة وفي ذاته معارك ال تهدأ من 

العداوات والخصومات، والغل والتسابق 

على المال والغنائم، هل استشعر بركة 

الحج، هل َغشيُته خيمة النسك التي ال 

سقٌف مادٌي لها في الشعائر، مهما فخم 

المخيم أو تواضع؟ 

 إنما المسلم الطائُف هنا جسم مادي 

سعى على األرض، وانقطع الطريق على 

روحه ألن لسانه قال لبيك اللهم لبيك، 

وكانت نفسه األمارة بالسوء تضج في 

ذاتها، لبيِك يا فتن الدنيا وحساباتها 

لبيِك، فيالُه من موسم خسارة تاريخي، 

وهو كذلك لمن ظن أن رمضان صيام 

جوارح، ال تمتمات تبتل وخضوع روح، 

إنُه موسٌم لمن فاته التذّكر المقدس 

بأن الله الحق المبين، فطر األرض 

برحمته، ودعاك إلى موسم نجاته 

وإلى حياة الضمير، ألنه ُيحبك وُيحب 

الخير للساعين له، بل والمنصرفين 

عنه، ويقول لهم لبيكم عبادي، ال يهمني 

أجسادكم وال أموالكم، وال غناكم وال 

فقركم، ولكني أفرح برجعتكم ولو كثرت 

عثراتكم. 

 هنا القصد وهنا المبدأ وهنا المعاد، في 

رمزية رمضان، هنا الخير الذي تبحث 

عنه، هنا الكنُز الذي مهما َحَفرت األرض، 

ونفرت في كل فج، ومهما مددت حبالك 

في عواصم العالم جميلة وغنية، فقيرة 

أو معدمة، فلن تجدها إال في ذاتك، حين 

تصل إليها فقد وصلت، وما أوصلك لها 

إال الله البر الرحيم، حين وجد حقيقة 

سعيك وتساؤلك، فأشرق هالل رمضان 

في قلبك، وكان الناس يتالومون على 

المطالع والمصالح، وأنت في بحبوحة 

الرضا، لبيَك صومًا لروحي فأقل عثرتي، 

وأكرمني يا موالي بظلك المقدس، نور 

على نور يهدي الله لنوره من يشاء.

كرر المبعوث األممي الخاص لليبيا، عبدالله باتيلي، تأكيده على 

ضرورة تحقيق تقدم في المسار السياسي، وتدلل تصريحاته على 

ثقة مبعثها سخط الرأي العام الليبي من جهة، والضغوط الدولية من 

جهة أخرى.. باتيلي صرح مؤخرا أن البعثة مدعومة من المجتمع 

الدولي ستلجأ إلى بديل عن مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة 

في حال إخفاقهما في التوافق على قوانين االنتخابات، انتخاب 

الرئيس والبرلمان.

البديل ليس مجهوال، فقد تحصل باتيلي على دعم مجلس األمن 

لخطته بتشكيل »لجنة رفيعة المستوى« تتولى التأسيس 

لالنتخابات واستكمال استحقاقاتها، وألن ضغوط البعثة، ومن خلفها 

الواليات المتحدة وحلفائها األوروبيين، نجحت في دفع المجلسين إلى 

التقدم خطوة في اتجاه األساس الدستوري لالنتخابات، فإن الجاهزية 

األممية والدولية تعظم الضغط على الجسمين ممثلين في لجنة 6 + 6 

فيقع التوافق على قوانين االنتخابات وتحديد موعد لها من المحتمل أن 

يكون نهاية العام الجاري.

المؤشر األوضح الذي يؤكد على جدية الموقف الدولي وتعاظم 

الضغوط الخارجية بشكل غير مسبوق هو استمرار الحراك 

األميركي الذي عكس اهتمام مضاعف من قبل اإلدارة األميركية 

بالملف الليبي وما تحقق من نتائج بالخصوص.

واتجه الحراك األميركي إلى التركيز على ترتيب ملفات محددة هي:

1 ـ تسريع الترتيبات إلجراء االنتخابات.
2 ـ الضغط إلخراج القوات األجنبية والمرتزقة »فاغنر«.

3 ـ تحييد النفط والغاز من الصراع واستخدامه لجسر الهوة في 
العرض بعد الحرب الروسية األوكرانية.

والمالحظ أن الحراك أثر في حالة الجمود التي اكتنفت المسارات 

الثالث، فالتطور على المسار السياسي المعني بالترتيب 

لالنتخابات ظاهر، كذلك لجنة 5+5 المعنية بالملف األمني 

وتحديدا توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة.

ويشهد ملف النفط والغاز تحوال الفتا وغير مسبوق منذ العام 2012م، 

فقد تم تحييد القطاع من النزاع ومنع استخدامه كورقة ضغط في 

الصراع السياسي، وكان التوقيع على اتفاقية الغاز بين شركة 

إيني اإليطالية والمؤسسة الوطنية للنفط داللته في التطور على هذا 

المسار.

ويأتي قرب اإلعالن عن اتفاقيات المؤسسة مع شركات أميركية 

بخصوص تطوير حقول نفط وبناء مصافي كمؤشر قوي على 

التقدم في المسارات المشار إليها لما لدخول الشركات األميركية 

إلى سوق النفط الليبي من داللة.

 فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال األميركية فإن المؤسسة 

الوطنية للنفط أنهت التفاوض مع شركة هانيويل إنترناشونال 

وشركة هاليبرتون حول مشروعات في مجال النفط تصل قيمتها 

إلى 1.4 مليار دوالر أميركي.

الداللة األوضح جاءت في كالم الطرف األميركي في الصفقات 

الجديدة، بحسب الصحيفة، وهو التأكيد على أن المناخ السياسي 

اليوم أكثر استقرارا في ليبيا بعد أن زال شبح القتال.
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خالفا الدعاءات بنيامين نتانياهو 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية أنه 

لن يقيم مستوطنات جديدة، 

وفي خروج سافر وتخريبي 

متعمد للتفاهمات التي تمت 

بين الجانبين الفلسطيني 

واإلسرائيلي برعاية أميركية، 

صادقت حكومة االحتالل 

اإلسرائيلي على مناقصات لبناء 

أكثر من ألف وحدة استيطانية 

جديدة، بما في ذلك توسيع 

وشرعنة بؤر استيطانية 

تتعامل معها حكومة االحتالل 

بشكل تضليلي كأنها أحياء في 

مستعمرات كبيرة.

أكاذيب نتانياهو لم تتوقف يوما، 

وأي اتفاق معه، من أي نوع لن 

يكتب له النجاح، وهذا أمر يدركه 

كل الذين تعاملوا معه، بمن في 

ذلك عدد من الرؤساء األميركيين، 

وفي موضوع االستيطان تحديدا 

يدرك الجميع أن الحكومة 

اإلسرائيلية ماضية في ارتكاب 

جريمة التوسع االستيطاني 

وتعميق األبرتهايد وذلك بهدف 

إغالق الباب أمام أي فرصة 

لتجسيد الدولة الفلسطينية.

إن مصادقة ما يسمى مجلس 

التخطيط األعلى التابع لإلدارة 

المدنية لالحتالل على بناء آالف 

الوحدات االستيطانية، استخفاف 

إسرائيلي رسمي بردود الفعل 

والمواقف األميركية والدولية 

الرافضة لالستيطان والقوانين 

والقرارات اإلسرائيلية، التي من 

شأنها تعميق االستيطان في دولة 

فلسطين، وهو ما يتطلب ترجمة 

المواقف واألقوال الدولية إلى أفعال 

ضاغطة لوقف االستيطان، وإلزام 

الحكومة اإلسرائيلية بتفاهمات 

العقبة وشرم الشيخ، ووضع حد 

إلفالتها المستمر من العقاب.

هذا االستخفاف اإلسرائيلي 

بالواليات المتحدة والمجتمع 

الدولي يجب أن يتوقف عبر نقل 

هذه القضية إلى مجلس األمن في 

سبيل تنفيذ القرارات الصادرة 

عنه، وأهمها قيام دولة فلسطينية 

مستقلة تلبي تطلعات الشعب 

الفلسطيني وتضع حدا لصراع 

يمكن أن ينفجر في أي لحظة 

نتيجة االنتهاكات اإلسرائيلية 

المستمرة.

أكاذيب ال تنتهي

مؤشرات على تحقيق تقدم باألزمة الليبية

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي

الخروج من 
الهيمنة الغربية

تعد التغيرات الجديدة وآخرها االتفاق 

بين السعودية وإيران على عودة العالقات 

الدبلوماسية مؤشرا لظهور عالم جديد 

بعد أن أثبت الغرب أنه ال يريد لمنطقة 

الشرق األوسط أي تطور وال استقرار، بعد 

أن خرب الدول التي تتطلع إلى أن يكون لها 

مكانة بين األمم.

وخيرا فعلت السعودية في نهجها 

الدبلوماسي، فهي تعي أنها تقع في 

منطقة هي محط أطماع عالمية وقد 

حماها الله على مر العصور من غزوات 

الرومان والبيزنطيين وهوالكو..

وعلى مدى التاريخ ومن قبل الدولة 

اإلسالمية، كان من يحكم »الشرق 

األوسط« والذي يشمل في حدوده 

الجغرافية المساحة الممتدة من البحر 

األبيض المتوسط حتى بحر العرب، 

بما فيها المنطقة التي تعرف بالدول 

العربية.. كان من يحكمها يحكم العالم، 

ولهذا وقعت قبل اإلسالم تحت سيطرة 

اإلمبراطورية الرومانية فالبيزنطية 

فالفارسية، وجاء اإلسالم ليمد حكمه من 

أوروبا إلى الصين إلى أن جاء هوالكو ودمر 

بغداد وحواضر العالم العربي..

يقول األستاذ الدكتور كاظم هاشم 

النعمه البروفيسور العراقي في العلوم 

السياسية إن تنامي الصين وصعود 

الهند يجعل من منطقة الشرق األوسط 

هدفا للتنين الصيني والفيل الهندي.. 

فكالهما يؤمن أن السيطرة على هذه 

المنطقة هي بداية السيطرة على العالم، 

فبريطانيا حكمت العالم بعد سيطرتها 

على ثرواتنا.. ومن أجل درء هتلر سلمتنا 

ألميركا والصهيونية.. والدبلوماسية 

التي تعتمدها بعض الدول العربية 

والخروج من تحت الهيمنه الغربية إلى 

االستقاللية ومد اليد للصين وروسيا 

وتركيا هي السبيل للتخلص من الظلم 

الغربي الذي سلب وطننا وأرضا وتراثنا 

وثرواتنا على مدى قرن من الزمان..

والله المستعان...

سمير البرغوثي 

كاتب وصحفي أردني

 األرواح في رمضانكالم مباح
ُ
حج

مهنا الحبيل 
باحث عربي مستقل 

رئيس المركز الكندي لالستشارات الفكرية

شهر الصيام 
فرصة لالبتعاد 

عن مواسم 
الهرج والمرج 
وعن التسابق 

على حطام 
الدنيا خاصة 

اإلدمان القاتل 
للتكنولوجيا
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موكبه تعرض لقصف بطائرة مسيرة بمحافظة »تعز«

نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال

الدفاع  وزير  نجا  األناضول-  اليمن- 

تعز  ومحافظ  الداعري  محسن  اليمني 

استهداف  من  أمس،  شمسان،  نبيل 

بمسيرة مفخخة للحوثيين في محافظة 

تعز جنوب غربي البالد.

مسؤول  به  أدلى  تصريح  في  ذلك  جاء 

عدم  مفضال  لألناضول،  تعز،  في  محلي 

بالحديث  مخول  غير  كونه  اسمه،  ذكر 

اليمني،  المسؤول  وأفاد  اإلعالم.  لوسائل 

تعز،  ومحافظ  الدفاع  وزير  »موكب  بأن 

مسيرة  حوثية  بطائرة  لقصف  تعرض 

غربي  الكدحة  منطقة  في  مفخخة 

»القصف  أن  وأضاف  تعز«.  محافظة 

مادية  أضرار  وقوع  إلى  أدى  الحوثي 

أفراد  بسيارة محافظ تعز، ونجاة جميع 

الموكب بمن فيهم وزير الدفاع والمحافظ 

الدفاع  »وزير  أن  وذكر  ومرافقيهما«. 

ومحافظ تعز كانا في طريقهما إلى مدينة 

المخا الساحلية القريبة من مضيق باب 

أيضا  »الحوثيين  أن  إلى  ولفت  المندب«. 

لقوات  تابعة  عسكرية  نقطة  استهدفوا 

الكدحة،  منطقة  في  العسكرية  الشرطة 

ما أدى إلى مقتل جنديين«، دون مزيد من 

التفاصيل. من جانبه، أدان واستنكر وزير 

معمر  اليمني  والسياحة  والثقافة  اإلعالم 

اإلرياني، في بيان: »بأشد العبارات إقدام 

محاولة  على  اإلرهابية،  الحوثي  مليشيا 

شمسان،  نبيل  تعز  محافظ  اغتيال 

الكدحة  منطقة  في  موكبه  باستهداف 

ما  مسيرة،  بطائرة  المحافظة،  غربي 

أسفر عن استشهاد أحد مرافقيه وإصابة 

اثنين آخرين«.

رئيس  الحوثيين  »استهداف  وأضاف: 

المدنية في محافظة  التنفيذية  السلطة 

يثبت  وجبان،  غادر  إرهابي  عمل  تعز، 

الطبيعة اإلجرامية لهذه المليشيا التي ال 

تقيم اعتبارا لحرمة شهر رمضان المبارك، 

وال لدماء الناس«. وأردف: »هذا االستهداف 

اآلثم الذي يأتي في ظل تصعيد متواصل 

على  اإلرهابية  الحوثي  مليشيا  نفذته 

على  إصرارها  يؤكد  مستوى،  من  أكثر 

الهدنة،  واستعادة  التهدئة  جهود  نسف 

وتفجير األوضاع من جديد«.

بها  تقوم  مستمرة  جهود  مع  ذلك،  يأتي 

وإقليمية  دولية  وجهات  المتحدة  األمم 

تبدأ  باليمن  سياسية  تسوية  لتحقيق 

وانتهت  أشهر   6 استمرت  هدنة  بتمديد 

الماضي،  األول  تشرين  أكتوبر/    2 في 

اتهامات  والحوثيون  الحكومة  وتتبادل 

بشأن المسؤولية عن فشل تجديدها.

سيطرة  عقب  بدأت  حربا  اليمن  ويعاني 

وعدة  صنعاء  العاصمة  على  الحوثيين 

من  بإسناد   ،2014 نهاية  محافظات 

الله  عبد  علي  السابق  الرئيس  قوات 

مع  بمواجهات   2017 في  قتل  الذي  صالح 

التحالف  انتهاء  إثر  الجماعة  مسلحي 

بينهما.

{  وزير الدفاع اليمني )يسار( يتفقد إحدى جبهات القتال

بلدة »الرام« بالقدس المحتلة

إصابات باالختناق خالل مواجهات مع االحتالل
عدد  أمس،  مساء  أصيب،  قنا-  المحتلة-  القدس 

خالل  اختناق،  بحاالت  الفلسطينيين  المواطنين  من 

مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة »الرام«، 

شمال القدس المحتلة.

اقتحمت  االحتالل  قوات  إن  صحفية:  مصادر  وقالت 

البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، واعتدت 

الشبان،  مع  مواجهات  الندالع  أدى  ما  المواطنين،  على 

النارية  األعيرة  المواجهات  االحتالل خالل  وأطلقت قوات 

وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الفلسطينيين، ما 

أدى إلى إصابة العشرات منهم بحاالت اختناق.

بلدة  من  فلسطينيا  شابا  االحتالل  جيش  واعتقل 

بمدينة  المبارك،  األقصى  المسجد  جنوب  سلوان، 

القدس. وقالت مصادر محلية: إن جيش االحتالل داهم 

الشاب  واعتقل  المدينة،  من  الجنوب  إلى  سلوان  بلدة 

مصاب  سنينة«  »أبو  والمعتقل  سنينة.   أبو  نعمان 

بكسر في قدمه اليمنى، وهو بحاجة لرعاية طبية، وفق 

أمس،  إسرائيليان،  أصيب  اآخر  الجانب  على  عائلته. 

نابلس  محافظة  في  حوارة  بقرية  نار  إطالق  عملية  في 

اإلسرائيلي  الجيش  وقال  الغربية.  الضفة  شمالي 

من  نار  إطالق  في  أصيبا  »إسرائيليين  إن  بيان،  في 

إلى  وأشار  حوارة«.  منطقة  في  مسرعة  سيارة  داخل 

العالج.  لتلقي  المستشفى  إلى  اإلصابتين  نقل  تم  أنه 

المخرب  لمالحقة  أعمال  »تجرى  أنه  الجيش،  وأضاف 

تمشيط  بأعمال  القوات  تقوم  حيث  العملية  نفذ  الذي 

وتغلق طرقات«. من جانبهما، أفادت صحيفة »يديعوت 

بأن  سابق،  قت  في  )خاصتان(   »12« والقناة  أحرنوت« 

»إحدى اإلصابتين خطيرة واألخرى متوسطة«.

وكانت الوسيلتان قد أشارتا إلى أن المصابين جنديان 

في الجيش اإلسرائيلي، لكن بيان الجيش لم ُيشر إلى 

أنهما عنصران في قواته.

أن  اإلسرائيلي  الجيش  إذاعة  ذكرت  السياق،  في 

ونشر  نابلس  مدينة  مداخل  من  عددا  أغلق  الجيش 

قوات إضافية في قرية حوارة لمالحقة منفذي الهجوم.

فلسطين«  لتحرير  الشعبية  تبنت»الجبهة  وقد 

عملية إطالق نار أصيب بها إسرائيليان شمالي الضفة 

الغربية.
{  قوات االحتالل تعتقل عددا من الفلسطينيين

أعلن عن نشر أسلحة نووية في بيالروسيا

بوتين يهدد باستخدام قذائف اليورانيوم
موسكو- أ. ف. ب- هدد الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين أمس باستخدام قذائف 

إذا  أوكرانيا  في  المستنفد  باليورانيوم 

الغرب،  من  مماثلة  ذخائر  كييف  تلقت 

صدرت  الصدد  بهذا  تصريحات  على  ردا 

مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.

تليفزيونية  مقابلة  خالل  بوتين  وقال 

بدون  لدينا  الرد.  بالطبع  تملك  »روسيا 

مبالغة مئات آالف القذائف من هذا النوع، 

ال نستخدمها في الوقت الحاضر«.

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وأعلن 

نووية  أسلحة  ستنشر  موسكو  أن  أمس 

الدولة  بيالروس،  أراضي  على  »تكتيكية« 

االتحاد  أبواب  على  الواقعة  الحليفة 

غير  شيء  »ال  بوتين  وقال  األوروبي. 

تفعل  المتحدة  الواليات  هنا..  اعتيادي 

زمن  منذ  تنشر  هي  عقود.  منذ  ذلك 

على  التكتيكية  النووية  أسلحتها  طويل 

على  »اتفقنا  وأضاف  حلفائها«  أراضي 

القيام باألمر نفسه« مؤكدا الحصول على 

موافقة مينسك. على الجانب اآلخر بحث 

أردوغان مع  التركي رجب طيب  الرئيس 

نظيره الروسي فالديمير بوتين، العالقات 

الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال  اتفي بين الزعيمين، 

دائرة  عن  صادر  بيان  بحسب  السبت، 

وأوضح  التركية.  الرئاسة  في  االتصال 

البيان أن الزعيمين بحثا خطوات تطوير 

المتعلقة  والتطورات  الثنائية  العالقات 

بالحرب الروسية األوكرانية.

وأشار أردوغان إلى إمكانية اتخاذ خطوات 

جديدة على أساس اتفاق تعزيز التعاون 

في  البلدين  بين  المبرم  االقتصادي 

أردوغان  وتوجه   .2022 خالل  سوتشي 

حول  اإليجابي  لموقفه  لبوتين  بالشكر 

تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر 

بالده  إيالء  إلى  أردوغان  ولفت  األسود. 

وأوكرانيا  روسيا  بين  النزاع  إلنهاء  أهمية 

عبر المفاوضات في أقرب وقت.

األركان  هيئة  أعلنت  اخرى  جهة  من 

العامة األوكرانية أن روسيا نفذت 50   غارة 

جوية، وأطلقت 11 صاروخا ضدنا خالل الـ 

24 ساعة الماضية. وذكر بيان صادر عن 
هيئة األركان العامة األوكرانية، أمس، أن 

اعتداءات روسيا مستمرة على أوكرانيا.

نفذ  الروسي  الجيش  أن  البيان  وأوضح 

50 غارة جوية وأطلق 11 صاروخا في اليوم 
)روسيا(  البيان:»نفذت  وأردف  األخير. 

والبنية  جنودنا  مواقع  على  هجوما   75
عبر  األوكرانية  للمدن  المدنية  التحتية 

مقتل  إلى  أدى  ما  الصواريخ،  راجمات 

مدنيين«. وأكد البيان أن القوات الروسية 

كثفت هجماتها على مدن ليمان وبخموت 

وأفدييفكا ومارينكا وشاختارسك.

في  الروسية  الهجمات  البيان:»إن  وتابع 

وأفدييفكا،  وليمان،  كوبيانسك،  اتجاه 

بالفشل،  باءت  وشاختارسك  ومارينكا، 

على  هجومه  العدو  يواصل  حين  في 

سالح  أن  البيان  وأكد  بخموت«.  مدينة 

التي  المناطق  ضرب  األوكراني  الجو 

مرة   17 الروس  الجنود  فيها  يتركز 

الجمعة، مبينًا: »أسقط جنودنا مروحية 

بدون  طائرات  و6   Mi-24 طراز  من  للعدو 

طيار«.
{  الرئيس الروسي بوتين

أنقرة تدين االعتداء 
على القرآن

أنقرة- األناضول ــ أدانت وزارة 

الخارجية التركية، حادثة 

االعتداء، على القرآن الكريم 

والعلم التركي في الدنمارك.

وقالت الوزارة في بيان، أمس: 

»ندين بأشد العبارات الهجوم 

الدنيء على كتابنا المقدس 

القرآن الكريم وعلمنا المجيد 

في الدنمارك«.

وأكد البيان أن السماح لمثل 

هذه الممارسات تحت اسم 

حرية التعبير، مرفوض 

رفضا قاطعا.

وأوضح أن تركيا أبدت 

انتقادها واحتجاجها 

الشديدين للسلطات 

الدنماركية، عقب الحادثة.

والجمعة، قامت مجموعة 

متطرفة بحرق العلم التركي 

والقرآن الكريم أمام سفارة 

أنقرة في كوبنهاغن.

كما رفع منفذو االعتداء الفتات 

معادية لإلسالم، مرددين 

شعارات مسيئة لإلسالم، 

إلى جانب االعتداء على العلم 

التركي بالحرق.

تونس.. انتشال »9« 
جثث لمهاجرين

تونس- األناضول ــ تمكن 

خفر السواحل في تونس من 

انتشال 9 جثث لمهاجرين غير 

نظاميين من بلدان إفريقيا 

جنوب الصحراء كانوا بصدد 

اجتياز الحدود البحرية نحو 

إيطاليا.

جاء ذلك وفق بيان، أمس، 

عن المتحدث باسم الحرس 

الوطني التونسي )الدرك( 

حسام الدين الجبابلي.

وذكر البيان، أن »وحدات 

الحرس البحري تمكنت منذ 

الخميس، وحتى ليلة الجمعة، 

من ضبط ألفين و982 مهاجرا 

غير نظامي بينهم 9 تونسيين، 

وانتشال 9 جثث ألفارقة من 

جنوب الصحراء بينهم 4 أطفال 

ورضيع.«

وأضاف، أن »ضبط المهاجرين 

غير النظاميين تم بعد إحباط 

79 عملية هجرة غير نظامية 
في سواحل مدن صفاقس 

)جنوب( والشابة )شرق( باتجاه 

إيطاليا خالل الفترة نفسها«.

ومنذ األربعاء الماضي، وبعد 

عمليات تمشيط للسواحل 

تمكن الحرس التونسي من 

ضبط اكثر من 3 آالف مهاجر 

غير نظامي أغلبهم من أفارقة 

جنوب الصحراء.

مصرع »23« شخصا 
جراء  إعصار ضرب 

»مسيسيبي«
واشنطن- األناضول ــ لقي 23 

شخًصا على األقل مصرعهم 

وأصيب العشرات بعد أن اجتاح 

إعصار المناطق الجنوبية 

بوالية مسيسيبي األميركية، 

حسب ما أعلنت السلطات 

المحلية، أمس.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في 

مسيسيبي )MEMA(، في 

تغريدة عبر تويتر، إن اإلعصار 

أسفر عن فقدان 4 أشخاص 

آخرين.

وقالت الوكالة إن »فرق البحث 

واإلنقاذ المحلية تواصل 

العمل هذا الصباح لمساعدة 

المتضررين«.

وأضافت: »لسوء الحظ، فإن 

حصيلة الضحايا مرشحة 

لالرتفاع«.

نواب بريطانيون يسألون 
عــــن عنــــف االحــتــــــالل

نواب  وجه  وكاالت-  لندن- 

البريطاني،  البرلمان  في 

عن  بالدهم  لحكومة  أسئلة 

المتطرفة،  االحتالل  حكومة 

إبادة  بشأن  وزرائها  وتصريحات 

بند  وغياب  الفلسطينيين، 

خريطة  اتفاق  في  الدولتين  حل 

دولة  بين  الموقعة  الطريق 

هؤالء،  وقال  وبريطانيا.  االحتالل 

بامبوس  النائبان  بينهم  ومن 

في  قيصر،  وأنوم  شاراالمبوس 

ماري  البريطانية  للوزيرة  سؤال 

مساءلة  بجلسة  تريفيليان 

تحت قبة البرلمان: »لماذا فشلت 

بين  الثنائية  الطريق  خريطة 

في  وإسرائيل  المتحدة  المملكة 

ذكر حل الدولتين؟«.

للغاية  قلقون  »إننا  وأضافوا: 

الموقعة  الطريق  خريطة  أن  من 

بين  الثنائية  للعالقات  مؤخًرا 

وإسرائيل  المتحدة  المملكة 

المملكة  مواقف  تضعف 

التي تتبناها  الراسخة،  المتحدة 

ما  في  المتعاقبة،  الحكومات 

يتعلق بالقانون الدولي«. 

الطريق  »خريطة  أن  إلى  وأشاروا 

الدولتين،  حل  دعم  إلى  تشير  ال 

يمكن  أنه  ضمنًا  تعني  وهي 

في  المستوطنات  مع  التعامل 

المحتلة  الفلسطينية  األراضي 

ألغراض  إسرائيل  من  كجزء 

التجارة«. 

بالقول:  الوزيرة  النواب  وسأل 

تخبر  أن  للوزيرة  يمكن  »هل 

كانت  إذا  ما  النواب  مجلس 

تغيير  بمثابة  الطريق  خريطة 

هل  البريطانية؟  السياسة  في 

تدعم  تزال  ال  الحكومة  أن  ستكرر 

ستوضح  وهل  الدولتين،  حل 

تستنكر  المتحدة  المملكة  أن 

التصعيد الحالي للعنف؟«.

أسئلة  في  النواب  تحدث  كما 

 1000 مصير  عن  عاجلة 

لخطر  معرضين  فلسطيني 

الوشيك  القسري  الترحيل 

في  يطا  مسافر  منطقة  في 

العفو  منظمة  وتقرير  الخليل، 

إسرائيل  ارتكاب  حول  الدولية 

ضد  العنصري  الفصل  جريمة 

وتعليقات  الفلسطينيين، 

المتطرفين اليمينيين، منهم وزير 

بتسلئيل  اإلسرائيلي،  المالية 

بلدة  إبادة  حول  سموتريتش، 

وجود  وإنكار  الفلسطينية  حوارة 

وغياب  الفلسطيني،  الشعب 

صحفية  مقتل  بعد  المساءلة 

عاقلة،  أبو  شيرين  الجزيرة 

المنهجي  التمييز  واستمرار 

الفلسطينيين  ضد  والمدروس 

في األراضي المحتلة.

باإلضافة إلى غياب حل الدولتين

إثر »أزمة التوقيت الصيفي«

ميقاتي يلغي جلسة الحكومة اللبنانية
رئيس  أعلن  ــ  األناضول  بيروت- 

ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الحكومة 

الوزراء  مجلس  جلسة  إلغاء  أمس، 

خلفية  على  المقبل،  االثنين 

اعتراضات »مسيحية« على تأجيل 

شهر  في  الصيفي  التوقيت  اعتماد 

رمضان. 

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة 

ميقاتي  فيه  وصف  الحكومة، 

بأنها  فعل  ردود  من  يحصل  ما 

انقسام  إلى  البالد  لجّر  »محاولة 

وإعطاء  الصراعات،  لتأجيج  طائفي 

التوقيت  )تأجيل  إداري بحت  إجراء 

الصيفي( منحى طائفيا بغيضا«.

الصيفي  بالتوقيت  العمل  ويبدأ 

 26 األحد  يوم  العام  هذا  عالميا 

الحكومة  رئاسة  لكن  آذار،  مارس/ 

تمديد  الخميس،  أعلنت  اللبنانية 

 21 حتى  الشتوي  بالتوقيت  العمل 

أبريل/ نيسان المقبل.

تسجيل  انتشار  مع  القرار  وتزامن 

النواب  مجلس  لرئيس  مصور 

ميقاتي  من  يطلب  وهو  بري،  نبيه 

الصيفي  بالتوقيت  العمل  تأخير 

خالل  للصائمين  مراعاة  العالمي، 

شهر رمضان المبارك.

اإلفطار  موعد  سيبقى  القرار  وبهذا 

بالنسبة للصائمين حوالي الساعة 

فيما  ت.غ(،   15:00( مساء   18.00
الصيفي  التوقيت  اعتماد  جرى  إذا 

 19:00 الساعة  حوالي  فسيكون 

مساء.

»نظرا  بيانه:  في  ميقاتي  وقال 

المتعلقة  المستجدة  للظروف 

إلى  البالد  جر  البعض  بمحاولة 

انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، 

المسؤولية  نتحمل  وألننا 

 )..( وطنية  بقناعة  الدستورية 

الوزراء  مجلس  جلسة  إلغاء  نعلن 

التي كانت مقررة االثنين«.

كشفت  ـ   األناضول  باريس- 

عن  أمس،  فرنسية،  إعالم  وسائل 

الذي  العنف  في  تحقيقا   15 فتح 

المتظاهرين  الشرطة ضد  مارسته 

األسبوع  خالل  احتشدوا  الذين 

تمرير  على  لالحتجاج  الماضي، 

تصويت  دون  التقاعد  قانون 

برلماني.

وقالت شبكة »بي إف إم« الفرنسية، 

إن وزارة الداخلية بدأت 12 تحقيقا، 

العام  المدعي  مكتب  تولى  فيما 

ثالثة تحقيقات أخرى.

تمحورت  التحقيقات  أن  وذكرت 

المفرطة  القوة  استخدام  حول 

فرق  قبل  من  اللفظية  والتهديدات 

الشرطة ضد المتظاهرين.

تحقيقات في عنف الشرطة  ضد المتظاهرين في فرنسا
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جماهير الريال تختار نجم شهر مارس
خاضها  التي  المنافسات  خالل  المفضل  نجمها  مدريد  ريال  جماهير  اختارت 

الميرنجي في شهر مارس/  آذار الجاري. وأعلن الحساب الرسمي لريال مدريد 

فينيسيوس  فوز  السبت،  أمس  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع  على 

جونيور بالجائزة. وتفوق فينيسيوس باختيار جماهير الميرنجي على زمالئه 

المرشحين: رودريجو جويس، تيبو كورتوا، ناتشو، وإيدير ميليتاو.

 41 في  اآلن  حتى  الموسم  هذا  مدريد  ريال  مع  جونيور  فينيسيوس  وشارك 

مباراة بمختلف المسابقات، وسجل النجم البرازيلي بقميص الميرنجي 19 

هدفا وصنع 11 أخرى.. ويتواجد فينيسيوس في الوقت الحالي رفقة منتخب 

بالده البرازيل خالل األجندة الدولية، وسيخوض السيلساو مواجهة ودية ضد 

المنتخب المغربي في ملعب طنجة الكبير بمنتصف ليل السبت.

لتحسين صورته مع السد أمام الجماهير

خوانما يستهدف كأس قطر

حدث  الدولية  العناصر  وعودة  الصفوف  اكتمال  بعد  لكن 

ذلك  على  دليل  وأكبر  النتائج،  مستوى  على  أيضا  تذبذب 

الخامسة  الجولة  في  لهدف  بهدفين  األهلي  أمام  الخسارة 

الخسارة  تلك  صعبت  وقد   ،QNB نجوم  دوري  من  عشر 

مع  الفارق  وسعت  حيث  اللقب،  عن  الدفاع  في  الزعيم  مهمة 

الدحيل متصدر الترتيب في الوقت الحالي برصيد 39 نقطة 

32 نقطة مع مباراة  مع مباراة مؤجلة، في حين يمتلك السد 

فيما   10 إلى  تصل  قد  نقاط   7 تعويض  وبالتالي  اضافية، 

تبقى من عمر الدوري أمر أصبح صعبا على خوانما لتحقيقه 

الذي  الدرع  الزعيم  سيفقد  وبالتالي  الموسم،  هذا  السد  مع 

أبدع في التتويج به في آخر موسمين.

لم  فالسد  الدحيل  مع  المباشرة  المنافسة  مستوى  على 

اكتفى  بل  اإلسباني،  المدرب  قيادة  تحت  عليه  يتفوق 

في  الفوز  وكان  الدوري  في  منهم  لكال  بهدفين  معه  بالتعادل 

للمنافسة  العودة  في  الزعيم  حظوظ  سيعزز  المباراة  تلك 

تفوقه  على  الحفاظ  في  ينجح  لم  المدرب  لكن  الدوري  في 

بهدفين طوال الوقت األصلي وأجرى تغيرات بخروج عدد من 

نجوم الفريق في الربع األخير من المباراة مثل بغداد بونجاح 

وبيدرو وحسن الهيدوس وتمكن الدحيل من العودة والتعادل 

للسد  ثمينة  فرصة  لتضيع  األخيرة  اللحظات  في  بهدفين 

للعودة للمنافسة.

كأس  نهائي  نصف  في  الفريقين  جمعت  مواجهة  آخر  وفي 

OOREDOO تفوق الدحيل على السد بثالثة أهداف مقابل 
هدف، ليودع الزعيم البطولة وتضيع فرصة على حصد لقب 

محلي جديد سبق وحصده الزعيم في نسخة 2020-2019، 

لكن فقد المنافسة عليه هذا الموسم.

وتنتظره  الثمانية  لدور  السد  وصل  األمير  سمو  كأس  في 

تعتبر  الغالية  البطولة  هذه  أن  والشك  صالل  أم  أمام  مباراة 

الزعيم إلنقاذ الموسم، بعد  األمل األخير بالنسبة لجماهير 

تعقد الموقف في الدوري، كذلك تنتظر الفريق تحت قيادة 

في  قطر  كأس  نهائي  في  الدحيل  أمام  نهائية  خوانما مباراة 

السادس من شهر أبريل المقبل، ويجب االستعداد لها جيدًا 

الدحيل،  أفضلية  خوانما  قيادة  تحت  السد  يحطم  حتى 

ويحقق الفوز عليه من أجل التتويج بالبطولة والتأكيد على 

إدارة  أن  خاصة  الصحيح،  الطريق  على  يسير  الفريق  أن 

وجلبت  الالزمة  بالصورة  وساندته  الفريق  دعمت  النادي 

الكعبي،  أيوب  المغرب  هو  جيدة  بقدرات  له  جديد  العب 

وعلى المدرب خوانما أن يستغل القدرات الموجودة لديه من 

أجل إسعاد الجماهير التي اعتادت دائما على أن يكون السد 

القطرية  الكرة  نجوم  أبرز  من  نخبة  لوجود  نظرا  القمة  في 

والخليجية واآلسيوية بين صفوفه، وعلى رأسهم النجم أكرم 

عفيف الذي توج من قبل بلقب أفضل العب في آسيا وكذلك 

هداف  ونال  سبق  الذي  بونجاح  بغداد  المخضرم  الجزائري 

دوري أبطال آسيا وغيرهم من النجوم الذين يمتلكون قدرات 

قيادة  تحت  النجاح  لتحقيقهم  الجمهور  ويتطلعون  كبيرة 

خوانما على غرار ما حدث تحت قيادة مواطنه تشافي الذي 

فترة  خالل  تاريخية  إنجازات  بعد  برشلونة،  لتدريب  رحل 

وجيزة قضاها في قيادة الزعيم السداوي.

{ خوانما ليو{ من لقاء السد والدحيل األخير

في األرجنتين

تكريم غير مسبوق لميسي
جورجينيو يخرج 

من حسابات مانشيني

االتحاد البرازيلي ينتظر 

قرار ريال مدريد

يستعد ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، 

للحصول على تكريم استثنائي في األرجنتين نظرا 

لدوره القيادي والفني في التتويج بكأس العالم قطر 

.2022
ووفقا لقناة »tyc sports« األرجنتينية، فإن االتحاد 

األرجنتيني لكرة القدم يستعد لمنح البرغوث تكريما 

من نوع خاص، كونه أعظم رموز راقصي التانجو، بعد 

الفوز بلقب المونديال.

وأضافت أن االتحاد سينظم لقاء بين ميسي وممثلي 

أندية كرة القدم األرجنتينية، الفتة إلى أن ليو سيتناول 

اإلفطار مع القادة والعبي كرة القدم من 28 ناديا بدوري 

المحترفين.

وكشفت أن فكرة الحدث تتمثل في أن يكون ذلك تقديرا 

وتكريما جديدا لميسي، بعد اإلنجاز التاريخي في 

مونديال قطر.

وأتمت القناة بأن ممثلي األندية سيستغلون اللقاء مع 

ميسي لتقديم العديد من الهدايا المختلفة له، مثلما 

فعل رئيس ريفر بليت مع ليو قبل مباراة بنما، بملعب 

المونومينتال التي انتهت بفوز التانجو )-2 0( في اللقاء 

الذي وضع ميسي بصمته عليه بتسجيله للهدف 

الثاني.

الفني  المدير  أفاد تقرير صحفي بأن روبرتو مانشيني 

أمام  جديدة  بعناصر  للدفع  يستعد  إيطاليا،  لمنتخب 

مالطة.

ويحل منتخب إيطاليا، ضيفا على مالطة، اليوم األحد، 

ليورو  المؤهلة  التصفيات  من  الثانية  الجولة  إطار  في 

.2024
ووفقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، فإن جورجينيو 

العب وسط إيطاليا، لم يعد من ركائز مشروع األزوري.

يؤثر  لم  »جورجينيو  وأضافت 

أمام  إيطاليا  لعب  طريقة  في 

إنجلترا، وسيكون على دكة 

البدالء في مباراة مالطة«.

»جورجينيو  وتابعت 

51 لمسة فقط ضد  صنع 

لن  وإيطاليا  إنجلترا، 

تعتمد على ذكائه الكروي، 

خاصة  مبدعا  يعد  لم  ألنه 

بعد يورو 2020«.

أكد تقرير صحفي إيطالي أن كارلو أنشيلوتي، 

سيكون هو المدرب الجديد لمنتخب البرازيل.

وأعلن االتحاد البرازيلي، رحيل تيتي عن تدريب 

السيليساو، عقب توديع مونديال قطر من الدور 

يد  على  النهائي،  ربع 

كرواتيا.

صحيفة  وبحسب 

ديلو  جازيتا  »ال 

اإليطالية،  سبورت« 

البرازيلي،  االتحاد  فإن 

رحيل  انتظار  في 

تدريب  عن  أنشيلوتي 

أجل  من  مدريد،  ريال 

تعيينه مدربا.

تنطلق الخميس المقبل

»لونجين هذاب« إعالن جدول الجولة »13« لـ

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة جوالت قطر للفروسية لونجين 

التي   13 الـ  الجولة  منافسات  جدول  السادسة،  هذاب   -

الخميس  تنطلق  متتالية  أيام  ثالثة  مدار  على  ستقام 

المقبل، على ميدان لونجين الخارجي في الشقب - 

عضو مؤسسة قطر الذي ينظم البطولة بالتعاون 

والخماسي  للفروسية  القطري  االتحاد  مع 

الحديث. وتبدأ أول أيام هذه الجولة بمنافسات 

على  المستقبل  فرسان  لفئة  األول  المستوى 

للفئة  الثاني  المستوى  ثم  سم(،   80( ارتفاع 

اليوم  وفي  سم(،   90( ارتفاع  على  نفسها 

الثاني الجمعة المقبل تتواصل المنافسات 

منافسة  في  »الصغرى«،  األولى  بجولتين 

بارتفاع  الساعة  ضد  واحدة  جولة  من 

ثم  سم(،   115 إلى   100( من  حواجز 

من  »المتوسطة«،  بالجولة  تختتم 

جولة واحدة ضد الساعة بارتفاع 

سم(   135 إلى   120( من  حواجز 

لفئتي الفردي والفرق.

من   13 الـ  الجولة  وتختتم   

بإقامة  المقبل  السبت  البطولة 

ارتفاع  على  »المفتوحة«،  الجولة 

تعقبها  سم(،   125 إلى   115( حواجز 

المنافسات  ختام  في  الكبرى  الجولة 

من  سم(   145 إلى   130( ارتفاع  على  وتقام 

{ ميسيجولة واحدة مع جولة تمايز حاسمة.

كتب         عادل النجار

خسارة نصف نهائي كأس 
Ooredoo تزيد الضغط 

على المدرب اإلسباني

لم يظهر السد بصورته المعتادة هذا 
الموسم تحت قيادة المدرب اإلسباني 

خوان مانويل ليو »خوانما«، فالزعيم 
الذي توج بدرع الدوري في آخر موسمين 

دون أي خسارة، يعاني بصورة كبيرة 
في بطولة الدوري هذا الموسم، وربما 

يلتمس البعض العذر للفريق أنه 
لعب عدد من المباريات دون العناصر 

الدولية في بداية الموسم بسبب تواجد 
الدوليين مع المنتخب الوطني في 

معسكره استعدادا لكأس العالم 2022.

{ جورجينيو

{ أنشيلوتي

جيمس يغادر 
معسكر إنجلترا
قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، 

األسود  معسكر  من  تشيلسي  العبي  أحد  استبعاد 

الثالثة، بسبب اإلصابة.

أوروبا،  الالعبين في  انتقاالت  رومانو خبير  فابريزيو  وكتب 

على حسابه بموقع التواصل تويتر »عاد ريس جيمس إلى 

تشيلسي بسبب تعرضه إلصابة طفيفة في أوتار الركبة«.

لفحوصات  جيمس  ريس  »سيخضع  رومانو  وأضاف 

جديدة من قبل الجهاز الطبي لنادي تشيلسي«.

وكان منتخب إنجلترا قد تفوق على إيطاليا بنتيجة 

من  األولى  الجولة  في  الماضي،  الخميس   -1  2
التصفيات المؤهلة إلى كأس األمم األوروبية.

ويلتقي منتخب األسود الثالثة مع أوكرانيا، اليوم 

من  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  األحد، 

تصفيات يورو 2024.

في  مجموعته  إنجلترا،  منتخب  وتصدر 

نفس  وهو  نقاط،   3 برصيد  التصفيات 

رصيد مقدونيا الشمالية، أما إيطاليا 

نقاط  فبال  ومالطة  وأوكرانيا 

حتى اآلن.

}

ريس جيمس

}
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مـنتخبـنـا للشــاطئيـة
يـودع »تيبـيـك«

مكسيكو سيتي-    قنا- أنهى المنتخب 

الشاطئية  الطائرة  للكرة  القطري 

شريف  الثنائي  من  المكون  للرجال، 

المصنف  تيجان،  وأحمد  يونس 

بطولة  في  مشاركته  عالميا،  الثالث 

المكسيك،  في  المقامة      / »تيبيك« 

على  المصنفين  أفضل  بمشاركة 

المنتخب  وخاض  العالم.  مستوى 

دور  في  مباريات  ثالث  القطري 

المجموعات ضمن المجموعة األولى، 

»مول  النرويجي  الثنائي  ضمت  التي 

عالميا،  األول  المصنف  وسوروم« 

والثنائي اإليطالي كوتافافا ونيكوالي، 

وإنريكو  لوبو  دانييل  ومواطنيهما 

في  المنتخب  يوفق  ولم  روسي.. 

تحقيق أي فوز في هذه البطولة، التي 

ستختتم منافساتها اليوم/   األحد/   .

منتخب  أمام  المنتخب  وخسر 

شوط  مقابل  بشوطين  النرويج 

و21-16   19-21( نتائج  بواقع 

إيطاليا  منتخب  وأمام  و11-15(، 

نيكوالي  الثنائي  من  المكون   )1(

بواقع  رد  دون  بشوطين  وكوتافافا 

وأمام   ،)21  -  12 و   21  -  18( نتائج 

الثنائي  من  المكون  إيطاليا  منتخب 

بنتيجة  روسي  وإنريكو  لوبو  دانييل 

نتائج  بواقع  شوط  مقابل  شوطين 

)21 - 18 و 16 - 21 و 12 - 15 ( .

القطري  المنتخب  أن  إلى  يشار 

بالتصنيف  الثالث  المركز  في  يحل 

الدولي  االتحاد  أصدره  الذي  العالمي 

    /7,220   / برصيد  حديثا،  للعبة 

هولندا  منتخب  ثنائي  خلف  نقطة، 

برصيد  الثاني  وميوسن  بروير، 

/   7,380/    نقطة، بينما يتصدر الثنائي 
التصنيف  وسوروم«  »مول  النرويجي 

برصيد )9,120( نقطة.

المتوج  القطري،  المنتخب  وحقق 

أولمبياد  في  البرونزية  بالميدالية 

النتائج  من  العديد   ،2020 طوكيو 

األخيرة،  السنوات  في  المتميزة 

شريف  المتميز  الثنائي  بقيادة 

قدما  إذ  تيجان  وأحمد  يونس 

وجعلت  الجميع،  أبهرت  مستويات 

العالم  منتخبات  أوائل  من  المنتخب 

في التصنيف العالمي.

بحضور سعدون صباح الكواري

أكاديمية فيم الرياضية 
تكرم اتحاد السلة

الرياضية  فيم  أكاديمية  كرمت 

على  السلة  لكرة  القطري  االتحاد 

من  الثانية  النسخة  ختام  هامش 

المعسكر التدريبي للمدربة العالمية 

مالعب  في  المقام  براون  جيجي 

القطري لكرة السلة وبرعايته  االتحاد 

بمشاركة اكثر من مائة العب والعبة 

الشارقة  جامعة  سيدات  فريق  منهم 

في إطار جهود االتحاد لتطوير اللعبة. 

حمودة  أحمد  المهندس  قام  وقد 

المدير العام ألكاديمية فيم الرياضية 

الكواري  سعدون  األستاذ  بتسليم 

األمين العام التحاد السلة القطري درع 

االتحاد  لجهود  وعرفانا  شكرا  التكريم 

وهذا  عامة  السلة  كرة  للعبة  ودعمه 

المعسكر خاصة. 

حمودة  أحمد  المهندس  أكد  وبدوره 

الدور  وتقدر  تثمن  فيم  أكاديمية  أن 

القطري  االتحاد  به  يقوم  الذي  الفعال 

ودعم  اللعبة  تطوير  في  السلة  لكرة 

سيسهم  مما  الخاصة  األكاديميات 

للعبة  العام  بالمستوى  االرتقاء  في 

مزيد  لتنظيم  تطلعه  عن  معربا 

االتحاد  رعاية  تحت  الفعاليات  من 

ضوء  في  خاصة  السلة  لكرة  القطري 

هذه  مثل  من  والفائدة  الكبير  النجاح 

الفعاليات. 

السلة  لكرة  القطري  االتحاد  أن  يذكر 

الرياضية  بالتعاون مع أكاديمية فيم 

نظم مباراة ودية ما بين فريق سيدات 

القطري  والمنتخب  الشارقة  جامعة 

المباراة  هذه  شهدت  وقد  للسيدات 

ندية وإثارة من الفريقين.. وقد أعرب 

المسؤولون عن الفريقين عن رضاهم 

والفائدة  التجربة  هذه  عن  التام 

االحتكاكات  هذه  مثل  من  المستفادة 

وتبادل الخبرات متطلعين لمزيد من 

المستقبل  في  المباريات  هذه  مثل 

القريب.

الدوحة           $

مدينة خليفة أمام الكاس.. والوجبة يالقي لحويلة

دوري شباب قطر يصل نصف النهائي
المواجهات  من  مثيرة  جوالت  بعد 

المختلفة،  المراحل  في  القوية، 

من  النهائي،  نصف  الدور  إلى  وصوال 

من  السابعة  النسخة  منافسات 

القدم،  لكرة   2023 قطر  شباب  دوري 

االتحاد  عليها  ويشرف  ينظمها  والتي 

التابع  للجميع  للرياضة  القطري 

وتقام  والشباب،  الرياضة  لوزارة 

مبارياتها على مالعب التدريب بنادي 

السد الرياضي، وصل قطار البطولة 

خالل  من  الحسم  محطة  إلى  أخيرا 

سعيا  النهائي  نصف  الدور  مباراتي 

النهائية،  المباراة  إلى  للوصول 

تقام  وسوف  البطولة،  بلقب  والظفر 

النهائي  نصف  مرحلة  في  المباراتان 

تجمع  حيث  القادم،  األربعاء  يوم 

األولى بين فريقي مدينة خليفة وقناة 

التاسعة  الساعة  تمام  في  الكاس، 

فريقي  الثانية  تضع  بينما  مساًء، 

عند  لوجه  وجها  ولحويلة  الوجبة 

العاشرة مساء.

إلى  األربعة  الفرق  هذه  وصلت  وقد 

مشوار  عقب  النهائي،  نصف  الدور 

استمرت  قوية،  ومواجهات  طويل 

ألكثر من 9 جوالت على مدى الشهرين 

دور  مباريات  شهدت  وقد  الماضيين، 

لقاءات  الماضي  األربعاء  الثمانية، 

صعبة تميزت بالقوة والتحدي، كما 

على  أثرت  إدارية،  تطورات  شهدت 

نتائج المباريات، حيث قررت اللجنة 

المنظمة، لبطولة دوري شباب قطر، 

المقدم  االحتجاج  على  االطالع  وبعد 

من فريق مدينة خليفة،

فريق  ومن  برزان،  فريق  حق  في 

الوجبة على فريق الناصرية، بسبب 

إشراك العبين ال يحق لهم المشاركة 

النهائي،  ربع  الدور  مباريات  في 

النتائج  احتساب  يتم  أن  تقرر  فقد 

باعتبار فريق مدينة خليفة فائزا على 

فريق برزان 3/  0، وفريق الوجبة على 

الناصرية 0/ 3.

فوز  المرحلة  مباريات  بقية  وشهدت 

فريق  نظيره  على  الكأس  قناة  فريق 

فوز  هناك  كان  كما   ،1  /2 المايدة 

الفت لفريق لحويلة على فريق كلية 

األربعة  الفرق  لتتأهل   ،1   /3 الشرطة 

نصف  الدور  إلى  وتصعد  الفائزة 

النهائي لدوري شباب قطر.

»QNB« بمشاركة »4« صحف.. على كأس

»سوبر جرايد« على خط االنطالق.. اليوم

التاسعة  النسخة  اليوم  تنطلق 

على  جرايد  سوبر  بطولة  من 

كأس QNB والتي تستمر بدعم 

بمشاركة  الوطني  قطر  بنك  من 

لها  المؤسسة  األربع  الصحف 

والشرق  والراية  العرب  وهي 

النادي  ضيافة  في  وتقام  والوطن 

في  مالعبه  فتح  الذي  العربي 

أنشطة  الستقبال  رمضان 

العام  منذ  اإلعالمية  المؤسسات 

مع  ذلك  في  مستمر  وهو   2010
هو  يقدم  الذي  األهلي  النادي 

رمضان  في  المالعب  هذه  أيضا 

فيها  ليمارسوا  لإلعالميين 

المختلفة  الرياضة  األنشطة 

وعلى وجه الخصوص البطولتان 

وبطولة  جرايد  سوبر  الكرويتان 

الرمضانية. الصحافة 

وسوف يجمع اليوم األول للبطولة 

الشرق  جريدة  مع  العرب  جريدة 

على  الثاني  للعام  اللقب  حامل 

التوالي الساعة 2:45، فيما تجمع 

جريدة  فريق  الثانية  المباراة 

لقب  على  سابقا  الحاصل  الراية 

الوطن  جريدة  فريق  مع  البطولة 

سوبر  بلقب  الفوز  له  سبق  الذي 

مرات   4 منها  مرات  خمس  جرايد 

متتالية.

حسين  علي  الزميل  أكد  وقد 

عبدالله مدير بطولة سوبر جرايد 

من  الدعم  كل  تلقى  البطولة  أن 

الزميل  المنظمة  اللجنة  رئيس 

ونائب  المعرفي  عبدالعزيز 

الزميل  المنظمة  اللجنة  رئيس 

مشكور  وبدعم  عيسى  علي 

ومقدر ومستمر من البنك الوطني 

.QNB
هذه  إقامة  من  الهدف  إن  وقال 

في  العاملين  مشاركة  البطولة 

بخالف  فقط  األربع  الصحف 

الرمضانية  الصحافة  بطولة 

نسختها  في  تنطلق  سوف  التي 

الحادية عشرة بمشاركة ثماني 

فيها  ويسمح  إعالمية  مؤسسات 

من  محترفين  بمشاركة  النظام 

خارج المؤسسة وإعالميين وأبناء 

العاملين في المؤسسات  وإخوان 

اإلعالمية.

الدوحة           $

رئيس جهاز الكرة بالغرافة أهداه قميص النادي

كيروش يواصل زياراته لألندية

بن  محمد  الشيخ  سعادة  وأهدى 

الكرة  جهاز  رئيس  ثاني  آل  جاسم 

تذكارية  درعا  كيروش  كارلوس 

عليه  الغرافة  نادي  قميص  بجانب 

اسم المدرب.

الغرافة  بنادي  األول  الكرة  فريق  أدى 

الملعب  على  أمس،  مساء  تدريبا، 

للمواجهات  استعدادًا  الفرعي 

.QNB المقبلة من دوري نجوم

وشهد المران تواجد مدرب المنتخب 

الذي  كيروش  كارلوس  الوطني 

مع  وتحدث  المران  من  جزءًا  تابع 

مدرب الفريق.

كارلوس  البرتغالي  المدرب  ويعد 

المدربين  بين  من  كيروش 

الخبرة  وأصحاب  المخضرمين 

للمرة  حضورهم  سجلوا  الذين 

الرابعة في مونديال قطر 2022، وهو 

الذي كان له شرف قيادة المنتخب 

بمونديال   2010 عام  البرتغالي 

جنوب افريقيا، ثم مونديال البرازيل 

االيراني،  المنتخب  مع   2014 عام 

ويتأهل  المنتخب  نفس  ليقود 

 ،2018 معه إلى مونديال روسيا عام 

البرتغالي  للمدرب  باالمكان  وكان 

كانت  خامسة  مشاركة  يحقق  ان 

التدريبي،  سجله  في  ستكتب 

افريقيا  قاد منتخب جنوب  لو  وذلك 

2002 الذي أقيم بكوريا  في مونديال 

سيكون  وكان  واليابان،  الجنوبية 

مشاركة  المدربين  أعلى  بين  من 

في البطولة العريقة.

جنوب  منتخب  كيروش  وقاد 

وأهله  التصفيات  في  افريقيا 

من  أيام  قبل  واعتذر  للمونديال 

استقالته  وقدم  البطولة  انطالق 

مشاركة  أول  نفسه  على  ليضيع 

عام  حتى  لينتظر  بالمونديال  له 

2010 ويقود منتخب بالده البرتغال 
كوكبة  مع  ويظهر  القاري  للمحفل 

من المدربين.

عامه  بلغ  الذي  البرتغالي  خاض 

السبعين في األول من آذار /  مارس، 

أربع  العالم  كأس  نهائيات  غمار 

وثالث  بالده  منتخب  مع  مرة  مرات، 

عليها  أشرف  التي  إيران  مع  مرات 

لعقد من الزمن على فترتين.

كيروش  المدرب  سجل  وان  وسبق 

زيارات لعدد من األندية، منها أندية 

ظل  في  والدحيل..  والسد  العربي 

في  البرتغالي  المدرب  سياسة 

التعرف على االجهزة الفنية ومعرفة 

قدرات وامكانيات العبي األندية قبل 

توليه  بعد  األولى  للقائمة  اختياره 

للمنتخب  الفني  المدير  منصب 

خلفا  القدم  لكرة  األول  القطري 

خاض  الذي  سانشيز  لالسباني 

بطولة  األول  الوطني  منتخبنا  مع 

نتائجه  وجاءت  قطر2022  مونديال 

غير مرضية.

قام البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني 
للعنابي بزيارة لنادي الغرافة ومتابعة تدريب 

الفهود، في إطار زياراته الميدانية لألندية 
القطرية. 

كتب        عوض الكباشي

بعد خوض »3« مباريات

اليوم ختام
منافسات
البطولة
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المايدة يفوز على الوجبة ولحويله يتخطى حامل اللقب

المفاجآت تظهر ببطولة الكاس

نسختها  في  الرمضانية  الكاس  بطولة  في  اإلثارة  تواصلت 

الثالثة عشرة والمقامة حاليا على مالعب أسباير )ملعب رقم 

5( وسط أجواء مثيرة وحضور جماهيري كبير.
بداية  لحويلة  فريق  حقق  الحديدة  الرابعة  المجموعة  ففي 

افتتاح  في  اللقب(  )حامل  المعمورة  فريق  على  بالفوز  قوية 

عمير  الالعب  سجله  رد  دون  بهدف  المجموعة،  مباريات 

41، وأدار المباراة صالح الحربي وساعده  عيسى في الدقيقة 

مامادو وعلى حسين والحكم الرابع مالك جودة.

وتمكن فريق المايدة من تحقيق أولى مفاجآت البطولة بالفوز 

على الوجبة 2/  1، في مباراة مثيرة ظلت نتيجتها معلقة حتى 

اللحظات األخيرة.

وتقدم فريق الوجبة بهدف عن طريق فهد الكربي في الدقيقة 

في  الله  عبد  سلمان  طريق  عن  بالتعادل  رد  المايدة  لكن   ،5
لفريق  الفوز  منح  في  علي  خالد  يسهم  أن  قبل   ،17 الدقيقة 

في  نقاط   3 أول  على  ليحصل   ،31 الدقيقة  في  المايدة 

المجموعة األولى يتساوى بها مع فريق الشحانية الذي تغلب 

مالك  المباراة  وأدار  البطولة،  من  األول  اليوم  في  صالل  أم  على 

صالح  الرابع  والحكم  حسن  وعلي  مامادو  وساعده  جودة  أبو 

غاية  في  مواجهتين  اليوم  األولى  المجموعة  وتشهد  الحربي. 

األهمية حيث يلتقي الشحانية مع الوجبة في مباراة التأكيد 

التعويض  ومباراة   ،2-4 صالل  أم  على  فاز  الذي  للشحانية 

للوجبة خاصة أن الخسارة تعني وداع البطولة رسميا، فيما 

يلعب أم صالل مع المايدة حيث يسعى المايدة للفوز الثاني 

على التوالي في الوقت الذي السبيل أمام أم صالل سوى الفوز.

الرميلة  كشر  الثانية  المجموعة  ضمن  ثالثة  مباراة  وفي 

افتتح  أن عنيزة  وبالرغم من   1-8 أنيابه واكتسح عنيزة  عن 

إال أن  7 عن طريق يحيى سعد  الدقيقة  التسجيل مبكرا في 

الرميلة عاد بمهرجان أهداف عن طريق مشعل قاسم 4 أهداف 

وعبدالعزيز   )48  ،41  ،40  ،38( الدقائق  في  هاتريك«  »سوبر 

 )45( علي  وعبدالعزيز   )23( محمد  وعبدالرحمن   )12( علوي 

من  مكون  تحكيم  طاقم  المباراة  وأدار   ،)47( جاسم  ومحمد 

عبدالرحيم  وبلقاسم  شيكوزي  ومساعديه  براحة  محمد 

والحكم الرابع سعيد محسن.

أمام برزان في مباراة يبحث فيها برزان  اليوم  الرميلة  ويلتقي 

عن فوزه األول بعد تعادله في الجولة األولى مع مدينة خليفة 

جدارته  إلثبات  جديدة  فرصة  أمام  الرميلة  سيكون  بينما 

بالفوز الكبير الذي حققه على برزان.

من جانبه أشاد علي جاسم المفتاح مدير البطولة بالمستوى 

نسختها  في  البطولة  منافسات  عليه  ظهرت  الذي  المميز 

»شاهدنا  وقال:  كبير،  بنجاح  تتواصل  والتي  الحالية، 

مباريات قوية في اليوم الثاني للبطولة ورأينا كرة قدم رائعة 

المستوى  على  سواء  مستوى،  أعلى  على  العبين  وظهور 

الخططي أو البدني.

وأشار إلى أن اختيار الفرق الـ 16 المشاركة في البطولة يأتي 

ظهور  سبب  وهو  البطولة  في  للمشاركة  التقديم  بأسبقية 

أسماء جديد ويعد ذلك أمرا جيدا للبطولة، ولدينا فريق ثابت 

هو فريق الكاس المستضيف للبطولة، فيما يتم اختيار باقي 

الفرق باإلضافة إلى تواجد 3 فرق على قائمة االنتظار في حال 

شرق  فريق  مع  حدث  ما  وهو  المشاركة  عن  فريق  أي  تراجع 

فريق  مشاركة  نتمنى  وكنا  الدفنة،  فريق  منه  بدال  وشارك 

جماهيرية  قاعدة  له  أن  خاصة  النسخة  بهذه  خالد  عين 

كبيرة.

وأشار المفتاح إلى أن النسخة الحالية لن تشهد أي مفاجآت 

باللقب،  المعمورة  بتتويج  الماضية  النسخة  حدث  مثلما 

سيتوج  من  هو  حقيقية  قدم  كرة  سيقدم  الذي  والفريق 

باللقب، مشيرا إلى أنه حاليا يصعب التوقع بالفائز باللقب 

سنرى  وبالتالي  اآلن  حتى  تلعب  لم  الفرق  أغلب  أن  خاصة 

يكون  أن  يستحق  الذي  الفريق  على  لنتعرف  الفرق  مستوى 

مرشحا بقوة للفوز باللقب هذا الموسم.

 البلوشي: المايدة الحصان األسود 
كبيرة  سعادة  المايدة  فريق  مدرب  البلوشي  سعيد  أبدى 

للغاية بالفوز على الوجبة وقال: الحمد لله على الفوز وأشكر 

بالفوز  تكلل  والذي  قدموه  الذي  الكبير  الجهد  على  الالعبين 

باللقب،  للفوز  بقوة  المرشح  الوجبة  مثل  قوي  فريق  على 

المباراة  ولكن  كامل  بشكل  مستوانا  نقدم  لم  أننا  صحيح 

كانت صعبة أمام فريق وصل مرتين إلى النهائي.

وأضاف: »الفريق سيظهر بصورة أفضل في المباريات المقبلة 

وهدفنا التأهل للدور المقبل ومواصلة المشوار، ونعد أن يكون 

المايدة الحصان األسود في البطولة«.

علي المفتاح: الفريق األفضل سيتوج باللقب

»3« مباريات في افتتاح المنافسات اليوم بحديقة أسباير

$ الدوحة

{ علي جاسم المفتاح

البطولة متواصلة في نسختها السادسة واألربعينبمشاركة »12« فريقا

الجالية السودانية تواجه األردنية بدورة صالح صقرانطالق بطولة »إكبس« الشاطئية الرمضانية

اليوم  أسباير  حديقة  تشهد 

بطولة  من  األولى  النسخة  انطالق 

»إكبس« للكرة الطائرة الشاطئية 

ستقام  التي  الرمضانية، 

فريًقا.   12 بمشاركة  منافساتها، 

حتى  مارس،   26 من  الفترة  خالل 

 3 مطلع أبريل المقبل. وتقام اليوم 

مباريات يلتقي الزبارة مع الريان في 

الشعب  مع  ومريخ  مساًء،  الـ9:00 

مع  والوكرة  مساًء،  الـ10:00  في 

الـ11:00  في  المعلومات  تحدي 

من  األولى  النسخة  وتأتي  مساًء. 

مع   ،»LOOM« شركة  تنظيم 

االتحاد القطري للرياضة للجميع، 

الرعاة  زون  أسيابر  وأكاديمية 

 Sport Acceleratorو الرسميين، 

Qatar Business District، والمدينة 

 ،OUTBOXو لإلعالن،  الرياضية 

وكيوبيك،  العمادي،  ومجموعة 

 ،SOCAST البالتيني،  الراعي 

وألوان الخليج، وباس للتوصيل، و

kobeco concept، وapplab، الراعي 
الشريك  الخيرية  وقطر  الذهبي، 

اإلنساني.

12 فريقا
للبطولة  المنظمة  اللجنة  أعلنت 

والتي  األولى  النسخة  قرعة  عن 

أربع  على  الـ12  الفرق  تقسيم  تم 

المجموعة  ضمت  مجموعات، 

األولى فرق: الريان، والزبارة، وكلية 

الثانية  والمجموعة  الشرطة، 

ومريخ،  الشعب،  فرق:  ضمت 

الثالثة  والمجموعة  وزكريت، 

المعلومات،  تحدي  فرق:  ضمت 

أما  الذهبي،  والصقر  والوكرة، 

فرق:  فضمت  الرابعة  المجموعة 

المرقاب، والرسمي، والعزم.

مباريات الغد
غدًا  البطولة  مباريات  وتستكمل 

مباريات  ضمن  مباريات   3 بإقامة 

يلتقي  حيث  المجموعات،  دور 

الـ9:00  في  المرقاب  مع  الرسمي 

الزبارة  مع  الشرطة  وكلية  مساًء، 

مع  وزكريت  مساًء،  الـ10:00  في 

مريخ في الـ11:00 مساًء، وفي اليوم 

مع  الذهبي  الصقر  يلتقي  التالي، 

والعزم  مساًء،  الـ9:00  في  الوكرة 

مساًء،  الـ10:00  في  الرسمي  مع 

في  الريان  مع  الشرطة  وكلية 

المقبل،  واألربعاء  مساًء،  الـ11:00 

في  الشعب،  مع  زكريت  يلتقي 

الذهبي  والصقر  مساًء،  الـ9:00 

الـ10:00  في  المعلومات  تحدي  مع 

في  المرقاب  مع  والعزم  مساًء، 

الـ11:00 مساء.

دورة  منافسات  تتواصل 

الرمضانية  صقر  صالح 

 46 رقم  نسختها  في 

على  يوميا  تقام  والتي 

الدوحة  استعد  مالعب 

في  اليوم  يلتقي  حيث 

الجالية  األولى  المباراة 

الجالية  مع  السودانية 

االردنية.

الثانية  المباراة  وفي 

جانبيها  فريق  يلعب 

قطر  نانيس  فريق  مع 

المجموعة  ضمن 

وكانت  الثالثة.. 

األول  اليوم  مباريات 

فوز  عن  اسفرت  قد 

الصومالية  الجالية 

ال  مقابل  بهدفين 

حساب  على  شيء 

في  لبنان  سيدارز 

والتي  األولى  المباراة 

كبيرا  تفوقا  شهدت 

وندية  للفريقين 

مدار  على  مثيرة 

ان  اال  اللقاء  شوطي 

فريق  اللقب  حامل 

الجالية الصومالية 

تحقيق  استطاع 

الفوز بهدفين.

للجالية  األول  الهدف  أحرز 

عبدالله  احمد  الالعب  الصومالية 

الهدف  أحرز  فيما   24 الدقيقة  في 

الدقيقة  في  ديابي  ابوبكر  الثاني 

الصومالية  الجالية  ليحصد   )60(

اول نقاط نقاط المجموعة األولى.. 

وفي المباراة الثانية

بهدفين  الفوز  مشيرب  فريق  حقق 

فريق  حساب  علي  شي  ال  مقابل 

الالعب  األول  الهدف  أحرز  الماسة. 

الهدف  ووأحرز  تيدي  إيفانس 

حبار  الدين  صالح  الالعب  الثاني 

من  للمباراة  االخيرة  الدقيقة  في 

البطولة  في  ويشارك  جزاء.  ركله 

 4 إلى  الفرق  وقسمت  فريقا.   16
مجموعات تضم المجموعة األولى 

الصومالية  الجالية  من:  كال 

والماسة  اللبنانية  الجالية 

ومشيرب وتضم المجموعة الثانية 

والجالية  كافود  شركة  من:  كال 

الموريتانية  والجالية  الكينية 

الثالثة  والمجموعة   R.T.Cو

السودانية  الجالية  من  كال  تضم 

 Matesو االردنية وجامبيا  والجالية 

Qatar Hindia والمجموعة الرابعة 
السورية  الجالية  من  كال  تضم 

وفريق  اليمنية  والجالية  وأوزيل 

صالح،  عمران  وأكد  النصر. 

أن  البطولة،  على  العام  المشرف 

اإلثارة  من  تخلو  لن  المنافسات 

المشاركة  الفرق  قوة  ظل  في 

التي  الفرق  أو  الجاليات  من  سواء 

والشركات،  الجهات  بعض  تمثل 

البطولة  أن استمرارية  إلى  مشيرا 

واعتبر  أهدافها.  أهم  أحد  هي 

صالح  لبطولة  بات  أنه  صالح، 

في  كبير  إرث  الرمضانية  صقر 

طويلة  سنوات  مدار  وعلى  قطر، 

قدمت البطولة الكثير من الالعبين 

والثانية،  األولى  الدرجتين  لفرق 

من  كبير  باهتمام  تحظى  حيث 

الذين  األندية  في  الكشافين  قبل 

مبارياتها،  متابعة  على  يحرصون 

البطولة  جماهيرية  جانب  إلى 

بالشكر  متوجها  منافساتها،  وقوة 

على  القدم  لكرة  القطري  لالتحاد 

السبل  وكافة  الموفر،  الدعم 

على  الحفاظ  أجل  من  المقدمة 

استمرارية هذه البطولة.

عوض الكباشي كتب
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أ.ف.ب - تبحث إنجلترا عن فوزها الثاني تواليًا 

القدم،  كرة  في   2024 أوروبا  كأس  تصفيات  في 

تنوي  فيما  األحد،  اليوم  الجريحة  أوكرانيا  أمام 

ويطمح  لمالطا،  زيارتها  في  التعويض  إيطاليا 

في  رونالدو  كريستيانو  المخضرم  البرتغالي 

تعزيز أرقامه القياسية.

انطلقت الجولة األولى من التصفيات الخميس، 

وفيما ضمنت ألمانيا المضيفة خوض النهائيات 

يوليو  و14  يونيو   14 بين  أرضها  على  المقررة 

تستمر  تصفيات  منتخبًا   53 يخوض   ،2024
حتى مارس المقبل.

إيطاليا  تخطيه  وبعد  الثالثة،  المجموعة  في 

2-1 الخميس، يستقبل منتخب  في عقر دارها 

التاريخي،  ويمبلي  ملعب  على  الثالثة«  »األسود 

في  األولى  مباراتها  تخوض  التي  أوكرانيا 

التصفيات.

وكان القائد هاري كين قاد إنجلترا إلى الفوز على 

ايطاليا حاملة اللقب بتسجيله الهدف الثاني من 

ركلة جزاء، ليصبح الهداف التاريخي لبالده )54 

هدفًا( بعد فضه الشراكة مع واين روني.

القاري  باللقب  المتوج  أتزورا«،  »سكوادرا  وينتقل 

صيف 2021، إلى مالطا العائدة من خسارة على 

أرض مقدونيا الشمالية 2-1.

كريستيانو مستمر بقّوة 

على غرار كين القياسي، دخل البرتغالي رونالدو 

اللعبة، بانفراده بالرقم القياسي العالمي  تاريخ 

لعدد المباريات الدولية )197(، متخطيا الكويتي 

في  القياسي  الرقم  إلى  فأضافه  المطوع،  بدر 

هدفًا،   120 إلى  عّززه  الذي  الدولية  األهداف  عدد 

على  الكبير  الفوز  في  ثنائية  تسجيله  بعد 

ليشتنشتاين المتواضعة 0-4.

سيكون االختبار الثاني للمدرب الجديد اإلسباني 

لوكسمبورغ  أرض  على  مارتينيز،  روبرتو 

ضمن  سلوفاكيا  أرض  على  سلبًا  المتعادلة 

المجموعة العاشرة.

مبابي يسّجل كالعادة 

في   0-4 هولندا  على  الساحق  فوزها  وبعد 

الجديد  »الكابتن«  بقيادة  فرنسا  تحّل  باريس، 

ضمن  االثنين  أيرلندا  على  مبابي  كيليان 

المجموعة الثانية.

بفوز  التصفيات  قطر  مونديال  وصيف  واستهل 

خمسة  عنها  غاب  التي  هولندا  على  كاسح 

مهاجم  أبرزهم  فيروسية،  عدوى  بسبب  العبين 

بايرن  ومدافع  جاكبو  كودي  اإلنجليزي  ليفربول 

بعد  وذلك  ليخت،  دي  ماتيس  األلماني  ميونيخ 

إصابة العب وسط برشلونة اإلسباني فرنكي دي 

يونج ومهاجم أياكس ستيفن بيرخفين.

عقده  الممّدد  ديشامب،  ديدييه  المدرب  وكان 

مع الزرق، قد عّين مبابي قائدًا بداًل من الحارس 

النسق  على  فحافظ  لوريس،  هوجو  المعتزل 

هداف  لقب  إحرازه  شهد  الذي  التسجيلي 

في  جديدتين  إصابتين  بتوقيع  المونديال، 

الشباك الهولندية.

لكن  أرضنا،  على  الفوز  الهام  »من  ديشامب  قال 

نخوض مباراة أخرى بعد ثالثة أيام. لن نحظى 

وستكون  التالية  المباراة  لتحضير  كاف  بوقت 

من نوع مختلف هناك«.

عام  إلى  فرنسا  على  أليرلندا  األخير  الفوز  ويعود 

1981 في دبلن )2-3(.
في المقابل، تبحث هولندا عن تعويض سريع، 

والتي  المتواضعة،  طارق  جبل  تستقبل  عندما 

األكبر  الجمعة  كاتشارو  لي  العبها  أصبح 

يخوض مباراة في التصفيات القارية عن 41 عامًا 

و176 يومًا.

 ،2024 مارس  حتى  المقررة  التصفيات  ونتيجة 

المجموعات  من  كل  ووصيف  بطل  سيتأهل 

العشر مباشرة إلى النهائيات.

من  فتتأهل  المتبقية،  الثالثة  المنتخبات  أما 

األمم  بدوري  مرتبط  أوف(  )بالي  ملحق  خالل 

األوروبية 2022-2023 ويقام في الفترة من 21 إلى 

26 مارس 2024.

إيطاليا وهولندا يبحثان عن رّد سريع في تصفيات يورو »2024«

إنجلترا وفرنسا يسعيان للفوز الثاني

{ من مباراة إنجلترا وإيطاليا{ من مباراة فرنسا وهولندا

مهاجم 
مانشستر يونايتد:

مارسيال 
منحني الفرصة

مانشستر  مهاجم  فيجهورست  فاوت  اعترف 

استفادة  أقصى  تحقيق  من  تمكن  بأنه  يونايتد، 

أن زميله  إلى  الفريق، الفًتا  إلى  المفاجئ  انتقاله  من 

لإلصابة،  دائًما  معرض  مارسيال  أنطوني  الفرنسي 

بحسب تعبيره.

الدولي  وبدأ 

جميع  الهولندي 

منذ   ،18 الـ  المباريات 

سبيل  على  انتقاله 

مانشستر  إلى  اإلعارة 

فترة  خالل  يونايتد 

الشتوية  االنتقاالت 

األخيرة.

ولم يكن فيجهورست شديد 

بانتظام  لعبه  حول  التفاؤل 

مانشستر  صفوف  في 

قدرة  عدم  لكن  يونايتد، 

االحتفاظ  على  مارسيال 

موقعا  منحه  بجاهزيته 

المدرب  قيادة  تحت  أساسيا 

إريك تين هاج.

في  فيجهورست،  وقال 

صحيفة  نقلتها  تصريحات 

هاج  تين  قاله  ما  »كل  »ميرور«: 

يحتاج  أنه  هو  الفريق(،  )مدرب 

يتناسب  أن  يمكن  مهاجم  إلى 

كما  الصورة  يرسم  لم  أنه  المؤكد  من  اللعب..  في  طريقته  مع 

لكنه  جيد،  بشكل  يعمل  وكان  مهاجمه  مارسيال  كان  اآلن..  هي 

يتعرض لإلصابة دائًما«.

{ فاوت فيجهورست

لوكاكو يرد على منتقديه

{ لوكاكو

بتسجيله  منتقديه  على  رد  قد  يكون  أن  لوكاكو،  روميلو  يتمنى 

هاتريك، في المباراة التي فاز بها المنتخب البلجيكي على السويد 

في تصفيات يورو 2024.

األندية  مستوى  على  سهل  بشكل  أهدافا  لوكاكو  يسجل  ولم 

هذا الموسم، وعاد لوكاكو إلنتر ميالن، وسجل 3 مرات فقط في 

الدوري اإليطالي، بسبب تعرضه لإلصابة. حيث قال الهداف 

التاريخي للمنتخب البلجيكي »لم تكن مباراة سهلة، نشعر 

بالرضا تجاه األداء«. وأضاف »أنا سعيد بالمشاركة وإظهار 

ما يمكنني فعله«.. وأشار لوكاكو إلى أن العالم الخارجي 

كان مشكلة لبلجيكا في كأس العالم 

قطر 2022، حيث كان يأمل بعد 

من  الخروج  السويد،  مباراة 

دور المجموعات.

تصريحات  في  وقال 

صحيفة  أوردتها 

»كنت  إن  إل  إتش 

للمرة  للغاية.  حزينا 

أنفسنا  نترك  األولى 

العالم  بأصوات  نتأثر 

الخارجي«.

كريستينسن يغيب عن الكالسيكو
مدافعه  مؤخرا  لها  تعرض  التي  اإلصابة  طبيعة  عن  أمس  برشلونة  أعلن 

الدنماركي، أندرياس كريستينسن.

»تويتر«:  على  الرسمي  حسابه  عبر  بيان  في  الكتالوني،  النادي  وقال 

أندرياس  األول،  الفريق  لالعب  أجريت  التي  الفحوصات  »أظهرت 

كريستينسن، أنه مصاب في العضلة النعلية بالساق اليسرى«.

في  متاح  غير  »الالعب  وتابع: 

عودته  وموعد  المباريات، 

يعتمد على إيقاع تعافيه من 

اإلصابة«.

كريستينسن،  كان 

تعرض إلصابة عضلية، 

منتخب  مواجهة  خالل 

مع  الدنمارك  بالده 

ليغيب  فنلندا، 

لقاء  عن  بذلك 

كازاخستان المقرر 

المقبل،  األحد 

التصفيات  ضمن 

ليورو  المؤهلة 

.2024
ويستقبل برشلونة 

غريمه ريال مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب 

لحساب  المقبل،  أبريل  من  الخامس  في  نو، 

إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

إن  مؤخرا،  صحفية  تقارير  وقالت 

لفترة  المالعب،  عن  سيغيب  كريستينسن 

يلحق  لن  وبالتالي  أسابيع،  و4   3 بين  تتراوح 

بموقعة الكالسيكو.

{ كريستينسن

إبراهيموفيتش 
يدخل التاريخ

أصبح السويدي زالتان إبراهيموفيتش، ثاني أكبر 

خالل  اليورو،  تصفيات  في  مباراة  يخوض  العب 

خسارة بالده أمام بلجيكا بثالثية دون رد.

السويد  مدرب  ودفع 

أندرسون،  ياني 

في  ميالن  بمهاجم 

من  بدال   73 الدقيقة 

في  وهو  أيزاك،  ألكسندر 

سن 41 عاما و172 يوما.

لي  خلف  إبرا  ويأتي 

كاسكيارو العب جبل طارق، 

منتخب  مباراة  خاض  الذي 

 41 سن  في  اليونان،  أمام  بالده 

عاما و176 يوًما. 

لكن إبراهيموفيتش ال يزال متقدًما 

السابق،  القياسي  الرقم  حامل  على 

زوف  دينو  اإليطالي  المرمى  حارس 

مايو/آيار   29 في  السويد  ضد  لعب  الذي 

1983 بعمر 41 عاما و3 أشهر ويوًما واحًدا.
عاما،   40 من  يقرب  لما  صامدا  زوف  رقم  وظل 

من  طارق،  جبل  العب  كاسكيارو  لي  تمكن  حتى 

تجاوزه. . يذكر أن زالتان إبراهيموفيتش بات أكبر العب يسجل هدفا في الدوري 

اإليطالي، عندما هز الشباك في الخسارة 1-3 أمام أودينيزي.

{ إبراهيموفيتش

أوليفر كان:

إقالة ناجلسمان بسبب النتائج

بايرن  إدارة  مجلس  رئيس  قال 

أمس  كان،  أوليفر  ميونخ، 

السابق  المدرب  إن  السبت، 

ناجلسمان،  يوليان  للفريق، 

تذبذب  بسبب  منصبه  من  أقيل 

خالل  كان،  وأضاف  المستوى.. 

توماس  تقديم  قبل  صحفي  مؤتمر 

الجديد:  الفريق  مدرب  توخيل، 

النجاح  حماية  هي  »مسؤوليتنا 

نتساءل  أن  علينا  وتوجب  الرياضي، 

عن سبب تذبذب مستوى الفريق«.

إثر  عاطفيا،  يكن  لم  القرار  أن  وأكد 

باير  أمام  الماضي  األحد  هزيمة 

تحليل  بعد  جاء  وإنما  ليفركوزن، 

أعقب كل الشهور الماضية.

وواصل: »لو أنه قرار عاطفي، التخذناه 

بعد  اتخذناه  لكننا  االثنين،  يوم 

تحليل وتفكير.. عززنا الفريق، لدينا 

لكن  أوروبا،  في  الفرق  أفضل  أحد 

استمرارية المستوى غائبة«.

تعادالت  بثالثة  العام  »بدأنا  وتابع: 

وفزنا  مباريات  ثالث  وخسرنا 

مع  يتماشى  ال  هذا  بخمس.. 

االستمرارية،  إلى  نطمح  طموحنا.. 

مباراة  مثل  مباريات،  في  ورأينا 

وهو  الفريق  جيرمان،  سان  باريس 

يظهر قدراته فعال«.

{ أوليفر كان وناجلسمان

توخيل يعقد مهمة برشلونة
ضربة  ميونخ،  بايرن  مدرب  توخيل،  توماس  وجه 

الصيف  مميزة،  صفقة  إبرام  تجاه  برشلونة  لمخطط 

المقبل.

بالتعاقد  يحلم  برشلونة  فإن  »سبورت«،  لصحيفة  ووفقا 

مع جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي، المعار حاليا إلى 

بايرن ميونخ، مع أحقية الشراء نظير 70 مليون يورو.

يعيش  كان  كانسيلو  جواو  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 

جوليان  السابق  المدرب  قيادة  تحت  صعبة  فترة 

عن  للرحيل  طريقه  في  كان  لذلك  ناجلسمان، 

بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري.

الفني  الجهاز  تغيير  أن  »سبورت«  وأوضحت 

وقد  الوضع،  سيغير  توخيل،  مع  والتعاقد 

كانسيلو،  بخدمات  البافاري  الفريق  يحتفظ 

كان  برشلونة  أن  وذكرت  المقبل..  الموسم 

راتبه،  خفض  على  كانسيلو  يوافق  بأن  يحلم 

ضمه  مفاوضات  في  الكتالوني  النادي  يدخل  حتى 

من مانشستر سيتي، الصيف المقبل، مستغال توتر 

عالقته مع المدرب بيب جوارديوال.
{ توخيل
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بعدم  الناس  جميع  »أناشد  الرسالة  تقول 

رمضان  في  والملونة  الغازية  المشروبات  شرب 

الطويل  اليوم  أن  بسبب  وذلك  اإلفطار،  وقت  في 

تناول  وأن  الكليتين،  جفاف  يسبب  الصيام  من 

المشروبات الغازية الباردة بشكل مفاجئ يؤدي 

الكلى، لذا نرجو عدم شربها وتجنبها  إلى فشل 

ومنقوع  والعسل  بالماء  واستبدالها  نهائيا 

الفواكه المجففة كالتين والمشمش والعصائر 

الطازجه، هذه رسالتي لك وألفراد عائلتك أكتبها 

لك من عيادتي في قسم أمراض الكلى«.

وليس موضحا ال صاحب الرسالة وال مصدرها أو 

تاريخها، وهل هو طبيب فعال كما يزعم.

الصيام  بعد  الغازية  المشروبات  تناول  هل 

يسبب فشل الكلى؟

على  تؤثر  ال  الغازية  فالمشروبات  ال،  الجواب: 

تناول  بين  عالقة  توجد  وال  الصيام،  بعد  الكلى 

هذه المشروبات وفشل الكلى.

أضرار المشروبات الغازية على الكلى
الغازية  المشروبات  استهالك  بين  الربط  تم 

وحصى  الدم  ضغط  وارتفاع  السكري  ومرض 

الكلى، وجميعها عوامل خطر لإلصابة بأمراض 

المزمنة. الكلى 

حمض  على  الكوال  مشروبات  تحتوي 

الجهاز  في  بتغيرات  يرتبط  الذي  الفوسفوريك 

لدراسة  وفقا  إذ  الكلى،  حصوات  تعزز  البولي 

يرتبط شرب عبوتين أو أكثر من الكوال - سواء 

خطر  بزيادة  اليوم  في  المحالة-  أو  العادية 

اإلصابة بأمراض الكلى المزمنة.

شرب  فإن   ،2014 في  نشرت  لدراسة  ووفقا 

السكر  من  الخالية  الكوال  مشروبات  من  الكثير 

له  يكون  قد  الغازية  المشروبات  من  غيرها  أو 

آثار على الصحة، بما فيها الكلى، فقد تراجعت 

وظائف الكلى على مدى عقدين من الزمان لدى 

المشروبات  من  العديد  تناولن  الالئي  النساء 

الغازية المخصصة للحمية يوميا.

صودا  يشربن  لم  الالئي  بالنساء  ومقارنة 

الدايت كان لدى النساء الالئي يشربن الصودا 

30 % في وظائف الكلى  انخفاض أكبر بنسبة 

خالل 20 عاما.

وشملت الدراسة أكثر من 3 آالف امرأة شاركن 

20 عاما أو أكثر، وفي البداية  في الدراسة لمدة 

الكلى  بوظائف  يتمتعن  النساء  جميع  كانت 

أستاذة  لين  جولي  للدكتورة  وفقا  الصحية، 

جامعة  في  الطب  بكلية  الطب  في  مساعدة 

هارفارد وطبيبة بمستشفى بريغهام والنساء.

الدايت
دايت  الصودا  من  واحدة  عبوة  تناول  يؤد  لم 

من  أكثر  الكلى  وظائف  خفض  إلى  يوميا 

أو  اثنين  شرب  أن  يبدو  ذلك  ومع  المعتاد، 

»الدايت« يسبب  الغازية  أكثر من المشروبات 

مشاكل.

في  انخفاض  من  دايت  الصودا  شاربو  عانى 

لوظيفة  مهم  )مقياس  الكبيبي  الترشيح  معدل 

الترشيح  معدل  يميل  العمر  تقدم  ومع  الكلى(، 

الكبيبي إلى االنخفاض قليال.

الصودا  يشربن  الالئي  النساء  لدى  لكن 

معدل  أضعاف   3 االنخفاض  معدل  كان  دايت 

المشروبات  يشربن  لم  الالئي  لدى  االنخفاض 

الغازية الخاصة بالحمية.

 Glomerular( الكبيبي«  الترشيح  و»معدل 

Filtration Rate GFR( يقيس كمية الدم التي 
بوحدة  ويقاس  دقيقة،  كل  الكلى  تصفيها 

انخفض  وكلما  دقيقة(،  )مل/   بالدقيقة  مليلتر 

مستوى  انخفض  الكبيبي  الترشيح  معدل 

وظائف الكلى، وفق لمايو كلينيك.

يشربن  لم  اللواتي  النساء  عانت  وقد 

معدل  في  انخفاض  من  الغازية  المشروبات 

في  واحد  مليلتر  بنحو  الكبيبي  الترشيح 

لدى  ولكن  الـ40،  سن  بعد  سنويا  الدقيقة 

انخفض  دايت  الصودا  تناولن  الالئي  النساء 

مليلترات   3 بمقدار  الكبيبي  الترشيح  معدل 

هو  الماء  يكون  قد  لذلك،  بالسنة،  الدقيقة  في 

أفضل ما يمكن شربه.

المشروبات الغازية 
في رمضــــــــــــــان

تتناقل بعض 
وسائل التواصل 

االجتماعي رسالة 
تحذر من تناول 

المشروبات الغازية 
على اإلفطار بعد 

الصيام، زاعمة 
أن ذلك يؤدي إلى 

فشل الكلى، فما 
مدى صحة ذلك؟

تقول الرسالة »أناشد جميع 

انخفاض الوزن ليس حتميا

»رمضان ريجيم أوتوماتيكي، فأنت في شهر الصيام ستخسر 

5 كيلوغرامات دون أي مجهود يذكر منك«، ما مدى صحة هذا 
الزعم؟

الجواب هو أن هذا الزعم غير صحيح، ونزول الوزن في رمضان 

ليس حتميا.

ومع أن بعض األشخاص يفقدون شيئا من الوزن في رمضان، 

فإنهم سرعان ما يستعيدونه بعد شهر الصيام. وفي بعض 

في  أفرط  إذا  رمضان،  في  الشخص  وزن  يزداد  قد  الحاالت 

تناول الطعام في وقت اإلفطار، وكان يتناول سعرات حرارية 

أكثر مما يحرق.

هذه  لك  نقدم  رمضان،  في  الوزن  فقدان  أردت  إذا  وعموما 

النصائح:

اشرب كوبين من الماء على األقل خالل السحور.

مثل  الجسم  رطوبة  على  تحافظ  التي  الفاكهة  تناول 

البطيخ والعنب.

السحور؛  في  والكربوهيدرات  والبروتينات  األلياف  تناول 

لتجنب الجوع خالل النهار.

تناول الطعام مع عائلتك وأحبائك، وكن واعيا أثناء األكل، 

وال تتناول الطعام أمام التلفاز.

ممارسة النشاط البدني والتمرين بعد اإلفطار.

امِش مساء لمدة نصف ساعة.

اإلفطار على تمر.

المخبوزات  والدهنية،  المقلية  باألطعمة  استبدل 

الحليب  من  وكوبا  والتمر  والسلطة  الطازجة  والفواكه 

اللحم  مثل  الحمراء  باللحوم  استبدل  الدسم.  منزوع 

الجلد  منزوع  الدجاج  مثل  البيضاء  اللحوم  البقري، 

نظامك  في  الصحية  البروتينات  إلدراج  واألسماك 

الغذائي، تناول المزيد من الفاكهة والسلطة إذا شعرت 

بالجوع بين اإلفطار والسحور.

نصائح طبية ألصحاب األمراض المزمنة

هــــل يمكنـــــني الصيـــــــــــام؟
المسلمة  المجتمعات  التساؤالت في  تكثر 

حول  عام،  كل  من  رمضان  شهر  حلول  مع 

بأمراض  المصابين  األشخاص  قدرة 

مزمنة مثل السكري والقلب وارتفاع ضغط 

الدم، على أداء فريضة الصيام بانتظام.

وتقديم  التساؤالت  هذه  عن  لإلجابة 

األمراض،  تلك  من  يعانون  لمن  النصائح 

أمين  التركي  الطبيب  التقت  األناضول 

أمراض  أخصائي  وهو  أوغلو،  غمجي 

في  الطبية  »إتليك«  مدينة  في  داخلية 

العاصمة أنقرة.

»هل يمكنني الصيام؟«، أول سؤال يطرحه 

أصحاب األمراض المزمنة على أطبائهم مع 

اقتراب شهر رمضان من كل عام، بحسب 

غمجي أوغلو.

أكثر  أن  إلى  التركي  الطبيب  وأشار 

من  تردهم  الصدد  هذا  في  المراجعات 

السكري  بأمراض  المصابين  األشخاص 

والروماتيزم  والقلب  الدم  ضغط  وارتفاع 

والسرطان.

تقييمه  يجب  مزمن  مرض  كل  أن  وأوضح 

المصابين  على  ويجب  منفصل،  بشكل 

الفحوصات  يجروا  أن  األمراض  بهذه 

الدقيقة والتحاليل الالزمة بإشراف األطباء 

قبل الشروع بالصيام.

مرضى السكري
األطباء  يقسم  أوغلو،  غمجي  بحسب 

مرضى السكري إلى مجموعتين، وبشكل 

يستخدمون  الذين  المرضى  يوصون  عام 

اإلنسولين بعدم الصيام ألنهم يعانون من 

السكر  مستويات  في  ملحوظ  انخفاض 

بالدم خالل النهار.

كانت  إذا  »لكن  وأضاف: 

دم  في  السكر  نسبة 

مريضنا تحت السيطرة، 

أو   1 يستخدم  كان  وإذا 

في  السكر  حبوب  من   2
هذه  كانت  وإذا  اليوم، 

بشكل  تخفض  ال  األدوية 

كبير من نسبة السكر في 

نوصيه  أن  فيمكننا  الدم، 

بتناول  الحالة  هذه  في 

السحور  ألوقات  وفًقا  أدويته 

على  والصيام  واإلفطار، 

أساس ذلك«.

أوغلو،  غمجي  وبحسب 

المرضى  هؤالء  على  يجب 

الجهد  من  الكثير  يبذلوا  أال 

وأن  النهار  في  الصيام  أثناء 

يحرصوا على تناول السوائل 

اإلفطار  بين  كاٍف  بشكل 

والسحور.

مرضى ضغط الدم
األشخاص  يخّص  وفيما 

الذين يعانون من ارتفاع ضغط 

الدم، قال غمجي أوغلو إن هؤالء 

ضغط  لفحوصات  يخضعون 

األطباء  يراجعون  عندما  الدم 

قبل البدء بالصيام.

وتابع: »إذا كان ضغط دم المريض ضمن 

ننصحه  فحينها  الطبيعية،  الحدود 

اإلفطار  لساعات  وفًقا  دوائه  بتناول 

والسحور ومواصلة صيامه وفًقا لذلك«.

ضغط  يكون  الذين  للمرضى  وبالنسبة 

تحت  ليس  أو  جًدا  مرتفًعا  لديهم  الدم 

أنهم  التركي  الطبيب  أكد  السيطرة، 

ينّظمون عالجهم ويوصونهم بعدم الصيام 

في المرحلة األولى على األقل.

مرضى القلب
أوغلو  غمجي  قال  القلب،  مرضى  وحول 

فإذا  المرض،  لهذا  مختلفة  أنواًعا  هناك  إن 

القلب  المريض يعاني من قصور في  كان 

عن  ناتج  )توّرم  الوذمة  من  يعاني  وجسمه 

أنسجة  في  المحتبسة  الزائدة  السوائل 

مدّرات  استخدام  عليه  ويجب  الجسم( 

البول، فإنه يوصى بعدم الصيام.

يعانون  ال  الذين  للمرضى  »يمكن  وأضاف: 

يستخدمون  والذين  القلب  في  قصور  من 

بعد  يصوموا  أن  القلب  أدوية  من  القليل 

تنظيم جرعة ووقت العالج من قبل أطبائهم 

المشرفين عليهم«.

مرضى السرطان
مرضى  ينصح  ال  أنه  أوغلو  غمجي  وأكد 

الكيميائي  العالج  يتلقون  الذين  السرطان 

في  تكون  أجسامهم  ألن  إطالًقا،  بالصيام 

مقاومة مكبوتة ومعّرضة للعدوى.

أيًضا  ننصح  ال  ذلك،  على  »عالوة  وأضاف: 

والذين  الكلوي  الفشل  لمرضى  بالصيام 

يمكن  لكن  الكلى،  لغسيل  يخضعون 

ال  الذين  المستقرين  الكلى  لمرضى 

أن يصوموا عبر  الكلى  يخضعون لغسيل 

اإلفطار  حسب  الدوائية  عالجاتهم  تنظيم 

والسحور«.

من  المرضى  كذلك  »نوصي  وتابع: 

حسب  الصيام  بعدم  السن  كبار  فئة 

تسبب  حال  في  المريض،  خصوصية 

خطيرة  مشاكل  بحدوث  السوائل  فقدان 

لديهم«.

بالصيام  عادة  يوصون  ال  أنهم  وأوضح 

يستخدمون  الذين  الروماتيزم  لمرضى 

عدا  وما  المناعة،  لجهاز  المثبطة  األدوية 

ذلك يمكن الصيام وفًقا لتوصية األطباء.
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إن الحداثة التي هيمنت على كل شيء وغيرت من 

مجرى األحداث كثيرا مضفية عليها نكهة العصرنة؛ أبت 

أن تحاصر شهر رمضان، هذا الموسم الديني الثقافي 

الخاص الذي مازال محافظا على خصوصيته وهويته 

المميزة، رغم كثير من المظاهر التي تسللت شيئا 

فشيئا فضيعت جزءا يسيرا من تلك النكهة األصيلة، 

ورغم هذا الزحف البطيء لمظاهر الحياة االستهالكية 

الجديدة، إال أن رمضان يبقى حكاية ينتظرها أهل قطر 

لتروي لنا عن عبق الزمن الماضي، وما زخر فيه من قيم 

نبيلة عتقها التاريخ؛ لتظل صامدة أمام رياح التعرية 

والترسيب.

إن التراث القطري يشمل على عدد كبير من العادات 

والتقاليد و)السوالف( الشعبية المرتبطة بشهر رمضان 

المبارك، ففي هذا الشهر تشهد مدن قطر وكافة ضواحيها 

نشاطا ودبيبا خاصا؛ يعج باألنشطة الدينية والثقافية 

ومظاهر التكافل االجتماعي الرائعة التي تمتد إلى خارج 

قطر، لتشمل إغاثة المنكوبين من أبناء اإلنسانية 

جمعاء في هذه المعمورة. إن دورة اليوم الرمضاني في 

قطر، كانت ومازالت، تبدأ بصوت )المسحر(، هذه 

الشخصية التي يتفرد بها ليل رمضان الدامس الذي 

يضيء بصوت المسحر، جائبا في )الفرجان- األحياء( 

والطرقات، قارعا الطبل ومشديا بصوته العذب: »ال إله 

إال الله، محمد يا رسول الله، ال إله إال الله، سحور يا عباد 

الله، ال إال الله، قوم تسحر، قوم صوم، ال إله إال الله، قوم 

تسحر بالمقسوم«، وهكذا فإن دورة الصيام تبدأ مع هذا 

المنادي العتيق، إلى تناول طعام السحور وعقد نية 

الصيام ومن ثم استعداد األسرة لصالة الفجر. 

ويمكن القول، إن من أبرز المظاهر التي تتسم بها 

الحياة الرمضانية في قطر، هو المحافظة على تقاليد 

)سفرة( اإلفطار العارمة التي ما زالت تلتزم بمكونات 

اإلفطار النبوي المكونة من اللبن والتمر، ويضاف على 

هذه العناصر األساسية عدد من األطباق التي تعد 

خصيصا لمائدة رمضان التي تخبرنا الكثير عن األطباق 

التي توارثتها األجيال جيال بعد جيل، رغم أن المائدة 

الخليجية تأثرت كثيرا بالحداثة وأصبحت األسر تقدم 

مزيجا من األطباق العالمية على موائدها إضافة إلى 

اتكائها على وجبات المطاعم السريعة، ورغم ذلك يبقى 

لشهر رمضان نكهته الخاصة التي تبرز كثيرا في الطعام 

التقليدي الشعبي الذي تحرص على صنعه األسر حتى 

يومنا هذا، فتجد أن المائدة القطرية يتسيدها »الثريد«، 

هذا الطبق الذي يعود كذلك بجذوره إلى السنة النبوية 

الشريفة، األمر الذي يدل على أن أبناء هذه المنطقة ما 

زالوا يتبعون النهج النبوي الغذائي، فعن أبي موسى 

رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: »كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء: 

إال آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل 

عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«. 

فالثريد إذن - وهو الخبز المفتت مع المرق، يعتبر من 

األطعمة الرئيسية في المائدة القطرية الرمضانية، أما 

األطباق الرئيسية األخرى فتشمل التالي: »المجبوس، 

الهريس، السمبوسة، المرقوقة، المظروبة، الخنفروش، 

اللقيمات، الساقو، الشربت، المحلبية، الجلي، 

البالليط، الخبيصة، البثيثة، البرنيوش، الجريش، 

كباب نخي، الزالبية، األلبة«، فهذه األطباق الموسمية 

تعد الشامة المميزة لـ )سفرة( رمضان التي تحرص 

األسر على مشاركة أصنافها األساسية قبيل أذان 

المغرب، حيث ترسل كل أسرة بعدد من األطباق لألهل 

وللجيران في )الفريج- الحي( كنوع من التآخي والتكافل 

االجتماعي الرائع وكطقس اجتماعي لم تضربه رياح 

العصر والتغريب. 

ويتميز رمضان قطر، بأنه مهرجان ديني ثري؛ يحرص 

فيه الصغير والكبير، الرجال والنساء؛ على أداء الفروض 

والنوافل وحضور حلقات الذكر ودروس تالوة وحفظ 

وختم القرآن الكريم والتضرع لله بالدعاء في )التراويح 

والقيام وليالي القدر(، األمر الذي يجعل صيام الشهر 

الفضيل؛ تجربة روحية عميقة أكثر منها جسدية، 

تطهر الجسد والروح من كل السموم والشوائب، 

فرمضان، المنتظر كل عام، يعد منتجعا صحيا 

وروحيا؛ يضفي على الروح اإلنسانية سموا ورقيا هائال.

إن رمضان موسم اجتماعي مزدحم جدا، فـ )الزوارات( 

والوالئم والـ )عزائم( ال تنتهي، حيث تحرص كل األسر 

على االجتماع في )البيت العود( وهو بيت الجد وذلك نيال 

لدرجة صلة الرحم، وكسبا لألجر والثواب المضاعف 

في الشهر الفضيل. كما تحرص األسر على االجتماع 

باألصدقاء والمعارف، وتمتين الصالت التي تكون قد 

تباعدت وفترت خالل أشهر العام، بسبب زحام الحياة 

العملية والعلمية خالل العام، وعادة ما يكون هذا االجتماع 

متمثال في طقس الـ )غبقة( -وتعني العشاء الرمضاني 

المتأخر الذي يسبق وجبة السحور ويعقب صالة 

العشاء والتراويح- فهي تعني الوليمة التي تؤكل عند 

منتصف الليل، 

ومن العادات التي يتمز بها رمضان الطيبين، هي عادة 

إحياء ليلة النصف من رمضان بطقس )القرنقعوه(، 

وهي من العادات المترسخة منذ مئات السنين، 

فالقطريون مازالوا يحرصون على االحتفال بالـ )قرقيعان( 

سنويا.

قارئي العزيز، وحده رمضان يحدث فيه أن يعانق 

الماضي الحاضر، فيه عبق أصيل من روائع الحضارة 

اإلسالمية الخالدة، وفيه رائحة الحنين أليام الزمن 

الجميل؛ زمن األجداد واآلباء، زمن األصالة العتيد، لياليه 

قطعة فنية مستوحاة من فنتازيا )ألف ليلة وليلة(، فإذا 

أقبل ليل رمضان بظالمه وسوده الجميل، اندلعت في 

كل مكان روائح تنسج من سواده برد الضياء الوضاح، 

حيث يمتزج في تلكم الليالي؛ رائحة اللحم الذي يشوي 

علي الـ )منكل( وخبز الـ )رقاق( الطازج الذي ينضج علي 

الـ )تاوة( برائحة العود والبخور والـ )مشموم( والفل والورد 

المحمدي، لتجعل من نسمة هواء رمضان؛ نسمة 

عليلة خاصة ال تتكرر إال في داجية حلكته المنيرة.

إننا عاما بعد عام نشتاق، كما لم نشتق من قبل، إلى 

حلول شهر الرحمة والغفران »رمضان«، لنعقد النوايا 

»إن كتب لنا« أن نصومه إيمانا واحتسابا، ونجدد فيه 

الروح التي أرهقتها الذنوب والمحن، متضرعين بالدعاء 

إلى المولى عز وجل؛ أن يكون حلوله علينا مليئا بالخير 

والوئام واالطمئنان وعلى جميع إخواننا المسلمين، وأن 

يغفر لكبيرنا وصغيرنا، حينا وميتنا. فاللهــم يا رب شهر 

الطيبين األخيار، شهر العتق من النار، تقبل منا الصيـام 

والقيـام وقراءة القـرآن، واجعل قلوبنا تخشع من تقــــــواك، 

واجعل عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا يا رب من 

أهل التقوى وأهل المغفـــرة.

رمضان موسم لم تهزمه الحداثة

 مبارك عليكم الشهر، كل عام وأنتم بخير 

وعافية، جاء في كتب اللغة التي درسناها 

ونحن على مقاعد الدراسة في المعهد الديني 

ْذر« ِقَطٌع من الذهب ُيْلَقُط  والجامعة أن »الشَّ

من المْعِدن من غير ِإذابة الحجارة، ومما يصاغ 

من الذهب فرائد يفصل بها اللؤلؤ والجوهر، 

ْذُر« صغار اللؤلؤ، شبهها بالشذر  و»الشَّ

لبياضها، فالشذرات نفيسة وفريدة، ُتلتقط 

كما ُيلقط الذهب من المعدن بفن واحترافية 

بيضاء ناصعة البياض، فرسان )قسم البرامج 

واألنشطة( في إدارة شؤون المدارس والطلبة 

بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، 

أتوا بها حاملة عطر األريج بمسك الغالي من 

العطور، واختاروا لكم المادة الفلمية والعلمية 

لتنفعكم في مسارات الحياة، شذرات من ذهب 

لها وزنها وبريقها وأثرها في النفوس لمن فقه 

معانيها والقيم التي تحمله، شذرات كالنبض 

للميدان المدرسي، تناسب القيادات والكوادر 

اإلدارية والتدريسية واإلشرافية والطلبة البراعم 

الصغيرة واليافعين – من الجنسين – شذرات 

تم إعدادها بعناية فائقة ثرية مثرية في 

محتواها، وثروة وثورة في تعزيز القيم وترسيخ 

الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة، فريق 

ماهر، في اختياراته ساحر، انتقاها ورصدها 

ليقدمها لكم في رمضان للناشئة وكل إنسان، 

فريق قام بإعداد »الوجبات« و»طبخها« على 

نار »هادئة« بأنفاس احترافية وذائقة فائقة 

ليتناولها »المجتمع المدرسي بشهية« وبالهناء 

والشفاء، شذرات تفكك الظواهر، كأنها 

الجواهر، وتقدم رسالة، تبني حضارة، وتنمي 

الذائقة اإلنسانية والفكر، ترشد وتوجه، تذكر 

وتقدم »كف الخير« للناشئة والجميع في هذا 

الشهر الفضيل، شذرات تطرح الرؤى، ووجهة 

النظر، والمادة العلمية والفيلمية، التوعوية 

التثقيفية بشكل بسيط خليط من المتعة 

واإلمتاع، شذرات من التربية وإليها، ومن التعليم 

وإليه، لكل الناس للطالب والطالبة، للفتى 

والفتاة، للصغير والكبير، للرجل والمرأة، وهذا 

دليل على حيوية »شذرات« وحيوية التربية 

والتعليم في تنمية الذات، وعلى الخير والمحبة 

نلتقي.

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، 

خفيف  ضباب  إلى  عالق  وغبار  متفرقة  بسحب  مصحوبا 

على بعض المناطق الحقا، وفي البحر سيكون غائما جزئيا 

الحقا مع سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية 

شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة.. 

إلى شمالية شرقية تتراوح  البحر تكون شمالية غربية  وفي 

سرعتها بين 5 و15 عقدة، تتحول إلى جنوبية شرقية الحقا. 

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 5 و10 كيلومترات أو أقل على 

أدنى درجة حرارة متوقعة في  المناطق الحقا. وتكون  بعض 

الدوحة /20/ درجة مئوية.

khawlamortazawi@gmail.com

خولة مرتضوي
 إعالمية وباحثة أكاديمية

 جامعة قطر

سينما المول )1(

8:30شازام! غضب الملوك

11:00الهندية

سينما المول )2(

9:00المالياالم

11:15المالياالم

سينما المول )3(

8:00الهندية

10:45الهندية

سينما كتارا )1(

8:30شازام! غضب الملوك

11:00شازام! غضب الملوك

سينما كتارا )2(

8:00كريد ٣

10:30كريد ٣

سينما كتارا )3(

٦ ٥9:00

11:00حروب الماميز

سينما كتارا )4(

8:00حروب الماميز

10:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

سينما رويال بالزا  )1(

8:30المالياالم

11:00المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

8:15الهندية

10:30التاميلية

سينما رويال بالزا )3(

8:15شازام! غضب الملوك

10:45الهندية

4:15 ص
11:40 ص

3:07 م
5:51 م
7:21 م

بإطفاء أنوار مبنى الوزارة الرئيسي

»ساعة األرض« »البيئة« تحتفل بـ
احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي، مساء أمس بساعة األرض، وذلك 

بإطفاء األنوار بمبنى الوزارة الرئيسي بالكورنيش )برج العديد( من الساعة 

الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساًء، باإلضافة لجميع المباني 

التابعة للوزارة، حيث يهدف االحتفال إلى تشجيع األفراد والمؤسسات إلى 

ترشيد استهالك الكهرباء إلى جانب المحافظة على البيئة ونشر الوعي 

بأهمية حماية األرض. يأتي االحتفال بساعة األرض انطالقًا من اضطالع 

وزارة البيئة والتغير المناخي بمسؤولياتها ودورها في المحافظة على 

البيئة، والمساهمة في استبدال مصادر الطاقة الضارة بالبيئة بمصادر 

أخرى متجددة وصديقة للبيئة، كذلك تشجيع المجتمع المحلي على 

استخدام حياة تتميز باالستدامة لتقليص استخدام مصادر الطاقة ذات 

األثار السلبية على البيئة وتقليص انبعاثات الكربون.
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لالستفسار : 40002222

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: 4231
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مركر طبي لألسنان

للتوا�سل وار�سال ال�سرية الذاتية عن طريق
وات�ساب رقم : 33577747

يعلــــــــن

مركز طبي ا�سنان

عن حاجته الطباء ا�سنان مقيمني

يف جميع التخ�س�سات

Dental center

Send cv and contact
at WhatsApp 33577747

Dental center
looking for 

hiring dentists in 
all specialties 

مطلوب لإلإيجار
جممع �سكني للموظفني

مجمع سكني يتسع لعدد 85 فرد ) رجال / نساء ( لطاقم 
موظفني بمطعم وملدة طويلة وتفضل أن تكون الفلل/ الشقق غري 

مؤثثة وأن تكون مبارشة من املالك وباملناطق التالية:
) الغرافة، أزغوة، أم صالل محمد، ام صالل عيل، بنى هاجر، الريان، الدحيل( 

 لإل�ستف�سار واالت�سال

 33479712 -33405510  
ملزيد من اإليضاح أو إيميل 

ssatti@alsihamiya.qa ,  jmathew@alsihamiya.qa

�سركة ديكوري�سن

للمقاوالت و�سيانة املباين

على امت اال�ستعداد لعمل جميع 

انواع ال�سيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - 

سرياميك - كهرباء -  انرتلوك( 

بافضل االسعار

55554845
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مساجد لبنان تغص بالمصلين
مساجد  تغص 

بالمصلين  لبنان، 

التراويح  صالة  ألداء 

شهر  خالل 

المبارك.  رمضان 

آخرها  عن  وتمتلئ  

من  بالمصلين 

األعمار،  مختلف 

ويقبل المصلون على 

كافة  في  المساجد 

وسط  البالد  مناطق 

أجواء إيمانية مميزة.

أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

 يومًا للناس، 
ُّ

جلَس الخليفُة المهدي

فدخَل رجٌل وفي يده نعٌل في منديل، وقاَل 

له: يا أمير المؤمنين، هذه نعُل رسول الله 

م، قد أهدْيُتها لَك! ى الله عليه وسلَّ صلَّ

فقاَل له: هاتها!

َل باطنها، ووضَعها 
َّ

، وقب
ُّ

فأخَذها المهدي

على عينه، وأمَر للرجِل بعشرِة آالِف درهم.

 لُجلسائه: 
ُّ

ا أخَذها ومضى، قاَل المهدي فلمَّ

ى الله عليه   صلَّ
َّ

واللِه إني ألعلُم أن النبي

م ما رأى هذه النعل وال لبسها! ولكني  وسلَّ

لو كذبته لخرَج وقاَل للناِس جئُت 

م  ى الله عليه وسلَّ  صلَّ
ِّ

الخليفَة بنعِل النبي

فلم يقبلها! وكاَن من ُيصدقه أكثر ممن 

ُيكذبه، فشأن العامة أن تميَل إلى أمثالها، 

فاشترينا لسانه، وقبلنا هديته، وهذا 

أنجح وأرجح!

على المرء أحيانًا أن يشترَي ُسمعته، ألن 

اإلنسان نهاية المطاف ُسمعة!

حدثتني جدتي -رحمها الله- عن رجٍل 

استودَع تاجرًا خمسَة دراهم، وغاَب عنه 

سنواٍت، ثم عاَد ُيريُد أمانته.

دخَل على التاجِر وعنده بعض التجار 

يشترون منه، وقاَل له: كنُت قد وضعُت 

عندَك خمسة دراهم أمانًة وقد جئُت 

أستردها!

فقاَل له: أهاًل وسهاًل، وفتَح كيس ُنقوده 

وناوَلُه إياها.

وبعد أن ساَر الرجُل في السوق، وجَد 

نفسه أمام دكاِن التاجِر الذي وضَع 

عنده المال، وأن التاجر األول ليس هو، 

فعاَد إليه، وقاَل له: لم أضْع عندَك مااًل، 

لقد وجدُت َمن وضعُت مالي عنده، فلَم 

أعطيتني؟

فقاَل له التاجر: لقد ِجئتني وعندي 

جماعة من التجار، ولو قلُت لَك: ليس لَك 

 فريقين، 
َّ

عندي شيء، لكاَن التجاُر في

همني في أمانتي، وفريٌق  فريٌق كذبني واتَّ

صدقني وفي قلبه شك، والتاجُر ُسمعٌة 

وأمانة، فرأيُت أن أشترَي ُسمعتي بهذه 

الدراهم!

ما أجمل قول اإلمام أحمد: تسعُة أعشار 

العقِل في التغافل!

 رسول الله 
ُ

نعل
م!

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
صل

sa
lm

an
al

m
al

ik
1@

ho
tm

ai
l.c

om

سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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إفطار بمتحف لندن

في  وألبرت«  »فيكتوريا  متحف  استضاف 

لمئات  إفطاًرا  لندن  البريطانية  العاصمة 

األشخاص خالل أول جمعة من شهر رمضان 

المبارك.

المتاحف  أحد  وألبرت«،  »فيكتوريا  وفي 

والتصميم  للفنون  العالم  في  الرائدة 

واألداء، شارك أكثر من 400 شخص في 

الرمضانية«  الخيمة  »مشروع  تنظيم 

بهدف تقديم إفطار جماعي للمسلمين 

وغير المسلمين.

مشروع  مؤسس  صالحة،  عمر  وأشار 

على  الحائز  الرمضانية  الخيمة 

 2023 أن »عام  إلى  جوائز، لألناضول، 

يوافق الذكرى العاشرة للمشروع«.

وبدأ المشروع عندما قامت مجموعة من الطالب 

بجامعة SOAS في لندن بدعوة زمالئهم الطالب 

لمشاركتهم اإلفطار الرمضاني.

وتهدف الخطوة إلى التقريب بين المجتمعات، 

من  الكريم  الشهر  خالل  التضامن  روح  ونشر 

خالل مبادرات.

الرمضانية  الخيمة  »مشروع  إن  صالحة  وقال 

 10 في  الجماعي  اإلفطار  فعاليات  سينظم 

مدن خالل شهر رمضان، بما في ذلك برمنغهام 

ونّوه  لندن«.  وكذلك  وكامبريدج  ومانشستر 

الشهير  ترافالغار  ميدان  في  اإلفطار  »حفل  أن 

سيكون األكبر«.

ليالي
مقديشو

الرمضانية
العاصمة  مساجد  تحظى  المبارك  رمضان  شهر  بداية  مع 

أخرى  مساجد  مع  عليهم  تنافست  قرآن  بحفظة  مقديشو 

الستقبال الشهر الفصيل باألصوات الشجية والترتيل.

التراويح  صالة  إلمامة  المساجد  في  المقرئين  أحسن  توظيف 

جانب  إلى  الفضيل  شهر  الستقبال  شعبيا  تقليدا  بات  والتهجد 

استعدادات أخرى مثل ترميم المساجد وتنظيفها.

وتحرص إدارات المساجد قبيل شهر رمضان تعيين شابين أو واحد 

على  له  إكراما  المال  من  نصيب  مقابل  رمضان  شهر  طيلة  اإلمامة  في 

إمامة الناس في صالة التراويح.

هو  المساجد،  بحسب  رمضان  خالل  المقرئين  توظيف  وراء  والسر 

»استقطاب« أكبر عدد من المصلين في صالة التراويح ألن المصلين غالبا 

ما يفضلون األصوات الجميلة ذات األثر االكبر في النفس.

بتغييرات  رمضان  شهر  بدء  قبل  الصومال  في  المساجد  تحظى  ما  وعادة 

الفراش وتركيب  إلى جانب تغير  والتزيين  والطالء  الترميم  كبيرة من خالل 

المكيفات من أجل خلق اجواء روحانية لدى المصلين.

مقديشو  العاصمة  في  الرحمة  مسجد  إدارة  رئيس  محمد  سعيد  شيخ  يقول 

فهي  الفضيل  شهر  خالل  كبير  باهتمام  »تحظى  المساجد  إن  لألناضول، 

تمتد  شعبية  ثقافة  وهذه  الفضيل  شهر  بقدوم  فرحة  جديدة  بحلة  تكتسي 

لقرون مضت«.

في  انفجار  وقوع  بعد  آخرون  تسعة  وفقد  حتفهما  شخصان  لقي 

في  للشوكوالتة  مصنع 

منطقة ويست ريدينغ بوالية 

بنسلفانيا األميركية.

مصنع  في  االنفجار  ووقع   

التي  بالمر  آر.إم  شركة 

على  موقعها  على  تقول 

لديها  يعمل  إنه  اإلنترنت 

850 شخصا.
قائد  هولدن،  وين  وقال   

في  ريدينغ،  ويست  شرطة 

للصحفيين  مقتضب  بيان 

إن االنفجار دمر المبنى رقم 

2 بالمصنع.

انفجار مصنع للشوكوالتة

إعصار عنيف
األقل  على  أشخاص  سبعة  لقي 

قوي  إعصار  جراء  أمس  حتفهم 

واليتي  في  ريفية  مناطق  ضرب 

جنوبي  وأالباما  ميسيسيبي 

أميركا.

الجوية  األرصاد  دائرة  وأصدرت 

اإلعصار  من  طوارئ  حالة  األميركية 

شرقي  أضرار  في  تسبب  أنه  موضحة 

ميسيسيبي  بوالية  جاكسون  مدينة 

الشمال  في  مناطق  اجتياح  في  واستمر 

أن  دون  كم/ساعة   113 بسرعة  الشرقي 

أالباما. يضعف، متوجها نحو والية 

اإلعصار  أن  أميركية  إعالم  وسائل  وذكرت 

التيار  وانقطاع  مبان  عدة  تدمير  إلى  أدى 

حيث  مختلفة،  مناطق  في  الكهربائي 

تحركه  في  الجوية  األحوال  سوء  تسبب 

عبر عدة واليات جنوبية.

اجتاحت  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  في 

عواصف شديدة جنوبي الواليات المتحدة، 

مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 12 شخًصا 

الكهرباء وتدمير عدة منازل بسبب  وانقطاع 

األمطار الغزيرة والرياح الشديدة.


