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غرفة قطر 

تذليل معوقات السياحة

لجنة  ناقشت  قنا-  الدوحة- 

السياحة والمعارض بغرفة قطر، 

معوقات القطاعين، وسبل تذليلها 

والتغلب عليها.

عقدته  اجتماع  في  ذلك  جاء 

الشيخ  سعادة  برئاسة  اللجنة 

آل  عبدالله  بن  أحمد  بن  حمد 

ثاني رئيس اللجنة، وجرى خالله 

استعراض أبرز الحلول المقترحة 

السياحة  قطاعي  بأداء  للنهوض 

أهمية  على  والتأكيد  والمعارض، 

والجهات  الوزارات  بين  التنسيق 

السفر  وشركات  المختصة 

السوق  في  العاملة  والسياحة 

المحلية، لما له من أثر إيجابي في 

دعم وتطوير مخرجات القطاعين.

استفزاز وتأجيج للكراهية
»الشورى« يستنكر موقف السلطات السويدية من إحراق المصحف الشريف

وأكد المجلس على أن تلك الخطوة 

قوانين  مع  تتعارض  المشينة 

الدينية  المقدسات  احترام  ومواثيق 

مع  تتنافى  أنها  كما  للشعوب، 

تؤكد  التي  اإلنسان  حقوق  مبادئ 

المقدسات  وتحمي  المعتقد،  حرية 

والشعائر.

استغرابه  المجلس  أبدى  كما 

في  السلطات  صمت  من  الشديد 

والغربية،  األوروبية  الدول  بعض 

للدين  المستمرة  اإلساءة  تجاه 

حرية  احترام  بحجة  اإلسالمي، 

هذا  أن  إلى  مشيرا  التعبير، 

حرية  مفهوم  مع  المزدوج  التعامل 

التعديات  بتكرار  سمح  التعبير، 

ظاهرة  تنامي  إلى  وأدى  اإلسالم  على 

في  أسهم  كما  »اإلسالموفوبيا«، 

تعميق الفجوة بين الشرق والغرب.

تصاعد  خطورة  من  المجلس  وحذر 

المتطرف،  العنصري  الخطاب 

وحمالت الكراهية ضد اإلسالم، والزج 

لها  واإلساءة  الدينية  بالمقدسات 

من أجل تحقيق مكاسب سياسية، 

مؤكدا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى 

مزيد من الكراهية والتمييز والعنف، 

ويغذي اإلرهاب والتطرف.

الشعب  باسم  المجلس  وطالب 

الدول  مجالس  اتحاد  القطري، 

التعاون  منظمة  في  األعضاء 

العالم  برلمانات  وكافة  اإلسالمي، 

البرلمانية  واالتحادات  اإلسالمي 

اتخاذ  بضرورة  والعربية،  اإلسالمية 

إسالمي  موقف  لتبني  جادة  خطوة 

المساس  عدم  يضمن  موحد، 

أو التعدي عليها، ويمنع  بالمقدسات 

تكرار مثل تلك التعديات.

يتنافى مع حقوق اإلنسان 
وحرية المعتقد

سلوك مشين يستفز 
مشاعر ملياري مسلم

الدوحة- قنا- استنكر 
مجلس الشورى، 

بأشد عبارات الشجب 
واإلدانة، سماح 

السلطات السويدية 
ألحد المتطرفين 
بإحراق نسخة من 

المصحف الشريف أمام 
السفارة التركية في 

ستوكهولم، مؤكدا أن 
السماح بهذا السلوك 

المشين يعد استفزازا 
لمشاعر نحو ملياري 

مسلم، ويؤجج خطاب 
الكراهية والعنف.

صاحب السمو يتسلم رسالة من الرئيس الجزائري
تتصل بالعالقات الثنائية الوطيدة

صاحب  حضرة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

من  خطية  رسالة  المفدى،  البالد  أمير 

عبدالمجيد  الرئيس  فخامة  أخيه 

الجزائرية  الجمهورية  رئيس  تبون 

الشقيقة،  الشعبية  الديمقراطية 

الوطيدة  الثنائية  بالعالقات  تتصل 

دعمها  وسبل  الشقيقين  البلدين  بين 

وتعزيزها.

السيد  سعادة  الرسالة  بتسليم  قام 

بوجمعة دلمي مبعوث فخامة الرئيس 

وإفريقيا،  الساحل  لمنطقة  الجزائري 

والوفد  له  األمير  سمو  استقبال  خالل 

بن  عبدالله  الشيخ  بمجلس  المرافق، 

جاسم بالديوان األميري، صباح أمس.

السمو  صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

داكار  رالي  بطل  العطية  صالح  بن  ناصر  السيد 

جاسم  بن  عبدالله  الشيخ  بمجلس  الدولي، 

بالديوان األميري صباح أمس. وفي بداية المقابلة 

عبر سمو األمير المفدى، عن تهانيه للسيد ناصر 

كما  الخامسة،  للمرة  بطال  تتويجه  على  العطية 

من  مزيدا  له  متمنيا  الرياضية،  بإنجازاته  أشاد 

التوفيق والسداد في مسيرته الرياضية.

العطية عن شكره  السيد ناصر  أعرب  من جانبه 

دعم  على  المفدى،  البالد  أمير  لسمو  وتقديره 

في  التميز  على  حرصه  مؤكدا  الدائم،  سموه 

االستحقاقات القادمة من أجل المساهمة في رفع 

اسم قطر عاليا في المحافل الرياضية.

ه��ن��أه وأش�����اد ب��إن��ج��ازات��ه ال��ري��اض��ي��ة

صاحب السمو 
يستقبل ناصر العطية

»100« دوالر لكل أسرة

صـرف مـنـحـة غــزة

وزير البيئة: 

بحوث إلدارة المياه العادمة

القطرية لطائرات رجال األعمال

نـمـــو اســتثـنـائـي بـاهــر
»ستاندرد آند بورز« و»موديز«

»AA« التصنيف االئتماني لقطر
االلتزام بالقيم والهوية 

»18« محورا للمدارس الخاصة

برنامج لـ »حصاد الغذائية« بالتنسيق مع وزارة البلدية

تطوير القطاع الزراعي
بالتنسيق  الغذائية،  حصاد  شركة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

والمدخالت  »الخدمات  برنامج  إطالق  عن  البلدية،  وزارة  مع 

المحلي  الزراعي  القطاع  لتطوير  يهدف  الذي  الزراعية«، 

والمساهمة في تحقيق األمن الغذائي للدولة.

الممـارســات  تطـويـــر  عـلـى  يركـــــز  البرنامـج  إن  وقـالـت 

الزراعي،  الموســـم  فــتـرة  لزيــادة  الزراعـيـة  والخدمــات 

الواحد، حيث  والوصول إلى أعلى إنتاجية في المتر المربع 

الزراعية  والخدمات  للتسويق  »محاصيل«  شركة  ستقوم 

الزراعية«،  والمدخالت  »الخدمات  برنامج  وتنفيذ  بإدارة 

المنتج  )تسويق  الزراعية  الُمخرجـات  برنامــج  جانب  إلى 

المحلي( وذلك لدعم وتلبية احتياجات المزارعين من خالل 

بشكل  المطلوبة  الزراعية  الخدمات  توفر  موحدة  منصة 

متكامل.

بها،  والعاملين  المحلية  المزارع  جميع  البرنامج  ويستهدف 

والمدخالت  الخدمات  لتوفير  استراتيجيا  برنامجا  ويعد 

الزراعية المطلوبة، وكذلك التعاون مع المزارعين المحليين 

لتطوير البنية التحتية للمزارع، لتحقيق االستفادة القصوى 

من الدعم المقدم من قبل وزارة البلدية.

محاور  ثالثة  تضم  البرنامج  خطة  أن  إلى  البيان  وأشار 

استراتيجية أساسية.

ثالثة محاور 
استراتيجية 

أساسية

دعم وتلبية 
احتياجات 
المزارعين
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تتصل بالعالقات الثنائية الوطيدة وسبل تعزيزها

صاحب السمو يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري

صاحب  حضرة  تسلم  قنا-   - الدوحة 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

أخيه  من  خطية  رسالة  المفدى،  البالد 

فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس 

الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 

بالعالقات  تتصل  الشقيقة،  الشعبية 

الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين 

وسبل دعمها وتعزيزها.

السيد  سعادة  الرسالة  بتسليم  قام   

الرئيس  فخامة  مبعوث  دلمي  بوجمعة 

وإفريقيا،  الساحل  لمنطقة  الجزائري 

والوفد  له  األمير  سمو  استقبال  خالل 

بن  عبدالله  الشيخ  بمجلس  المرافق، 

جاسم بالديوان األميري، صباح أمس.

فخامة  مبعوث  نقل  المقابلة،  بداية  وفي 

فخامة  تحيات  الجزائري،  الرئيس 

أمير  سمو  أخيه  إلى  الجزائري  الرئيس 

بدوام  لسموه  وتمنياته  المفدى،  البالد 

القطري  وللشعب  والسداد  التوفيق 

بالمزيد من التقدم والرخاء.

المفدى،  األمير  سمو  حمل  جانبه،  ومن 

تحياته  دلمي،  بوجمعة  السيد  سعادة 

الجزائري،  الرئيس  فخامة  ألخيه 

وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والنجاح 

موصول  الشقيق  الجزائري  وللشعب 

التقدم واالزدهار.

استعراض  المقابلة  خالل  جرى  كما 

وأوجه  البلدين  بين  التعاون  عالقات 

في  األوضاع  تطورات  إلى  إضافة  تنميتها، 

المنطقة.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين 

وأوجه تنميتها والتطورات بالمنطقة

استعراض التعاون في مجاالت االستثمار واالقتصاد

وزير المالية يجتمع 
مع نظيره الباكستاني

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة السيد علي بن 

أحمد الكواري وزير المالية، أمس، مع سعادة 

في  المالية  وزير  دار  إسحاق  السيناتور 

خالل  وذلك  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية 

زيارته الحالية للبالد.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

التعاون القائمة بين البلدين، وآفاق تعزيزها 

االستثمار  مجاالت  في  سيما  ال  وتطويرها 

من  لعدد  إضافة  واالقتصاد،  والمالية 

الموضوعات ذات االهتمام المتبادل.

لالتصاالت والمعلومات

قطر تشارك في اجتماع مجلس الوزراء العرب بالقاهرة
قطر  دولة  شاركت  قنا-  القاهرة- 

العرب  الوزراء  مجلس  اجتماع  في 

دورته  في  والمعلومات،  لالتصاالت 

والمنعقد  والعشرين،  السادسة 

بالعاصمة المصرية القاهرة.

االجتماع  في  قطر  دولة  وفد  ترأس 

بن  محمد  السيد  سعادة 

االتصاالت  وزير  المناعي  علي 

وتكنولوجيا المعلومات.

مناقشة  االجتماع،  خالل  وجرى 

نتائج التقارير والتوصيات الصادرة 

العربية  اللجان  اجتماعات  عن 

مجال  في  المتخصصة  الفنية 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

والبريد.

كما تم استعراض نشاط األجهزة 

التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال 

لالتصاالت  العرب  الوزراء  مجلس 

والمعلومات، وهي المكتب اإلقليمي 

العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، 

لتكنولوجيات  العربية  والمنظمة 

والشبكة  والمعلومات،  االتصال 

االتصاالت  تنظيم  لهيئات  العربية 

والمركز  المعلومات،  وتقنية 

الصيني العربي لنقل التكنولوجيا 

للعلوم  العربية  باألكاديمية 

والتكنولوجيا والنقل البحري.

الوزراء  مجلس  اجتماع  ويشكل 

والمعلومات  لالتصاالت  العرب 

العمل  مسيرة  في  مهمة  خطوة 

بقطاع  الخاص  المشترك  العربي 

كونه  والمعلومات،  االتصاالت 

يسعى إلى توحيد الجهود واألهداف 

من أجل تحقيق تطورات رقمية في 

إلى  إضافة  العربية،  المجتمعات 

الموضوعات  من  للعديد  مناقشته 

واألمن  الرقمي  باالقتصاد  المتعلقة 

السيبراني وبحث التعاون العربي 

الدولية  المنظمات  مع  المشترك 

وأصحاب  والشركاء  الصلة  ذات 

االتصاالت  مجال  في  المصلحة 

وتكنولوجيا المعلومات.

العرب  الوزراء  مجلس  ويعد 

أحد  والمعلومات  لالتصاالت 

المتخصصة  الوزارية  المجالس 

مجلس  مظلة  تحت  يعمل  الذي 

ويهدف  العربية،  الدول  جامعة 

الدول  جهود  وتوحيد  تنسيق  إلى 

لتحقيق  بالمجلس  األعضاء 

التعاون الوثيق بين الدول العربية 

وخدمات  مرافق  وتطوير  إنشاء  في 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

ووضع استراتيجية عربية لتطوير 

تيسير  بهدف  االتصاالت،  قطاع 

الوطن  أجزاء  بين  االتصاالت 

العربي والعالم الخارجي.

مناقشة نتائج التقارير والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفنية

لألسر المتعففة في غزة عن شهر يناير

صرف منحة دولة 
قطر.. اليوم

القطرية إلعادة  اللجنة  غزة- قنا- أعلنت 

الثالثاء، بالتعاون  اليوم  أنها ستبدأ  إعمار غزة 

مع صندوق قطر للتنمية، صرف دفعة شهر 

النقدية لألسر  المساعدات  الجاري من  يناير 

المتعففة في قطاع غزة.

 وأوضح سعادة السفير محمد العمادي، 

رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، أن 

100 ألف  النقدية ستقدم لنحو  المساعدات 

القطاع،  أسرة من األسر المتعففة في محافظات 

100 دوالر لكل أسرة. بواقع 

ولفت سعادته إلى أن عملية التوزيع ستتم من 

خالل األمم المتحدة، وعبر مراكز التوزيع التي 

حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها 

300 مركز ومحل تجاري. أكثر من 

وتصرف دولة قطر منحة إنسانية شهرية، 

قطاع  في  الشقيقة  الفلسطينية  لألسر  دعما 

غزة، والتي تعاني من األوضاع االقتصادية 

الحصار  بها  تسبب  التي  الصعبة  والمعيشية 

اإلسرائيلي.

{ السفير محمد العمادي

في الجهة

»محاصيل« يستقطب الزائرينالجنوبية لكتارا
يواصل مهرجان محاصيل في نسخته 

السابعة والذي يقام بالجهة الجنوبية 

لكتارا، أنشطته المتنوعة حيث يحقق 

إقباال كبيرا من المتسوقين والزوار على 

مختلف المنتجات الزراعية والغذائية 

األنشطة  إلى  باإلضافة  يقدمها  التي 

ورش  من  لألطفال  الموجهة  الفنية 

رسم وتلوين وورش توعوية عن أهمية 

الزراعة.

عن  القطرية  المزارع  ممثلو  أعرب  وقد 

النسخة  في  بالمشاركة  سعادتهم 

السابعة لمهرجان محاصيل، معبرين 

المهرجان  يحققه  بما  سرورهم  عن 

للمنتجات  بعرضه  كبير  نجاح  من 

والعسل  الخضراوات  من  المحلية 

والتمور إلى جانب لحوم األغنام واالبقار 

والدواجن والحليب ومشتقاته، وغيرها 

تتميز  التي  األخرى  المعروضات  من 

بجودتها العالية وأسعارها التنافسية.

مهرجان  زوار  يقبل  آخر،  جانب  من 

محاصيل على اقتناء منتجات المزارع 

المحلية من أجود أنواع العسل القطري 

المستخلص من السدر، والذي يتميز 

بجودته الفائقة ونوعيته الفاخرة.

الخاصة  العرايش  تستقطب  كما 

الزوار  اهتمام  الشعبية  بالمأكوالت 

المأكوالت  من  العديد  تعرض  حيث 

وفي  والحلويات.  الشعبية  واألطعمة 

المشاركات  إحدى  قالت  اإلطار،  هذا 

بعد  وذلك  الرقاق،  خبز  تقدم  إنها 

إضافة عناصر غذائية أخرى كالبيض 

وتقدم  والزعتر..  والجبن  والعسل 

الشعبية  المأكوالت  أخرى  مشاركة 

القطري  المطبخ  بها  يشتهر  التي 

والهريس  والمكبوس  البرياني  مثل: 

والمضروبة، باإلضافة إلى المشروبات 

والكرك،  والقهوة  كالشاي  الساخنة 

يعد  محاصيل  مهرجان  أن  مبينة 

من  مميزة  أصناف  لتذوق  مناسبة 

الشعبية  والمأكوالت  األطعمة 

زيارة  من  يجعل  ما  وهو  القطرية، 

للترفيه  مناسبة  فرصة  المهرجان 

أجواء  وسط  األوقات  أجمل  وقضاء 

عائلية ممتعة.

تنظم  كتارا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

وزارة  مع  بالتعاون  المهرجان  هذا 

البلدية وملتقى المزارعين القطريين. 

و6  محلية  مزرعة   28 بمشاركة 

الدواجن  في  متخصصة  شركات 

واللحوم واأللبان، و8 مشاتل إلى جانب 

محالت لبيع األكالت الشعبية.

الدوحة           $
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باملــزاد  عقــارات  بيــع 

العلني اإلختياري 

 تعلــن رشكــة كابســتون للعقــارات وبنــاء عىل التفويــض

 الصــادر لهــا مــن بنــك دخــان عــن طــرح عقــارات للبيــع

:باملزاد العلني االختياري، وذلك كاآل 

يتم البيع باملزاد العلني االختياري للعقار، وحسب حالته التي هو عليها

 يعترب دخول اي طالب رشاء املزاد العلني اقرار ضمني منه بأنه سبق و عاين العقار محل املزايدة معاينة نافية
 للجهالة وأنه وافق عىل رشاءه بحالته الراهنة ك  وأنه راجع الجهات الرسمية املختصة لالستفسار عن جميع البيانات

الخاصة بالعقار املعروض باملزاد

 يجب عىل املشرتي أو وكيله أن يدفع فور رسو املزاد عليه مقدما قدره 10% من الثمن الذي رسا به املزاد عىل أن% من الثمن الذي رسا به املزاد عىل أن
 يقوم بتسديد باقي املبلغ ووجب شيك مصدق عند التوقيع عىل عقد البيع الرسمي لدى الجهات املختصة وذلك
 خالل مدة أقصاها اسبوع  من تاريخ املزاد، واذا تعذر عليه ذلك فانه يفقد حقه يف التأم  املايل و العمولة

,ويعاد بيع العقار وزاد آخر

يجب عىل وكيل أي طالب رشاء تقديم توكيل رسمي للرشكة يسمح له بدخول املزاد كوكيل عن طالب الرشاء

يتم تحصيل عمولة 1% لصالح رشكة كابستون للعقارات من املشرتين حسب السعر الذي رسا عليه املزاد

تكون رسوم تسجيل العقار بإدارة التسجيل العقاري و التوثيق بوزارة العدل عىل حساب و مسؤولية املشرتي

البيع مرشوط ووافقة املالك عىل البيعالبيع مرشوط ووافقة املالك عىل البيع

 تعقد جلسة املزاد يف اام الساعة 8 مساءا من يوم األربعاء املوافق  25 / 01 / 2023 يف فندق ميلينيوم – 
  السد – قاعة الزبارة

:الرشوط واألحكام

رقم العقار  نوع العقار املنطقة العقارية م 
مساحة األرض 
باملرتاملربع 

السعر االبتدا  
للمزاد 

26293 الغانم العتيق  1

فندق  سياحي  

2 قبو +  أريض + ميزان  + 10 

أدوار 

198 غرفة : 

 36 جناح + 162 غرفة عادية 

2,167180,900,000 

63630 1,200فيلت  متطابقت  املرخية 2

63628 1,200فيلت  متطابقت  املرخية 4

63633 1,20020,791,080فيلت  متطابقت  املرخية 3

بصفتهم معتمدين أمام السلطات القضائية.. »العدل«:

»9« خبراء يؤدون اليمين القانونية

القيد  شهادات  الخبراء  تسليم  وتم 

تم  أن  بعد  وذلك  مهامهم،  لمباشرة 

قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة 

الخبراء في وزارة العدل.

من  عددا  الجديدة  الدفعة  وتشمل 

الخبرة  أصحاب  من  الوطنية  الكوادر 

تشمل  مختلفة،  تخصصات  في 

العقاري،  والتثمين  المحاسبة، 

والهندسة  المشاريع،  إدارة  وهندسة 

العقارية،  والخبرة  الكهربائية، 

أرقام  وتثمين  الزراعية،  والشؤون 

تم  فيما  المميزة،  والجواالت  السيارات 

ندب خبير حسابي.

الكواري،  حسن  أحمد  السيد/   وهنأ 

الوزير  بمكتب  المساعد  الوزارة  وكيل 

المساعد  الوزارة  وكيل  بمهام  المكلف 

الجدد  الخبراء  القانونية،  للشؤون 

القانونية،  اليمين  أدائهم  بمناسبة 

الدفعة  هذه  بأن  ثقته  عن  وأعرب 

لزمالئهم  جديدة  إضافة  ستشكل 

وزارة  حرص  وأكد  القضاء،  أعوان  من 

العدل على تشجيع الخبراء القطريين 

المجاالت،  مختلف  في  وتأهيلهم 

والنادرة  الدقيقة  التخصصات  السيما 

في  المجتمع  احتياجات  تلبي  التي 

بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه 

الدفعة  هذه  تشمل  والتي  الخبرات، 

بعض المختصين في مجاالتها.

وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل 

متكامال،  تأهيال  وطنية  وخبرات  كوادر 

أصحاب  استقطاب  على  وتعمل 

أعمال  كفاءة  لتعزيز  النادرة  الخبرات 

وتوفير  القضائية  الجهات  لدى  الخبرة 

مختلف  في  الالزمة  الفنية  الخبرات 

يحقق  وبما  والتخصصات،  المجاالت 

إلى  العدل  وزارة  تسعى  التي  األهداف 

بتوفير  القانونية  لمنظومتنا  تحقيقها 

التي  الشاملة  النهضة  تواكب  خبرات 

تشهدها الدولة في كافة المجاالت وبما 

يسهم في ترسيخ العدالة. 

الوطني  الكادر  لتعزيز  جهودها  وضمن 

حاليا  العدل  وزارة  تعمل  الخبراء،  من 

وتنويع  الخبراء  أعداد  زيادة  على 

الخبرات  السيما  خبراتهم،  مجاالت 

تم  حيث  والنادرة،  الدقيقة  الفنية 

استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك 

المختلفة  الخبرات  وقيد  توثيق  بهدف 

في كافة التخصصات، مع وضع قواعد 

بالجداول  الخبراء  قيد  كيفية  تنظم 

أعمال  بمزاولة  للخبراء  والتصريح 

الخبرة. 

للقيام  الخبراء  وتأهيل  إعداد  ويجري 

برامج  خالل  من  المهنة  بمزاولة 

المتقدمون  يتلقاها  متكاملة  تدريبية 

اليمين  أداء  قبل  المهنة  لمزاولة 

القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز 

والقضائية.  القانونية  الدراسات 

تعريف  إلى  البرامج  هذه  وتهدف 

الخبرة  أعمال  لمزاولة  المتقدمين 

مهنة  بممارسة  الخاصة  بالقواعد 

األحكام  استعراض  خالل  من  الخبراء 

القيد  وضوابط  بشروط  الخاصة 

االلتزامات  وبيان  الخبراء،  بجدول 

مهنة  بممارسة  المتعلقة  القانونية 

وخبراء  الجدول  الخبراء)خبراء 

الخاصة  بالقواعد  واإلحاطة  اإلدارة(، 

ومسائلته  الخبير  على  بالشكوى 

القانونية  القواعد  وكذا  تأديبيا 

الخبرة،  أعمال  بتنفيذ  المتعلقة 

لندب  المنظمة  القانونية  والقواعد 

من  الجنائية  المسائل  في  الخبراء 

مناقشة  قواعد  وبيان  العامة،  النيابة 

كما  عليه.  واالعتراض  الخبير  تقرير 

المنظمة  األحكام  البرامج  تتناول 

ممارسة  وضوابط  الخبراء  لقيد 

الخاصة  والقواعد  الخبرة،  أعمال 

قانون  في  الخبرة  أعمال  وتنفيذ  بأداء 

المرافعات واإلجراءات الجنائية.

تسلموا شهادات القيد لمباشرة 
مهامهم بعد قيدهم

الدفعة الجديدة تشمل كوادر 
وطنية في تخصصات مختلفة

أدى تسعة خبراء جدد اليمين القانونية، 
صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم 

خبراء معتمدين أمام السلطات 
القضائية في الدولة وفقا للضوابط 

الواردة في القانون رقم )16( لسنة 2017 
بتنظيم أعمال الخبرة.

$ الدوحة

لتعلم »اإلنجليزية« وتدريسها

»مركز اللغات« يعقد ندوته السنوية
الدوحة  معهد  في  اللغات«  »مركز  ينظم 

لتعلم  السنوية  ندوته  العليا  للدراسات 

يوم  وذلك  وتدريسها،  اإلنجليزية  اللغة 

شباط  فبراير/   2 الموافق  الخميس 

2023. ويدور موضوع الندوة التي ستعقد 
عن ُبعد من خالل منصة ويبكس حول 

تعليم  في  والتفاعلية  الدافعية  تعزيز 

اللغة اإلنجليزية.

الجبالي،  الدكتور عالء  الندوة  سيفتتح 

عروض  ثالثة  تليها  اللغات،  مركز  مدير 

تقديمية مهنية وأكاديمية من المجتمع 

الموضوعات  حول  والدولي  المحلي 

المتعلقة بتدريس اللغة اإلنجليزية في 

سياق التعليم العالي.

كما سيقوم كل من الدكتور عبد الناصر 

واآلداب،  التربية  كلية  عميد  التميمي، 

رئيس  الياسين،  القادر  عبد  والدكتور 

في  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  برنامج 

جامعة لوسيل - قطر، بمناقشة كيف 

مشاركة  إلى  يتحول  أن  للدافع  يمكن 

وتفاعل إضافة إلى تحديات تعليم اللغة 

وحلولها المرتبطة بهذا.

سالمة،  أميرة  السيدة  وستسلط 

األكاديمية  اإلنجليزية  اللغة  مدرس 

النيل  بجامعة  البحثية  الكتابة  ومعلم 

التي  الكيفية  على  الضوء  مصر،  في 

تكون  أن  الجماعية  للمؤتمرات  يمكن 

التغذية  لتحسين  فّعالة  تعليمية  أداة 

وفي  األكاديمية.  للكتابة  الراجعة 

رضا،  كاشف  السيد  سيركز  الختام، 

ويركلوند  كلية  في  دورات  محاضر 

للتعليم، جامعة كالجاري - كندا، على 

تكييف استراتيجيات التدريس لتلبية 

الفصول  في  العرب  الطالب  احتياجات 

لغير  اإلنجليزية  اللغة  لتعلم  الدراسية 

الناطقين بها. 

$ الدوحة

ينظمها مركز كتارا للدبلوماسية العامة

دورة تدريبية حول فن التفاوض

بكتارا،   )15( بالقاعة  أمس  انطلقت   

التفاوض  فن  حول  التدريبية  الدورة 

المقبل  الخميس  حتى  تستمر  التي 

للدبلوماسية  كتارا  مركز  وينظمها 

األكاديمية  مع  بالتعاون  العامة 

في  يحاضر  حيث  الدبلوماسية، 

راشد  المستشار  التدريبية  الدورة 

موظفا   24 بمشاركة  الهاجري، 

حكومية  جهات  سبع  يمثلون  وموظفة 

هي:  قطر  دولة  في  وإعالمية  وثقافية 

التربية  وزارة  الخارجية،  »وزارة 

ديوان  العالي،  والتعليم  والتعليم 

الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

للحي  العامة  المؤسسة  المجتمع، 

الجزيرة،  شبكة  )كتارا(،  الثقافي 

متاحف قطر«. 

محاور  التدريبية  الدورة  وتتناول 

التفاوض  فن  »تعريف  منها:  عديدة، 

استراتيجياته  على  والتعرف 

التعرف  إلى  باإلضافة  ونظرياته، 

على أدوات التكتيك والية استخدامها، 

مختلف  في  التفاوض  وأنواع 

والعسكرية  الدبلوماسية  الحاالت 

معرفة  جانب  إلى  واالقتصادية..، 

وكيفية  ومراحلها،  النزاعات  أنواع 

كما  الدولي،  النزاع  في  السالم  بناء 

نظريات  بعض  البرنامج  يستعرض 

من  التجاري  المجال  في  التفاوض 

المتدربين  قبل  من  استخدامها  أجل 

في عملهم اإلداري ومناصبهم القيادية«. 

راشد  المستشار  قال  جهته،  من 

تتيح  التدريبية  الدورة  »إن  الهاجري: 

جميع  على  التعرف  المشاركين  أمام 

التي  والتكتيكات  االستراتيجيات 

وأهمها  التفاوض،  في  تستخدم 

االستراتيجية التي استخدمها النبي 

في  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد 

نموذج  أن  إلى  الفتا  الحديبية،  صلح 

سيتم  الحديبية  صلح  في  التفاوض 

للمتدربين  تخرج  كمشروع  اتخاذه 

من  الدورة  يتخلل  ما  جانب  إلى 

تمارين وأنشطة ونقاشات واختبارات 

وأوراق عمل بعد كل محور من محاور 

يتحقق  أن  أجل  من  التدريبية  الدورة 

التطبيقية  والممارسة  التدريب 

والعملية للمشاركين. 

وأضاف أن مخرجات الدورة تعمل على 

المجال  في  الرئيسية  القيم  تعزيز 

باإلنتاجية  االرتقاء  أجل  من  اإلداري 

لدى المشاركين وتحفيزهم من أجل 

كيفية إدارة وقتهم إلى جانب التسلح 

مناحي  جميع  في  التفاوض  بمهارات 

الحياة وحل المشكالت التي تواجههم 

عبر وضع الحلول الناجعة والناجحة.

بإطالق  سعادته  عن  الهاجري  وأعرب 

التفاوض  فن  حول  التدريبية  الدورة 

من  نخبة  قبل  من  الفت  إقبال  وسط 

منتسبي الوزارات والجهات الرسمية، 

والبناءة  الهادفة  بالمبادرات  مشيدا 

التي يطلقها مركز كتارا للدبلوماسية 

تعزيز  في  تسهم  والتي  العامة 

في  العاملين  لدى  والمهارات  الخبرات 

في  والجهات  المؤسسات  مختلف 

نشر  في  المركز  دور  مثمنا  الدولة، 

الدبلوماسية  في  والثقافة  المعرفة 

العامة بمختلف أطيافها وألوانها سواء 

يحتضنها  التي  البرامج  خالل  من 

مواقع  في  يطلقها  التي  أو  كتارا  مركز 

والتي  المشاركة،  الجهات  ومقرات 

الكوادر  إثراء  إلى  جميعها  تهدف 

الوزارات  مختلف  في  المتخصصة 

والمعرفة  بالوعي  والمؤسسات 

حقل  في  والمهارات  والتجارب 

الدبلوماسية العامة. 

درويش  المهندس  قال  جانبه،  من 

التنفيذي  الرئيس  الشيباني  أحمد 

إن  العامة  للدبلوماسية  كتارا  لمركز 

تعزيز  في  ستسهم  التدريبية  الدورة 

فن  في  والثقافي  المعرفي  الرصيد 

المشاركين  جميع  لدى  التفاوض 

داخل  أو  االسرة  نطاق  في  سواء 

المجتمع أو في حياتهم العملية، كما 

العملية  مهاراتهم  تطوير  أمامهم  تتيح 

وإتقان  والتفاوض  اإلقناع  فن  في 

احترافي  بشكل  وأساليبه  متطلباته 

لعملية  العملي  التطبيق  خالل  من 

أفضل  واتباع  التفاوضي  االتصال 

االستراتيجيات المستخدمة، توفيرا 

لمكاسب  وتحقيقا  والمجهود  للوقت 

أن  إلى  الفتا  الواقع،  أرض  على  فعلية 

إطار  في  تأتي  التي  التدريبية  الدورة 

مركز  أطلقها  التي  التدريبية  الخطة 

القطرية  العامة  للدبلوماسية  كتارا 

على  وتشتمل  الجاري  يناير  خالل 

التثقيفية  المحاضرات  من  سلسلة 

واللقاءات  التدريبية  والدورات 

التليفزيونية للتعريف بالدبلوماسية 

كوادر  استقطاب  إلى  تهدف  العامة، 

وتعزيز  وتأهيلها  متميزة  وطنية 

الدبلوماسية  قواعد  في  مهاراتها 

العامة وفنون التواصل والتفاوض مما 

وتاريخ  ثقافات  على  االطالع  في  يسهم 

وسياسات دول العالم ويعزز التواصل 

والتفاهم بين الشعوب ويوطد عالقتنا 

مع دول العالم.

 تعزيز الخبرات والمهارات التفاوضية لدى العاملين بالدولة

$ الدوحة
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المشينة  الخطوة  تلك  أن  على  المجلس،  وأكد 

تتعارض مع قوانين ومواثيق احترام المقدسات 

مبادئ  مع  تتنافى  أنها  كما  للشعوب،  الدينية 

المعتقد  حرية  تؤكد  التي  اإلنسان  حقوق 

وتحمي المقدسات والشعائر.

من  الشديد،  استغرابه  المجلس  أبدى  كما 

األوروبية  الدول  بعض  في  السلطات  صمت 

للدين  المستمرة  اإلساءة  تجاه  والغربية، 

اإلسالمي، بحجة احترام حرية التعبير، مشيًرا 

حرية  مفهوم  مع  المزدوج  التعامل  هذا  أن  إلى 

اإلسالم،  على  التعديات  بتكرار  سمح  التعبير، 

كما  »اإلسالموفوبيا«،  ظاهرة  تنامي  إلى  وأدى 

أسهم في تعميق الفجوة بين الشرق والغرب.

الخطاب  تصاعد  خطورة  من  المجلس،  وحّذر 

ضد  الكراهية  وحمالت  المتطرف،  العنصري 

لها  واإلساءة  الدينية  بالمقدسات  والزج  اإلسالم، 

أن  مؤكًدا  سياسية،  مكاسب  تحقيق  أجل  من 

الكراهية  من  مزيد  إلى  يؤدي  أن  ذلك  شأن  من 

والتمييز والعنف، ويغذي اإلرهاب والتطرف.

وطالب المجلس باسم الشعب القطري، اتحاد 

التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  مجالس 

اإلسالمي  العالم  برلمانات  وكافة  اإلسالمي، 

والعربية،  اإلسالمية  البرلمانية  واالتحادات 

بضرورة اتخاذ خطوة جادة لتبني موقف إسالمي 

أو  بالمقدسات  المساس  عدم  يضمن  موحد 

التعدي عليها، ويمنع تكرار مثل تلك التعديات.

بعد ذلك، تال السيد ياسر سعود المسلم القائم 

التشريعية  للشؤون  العام  األمين  مساعد  بمهام 

جدول  الشورى،  بمجلس  واللجان  والجلسات 

محضر  على  التصديق  وتم  الجلسة،  أعمال 

الجلسة السابقة.

ملف البيئة
 

طلب  الجلسة،  خالل  المجلس  واستعرض 

المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب 

األفراد  السعادة األعضاء، حول مخالفات بعض 

حيث  البرية،  البيئة  على  وتأثيرها  والشركات 

30 عضوا بآرائهم ومقترحاتهم الرامية  أدلى نحو 

لألجيال  واستدامتها  البرية  البيئة  على  للحفاظ 

المقبلة. 

ما  إلى  الطلب،  مقدمو  أشار  الصدد،  هذا  وفي 

وفق  بالبيئة،  كبير  اهتمام  من  قطر  دولة  توليه 

ما نص عليه دستور البالد، بالحفاظ على البيئة 

وعلى وجه الخصوص البيئة البرية، األمر الذي 

ركيزة  ضمن   2030 الوطنية  رؤيتها  في  انعكس 

التنمية البيئية.

أن  المجلس،  أعضاء  السعادة  أصحاب  وأكد 

من  البرية  المناطق  له  تتعرض  الذي  العبث 

تدهور  إلى  يؤدي  والشركات  األفراد  بعض  قبل 

واالستدامة،  االستمرارية  على  قدرتها  في  كبير 

خصوًصا وأن البيئة القطرية تتصف بأنها بيئة 

الغطاء  وقليلة  األمطار،  قليلة  جافة  صحراوية 

النباتي.

البيئة  على  التعديات  خطورة  إلى  ونبهوا 

إلقاء  عبر  فيها،  الفطرية  والحياة  الروض  وعلى 

الجائر،  الرعي  أو  والنفايات،  البناء  مخلفات 

على  بالبيئة،  المضرة  الممارسات  من  وغيرها 

تلك  تجّرم  وتشريعات  قوانين  وجود  من  الرغم 

السلوكيات.

ضرورة  على  األعضاء،  السعادة  أصحاب  وشّدد   

الرقابة  وتكثيف  القوانين،  تطبيق  متابعة 

على  االعتداء  ظاهرة  من  للحد  والمحاسبة 

على  الغرامات  فرض  في  التهاون  وعدم  البيئة، 

المخالفين، مؤكدين على أهمية استشعار روح 

المسؤولية تجاه البيئة والمحافظة عليها.

الموجودة  البيئية  للتشريعات  األعضاء  ولفت    

والشعبية  الحكومية  الجهود  وإلى  الدولة  في 

وبحرا  برا  صحية  قطر  بيئة  جعل  إلى  الهادفة 

التي  القوانين  أن  على  األعضاء  وشدد  وجوا.. 

لردع  صارم  تطبيق  إلى  بحاجة  الدولة  أصدرتها 

المخالفين لنظم البيئة. 

البيئي  الوضع  أن  على  األعضاء  من  عدد  وأقر   

بذل  الجميع  من  ويتطلب  للقلق  يدعو  الحالي 

ملحة  صارت  البيئة  مهددت  ألن  الجهود  أقصى 

القانونية  النواحي  من  معالجات  إلى  وبحاجة 

والتوعوية كمابحاجة إلى جهود تنفيذية تعمل 

على تطبيق التشريعات على أرض الواقع. 

وأقر عدد من األعضاء على أن البيئة أمانة يجب 

أن نحافظ عليها ونسلمها لألجيال المقبلة دون أي 

ملوثات.

والتدهور  التلوث  أن  إلى  األعضاء  أحد  ولفت 

»تضارب  بـ  سماه  ما  سببه  البرية  البيئة  في 

أن  األثناء  هذه  في  العضو  هذا  وقال  المصالح« 

الذي سيلحق بالبيئة نتيجة  والتدهور  الخراب 

الجميع  سيلحق  القوانين  تطبيق  في  التهاون 

ولن يتأثر به فرد واحد معين أو جماعة وأكد أن 

الجميع  من  وقفة  إلى  تحتاج  البيئية  القضية 

رسميين وشعبيين.. 

نيابة  بها  تقوم  التي  الجهود  األعضاء  وثمن 

مسبوقة  قطر  في  تجربة  إنها  قالوا  التي  البيئة 

تطبيق  إلى  حاجة  في  البيئية  القوانين  ولكن 

وستتضرر البيئة كثيرا إن بقيت هذه القوانين 

حبيسة المكاتب.. 

المفتشين  تحفيز  ضرورة  إلى  األعضاء  ولفت 

كل  توفير  مع  اآلخرين  والمختصين  البيئيين 

مهامهم..  أداء  في  تساعدهم  التي  المعينات 

»مهمة«  بأنها  للمفتشين  المكافآت  ووصفوا 

تدفعهم لبذل أقصى جهود لتطبيق التشريعات 

بالشأن  المعنية  الوزارات  أقرتها  التي  البيئية 

البيئي. 

العمراني  التوسع  أن  بالمجلس  عضو  وقال 

ترك آثارا سلبية على البيئة إال أنه قال إن البناء 

والتعمير ال ينبغي أن يتوقفا لكن المطلوب مرعاة 

تعمير  مشروعات  أن  مؤكدا  البيئية  الجوانب 

عناية  ترافقها  أن  يجب  تنموية  مشروعات  أو 

بالبيئة المحيطة.. 

األضرار  عن  الحديث  الشورى  أعضاء  وجدد 

وعن  الكسارات  عن  نجمت  التي  البيئية 

حركة  عن  نتجت  التي  السلبية  الجوانب 

نريد  ال  نحن  األثناء:  هذه  في  وقالوا  الشاحنات 

التنمية ولكن بنفس  أمام حركة  أن نقف عقبة 

على  للحفاظ  كبيرا  جهدا  نبذل  أن  يجب  القدر 

البيئة البرية. 

البيئة  مناقشة  إن  األعضاء  من  عدد  أكد  كما 

البيئة  مناقشة  عن  ينفصل  ال  أن  يجب  البرية 

ولفت  األهمية  نفس  لها  األخيرة  فهذه  البحرية 

الصيد  عمليات  إلى  المنحى  هذا  في  األعضاء 

الشعب  في  يحصل  الذي  التدمير  وإلى  الجائر 

لألحياء  طبيعية  بيئة  تشكل  التي  المرجانية 

مهددات  دراسة  تتم  أن  على  وشددوا  البحرية 

للبيئة  يحدث  ما  نحو  على  البحرية  البيئة 

البرية.. 

الذي  للتدمير  أسفهم  بالغ  عن  األعضاء  وأعرب 

عقب  البرية  المناطق  في  الروض  في  يحدث 

وما بعدها بقطع األشجار وحرقها.. وفي  األمطار 

العقوبة  تغليظ  إلى  األعضاء  دعا  األثناء  هذه 

تصرفات  ألنها  البيئة  على  للحافظ  للمخالفين 

التي  العواقب  جهل  من  تنتج  مسؤولة  غير 

اللحظة  هذه  وفي  البرية  البيئة  على  تنعكس 

من  األولى  أيامهم  األعضاء  من  عدد  استذكر 

كانوا  أنهم  وكيف  البرية  المناطق  في  حياتهم 

يحافظون على البيئة.. 

للرعي  ضوابط  وضع  إلى  الشورى  أعضاء  ودعا 

الرعي  أن  على  مشددين  البرية  المناطق  في 

الجائر وقطع األشجار جعل الكثير من المناطق 

قاحلة تفتقد للغطاء النباتي..

الجهات  بين  التعاون  ضرورة  إلى  ولفتوا 

لكون  البيئي  الشأن  في  والبحثية  األكاديمية 

من  للكثير  حلوال  يجد  التعاون  من  النوع  هذا  أن 

المشكالت البيئية..

كانت  فقد  البيئة  ألهمية  نظرا  أنه  إلى  وأشاروا 

مدرجة في الكثير من البرامج اإلنتخابية ألعضاء 

المجلس وفي الوقت ذاته فإن الشأن البيئي مادة 

أساسية في الدستور وركيزة أساسية في رؤية 

قطر الوطنية 2030.. 

عن  الحديث  المجلس  أعضاء  من  عدد  وتناول 

ضرورة وضع نظم للحفاظ على الروض من بينها 

دخولها  يمنع  بسياج  تسويرها  النظم-  -أي 

آثار  عنها  نجمت  الجوالة  العزب  أن  إلى  ولفتوا 

العزب  إقامة  إلى  ودعوا  البيئة،  على  سلبية 

الجوالة بعيدا عن الروض..

التوسع في منح خاصية  إلى  األعضاء  ودعا أحد 

حتى  البيئة  في  للمختصين  القضائي  الضبط 

كما  المطلوب،  الوجه  على  مهامهم  من  يتمكنوا 

الضبط  في  العاملين  رواتب  تحسين  إلى  دعا 

هذا  وشدد  البيئيين..  والمفتشين  القضائي 

العضو على أن هناك تحديا يواجه وزارتي البيئة 

والتغير المناخي والبلدية.

مؤقتة  لجنة  تكوين  األعضاء  من  عدد  واقترح 

توصياتها  وترفع  البرية  البيئة  موضوع  تناقش 

لمجلس الشورى، وقالوا إن ما يواجه البيئة من 

تحديات يحتم تكوين هذه اللجنة التي قالوا إنها 

يجب أن تستمع إلى آراء المختصين في البيئة 

رؤية  إلى  للوصول  تقريرها  في  آراؤهم  وتضمن 

وصفوها  التي  البيئة  معالجات  بشأن  واضحة 

بأنها إرث لألجيال المقبلة

وبعد مناقشة الطلب وتأكيد الجميع على أهمية 

الحفاظ على البيئة واتخاذ كل ما يلزم لمنع أي 

أو تعٍد عليها، قرر المجلس إحالة الطلب  تجاوز 

لدراسته  العامة  والمرافق  الخدمات  لجنة  إلى 

ورفع تقريرها إليه.

استعرض  حيث  الجلسة،  أعمال  وتواصلت 

أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع  المجلس 

النظافة  بشأن   2017 لسنة   )18( رقم  القانون 

الموقرة،  الحكومة  من  إليه  والمحال  العامة، 

وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة 

لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.

حضر الجلسة، الدكتور حمد آل سعد الكواري 

وعدد  قطر،  بجامعة  البيئية  العلوم  مركز  مدير 

أصدقاء  مركز  أعضاء  البيئيين  النشطاء  من 

المجلس  أعضاء  الطلبة  من  وعدد  البيئة، 

الطالبي بمدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية 

للبنين.

أكد أن السماح بهذا السلوك المشين يعد استفزاًزا لمشاعر ملياري مسلم

»الشورى« يستنكر إحراق نسخة من المصحف بالسويد
كتب         محمد أبوحجر

تتنافى مع مبادئ 
حقوق اإلنسان 
التي تؤكد حرية 
المعتقد وتحمي 

المقدسات والشعائر

»30« عضوا 
بالمجلس أدلوا 
بمقترحاتهم 
للحفاظ على 
البيئة البرية

التحذير من 
خطورة تصاعد 
حمالت الكراهية 

ضد اإلسالم

التأكيد على 
ضرورة التطبيق 
الصارم للقوانين 
لردع المخالفين

خطوة مشينة تتعارض 
مع قوانين ومواثيق احترام 
المقدسات الدينية للشعوب

استنكر مجلس الشورى بأشد عبارات الشجب 
واإلدانة، سماح السلطات السويدية ألحد المتطرفين 

بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة 
التركية في ستوكهولم، مؤكًدا أن السماح بهذا 

السلوك المشين يعد استفزاًزا لمشاعر ملياري مسلم، 
ويؤجج خطاب الكراهية والعنف.

جاء ذلك في جلسة المجلس األسبوعية العادية، 
التي عقدت أمس في قاعة »تميم بن حمد«، بمقر 
المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله 

الغانم رئيس مجلس الشورى.
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تـتــقــــدم

وزارة الــداخــلــيـــــة

بخال�ص العزاء وعظيم املوا�ساة اإىل

املوظفة املدنية

عائ�سة مبارك �سعيد النابت 

بوفاة املغفور له اإن �ساء اهلل

والدها

�سائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

بالتنسيق مع وزارة البلدية و»حصاد الغذائية«

إطالق برنامج لتطوير القطاع الزراعي المحلي
الدوحة -قنا- أعلنت شركة حصاد الغذائية، 

بالتنسيق مع وزارة البلدية، عن إطالق برنامج 

الذي يهدف  الزراعية«،  والمدخالت  »الخدمات 

والمساهمة  المحلي  الزراعي  القطاع  لتطوير 

في  وذلك  للدولة،  الغذائي  األمن  تحقيق  في 

للشركة  االستثمارية  االستراتيجية  إطار 

ورؤية وزارة البلدية في تطوير القطاع الزراعي 

االكتفاء  تحقيق  في  للمساهمة  المحلي 

الذاتي.

 وقالت الشركة، في بيان، أمس، إن البرنامج 

والخدمات  الممارسات  تطوير  على  يركز 

الزراعي،  الموسم  فترة  لزيادة  الزراعية 

المربع  المتر  إنتاجية في  أعلى  إلى  والوصول 

»محاصيل«  شركة  ستقوم  حيث  الواحد، 

إحدى  ؛  الزراعية  والخدمات  للتسويق 

وتنفيذ  بإدارة  لحصاد؛  التابعة  الشركات 

الزراعية«،  والمدخالت  »الخدمات  برنامج 

الزراعية  الُمخرجات  برنامج  جانب  إلى 

وتلبية  لدعم  وذلك  المحلي(  المنتج  )تسويق 

منصة  خالل  من  المزارعين  احتياجات 

المطلوبة  الزراعية  الخدمات  توفر  موحدة 

بشكل متكامل.

المحلية  المزارع  جميع  البرنامج  ويستهدف   

استراتيجيا  برنامجا  ويعد  بها،  والعاملين 

الزراعية  والمدخالت  الخدمات  لتوفير 

المزارعين  مع  التعاون  وكذلك  المطلوبة، 

للمزارع،  التحتية  البنية  لتطوير  المحليين 

لتحقيق االستفادة القصوى من الدعم المقدم 

من قبل وزارة البلدية.

تضم  البرنامج  خطة  أن  إلى  البيان  وأشار   

وهي  أساسية،  استراتيجية  محاور  ثالثة 

القطاع  في  العاملين  ومهارات  معرفة  تطوير 

للمزارع  التحتية  البنية  وتطوير  الزراعي، 

اختيار  على  المزارعين  ومساعدة  المحلية، 

محور  ويشمل  الزراعية..  المدخالت  أفضل 

بالقطاع  العاملين  ومهارات  معرفة  تطوير 

اإلرشاد  برامج  لتطوير  خطة  الزراعي، 

الزراعية  الشؤون  إدارة  مع  بالتعاون  الزراعي 

بوزارة البلدية، وذلك لتقديم المشورة الفنية 

وفهم  إدارة  كيفية  يخص  فيما  المطلوبة، 

وأفضل  التربة  وخصوبة  وصحة  خصائص 

الممارسات الخاصة بإدارة مياه الري وكذلك 

الضارة،  واألعشاب  اآلفات  مكافحة  كيفية 

للمبيدات  الصحية  البدائل  ذلك  في  بما 

األعشاب  ومبيدات  الكيماوية  الحشرية 

وأحدث التقنيات الزراعية وغيرها.

العاملين  تعريف  سيتم  ذاته،  السياق  وفي   

بأصناف  المحلي  الزراعي  القطاع  في 

الدولة  في  والمتاحة  المختلفة  المحاصيل 

المزرعة،  لبيئة  أنسبها  اختيار  وكيفية 

التربة  وظروف  المناخ  مراعاة  أهمية  وكذلك 

المحاصيل  اختيار  عند  المياه  توافر  ونسب 

المحاصيل  بأصناف  والتعريف  للزراعة، 

وغيرها من المعلومات الهامة.

التعاون  كذلك،  األول  المحور  ويشمل   

في  البحثية  والمؤسسات  الجامعات  مع 

مشاريع بحثية من شأنها تطوير الممارسات 

البحوث  إدارة  مع  بالتنسيق  الزراعية، 

تطبيق  وتطوير  البلدية،  بوزارة  الزراعية 

واألخبار  والمعلومات  الموارد  جميع  يضم 

المزارعين  لخدمة  الزراعي  بالقطاع  الخاصة 

وتحديد زيارات ميدانية إلى المزارع المحلية 

الناجحة، لتبادل التجارب والخبرات.

البنية  تطوير  وهو  الثاني،  المحور  أما   

خطة  فيشمل  المحلية،  للمزارع  التحتية 

كاستخدام  المحمية،  البيوت  لتطوير 

المبردة  غير  الشبكية  المحمية  البيوت 

على  لقدرتها  وذلك  البالستيك(،  عن  )بدياًل 

نقاء  ورفع  والرطوبة  الحرارة  درجة  تقليل 

يشمل  كما  البيوت.  داخل  الهوائي  النظام 

النظام  لتطوير  خطة  كذلك  المحور  هذا 

البيوت  في  تربة  بدون  الزراعة  مثل  الزراعي 

اإلنتاج  حجم  زيادة  بهدف  المبردة  المحمية 

إلى  باإلضافة  المياه،  استخدام  وتقليل 

في  للتحكم  أوتوماتيكي،  ري  نظام  تركيب 

وتقليل  النباتات،  على  األسمدة  توزيع  نسب 

تكلفة التسميد واأليادي العاملة.

لتطوير  خطة  الثاني  المحور  يضم  كما   

تبريد  نظام  إضافة  مثل  النقل،  عمليات 

بهدف  النقل  سيارات  في  التخزين  لوحدة 

الزراعية خالل  الحفاظ على جودة المنتجات 

إلى  باإلضافة  الهدر،  وتقليل  النقل  مرحلة 

وتطوير  جديدة  مياه  خزانات  لتركيب  خطة 

بعض الخزانات الحالية في عدد من المزارع 

الري  مياه  جودة  على  للحفاظ  المحلية، 

الطحالب،  تكون  أو  المياه  تلوث  من  والوقاية 

من  االستخراج  أو  التحلية  عمليات  عقب 

اآلبار.

رش  آالت  توفير  أيضا،  الخطة  وتضم   

مع  الكيماوية،  الحشرية  للمبيدات  حديثة 

الُمزارع،  التدابير لحماية  مراعاة اتخاذ كافة 

وكذلك العمل على زيادة استخدام المبيدات 

العضوية بدال من الكيماوية.

شعار  تحت  يقام  الذي  المعرض  تدشين  حضر 

التنمية  وزير  المجتمع«،  خدمة  فـي  »جمعيتي 

احمد  السيد  سعادة  الفلسطيني  االجتماعية 

الوزارة  ووكيل  وعقيلته،  مجدالني  عبدالسالم 

من  وعدد  الكواري،  مبارك  غانم  السيد  المساعد 

المؤسسات  وممثلي  المنظمة،  الجهات  مسؤولي 

المشاركة في المعرض. 

الخاصة  بالمنظمات  التوعية  إلى  المعرض  يهدف 

دور  وإبراز  المجتمع،  خدمة  في  الكبير  ودورها 

المهنية  بين  أنشطتها  تتنوع  التي  الجمعيات 

أمامها  المجال  يفتح  كما  والثقافية،  واالجتماعية 

للعمل  المتطوعين  وانضمام  مبادراتها  لتسويق 

لديها، والتواصل األسرع بينها وبين أفراد المجتمع، 

برامج  الثالثة  دورته  في  المعرض  شهد  حيث 

كما  المجاالت،  جميع  في  تنافسية  ومبادرات 

من  المشاركين  عدد  قبل  من  كبيرا  توسعا  شهد 

الجمعيات والمنظمات.

ممثلة  واألسرة،  االجتماعية  التنمية  وزارة  وأكدت 

انها  على  الخاصة،  والمؤسسات  الجمعيات  بإدارة 

التطوعي،  االجتماعي  العمل  تنظيم  إلـى  تسعى 

مستوى  ورفع  االجتماعية،  المشاركة  وتفعيل 

والمؤسسات  بالجمعيات  المجتمع  معرفة 

علـى  الحصول  كذلك  بدورها،  والنهوض  الخاصة 

المجتمع،  تفيد  للمعرض  متميزة  مخرجات 

الجمعيات  به  تقوم  الذي  الدور  المعرض  ويعكس 

المسؤولية  خالل  من  الخاصة  والمؤسسات 

المجتمعية، سواء بين القطاع الحكومي والخاص 

ومنظمات المجتمع المدنـي.

 وفي هذا اإلطار قال السيد ناجي عبد ربه العجي، 

الخاصة  والمؤسسات  الجمعيات  إدارة  مدير 

بالوزارة: »إن المعرض السنوي الثالث للجمعيات 

تعريف  إلى  يهدف   2023 الخاصة  والمؤسسات 

الجمعيات  تقدمها  التي  بالخدمات  المجتمع 

وأهدافها وأنشطتها، كما أنه يعتبر ساحة حوارية 

المجتمع«،  وأفراد  المدني  المجتمع  منظمات  بين 

مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلـى تشجيع وتحفيز 

بارزة،  جهود  بذل  على  المدني  المجتمع  منظمات 

المستدامة،  التنمية  فـي  مميزة  إنجازات  وتحقيق 

فـي  والتطوعي،  االجتماعي  العمل  وتشجيع  ودعم 

المشاركة  وتفعيل  االجتماعية،  المجاالت  جميع 

أدوار  مسؤوليات  وتوسيع  وتعزيز  المجتمعية، 

مؤسسات  بين  الفاعلة  االجتماعية  الشراكة 

إلـى  المدني بما يؤدي  الدولة ومؤسسات المجتمع 

النهوض بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع.

ولفت العجي إلى أن المعرض يسعى إلى تشجيع 

االبتكار واإلبداع فـي البرامج والخدمات التي تقدمها 

الوصول  بهدف  الخاصة،  والمؤسسات  الجمعيات 

المستوى  على  للمنافسة  تؤهلها  رائدة  لمشاريع 

يعتبر  القطري  القانون  ان  على  مؤكدًا  الخارجي، 

من احدث قوانين العمل المدني والذي ينظم عمل 

التعديالت،  الخاصة وحمل كثير من  المؤسسات 

لممارسة  للجمعيات  المطلقة  الصالحيات  وإعطاء 

الجمعية  رعاية  تحت  واختصاصاتها  اعمالها 

العمومية المنتخبة من قبل مجلس اإلدارة، وتتيح 

التامة  الحرية  واالسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة 

تنظيم  قانون  عن  خروجها  حال  في  اال  للجمعيات 

اعمال منظمات المجتمع المدني في دولة قطر.

لعملية  بداية  المعرض  يكون  أن  أمله  عن  وأعرب 

نوعية  مبادرات  لتقديم  الجمعيات  بين  تنافسية 

وأضاف  تخصصه  مجال  في  كل  المجتمع  تخدم 

ذات  المعرض  هذا  في  المشاركة  المنظمات  أن 

والثقافية  والتوعوية  المهنية  منها  متنوعة  مجاالت 

في  سيسهم  المعرض  هذا  وأن  واالجتماعية، 

سيفتح  كما  المنظمات،  هذه  بجهود  التعريف 

تخدم  جديدة  منظمات  إلنشاء  أفكار  أمام  الباب 

في  مرحبا  الناس  احتياجات  وتلبي  أخرى  فئات 

لهذا  لالنضمام  أخرى  جمعيات  بأي  ذاته  الوقت 

المعرض في دوراته المقبلة طالما ستقدم خدمات 

وفوائد وتخدم المصلحة العامة. 

النعيمي  فاطمة  السيدة  أكدت  جابنها  من 

مشاركة  حول  االسرة  شؤون  إدارة  مدير  مساعد 

والهدف  الوطن«  »من  اإلنتاجية  الوطنية  المشاريع 

من المشاركة واشارات إلى أن هذا المعرض يأتي 

عمل  وتفعيل  إثراء  على  الوزارة  حرص  إطار  في 

هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة وإبراز دورها 

الوطنية  المشاريع  السيما  المجتمع  في  اإليجابي 

وتعريف  وتشجيعهم  المشاركين  لتحفيز 

المجتمع بالدور البارز الذي تقوم به تلك المشاريع، 

وحمالتها  الخاصة  الجمعيات  دعم  أن  إلى  ولفتت 

التوعوية وبرامجها اإلرشادية وتحفيزها على خدمة 

خدمات  من  تنجزه  فيما  الوزارة  أدوار  من  المجتمع 

للمجتمع. 

كما فتح المعرض المجال أمام المشاريع اإلنتاجية 

مشاريع  وانضمام  مبادراتها  لتسويق  الوطن«  »من 

فرص  وتوفر  المجتمع  تخدم  جديدة  إنتاجية 

العمل الصحابها، ويتم اختيار المشاركين حسب 

نوعية المنتج وحاجة المستهلك وتأتي المشاركة 

بمنتجات  العام  هذا  اإلنتاجية  للمشاريع  الثالثة 

واالطعمة  والمنحوتات  المنسوجات  مثل  جديدة 

مشاريع   10 المشاركة  المشاريع  وعدد  المحلية 

إنتاجية ونطمح للمزيد من المشاركات.

آل  فهد  جواهر  الشيخة  أكدت  السياق  ذات  وفي 

القطرية  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني 

للتوحد، على ان مشاركة الجمعية جاءت ألهميتها 

الفتة  المجتمع،  في  باالندماج  التوحد  لمرضى 

التوحد  الصحاب  الربوت  دشنت  الجمعية  ان  إلى 

في  سواء  اليومية،  انشطتهم  في  لمشاركتهم 

المنزل أو في الخارج وذلك لمساعدتهم من الناحية 

النفسية والعقلية.

فتح المجال 
أمام المشاريع 

اإلنتاجية 
»من الوطن« 

لتسويق 
مبادراتها

دشنته وزارة التنمية االجتماعية بمشاركة »21« جهة عارضة 

معرض للجمعيات والمؤسسات الخاصة
العجي: ساحة حوارية بين منظمات المجتمع المدني واألفراد يهدف إلى التوعية بدورها في خدمة المجتمع 

بحضور ورعاية سعادة السيدة مريم بنت علـي بن 
ناصر المسند وزير التنمية االجتماعية واألسرة، 

دشنت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة، 
أمس، المعرض السنوي الثالث للجمعيات 

والمؤسسات الخاصة، بالتعاون مع وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية ممثلة بإدارة اإلدارة العامة 
لالوقاف، وجمعية قطر الخيرية والمؤسسة 

العامة للحي الثقافـي »كتارا«، ومشاركة 21 جهة 
عارضة، وقد مثل المعرض بالنسبة لهم فرصة 

لعرض أنشطة ومبادراتهم، حيث يتم تخصيص 
مساحة محددة لكل جمعية إلبراز دورها 

وخدماتها في المجتمع.

كتب        محمد الجعبري
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طالبة قطرية تستعرض
بحثًا عن سرطان الدم

لمعالجة وإدارة المياه العادمة واألمالح الناتجة من محطات التحلية.. وزير البيئة:

نسعى للتوسع في البحوث العلمية

هذه  مثل  أهمية  سعادته  وأكد 

تهم  التي  العلمية  والبحوث  المشاريع 

الخليج  باعتبار  الخليج،  دول  جميع 

شبه بحر ومغلق، مشيرا إلى أن كمية 

من  الصادرة  والعادمة  المالحة  المياه 

كبيرا  تحديا  تمثل  التحلية  محطات 

لدول  التعاون  مجلس  دول  كل  يواجه 

الخليج العربية ألنها تتسبب في ارتفاع 

المركزة  األمالح  وزيادة  الحرارة،  درجة 

في هذه مياه الخليج ما يؤثر بدوره على 

التأثير  عن  فضال  البحرية،  األحياء 

نتيجة  عام  بشكل  البيئة  على  الضار 

ارتفاع الملوحة، وتأثر محطات التحلية 

أقل  أداؤها  الوقت ليصبح  نفسها بمرور 

من المطلوب.

 وقال إن الوزارة تسعى للتوسع في مثل 

أثبتت  التي  والتجارب  البحوث  هذه 

ضيق،  نطاق  على  اآلن  حتى  نجاحها 

البحثية  المعنية  الجهات  جمع  وأيضا 

والعلمية منها، وكذا الشركات الخاصة 

تطبيقها  على  والعمل  منها  لالستفادة 

مجلس  دول  يخدم  تجاري  بشكل 

عالوة  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

باعتباره  الهيدروجين  استخراج  على 

صناعات  في  ويدخل  الطاقة  مستقبل 

مخلفات  له  تكون  أن  دون  عديدة، 

كربونية. 

أخرى،  جهة  من  سعادته،  أوضح  كما   

أن ظاهرة نفوق األسماك من فترة ألخرى 

ليس سببها فقط ارتفاع درجة الحرارة، 

مبينا  طبيعية،  نسبتها  إن  قال  التي 

كذلك  تكمن  البحث  هذا  أهمية  أن 

البحر،  مياه  ملوحة  نسبة  خفض  في 

وبالتالي تقليل نفوق األسماك.

محمد  الدكتور  قال  جانبه،  ومن   

البيئي  الخبير  الكواري  سيف  بن 

البيئة  بوزارة  الهندسي  والمستشار 

والتغير المناخي، إن العديد من البحوث 

في  المتخصصة  والدراسات  العلمية 

البحر  مياه  تحلية  أن  أوضحت  المياه 

تعد مصدرا رئيسيا للمياه العذبة في 

إلى  مشيرا  العالم،  من  كثيرة  أجزاء 

تعتمد  الخليج  على  المطلة  البلدان  أن 

البحر  بصورة كبيرة على تحلية مياه 

إلمدادها بالمياه العذبة، وأنها تساهم بـ 

33 بالمائة من قدرة التحلية العالمية.
الندوة،  بمستهل  كلمته  في  ولفت   

الملحي  المحلول  من  التخلص  أن  إلى 

في  المياه  تحلية  محطات  عن  الناتج 

بالغة  بيئية  قضية  يعد  البحر،  مياه 

ملوحة  على  يحتوي  ألنه  األهمية، 

ومواد  أيضا،  ودرجة حرارة عالية  عالية 

قبل  ما  عمليات  من  متبقية  كيميائية 

محتملة  أضرارا  تسبب  المعالجة، 

أن  يؤكد  ما  والجوفي،  البحري  للموئل 

التركيز  عالي  الملحي  المحلول  إدارة 

تكنولوجية  تحديات  طرحت  قد 

واقتصادية وبيئية.

ارتأت  ذلك  كل  ضوء  في  أنه  وبين   

مناقشة  المناخي  والتغير  البيئة  وزارة 

سيما  ال  الهامة،  البيئية  المسألة  هذه 

وهو  الثالث  المحور  تحت  تندرج  وأنها 

الوطنية  قطر  استراتيجية  من  المياه، 

ينص  والذي  المناخي،  والتغير  للبيئة 

الدورية  بالمراقبة  الوزارة  »قيام  على 

والفعالة لكل مصادر المياه مثل المياه 

الجوفية ومياه البحر والمياه الصالحة 

للشرب«، واعتبر الدكتور الكواري الندوة 

منصة علمية لتبادل األفكار والمعلومات 

إلى  الوصول  بهدف  الفنية،  والبيانات 

المياه  تعالج  تطبيقية  عملية  نتائج 

الناتجة  واألمالح  المرفوضة  العادمة 

مع  يتوافق  بما  التحلية،  محطات  من 

التشريعات البيئية الدولية، ويتماشى 

للبيئة  الوطنية  قطر  استراتيجية  مع 

والتغير المناخي.

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  إن  وقال   

من  فنية  علمية  لجنة  تشكل  سوف 

بعض العلماء والخبراء والمستشارين 

وبعض  األكاديمية  الجهات  من 

الحكومية  الجهات  من  المسؤولين 

العالقة،  ذات  والهيئات  والمؤسسات 

لوضع  الندوة،  هذه  في  والمشاركين 

لمعالجة  للتطبيق  قابلة  شاملة  خطة 

وإدارة المياه العادمة المرفوضة واألمالح 

الناتجة من محطات التحلية، موضحا 

التوصيات  ستتضمن  الخطة  هذه  أن 

واالقتراحات العملية واألفكار والمعلومات 

وتخدم  الندوة  تناقشها  التي  والبيانات 

الوطن والبيئة.

طرق  السياق  هذا  في  الندوة  وناقشت   

من  تخرج  التي  المخلفات  معالجة 

عمليات تحلية المياه بمنطقة الخليج 

كبير  بضرر  تتسبب  والتي  العربي، 

طرق  عن  فضال  البحرية،  للبيئة 

مع  المشكلة،  تلك  معالجة  ووسائل 

االستفادة من تلك المخلفات في توليد 

للطاقة،  نظيف  كمصدر  الهيدروجين 

واالستفادة أيضا باستخراج نوعين من 

من  العديد  في  يدخل  أحدهما  األمالح، 

صناعة  في  يدخل  واآلخر  الصناعات، 

ملح الطعام.

 وقد كرم سعادة الوزير بهذه المناسبة 

والباحثين  المسؤولين  من  عددا 

والخبراء المتحدثين في الندوة.

بدر  البروفيسور  أكد  جانبه،  ومن 

شفاقة العنزي الكويت الباحث واألستاذ 

الجامعي في الهندسة الميكانيكية، أن 

الندوة  نقاش  محل  البحث  شأن  من 

حلول  إيجاد  على  يعمل  أن  العلمية، 

للمحلول الملحي المطرود من محطات 

البيئة  على  يؤثر  والذي  المياه،  تحلية 

ومن  السنين،  عشرات  بعد  البحرية 

ونقص  القاع  في  الملح  ترسب  ذلك 

األوكسجين بمياه الخليج.

من  إن  للصحفيين،  تصريح  في  وقال، 

استخراج  على  يعمل  البحث  شأن 

المياه  من  المهمة  األمالح  من  نوعين 

التي تخرج من محطات التحلية، النوع 

بعض  في  ويستخدم  رطب  منها  األول 

الصناعات النفطية، واآلخر وهو الجاف 

استخراج  على  عالوة  الطعام،  ملح  وهو 

كطاقة  حاليًا  المستخدم  الهيدروجين 

المياه  نظيفة، مع إعادة استخدام هذه 

مرة أخرى.

يوسف  الدكتور  تحدث  جانبه  من 

إدارة  مجلس  رئيس  الحر  محمد  بن 

المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، 

الخاصة  االختراع  براءات  إحدى  عن 

من  باالستفادة  وتتعلق  بالمنظمة، 

عن  الناجم  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز 

ومن  والطاقة،  الغاز  تصنيع  عمليات 

محطات  من  الراجعة  العادمة  المياه 

جديد  ُمنتج  لتصنيع  المياه،  تحلية 

يشبه األسمنت األبيض، وله تطبيقات 

تشبه ألواح الجبس، دون أن تكون لديه 

أي آثار سلبية على البيئة.

تقوم  البحث  هذا  فكرة  أن  إلى  وأشار 

قيمة  يمثل  دائري،  اقتصاد  إيجاد  على 

تحلية  عمليات  مخلفات  من  مضافة 

ال  األخرى،  الصناعية  والعمليات  المياه 

سيما وأن األسمنت األبيض غير موجود 

في قطر.

محمد  الدكتور  قال  ناحيته،  ومن 

البيئي  الخبير  الكواري  سيف  بن 

البيئة  بوزارة  الهندسي  والمستشار 

تصريح  في  المناخي  والتغير 

للصحفيين، إن أهمية الندوة تكمن في 

المياه  من  ناجمة  بيئية  مشكلة  وجود 

التحلية،  لمحطات  والعادمة  المفوضة 

ملحي  محلول  على  تحتوي  ألنها  وذلك 

وبعض  عالية  حرارة  ودرجة  مركز 

المواد الكيمائية المخلوطة بهذه المياه 

إلى  التحلية  محطات  من  تخرج  التي 

لتكون  البحر  إلى  تتسرب  أو  الشواطئ 

التحلية،  محطات  خلف  بحيرات 

والموئل  الجوفية  والمياه  للبيئة  ملوثة 

البحري.

واستعرض الكواري البحوث والدراسات 

شتى  في  العلماء  أجراها  التي  العلمية 

على  الخليج  ومنطقة  العالم  أنحاء 

حلول  إليجاد  الماضية  عاما   30 الـ  مدى 

تؤثر  التي  المشكلة  هذه  لمعالجة 

على الحياة البحرية، ما يجعل قيعان 

صالحة  وغير  الملوحة  شديدة  البحار 

لمعيشة األسماك األخرى.

من  الحديثة  االبتكارات  أن  إلى  ونوه 

المشكلة  هذه  حل  في  اإلسهام  شأنها 

النفايات،  من  نوع  بأنها  وصفها  التي 

العادمة  المياه  من  االستفادة  وبالتالي 

مرة  واستخدامها  تدويرها  وإعادة 

عنه  ينتج  ما  وهو  ذلك،  بعد  أخرى 

»هيدروجين« الذي يمثل طاقة نظيفة، 

بجانب األمالح الرطبة والجافة المفيدة.

وأكد الدكتور الكواري أن قطر ستنجح 

في هذه التجارب وستقدم هدية للعالم 

المياه  مشكلة  معالجة  كيفية  في 

العادمة المرفوضة واألمالح الناتجة من 

محطات التحلية، بعد أن أهدته مؤخرا 

آلية استدامة استادات المونديال.

خالل أعمال دورة للجمعية األميركية

الدوحة- قنا- أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح 
بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة 

والتغير المناخي، أن الوزارة تسعى للتوسع 
في البحوث والتجارب العلمية لمعالجة 
وإدارة المياه العادمة واألمالح الناتجة من 

محطات التحلية. 
 وقال سعادته، في تصريحات للصحفيين 

على هامش ندوة علمية بعنوان »معالجة 
وإدارة المياه العادمة المرفوضة واألمالح 

الناتجة من محطات التحلية« نظمتها وزارة 
البيئة والتغير المناخي أمس، إن البحث 

المتعلق بموضوع الندوة، من بين الحلول 
التي تسعى لها وزارة البيئة والتغير بالتعاون 

مع الجهات المختصة، بغرض إيجاد حلول 
مثلى للمياه التي تخرج من محطات التحلية، 
واستخالص األمالح الموجودة فيها، والعمل 

على االستفادة منها، لما لها من جانب 
اقتصادي يهم جهات وشركات صناعية. 

{ هيا األنصاري

من  أكثر  أمام  األنصاري  هيا  وقّدمت 

أنحاء  مختلف  من  مشارك  آالف   4
بحثية  تجربة  عن  عرضًا  العالم 

فريق  مع  بها  شاركت  إكلينيكية 

 – للطب  كورنيل  وايل  أطباء  من 

نيويورك، حيث استقصت التجربة 

حاليًا  متوافرين  دواءين  كفاءة 

الخاليا  لمفومة  عالج  في  يسهمان 

من  مستعٍص  نوع  وهو  القشرية، 

السرطان.

وفي حين يمكن عالج لمفومة الخاليا 

من  بعدد  باالستعانة  القشرية 

النوع  هذا  هجوع  َطْور  لبلوغ  األدوية 

أعراضه  اختفاء  أي  السرطان،  من 

إاّل أنه ال يمكن الشفاء منه  الظاهرة، 

مقاومة  تطّور  بسبب  كامل  بشكل 

السرطان.  عودة  ثم  ومن  األدوية 

ُنشرت  التي  الدراسة  هذه  في  وجاء 

من  لكّل  المدمج  »التثبيط  بعنوان 

المقاومة  وBCL2يتجاوز   CDK2
في   6/CDK4و  BTK الستهداف 

القشرية«:  الخاليا  لمفومة  عالج 

ينجم  العالج  في  متتاٍل  فشل  »كّل 

أكبر  بسرعة  المرض  انتشار  عنه 

وثمة  أقّل.  عالجية  خيارات  وتوافر 

حاجة ملّحة لفهم آلية مقاومة األدوية 

جديدة  فعالة  عالجات  وتطوير 

لمفومة  لمرض  التحّمل  وجّيدة 

الخاليا القشرية«.

المشاركون  الباحثون  واستخدم 

جينوميًا  تحلياًل  بالتجربة 

المأخوذة  واألنسجة  الدم  لعينات 

لمفومة  من  يعالجون  مرضى  من 

إذا  ما  لتحديد  القشرية  الخاليا 

الدواءان، وهما فينيتوكالكس  كان 

عند  فعالية  أكثر  وايبروتينيب، 

استخدامها  من  معًا  استخدامها 

والدواءان  منفصل.  بشكل 

لعالج  بالفعل  معتمدان  المذكوران 

في  ولكن  القشرية،  الخاليا  لمفومة 

العادة يعطيان تباعًا وليس معًا.

المؤلف  وهي  األنصاري،  وعملت 

سلينا  الدكتورة  مع  للدراسة،  األول 

األحياء  علم  أستاذ  تشين-كيانغ 

والدكتور  المناعة،  وعلم  الدقيقة 

األستاذ  ليبيرتو  دي  موريزيو 

األمراض  علم  في  للبحوث  المساعد 

والدكتور  المختبرات،  وطب 

المساعد  األستاذ  هوانغ  جيانغاو 

وطب  األمراض  علم  في  للبحوث 

هو  يانغ  والدكتور  المختبرات، 

البيولوجية،  المعلوماتية  محّلل 

للطب  كورنيل  وايل  من  وجميعهم 

آخر من  إلى جانب عدد  - نيويورك، 

وايل  من  االستقصائيين  الباحثين 

كورنيل للطب - نيويورك وعدد من 

حصلت  وقد  األميركية.  الجامعات 

الجمعية  جائزة  على  األنصاري 

تقّدم  التي  الدم  ألمراض  األميركية 

األول  المؤلف  هم  الذين  للمتدربين 

خالل  البحثية  الورقة  عرض  ومقّدم 

المؤتمر. 

حين  األنصاري  مشاركة  وبدأت 

عليها،  المشرفين  أحد  التقت 

أثناء  تشين-كيانغ،  الدكتورة 

البحوث  جائزة  ببرنامج  التحاقها 

وايل  في   )MSRA( الطب  لطالب 

السنة  نيويورك   - للطب  كورنيل 

هو  المذكور  والبرنامج  الماضية. 

الفرصة  إتاحة  منها  الهدف  مبادرة 

برنامج  من  األولى  السنة  لطالب 

 - للطب  كورنيل  وايل  في  الطب 

وخوض  المبادرة  زمام  ألخذ  قطر 

تجربة بحثية خاصة بهم في الفترة 

الثانية  والسنة  األولى  السنة  بين 

خالل  وتحديدًا  الطب،  برنامج  من 

العطلة الصيفية.

األنصاري:  قالت  الصدد،  هذا  وفي 

مرض  القشرية  الخاليا  »لمفومة 

العادة  وفي  وُعضال،  الندرة  شديد 

المطاف  نهاية  في  المريض  ُيصاب 

اليوم  المتاحة  األدوية  ألن  بانتكاسة 

وقد  البعيد.  األمد  في  فّعالة  غير 

الدواءين  المؤتمر  أمام  استعرضت 

ويمكن  المرض  يستهدفان  اللذين 

أكبر  بفعالية  المقاومة  يتجّنبا  أن 

وليس  معًا،  استخدامها  عند 

جدًا  سعيدة  وأنا  مستقل.  بشكل 

تشين- الدكتورة  منحتني  أن 

األول  المؤلف  أكون  أن  شرف  كيانغ 

أقّدم  وأن  البحثية  الورقة  لخالصة 

عرضًا عنها«.

األستاذ  مظلوم،  نايف  الدكتور  وقال 

وعلم  الدقيقة  األحياء  لعلم  المساعد 

لبحوث  المساعد  والعميد  المناعة 

 - للطب  كورنيل  وايل  في  الطالب 

هيا  بطالبتنا  فخورون  »نحن  قطر: 

هذه  في  شاركت  ألنها  األنصاري 

هذا  وليس  المهمة،  البحثية  الورقة 

فحسب بل قّدمت أيضاً عرضاً عنها 

المختصين  من  كبير  حضور  أمام 

المشاركين في أعمال مؤتمر بارز«.

استعرضت الطالبة القطرية هيا األنصاري من وايل كورنيل للطب - قطر ورقة 
بحثية عن نوع نادر وُعضال من سرطان الدم، وذلك خالل أعمال الدورة السنوية 

الرابعة والستين للجمعية األميركية ألمراض الدم التي ُعقدت في والية 
لويزيانا األميركية.

الدوحة                    $
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رحلة اكتشاف جديدة تتعاون فيها نسبريسو
مع كيارا فيراني  مستوحاة من محبة إيطاليا للقهوة

تبداأ ن�سربي�سو العام اجلديد مع األأناقة بتعاون مع األأيقونة 
يف  تنطلق  التي  فرياين،  كيارا  املو�سة  عامل  يف  األإيطالية 
رحلة اكت�ساف تاأخذنا عرب حمبتها للقهوة يف �سل�سلة اأفالم 

اللذيذة  النكهات  من  م�ستوحاة  اأجزاء.  اأربعة  من  ق�سرية 

املختلفة،  األإيطالية  األأقاليم  يف  القهوة  حت�سري  وتقاليد 
لتتو�سع  األإ�سدار  حمدودة  ت�سكيلة  بتطوير  كيارا  �ساركت 

وتت�سمن  اإيتاليانا  اإ�سبرياتزيوين  ن�سربي�سو  جمموعة 
�سنف قهوة جديد: ميالنو اإنتن�سو، واإك�س�سوارات وماكينة 

املعا�سر  واألإيقاع  احليوية  باألأجواء  جميعها  حتتفي  قهوة، 

وطنًا  كيارا  اتخذتها  التي  املدينة   - األإيطالية  ميالنو  ملدينة 
لها.

كيارا  تبداأ  كوزميلي،  فيليبو  ال�سهري  األإيطايل  املوؤرخ  مع 

األإيطايل  األإبداع  عا�سمة  يف  القهوة  ثقافة  تاريخ  مع  رحلتها 

الرائعة  ال�سهرية  املواقع  وفيليبو  كيارا  تزور  و�سوية  روما. 
غريكو  كافيه  اأنتيكو  العريق  املقهى  ذلك  يف  مبا  روما  يف 
ويك�سفان  ا�سربي�سو  فنجان  بارت�ساف  ي�ستمتعان  حيث 

رحلة  تتابع  روما.  يف  األإيطالية  التحمي�ص  تقاليد  عن 
لت�سميم  احلقيقي  األإلهام  حيث  ميالنو  مدينة  يف  كيارا 
مواقع  من  ينبع  الذي  اإنتن�سو،  ميالنو  قهوة  ونوتات  وطعم 
وكاتدرائية  مونتيدوريا  وباألزو  نيككي  كڤيال  تاريخية 

للكاتدرائية  الذهبية  األأبراج  تظهر  كاثيدرال(.  ميالنو )دومو 
اللم�سات  مع  األأخ�سر  باللون  اخلا�ص  الهند�سي  والت�سميم 
الذهبية لڤيال نيككي يف جميع تفا�سيل ت�سكيلة األإ�سدار 
املحدود لتجمع ع�ساق القهوة يف جميع اأنحاء العامل باأناقة 

�سرمدية وحيوية كال�سيكية.
فرياين:  كيارا  قالت  ن�سربي�سو،  مع  تعاونها  على  وتعليقًا 
انتهزت  لذلك  حدودًا  تعرف  أل  وألإيطاليا  للقهوة  حمبتي  »اإن 
العزيزة  ن�سربي�سو  عائلة  مع  اأخرى  مرة  التعاون  فر�سة 
األإ�سدار.  حمدودة  الت�سكيلة  هذه  تطوير  يف  للم�ساركة 

الغنية  والثقافة  األإبداع  من  م�ستوحاة  اجلديدة  الت�سكيلة 
يف ميالنو واأنا متحم�سة جدًا لتقدمي مثل هذه القهوة رائعة 
القهوة  ملحبي  اجلميلة  واملاكينة  األك�س�سوارات  مع  املذاق 

لي�ستمتعوا بها اأينما كانوا .«
اإ�سبريازيوين  ن�سربي�سو  ملجموعة  املحدود  األإ�سدار  يرحب 

امُل�سّممة  اإنتن�سو  ميالنو  قهوة  باإ�سافة   2023 اإيتاليانا 
وألأنها  ميالنو.  مبدينة  باألحتفاء  القهوة  لع�ساق  لت�سمح 
التوابل،  من  ونفحة  واملربى  الفاكهية  النوتات  بني  توازن 
الفني  بالرتاث  ينب�ص  مكان  اإىل  اإنتن�سو  ميالنو  �ستاأخذنا 

واأ�سلوب احلياة الفاخر واملذاق الرائع. جتمع ميالنو اإنتن�سو 

يف  بها  لن�ستمتع  األإيطالية  القهوة  وخربة  والتاريخ  األأناقة 
جميع اأنحاء العامل.

احلبوب  من  الكال�سيكية  بخلطتها  احلوا�ص  تثري  وألأنها 
يتوقعوا  اأن  القهوة  ملحبي  ميكن  الكاكاو،  ونوتات  املحم�سة 

مذاقًا خفيفًا من اخلبز وال�سوكوألته الداكنة مع كل ر�سفة. 
تو�سي  النهاية،  اإىل  البداية  من  القهوة  مع  رائعة  ولتجربة 

لت�ستمتعوا  كابوت�سينو  كو�سفة  بتح�سريها  ن�سربي�سو 

بلم�سة لطيفة من نوتات الفلفل والتوت والفواكه امل�سرقة. 
املنف�سل،  التحمي�ص  اأ�سلوب  اخللطة  هذه  ألإعداد  نتبع 
بدرجة  اخللطة  من  األأكرب  الق�سم  حتمي�ص  يتم  حيث 

معتدلة ويحم�ص الق�سم األأقل من الروبو�ستا بدرجة داكنة 
جدًا.

تت�سمن ت�سكيلة األإ�سدار املحدود اأي�سًا فنجان ال�سفر تات�ص 
تراڤل ماج باللون الذهبي، وطقمًا من فنجانني لال�سربي�سو 
باللونني األأ�سود والذهبي لت�ستمتعوا بتناول قهوتكم باأناقة. 

ميكن لع�ساق القهوة اأن يح�سلوا اأي�سًا على األإ�سدار املحدود 

ملفوفة   - اإيطالية  بلم�سة  �سيتيز  ن�سربي�سو  ماكينة  من 

بڤيال نيككي كامبيليو يف ميالنو -  بعمل فني رائع يذكر 
اإ�سبرياتزيوين  ن�سربي�سو  جمموعة  باأ�سناف  لي�ستمتعوا 

اإيتاليانا مبا يف ذلك ميالنو اإنتن�سو.

خالل اجتماعه مع مديري المدارس الخاصة.. عمر النعمة:

»18« مادة جديدة لمهام المدارس الخاصة

المساعد  الوزارة  وكيل  النعمة  عبدالعزيز  عمر  السيد  أكد 

والتعليم  والتعليم  التربية  بوزارة  الخاص  التعليم  لشؤون 

والرياض  المدارس  من  المطلوبة  المحاور  أهم  على  العالي، 

األخالقي  الميثاق  دليل  حول  وتتمحور  بها،  التام  االلتزام 

إصداره  تم  والذي  الخاصة،  األطفال  ورياض  للمدارس 

مشيًرا  2022م،  عام  في  واإلنجليزية  العربية  باللغتين 

والواجبات،  المهام  تتضمن  رئيسية  مادة   )18( اشتقاق  إلى 

اإلدارية  والهيئة  والمديرين  المدارس  )مالك  من  تبدأ  والتي 

والتدريسية وأولياء األمور والطلبة والمجالس بأنواعها(.

جاء ذلك خالل اجتماع قطاع شؤون التعليم الخاص في وزارة 

المدارس  مديري  مع  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

عمر  السيد  االجتماع  ترأس  الخاصة.  األطفال  ورياض 

في  الخاصة  المدارس  لشؤون  المساعد  الوكيل  النعمة 

وبحضور  التعليم،  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

ورياض  المدارس  إدارة  مدير  العامري  أحمد  راشد  السيد 

أو  الخاصة  والرياض  المدارس  ومديري  الخاصة،  األطفال 

المواضيع  على  االجتماع  اشتمل  حيث  عنهم،  ينوب  من 

والرياض  المدارس  من  يتطلب  والتي  الهامة  والمحاور 

لها  لما  المدرسي  المجتمع  وتوعية  منها  التحقق  الخاصة 

بمنطقة  الكائن  الرئيسي  الوزارة  مقر  في  وذلك  أهمية،  من 

لقطيفية - قاعة المسرح مبنى رقم )2(.

خالل  من  المدرسي  المجتمع  توعية  أهمية  على  َد  أكَّ كما 

ضرورة  على  ًدا  ُمشدِّ المستمرة،  والبرامج  والندوات  الورش 

وقيم  وعادات  الوطنية  والهوية  اإلسالمية  بالقيم  االلتزام 

التي  الدولة  ثوابت  تعتبر  والتي  األصيل،  القطري  المجتمع 

األنشطة  خالل  من  تعزيزه  وضرورة  إطالًقا،  عنها  تنازَل  ال 

الورش  واعداد  الطلبة،  ألبنائنا  المتنوعة  والدروس  والبرامج 

إلى  ه 
َّ

ونو والتدريسي،  اإلداري  للطاقم  المستمرة  التدريبية 

المعلمين الجدد بتلك األخالقيات واالستمرار  ضرورة توعية 

الهيئة  أعضاء  من  الالزمة  االلتزامات  وأخذ  النشرات  في 

التدريسية واإلدارية.

قامت  قطر  دولة  في  الخاصة  المدارس  إن  النعمة:  وقال 

انعكست  حيث  الثالث،  اإللزامية  المواد  تدريس  بتطبيق 

سنوات  الثالث  خالل  وملحوظ  إيجابي  بشكل  نتائجها 

الماضية، الفتًا إلى مساعي وحرص المدارس الخاصة على 

نتائجها  من  التحقق  على  والعمل  السياسات  تلك  تنفيذ 

المعايير  تلك  الطلبة  اكتساب  لضمان  مستمرة  وبصورة 

في  األخذ  مع  الدراسي  تحصيلهم  في  إيجابا  تنعكس  وما 

للمواد  سواء  الجهود  بكافة  المعلمين  قيام  ضرورة  االعتبار 

والتاريخ  اإلسالمية  والتربية  العربية  )اللغة  الثالث  اإللزامية 

القطري(، وكذلك المواد الدراسية األخرى.

من  التحقق  بضرورة  االجتماع  خالل  التأكيد  تم  كما 

عدم  لضمان  والمساندة  األساسية  التعليمية  المصادر 

المدرسة  مدير  قيام  ضرورة  مع  المجتمع،  بقيم  اإلخالل 

والمصادر  التعليمية  المصادر  كافة  على  العام  اإلشراف 

مع  المساندة  والمصادر  المدرسية  بالمكتبات  األخرى 

المصادر،  تلك  لمراجعة  الخاصة  اللجان  تشكيل  أهمية 

للتربية  معلم  أعضائها  ضمن  يكون  أن  يتطلب  والتي 

االعتبار  في  األخذ  مع  العربية،  اللغة  ومعلم  اإلسالمية 

والتي  الطلبة  لدى  المقدمة  والمسابقات  والبرامج  األنشطة 

الهوية الوطنية،  يتوجب كذلك احتواؤها على أنشطة تعزز 

واالستناد إلى الضوابط األخرى وفق الدليل الصادر حول هذا 

في  وغرسها  المهمة  العالمية  لأليام  كذلك  والتركيز  الشأن، 

نفوس أبنائنا الطلبة.

الالزمة  اإلجراءات  بكافة  األخذ  أهمية  إلى  النعمة  وتطرق 

تشمل  والتي  المدرسي  المجتمع  وسالمة  أمن  لضمان 

الصيانة  على  والعمل  ومرافقة  المدرسي  المبنى  سالمة 

وسالمة  المستخدمة  األدوات  من  والتحقق  الالزمة  الدورية 

مستخدمي  الطلبة  وامن  المدرسية  المقاصف  في  الغذاء 

الحافالت المدرسية، وضرورة أن تكون هناك خطط واضحة 

المجتمع  وسالمة  بأمن  المتعلقة  المسائل  لكافة  ومعتمدة 

المدرسي، بهدف تحقيق األمن العام للجميع.

بيئة  تحقق  السابقة  الرئيسية  المرتكزات  أن  نوه  كما 

المدرسية  اإلدارات  من  يتطلب  وما  وجيدة  سليمة  مدرسية 

جودة  لرفع  والخطط  الجهود  من  بالمزيد  القيام  ذلك  بعد 

التعليمية.  وكفاءة مخرجاتها 

وأوضح بأهمية توضيح السياسات العامة بالمدارس ألولياء 

هناك  تكون  وأن  واإلدارية  التدريسية  والهيئة  والطلبة  األمور 

اداورهم  لتحديد  للجميع  ومحددة  واضحة  بروتوكوالت 

سياسات  طرح  بصدد  الوزارة  بأن  نوه  كما  ومسؤولياتهم، 

الخاصة  والرياض  المدارس  تعين  استرشادية  عامة 

استكمال سياساتها، والتي سيتم اإلعالن عنها الحقًا. 

بصدد  الخاص  التعليم  قطاع  أن  إلى  النعمة  أشار  كما 

الوزارة  وكيل  برئاسة  تكون  دائمة  استشارية  لجنة  إنشاء 

المساعد لشؤون التعليم الخاص وعضوية عدد من قيادات 

المدارس الخاصة، لعرض األفكار وتبادل المقترحات تحت 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  بين  متبادلة  شراكة  ظل 

الشراكة  يعزز  مما  الخاص،  التعليم  ومنشآت  العالي 

األطفال  ورياض  والمدارس  الوزارة  بين  الدائم  والتعاون 

العامري  أحمد  راشد  السيد  أشار  جانبه،  من  الخاصة. 

جهود  إلى  الخاصة  المدارس  ورياض  المدارس  إدارة  مدير 

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في عمليات اإلشراف 

والمتابعة التي تجريها اإلدارة كل عام، كما تم عرض عينة 

عامة،  إحصاءات  خالل  من  تمت  التي  الدراسات  بعض  من 

المدارس  من  يتطلب  التي  الجوانب  بعض  على  والتأكيد 

االلتزام بها والحرص عليها.

وتبادل  األسئلة  طرح  باب  فتح  تم  االجتماع،  ختام  وفي 

قيادات  من  المقدمة  المقترحات  على  والتعرف  المناقشات 

المدارس الخاصة.

ضرورة االلتزام بالقيم 
اإلسالمية والهوية 

الوطنية وعادات 
المجتمع القطري 

يجب مراجعة مصادر 
التعليم بوجود معلم 

للتربية اإلسالمية 
واللغة العربية

$ الدوحة

بمناسبة اليوم الدولي للتعليم.. أساتذة كلية التربية:

تطوير البرامج التعليمية متطلب مجتمعي
يحتفي العالم في 24 يناير من كل عام 

باليوم الدولي للتعليم؛ ويأتي هذا اليوم 

تحقيق  في  التعليم  دور  على  للتأكيد 

تؤكد  التي  المستدامة  التنمية  أهداف 

على أهمية الوصول إلى التعليم الجيد 

الدولية؛  المناسبة  وبهذه  والشامل. 

من  األساتذة  بعض  آراء  نستعرض 

حول  قطر  بجامعة  التربية  كلية 

بناء  في  المتعلم  الفرد  ودور  التعليم 

مجتمع قوي ومستدام.

ميامن  الدكتورة  قالت  لها،  تصريح  في 

العلوم  قسم  في  أستاذة  الطائي، 

من  الرابع  الهدف  »يركز  التربوية: 

على   2030 المستدامة  التنمية  أهداف 

المنصف  الجيد  التعليم  )ضمان 

والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم 

يجعل  ما  وهو  للجميع(،  الحياة  مدى 

الفقري  العمود  بالتعليم  االهتمام 

المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 

وضمان مستقبل آمن لألجيال القادمة. 

خالل  من  الجيد  التعليم  قوة  وتظهر 

تهيئة الطلبة ليكونوا مواطنين ذوي أفق 

واسع، يتمتعون بالتعاطف والتضامن 

على  قادرين  الحدود،  وعبر  أقرانهم  مع 

فعالة  إجراءات  واتخاذ  العنف،  نبذ 

يؤدي  كما  العالمي،  السالم  لتعزيز 

الشعوب  تزويد  إلى  الجيد  التعليم 

بالمعرفة والمهارات والقيم التي تمكنهم 

في  والمساهمة  بكرامة  العيش  من 

جعل مجتمعاتهم أكثر أماًنا وقوة«.

الدكتور  األستاذ  قال  جانبه،  من 

التربية  قسم  في  أستاذ  طعمة،  إياد 

اإليجابية  التعليم  آثار  أهم  »إن  الفنية: 

االهتمام  خالل  من  تظهر  المجتمع  على 

ببناء جيل واعد يسهم في بناء الدولة، 

فقط،  الدولة  دور  على  يرتكز  ال  وهذا 

البناء  لوازم  من  تقدمة  ما  أهمية  رغم 

البيت  من  يبدأ  بل  الهادف،  المعرفي 

المشترك  التفاعل  ومدى  واألسرة 

وتربوية  علمية  أهداف  تحقيق  في 

الشعور  أساس  على  مبنية  وأخالقية، 

الخطط  من  واالستفادة  بالمسؤولية 

التنموية للمجتمعات األخرى في الدول 

المتطورة«. 

وأضاف ا.د إياد: »من هنا تبدأ أهمية دور 

المجتمع،  مسار  صياغة  في  التعليم 

المناهج  تطوير  على  باالعتماد 

واالهتمام  والتربوية،  التعليمية 

بالدراسات واألبحاث الحديثة وتطبيقها 

على الواقع العملي في المجتمع، وبناء 

ولكون  والمتعلم،  المعلم  بين  ما  الثقة 

للمجتمع  األساس  الناقل  هو  المتعلم 

وصل  حلقة  فسيكون  أطيافه،  بكل 

ومحيطه  وأسرته  بيته  في  مؤثرة 

المجتمعي«.

الرواحي،  ناصر  الدكتور  قال  وبدوره، 

التربية  قسم  في  مشارك  أستاذ 

التطورات  ظل  »في  البدنية: 

المعرفي  واالنفجار  التكنولوجية 

في  العالم  يشهده  الذي  والمعلوماتي 

عملية  أضحت  الحياة؛  ميادين  كافة 

وتحسينها  التعليمية  البرامج  تطوير 

متطلًبا مجتمعًيا يفرضه واقع االنفجار 

فالتطوير  الهائل،  العلمي  والتطور 

التي تظهر  والتحسين بمثابة الشعلة 

البرامج  في  والضعف  القوة  مكامن 

يسد  الذي  الجسر  وهو  التعليمية، 

من  الطلبة  يمتلكه  ما  بين  الفجوة 

تفرضه  ما  وبين  وقيم  ومهارات  معارف 

وهو  الحديث،  العمل  سوق  متطلبات 

خريطة طريق يجب أن يلتزم بها صناع 

األكاديمية  المؤسسات  في  القرار 

التعليمية  العملية  وتطوير  لتحسين 

تحقيق  إلى  وصواًل  مستمرة  بديمومة 

واإلنجازات  والطموحات  اآلمال  مستوى 

المرسومة«.

{ د.إياد طعمة { د.ناصر الرواحي

د. الرواحي: 

يجب أن يلتزم 

به صناع القرار 

في المؤسسات 

األكاديمية
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»سدرة للطب« يستقبل 
وفد المنظمة األوروبية

تعاون بين »الرعاية األولية« 
ومعهد النور

نفذت إدارة الصحة الوقائية بمؤسسة 

الرعاية الصحية األولية تحت إشراف 

حمد  د.  لإلدارة  التنفيذي  الرئيس 

اليافعي  نجاة  د.  وبقيادة  المضاحكة 

الوقائية  واألسنان  الفم  صحة  مدير 

للطالب  أسناني  برنامج  والتعزيزية 

للمكفوفين  النور  معهد  مع  بالتعاون 

واألسنان،  الفم  صحة  تعزيز  بهدف 

من  الفئات  لرعاية  تهدف  فالمؤسسة 

بدرجة  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

الفم  حالة  بصحة  واالهتمام  كبيرة 

واألسنان لديهم.

لإلشراف  النور  معهد  من  حضر 

مشعل  أ.  من:  كل  الفعالية  على 

أ.  التنفيذي،  المدير  النعيمي- 

الخدمات  إدارة  مدير  الحداد-  حسين 

مدير  الشهواني-  علي  أ.  المجتمعية، 

منيرة  أ.  المساندة،  الخدمات  إدارة 

الخدمات  إدارة  مدير  الله-  عبد  علي 

مدير  السندي-  صالح  أ.  العالجية، 

ابراهيم  أ.  واالعالم،  االتصال  مكتب 

ميسون  أ.  عامة،  خدمات  الشرشني- 

أ.  تمريض،  اخصائي  تركمان- 

هنادي  أ.  البوسعيدي-ممرض،  اماني 

شلبي- مدرس تربية رياضية.

تثقيفية  محاضرة  األنشطة  تضمنت 

الدكتورة  قبل  من  الفم  صحة  عن 

سهير دلول، ثم قام فريق الكادر الطبي 

لألسنان بتثقيف وتعليم الطلبة تقنية 

خالل  من  بالفرشاة  األسنان  تنظيف 

لتطوير  لألسنان  كبير  نموذج  عرض 

الفم  نظافة  على  الحفاظ  في  مهاراتهم 

األسنان  فحص  ذلك  تبع  واألسنان. 

الفم  أمراض  تحديد  على  التركيز  مع 

للوالدين  واإلحالة  المبكرة  مراحلها  في 

ألمراض  أبنائهم  أسنان  عالج  لطلب 

األسنان التي تم تحديدها.

اليوم  فعالية  في  طالًبا   32 فحص  تم 

و13   3 بين  أعمارهم  تتراوح  األول 

األسنان  طب  وحدة  باستخدام  عاًما 

المتنقلة، وأظهرت نتائج الفحص خلو 

تسوس  من   )٪  30( طالبا   12 أسنان 

الباقين  الطالب  من   ٪ و69  األسنان، 

 3 بمتوسط  أسنان  تسوس  لديهم 

تلقى  ذلك  بعد  طالب.  لكل  أسنان 

بالفلورايد  الوقائي  العالج  طالًبا   20
يمنع  الفلورايد  إن  حيث  فارنيش، 

وقد  األسنان.  تسوس  من  يقلل  أو 

أظهرت النتائج أن معظم الطلبة الذين 

لعالج  حاجة  في  كانوا  فحصهم  تم 

تنظيف  أو  التسوس  من  أسنانهم 

بعض  خلع  أو  الجير،  من  األسنان 

الطلبة  إعطاء  تم  اللبنية،  األسنان 

الطفل  أسنان  بحالة  األمر  لولي  إفادة 

الصحية وحاجتها للعالج أو عدمه.

كما حققت مؤسسة الرعاية الصحية 

األولية بالتعاون مع معهد نور تقدمًا في 

الفم  صحة  عن  تعليمية  مواد  تطوير 

مختلفة  مواضيع  حول  برايل،  بلغة 

بالفرشاة،  التنظيف  تقنية  مثل 

وأدوات  الوقائية،  والحشوات  الفلورايد 

لها  والتي  اللعاب  وأهمية  الفم،  نظافة 

قيمة هائلة في تعليم وتمكين الطالب 

صحة  على  الحفاظ  من  المكفوفين 

الفم واألسنان.

من  زائرًا  وفدًا  للطب  سدرة  استقبل 

وعالج  ألبحاث  األوروبية  المنظمة 

برئاسة   ،)EORTC( السرطان 

األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 

الرئيس  األردن،  من  مرعد  دينا 

السرطان  أبحاث  لصندوق  الفخري 

الوفد  ضم   .)ECRF   /EORTC(

دو مونسو دي  الكونت دييغو.  أيضًا 

إدارة  مجلس  رئيس  بيرغندال، 

والدكتور دينيس الكومب،   ،ECRF
لمنظمة  التنفيذي  الرئيس 

بالدكتورة  الوفد  التقى   .EORTC
الرئيس  كارش  تينوبو  إيابو 

والمدير  للطب،  لسدرة  التنفيذي 

حجازي،  زياد  البرفسور  الطبي 

ورئيس قسم األبحاث الدكتور خالد 

المشترك  التعاون  لمناقشة  فخرو 

في مجال أبحاث وعالجات السرطان 

السريرية.

صاحبة  قالت  الزيارة،  على  تعليقًا 

مرعد  دينا  األميرة  الملكي  السمو 

لـ  الفخري  الرئيس  األردن،  من 

هي   ECRF(: «EORTC   /EORTC(

تدعم  رائدة  ربحية  غير  منظمة 

منذ  السريرية  السرطان  أبحاث 

ت  أدَّ وقد  عقود،  ستة  من  أكثر 

شفاء  نسب  تحسين  إلى  جهودها 

حياتهم  ونوعية  السرطان  مرضى 

أن  يسعدني  ملحوظ.  بشكل 

 EORTC من  الوفد  هذا  أترأس 

استراتيجية  شراكات  عن  للبحث 

األبحاث  وتحتضن  منطقتنا  تدعم 

وتدفع  مرضانا،  لخدمة  السريرية 

هذه  األمام،  إلى  الرعاية  معايير 

خاللها  فمن  جدًا،  مهمة  الشراكات 

الرعاية  لمقدمي  يمكن  فقط 

ما  أحدث  إلى  الوصول  الصحية 

التجارب  منهجيات  إليه  توصلت 

السريرية».

»EORTC« ألبحاث وعالج السرطان

تنفيذ برنامج أسنان للطالب المكفوفين

أطلقته جامعة تكساس إي أند أم

بحــــث لتعزيــــز محصــــول الطماطـــم
أطلقت جامعة تكساس 

إي أند أم، الشريكة 
لمؤسسة قطر، مشروعًا 

بحثيًا جديدًا لزيادة 
محصول الطماطم في 

الدولة بشكل ملموس، 
بالتعاون مع مجموعة 
أغرياليف لألبحاث في 

جامعة تكساس إي أند أم 
وشركة أجريكو للتطوير 

الزراعي، وبدعم من 
الصندوق القطري لرعاية 

البحث العلمي.

تحت  الرائد  المشروع  ويأتي 

استراتيجيات  »توظيف  عنوان 

لتعزيز  المائية  والزراعة  البيئة 

اإلجهاد  تحمل  على  الطماطم  قدرة 

في  وجودتها  إنتاجيتها  وتحسين 

حاليًا  تنفيذه  ويجري  قطر»،  دولة 

بالقرب  أجريكو  شركة  مزارع  في 

ويتضمن  الخور.  منطقة  من 

لعدد  الباحثين  تقييم  المشروع 

من  للطماطم  الجينية  األنواع  من 

وتحديد  العالم،  أنحاء  مختلف 

األنواع القادرة على النمو في الظروف 

البيئية القاسية لدولة قطر، إضافًة 

المحتملة  التأثيرات  دراسة  إلى 

للتطعيم وتكثيف النبات ومكافحة 

اآلفات والتلقيح بمساعدة النحل.

من  المشروع  فريق  ويتألف 

الدكتور دانيال ليسكوفار، الباحث 

علوم  قسم  في  واألستاذ  الرئيسي 

أغرياليف  مركز  ومدير  البستنة، 

أوفالدي  في  لألبحاث  الجامعي 

أند  إي  تكساس  لجامعة  والتابع 

الباحث  جو،  بينج  والدكتور  أم؛ 

واألستاذ  المساعد  الرئيسي 

الميكانيكية  للهندسة  المساعد 

في  أم  أند  إي  تكساس  بجامعة 

داش،  بروسانتا  والدكتور  قطر؛ 

بعد  ما  مرحلة  في  مشارك  باحث 

إي  تكساس  جامعة  في  الدكتوراه 

أند أم في قطر.

قال  الموضوع،  هذا  على  وتعليقًا 

»يشّكل  ليسكوفار:  الدكتور 

للطماطم  المائية  الزراعة  مشروع 

مختلف  بين  حقيقية  شراكًة 

المعنية،  األكاديمية  األطراف 

معارف  بين  الجمع  على  فيعتمد 

المزارعين،  وخبرة  النباتات  علوم 

االستراتيجيات  جانب  إلى 

ضمن  المحاصيل  إلدارة  المبتكرة 

لشركة  المتميزة  المنشآت 

ظل  وفي  الزراعي  للتطوير  أجريكو 

مركز  ويجري  المستمر.  دعمها 

لألبحاث  أغرياليف  مجموعة 

أم  أند  إي  تكساس  جامعة  في 

مجال  في  رائدة  تكميلية  بحوثًا 

الطماطم،  تطعيم  فسيولوجيا 

والتي يمكننا االستفادة من نتائجها 

قطر  في  المزارع  على  واختبارها 

إطار  في  ونلتزم  المشروع.  ضمن 

غذائية  أنظمة  بتطوير  تعاوننا 

فّعالة وآمنة ومرنة من شأنها تعزيز 

األمن الغذائي».

»يتمّثل  جو:  قال  جانبه،  ومن 

لدى  باحثين  باعتبارنا  دورنا 

جامعة تكساس إي أند أم في قطر 

فّعالة ألبرز  بالسعي البتكار حلول 

التحديات التي تواجهها الدولة، بما 

خالل  ملحة  حاجة  ظهور  ذلك  في 

كفاءة  لتعزيز  األخيرة  السنوات 

وأظهرت  قطر.  في  الزراعي  القطاع 

التجريبية  األولية لحلولنا  النتائج 

محصول  في  ملموسة  زيادًة 

الطماطم بالمقارنة مع الممارسات 

مؤشرًا  ُيعد  مما  حاليًا،  المعتمدة 

هدفنا  تحقيق  على  لقدرتنا  قويًا 

في تحسين كفاءة اإلنتاج بواقع 25 

لشركة  الكبير  امتناننا  ونقدم   .%
على  الزراعي  للتطوير  أجريكو 

إلجراء  الالزمة  بالمنشآت  تزويدنا 

هذه األبحاث».

الخلف،  ناصر  السيد  قال  وبدوره 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

بدعم  أجريكو  »تلتزم  أجريكو: 

في  أهدافها  لتحقيق  قطر  دولة 

ذلك  في  بما  الغذائي،  األمن  مجال 

شراكتها اليوم مع جامعة تكساس 

إي أند أم ومركز مجموعة أغرياليف 

لألبحاث في جامعة تكساس إي أند 

أم الستكشاف المنهجيات المبتكرة 

المحصول  تحسين  على  والقادرة 

في مزارعنا. وتؤدي مساعي البحث 

دورًا  الزراعي  المجال  في  والتطوير 

الممارسات  تعزيز  في  محوريًا 

لذا  العالم،  مستوى  على  الزراعية 

في  الباحثين  مع  للتعاون  نتطلع 

جامعة تكساس إي أند أم للوصول 

بما  اإلنتاج  مستويات  أفضل  إلى 

يعود بالخير على دولتنا».

لجهودهم المبذولة في التعاون باألعمال المشتركة

»األمن السيبراني« تكرم الشركاء

عبد  المهندس  سعادة  كرم 

الفراهيد  علي  بن  الرحمن 

الوطنية  الوكالة  رئيس  المالكي 

الجهات  أمس،  السيبراني  لألمن 

الوكالة  مع  عملت  التي  والشركاء 

نظرا  وذلك   ،2022 العام  خالل 

التعاون  في  المبذولة  لجهودهم 

المشتركة. باألعمال 

سعادة  قال  الشأن،  هذا  وفي 

علي  بن  الرحمن  عبد  المهندس 

الوكالة  رئيس  المالكي  الفراهيد 

»لقد  السيبراني  لألمن  الوطنية 

لألمن  الوطنية  الوكالة  مضت 

منذ  مسيرتها  في  السيبراني 

األولى لوجودها في تحقيق  اللحظة 

على  التركيز  تم  حيث  االنجازات، 

اآلخر،  تلو  واحدا  األهداف  تحقيق 

بين  الجهود  تكاتف  بفضل  وذلك 

مختلف  من  وشركائها  الوكالة 

الجهات والشركات».

بجد  العمل  أن  سعادته  وأضاف 

األساس  هو  كان  وتفان  وإخالص 

أجل  من  شركائها  مع  للوكالة 

الوصول إلى األهداف الرامية لحماية 

المخاطر  من  سيبرانيًا  قطر  دولة 

العديدة التي تواجه الدولة.

وأوضح سعادته أن الفترة الماضية 

كأس  بطولة  مع  تزامنت  والتي 

شهدت  قد   )2022 قطر  )فيفا  العالم 

من  كبيرا  وجهدا  استثنائيا  عمال 

الوكالة  وشركاء  منتسبي  كافة 

وجه،  أكمل  على  بدورها  للقيام 

بوضع  الوكالة  قامت  حيث 

الدقيقة  العمل  وآليات  الخطط 

والسريعة لمواجهة أي خطر يواجه 

جهات الدولة المختلفة من منشآت 

خالل  حيوية  مؤسسات  أو  رياضية 

فترة البطولة.

بطولة  أن  إلى  سعادته  لفت  كما 

 )2022 قطر  )فيفا  العالم  كأس 

استثنائية  بطولة  بمثابة  كانت 

منذ  البطولة  تاريخ  عبر  مميزة 

على  مؤكدا  اآلن،  وحتى  إقامتها 

الهدف  تحقيق  من  الوكالة  تمكن 

عاتقها  على  وقع  الذي  األسمى 

خالل  لها  األولى  المهمة  وكان 

الماضية وهو حفظ وحماية  الفترة 

الفضاء السيبراني لدولة قطر قبل 

وخالل وبعد البطولة.

الوكالة  رئيس  سعادة  وتقدم 

للجهات  السيراني  لألمن  الوطنية 

بجزيل  والشركاء،  المختلفة 

في  لجهودهم  والتقدير  الشكر 

والتعاون  المشترك  العمل 

الوكالة،  وبين  بينهم  المستمر 

بتسليم  الرئيس  سعادة  قام  كما 

الوكالة  ودرع  تقدير  شهادات 

أي  شركة  التالية:  للشركات 

وشركة  أم،  بي  جي  وشركة  واي، 

أم  بي  كي  وشركة  أم،  بي  أي 

وشركة  بالنتير،  وشركة  جي، 

المناعي،  وشركة  معلوماتية، 

وشركة  مانديانت،  وشركة 

ديلويت، وشركة مايكروسوفت.

ممثلو  قدم  التكريم،  وعقب 

لسعادة  شكرهم  الشركات 

لألمن  الوطنية  الوكالة  رئيس 

السيبراني على كافة الجهود التي 

حماية  أجل  من  الوكالة  بها  تقوم 

مؤكدين  السيبراني،  الفضاء 

التام في دعم مسيرة  على التزامهم 

الفضاء  وتأمين  حفظ  في  الدولة 

للبالد. السيبراني 

$ الدوحة

$ الدوحة
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ضمن منافسات »مرمي«

{ علي بن خاتم المحشادي

المحشادي: 
حريصون على 

تطوير المهرجان 
باستمرار

الصقارون اكتسبوا خبرات ومهارات على مدى السنوات السابقة

اكتمال المتأهلين لنهائي
هدد التحدي.. اليوم

يكتمل اليوم الثالثاء عقد المتأهلين إلى نهائي 
بطولة هدد التحدي في مهرجان قطر الدولي 

للصقور والصيد في نسخته الرابعة عشرة )مرمي 
2023(، والذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ 

جوعان بن حمد آل ثاني، في صبخة مرمي بسيلين، 
ويستمر إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

الرابعة  المجموعتين  منافسات  اليوم،  المهرجان  ويعرف 

صباحية  فترتين  على  والعشرين  والخامسة  والعشرين 

ومسائية، وذلك انتظارا النضمام المتأهلين إلى الصقارين 

الـ 69 الذين حجزوا مقاعدهم إلى النهائي سابقا، حيث من 

ويتم  مجموعتين  إلى  المتأهلين  تقسيم  يتم  أن  المتوقع 

إجراء  طريق  عن  النهائي  في  المشاركين  أسماء  ترتيب 

القرعة المباشرة، حيث يتم التنافس على سيارتي لكزس 

يوم الجمعة القادم، قبيل تتويج الفائزين في بطوالت مرمي 

.2023
كل  من  بالسيارة  النهائي  في  األول  الصيد  صاحب  ويفوز 

على  بعد  فيما  بالصيد  الفائزون  يحصل  فيما  مجموعة 

بمثلها  فوزه  بعد  أخرى  ريال  ألف   100 قدرها  مالية  جائزة 

للتأهل للنهائي. 

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي 2023، أقامت أمس 

حيث  التحدي،  هدد  في  الجمهور  لسباق  شوطا  االثنين 

رواد  واستمتع  بأنواعها  الصقارين  من  المشاركات  تنوعت 

4 ساعات  ما يقرب من  المهرجان بمباراة استمرت  وجمهور 

لعبدالله  الزاجل  والحمام  بأنواعها  الصقور  أهل  بين 

الجميع  بين  والتحدي  واالثارة  المتعة  كانت  حيث  فخرو 

التي  الرماية  فعالية  تواصل  جانب  إلى  أمس،  ليوم  عنوانا 

استقطبت الكثير من الجماهير.

جمعية  رئيس  المحشادي  خاتم  بن  علي  السيد  وأكد 

القناص القطرية ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي 

2023، أن المهرجان في تألق مستمر عاما بعد عام، وأن هناك 
التحدي  هدد  لنهائي  المتأهلين  أعداد  في  ملحوظا  تفوقا 

التطور  هذا  أن  إلى  مشيرا  تشويقا،  األكثر  البطولة  تلك 

المستمر في مهارات الصقارين يرجع إلى الحنكة والخبرة 

السابقة،  السنوات  مدى  على  الصقارون  اكتسبها  التي 

حيث نرى أن الصقور أصبحت تطير لمسافات كبيرة، بل 

الوحش، وتصطاد نتيجة  ويتفوقون على صقور 

المستمر،  التدريب 

ة  د يا ز و

المستشفيات  أسهمت  حيث  الصقور،  ببيطرة  الوعي 

الدولة ومن  والتي تدعمها  المتخصصة في بيطرة الصقور 

بوعي  االرتقاء  في  للصقور  واقف  سوق  مستشفى  أبرزها 

الصقارين في رعاية صقورهم والعناية بها وتقديم األغذية 

الصقور  تألق  على  تحافظ  التي  والفيتامينات  المناسبة 

وتزيد من سرعتها.

 وأضاف المحشادي، أن هناك استعدادا طيبا من الصقارين 

عن  فضال  متميزا،  الشواهين  أداء  من  جعل  باستمرار 

المهرجان  يمنحها  التي  المتميزة  الجوائز 

فتزيد التنافس بين 

بارتفاع  المنظمة  واللجنة  سعادته  عن  معربا  الصقارين، 

في  المتأهلين  أعداد  فاق  والذي  النهائي  إلى  المتأهلين  عدد 

السنوات السابقة. 

المهرجان  من  جائزة  بتخصيص  البعض  اقتراح  وحول 

السنوات  خالل  متقدمة  مراكز  حققوا  الذين  للصقارين 

نثمن  إننا  القطرية:  القناص  جمعة  رئيس  قال  السابقة، 

تتم  سوف  ولذلك  الصقارين  بمصلحة  يأتي  اقتراح  أي 

دراسته، حيث يستحقون كل تقدير من كانت له بصمات 

سنوية في المهرجان.

هذا  والدعو  الطلع  بطولتي  في  المشاركات  تقييم  وحول   

العام أوضح أن بطولة الطلع وهي األهم في المهرجان كونها 

هي التراث الفعلي للصقارة، حيث يتم من خاللها قنص 

ميدان  وصل  وقد  لفريسته،  الصقر 

الطلع إلى 2 كيلومتر وهي مسافة ليست قليلة، ونرى معها 

جديدة  أسماء  وجود  ونالحظ  الطلع،  على  قادرة  الصقور 

باستمرار في هذه البطولة وقد وصلوا إلى مستويات ممتازة.

البطولة  فكانت  الدولي  أو  المحلي  سواء  الدعو  بطولة  أما 

قوية إلى أبعد درجة ظهرت أكثر ما يكون في شوط النخبة، 

حيث كانت التوقيتات متقاربة جدا، ما يوضح أن أصحاب 

أن  إلى  مشيرا  والتدريب،  الرعاية  في  يتعبون  الصقور 

المهرجان بشكل عام استقطب عددا من الصقارين العرب 

وهو في زيادة سنويا سواء من حيث األعداد أو ممثلي البالد 

العربية.

غير  الدعو  أشواط  بجعل  الصقارين  بعض  اقتراح  وحول 

قال  الصقور  من  فئة  لكل  خاصة  أشواط  وتقديم  مدمجة 

رئيس جمعية القناص إن كافة االقتراحات مرحب بها في 

اللجنة وهي موضع الدراسة وسوف نقوم بالتطور المستمر 

في ضوء مصلحة الصقارين وفي ضوء الميزانية المرصودة 

للمهرجان.

 وجدد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي 2023، دعوته 

السبت  يوم  سقام  التي  المزاين  بطولة  في  للمشاركين 

للحي  العامة  المؤسسة  في  المهرجان  اختتام  مع  المقبل 

في  الثالثاء  اليوم  التسجيل  ينتهي  حيت  )كتارا(،  الثقافي 

بطولة المزاين. 

الحر  فئات:  في  )المزاين(  ستكون  الموسم  هذا  أن  وأوضح   

وقرناس(  )فرخ  تفريخ  والحر  وقرناس(،  )فرخ  الوحش 

الصقور  اللجنة  تستقبل  وسوف  رئيسيين،  كشوطين 

السابعة  الساعة  تمام  في  الخميس  غد  بعد  الفئة  لهذه 

صباحا بمقر جمعية القناص في كتارا، إضافة إلى الشوط 

المصاحب وهو الحر الوحش فئة األرقط والجرودي، حيث 

تستقبل صقور هذه الفئة صباح الجمعة المقبل في مقر 

الجمعية قبل انطالق البطولة يوم السبت.

عدًدا  مرمي  لمهرجان  المنظمة  اللجنة  وضعت  وقد 

من الشروط للتسجيل في بطولة المزاين، منها: 

صورة لجواز السفر، ورقم شريحة الصقر، 

الصقر  وفئة  البطولة،  واسم 

المشارك.

اللجنة ترحب بكافة االقتراحات وهي موضع الدراسة

$ الدوحة

الدوحة                    $

البيئة  بوزارة  الفطرية،  الحياة  تنمية  إدارة  نفذت 

لزراعة  حمالتها  أولى  أمس،  صباح  المناخي،  والتغير 

الحالي  للعام  الهشم  روضة  في  البرية  أشجار  من  عدد 

مدرسة  من  وطالبة  طالبا   120 بحضور  وذلك   ،2023
المسؤولين  من  عدد  بجانب  هذا  الدولية،   Compass

لها. التابعة  واإلدارات  بالوزارة  والمختصين 

قام طالب المدرسة خالل الحملة بزراعة أشجار السمر، 

تنفيذ  على  عملوا  كما  البري،  السدر  الغاف،  القرط، 

الصناعية،  المخلفات  من  للروضة  تنظيف  حملة 

البيئة  على  بالتعرف  سعادتهم  عن  الطالب  عبر  حيث 

أن  مؤكدين  بها،  الخاصة  البرية  والنباتات  القطرية 

تثقل  الروض  إلى  بها  يقومون  التي  الميدانية  الزيارات 

معلوماتهم عن البيئة، وتغرس بداخلهم أهمية الحفاظ 

لها  يكون  الزيارات  تلك  مثل  أن  على  مشددين  عليها، 

على  التعرف  في  الطالب  نفوس  على  إيجابي  انعكاس 

يجب  وحيوانات  نباتات  من  تحتويه  وما  قطر  دولة 

عليها. الحفاظ 

رئيس  الكعبي،  إبراهيم  سعد  السيد  قال  جانبه  من 

قضايا  أولت  الدولة  إن  بالوزارة،  البري  التأهيل  وحدة 

السنوات  خالل  كبيرًا  اهتمامًا  عليها  والمحافظة  البيئة 

المحاور  أحد  هو  البيئي  المحور  أن  إلى  الفتًا  الماضية، 

مشاريع  تعد  حيث   ،2030 قطر  دولة  لرؤية  الرئيسية 

أولوياتها  ضمن  الوزارة  أدرجتها  التي  االستزراع 

قطرية  بيئة  نحو  رائدة  خطوة  وإستراتيجياتها، 

مستدامة.

يشارك  والتي  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم  أن  إلى  وأشار 

الوعي  رفع  على  تعمل  المجتمع،  فئات  مختلف  فيها 

خاصة  المجتمع،  طبقات  جميع  لدى  والتوعوي  البيئي 

بالمجتمع  واسعة  وما يمثلونه من شريحة  الطالب  فئة 

الوزارة،  من  المستهدفة  القطاعات  ضمن  المحلي، 

المستقبل،  وفكر  الغد  قادة  هم  الطالب  ان  إلى  مشيرًا 

قيادية  مواقع  الطالب  هؤالء  من  العديد  سيشغل  حيث 

الدولة  قطاعات  من  العديد  في  مهمة  بحثية  ومراكز 

والقطاعات  المؤسسات  تلك  يجعل  ما  المستقبل،  في 

وطرق  القطرية  البيئة  باحتياجات  كامل  إلمام  لديها 

الدولة  تعمل  أن  في  ذلك  يساهم  كذلك  عليها،  الحفاظ 

ضمن رؤية واحدة تساهم في اثراء بيئتنا المحلية.

حملة لزراعة وتنظيف روضة »الهشم« نفذتها وزارة البيئة 

بمشاركة طالب
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للكاتب والشاعر حسين جلعاد

»عيون الغرقى« 
مجموعة قصصية جديدة

العربية  المؤسسة  عن  حديًثا  صــدرت 

قصصية  مجموعة  والنشر  لــلــدراســات 

حسين  األردني  والشاعر  للكاتب  جديدة 

جلعاد بعنوان »عيون الغرقى«.

الــبــدايــة،  منذ  تقديمها:  فــي  جــاء  ومــمــا 

أن  دون  مــن  ــا،  م خــســارة  ثمة  أن  نــعــرف 

أن  ُفِقد بالضبط، ونعرف  الذي  نعرف ما 

ليست  الحكايات  هذه 

المراثي  مــن  جوقة  إال 

أرض  ـــــي  ف تــــتــــرنــــح 

التجارب  من  صغيرة 

والذكريات، تلك التي 

كـــانـــت قـــريـــبـــة، ثم 

أصبحت نائية.

ومـــــــــن الـــصـــفـــحـــة 

األولى، يهدي الشاعر 

مدينته،  إلى  كتابه 

يــذكــر  أن  دون  مـــن 

من  لنعرف  اسمها، 

يــدور  التي  الوقائع 

إربــد،  فــي  معظمها 

جلعاد  تابع  حيث 

أنها  الجامعية،  دراســتــه 

يسأل  قد  ولكن  اإلهــداء.  موضع  المدينة 

إلى  كتابه  الكاتب  يهد  لم  نفسه:  القارئ 

عدنان  وكأن  إنسان؟  إلى  وليس  مدينة، 

يرد  المصاطب«  »نعناع  قصة  في  أيــوب 

عــلــى هـــذا الـــســـؤال: »إربــــد الــتــي أغــوتــه 

فيما  نفسه  فوجد  المدائن  بعشق  يوًما 

والمدن  اإلسمنت  بضجيج  متورًطا  بعد 

مــــدى تعلقه  يــــدرك  لـــم  وهــــو  الـــكـــبـــرى. 

يألفها  التي  تلك  غــادرهــا،  حين  إال  بإربد 

الجميع بسرعة ـ أو يظنون ذلك ـ بيد أنها 

المجانية  بتلك  اإلتيان  على  تستعصي 

في  تشكلوا  مــن  وحــدهــم  والــتــســطــيــح. 

األزقــــة والـــشـــوارع يــعــرفــون أي أمـــان هي 

أية  يعرفون  من  وحدهم  وهــم  جدرانها. 

ذاكرة لقطط الليل«.

ثمة هاجس واضح بالمكان والزمان يظهر 

عناوين  مــن  بـــدًءا  كلها،  التفاصيل  فــي 

زمــان  ــى  إل تشير  أن  ــا  إم الــتــي  القصص 

)المساء والخريف(، أو إلى مكان )اإلسفلت 

والبيت والبحر(. فعناوين جلعاد محملة 

محاولته  فــي  كــانــت  ســـواء  بالمعاني، 

تتابع  فــي  ترتيبه  أو  الماضي،  موسقة 

مــــا ووضـــــــع مــنــطــق 

ـــره،  ـــذك ـــت رتـــــمـــــّي ل

بــــاالســــتــــخــــدام  أو 

ـــــقـــــصـــــدي لــلــغــة  ال

عناوين  إلــى  تعيدنا 

الــكــتــب الــرومــانــســيــة 

أن  دون  مــن  القديمة، 

على  ذلــــك  يــنــســحــب 

متن القصص نفسها.

حــســيــن  أن  ــــر  ــــذك ي

جـــلـــعـــاد مــــن مــوالــيــد 

1970، شاعر وصحفي، 
للتحرير  مديًرا  ويعمل 

نت،  الجزيرة  موقع  في 

وهــــو عــضــو فـــي رابــطــة 

الكّتاب األردنيين. شغل 

 ،)2005 ـ   2004( اإلداريــة  هيئتها  عضوية 

وهو عضو اتحاد الكتاب واألدباء العرب.

للشعر  سفيًرا   2006 عــام  جلعاد  اختير 

وهي  العالم،  شعراء  حركة  لدى  األردني 

وتضم  تشيلي،  في  مقرها  أدبية  منظمة 

واختارته  الشعراء.  آالف  عضويتها  في 

 ،Hay Festival /»مؤسسة »هاي ِفْسِتيَفل

الثقافة  ووزارة  اليونسكو،  مع  بالتعاون 

ا 
ًّ

شاب كاتًبا   39 أفضل  ضمن  اللبنانية، 

في العالم العربي والمهجر )جائزة بيروت 

عاصمة  بيروت  اختيار  بمناسبة   ،)39
عالمية للكتاب عام 2009.

الدوحة           $

بنسخته األولى في السعودية

المكتبة الوطنية تشارك ببينالي الفنون اإلسالمية

معرض  في  الوطنية  قطر  مكتبة  تشارك   

األول  البينالي  فعاليات  ضمن  المقام  »المدار« 

المملكة  تنظمه  الذي   2023 اإلسالمية  للفنون 

يناير   23 من  الفترة  خالل  السعودية  العربية 

المعرض  في  ويشارك   .2023 أبريل   23 إلى 

جميع  من  والمؤسسات  األفراد  من  كبير  عدد 

الفنية  األعمال  عرض  خالل  من  العالم  أنحاء 

يمتد  التي  اإلسالمية  التراثية  والمقتنيات 

تاريخها على مدى 14 قرًنا.

الفنون  بينالي  يقام  بيت«،  »أول  شعار  وتحت 

بينالي  مؤسسة  تنظمه  الذي   2023 اإلسالمية 

الثقافة السعودية  وزارة  الدرعية   بالتعاون مع 

العزيز  عبد  الملك  بمطار  الحجاج  صالة  في 

الوصول  نقطة  تعّد  والتي  جدة،  في  الدولي 

ألداء  طريقهم  في  الحجاج  لماليين  األولى 

مناسك الحج كل عام. 

الضوء  اإلسالمية  الفنون  بينالي  ويسّلط 

أنتجت  التي  الفنية  القطع  عشرات  على 

الفنية  التحف  ومئات  للمعرض،  خصيًصا 

يعرض  التي  التراثية  والمقتنيات  اإلسالمية 

تأثير  ويبرز  اإلطالق.  على  األولى  للمرة  بعضها 

الشريف  النبوي  والمسجد  المشرفة  الكعبة 

إلهام  خالل  من  المعروضة  الفنية  األعمال  في 

المستوى  على  العصور  عبر  المسلمين 

الحسي والثقافي والروحي لتشكيل إحساس 

بيت  أول  األول،  بيتهم  إلى  باالنتماء  جماعي 

أينما  وجدانًيا   به  يرتبطون  فهم  للناس،  وضع 

ذهبوا وحيثما حلوا.

الحجاج  صالة  في  البينالي  موقع  ويحتفظ 

بأهمية خاصة تتمثل في كونه منطلق رحلة 

أنحاء  كل  من  المسلمين  لماليين  العمر 

المكان  تاريخ  استحضار  على  ليحثهم  العالم، 

الماضي  بين  تربط  رحلة  في  وتراثه  وثقافته 

والحاضر والمستقبل.

من  »المدار«  لمعرض  األولى  النسخة  وتتكون 

يرسل  الذي  »إجالل«،  جناح  أولهما  جناحين: 

الفنون  في  البارزة  للشخصيات  تقدير  تحية 

»االحتفاء  جناح  وثانيهما  اإلسالمية،  والثقافة 

بالرحلة« الذي يهدف الستكشاف رحلة األعمال 

واألفكار  التاريخية  والشخصيات  الفنية 

وهو  واألمصار،  األزمان  عبر  وانتقالها  المختلفة 

الوطنية  قطر  مكتبة  فيه  تشارك  الذي  الجناح 

الثقافية  إلى العديد من المؤسسات  باإلضافة 

السعودية  من  العالم  حول  والتاريخية 

ومالي  وتونس  ومصر  عمان  وسلطنة  والكويت 

أكثر  بإعارة  وأوزبكستان  وأذربيجان  واليونان 

من 260 قطعة فنية وأثرية من مقتنيات الفنون 

اإلسالمية في تلك البلدان.

األولى  دورته  في  »المدار«،  معرض  ويطمح 

ألن  الله،  بإذن  القادمة  المستقبلية  والدورات 

زاخر  ثري  لحوار  عالمًيا  ومرجًعا  منبًرا  يكون 

واألبحاث  الممارسات  وأفضل  األفكار  بتبادل 

العالم  من  والثقافة  الفنون  مجال  في  المبتكرة 

اإلسالمي.

المعرض،  في  المكتبة  مشاركة  وحول 

التخطيط  شؤون  مدير  الخليفي،  هند  قالت 

قطر  مكتبة  في  والمشاريع  االستراتيجي 

معرض  في  بالمشاركة  »نتشرف  الوطنية: 

لبينالي  االفتتاحية  النسخة  ضمن  المدار 

هذه  لنا  أتاحت  وقد   .2023 اإلسالمية  الفنون 

مقتنياتنا  لعرض  سانحة  فرصة  المشاركة 

وعراقة  اإلسالمية  الثقافة  عمق  تعكس  التي 

هذا  في  وبمشاركتنا  اإلسالمي.  الفني  التراث 

واحتفائنا  تقديرنا  عن  نعبر  ال  المعرض، 

بالفنون والثقافة اإلسالمية فحسب، بل نسهم 

كذلك في إثراء التبادل المعرفي والثقافي بين 

أقطار العالم اإلسالمي«.

وأضافت: »ندعو الجمهور وكافة أفراد المجتمع 

في  والمشاركة  المعرض  في  إلينا  لالنضمام 

فهم  تعميق  أجل  من  أعددناها  التي  الفعاليات 

الفنون والثقافة اإلسالمية وتقديرها«.

معرض  في  الوطنية  قطر  مكتبة  وتشارك 

»المدار« الذي يستمر لمدة ثالثة أشهر من خالل 

إعارة 12 قطعة فريدة من المقتنيات التاريخية 

حول  مختلفة  مناطق  من  اإلسالمية  والفنية 

العالم من مجموعة مقتنيات مكتبتنا التراثية 

عشر  السابع  القرن  من  للفترة  تعود  والتي 

حتى التاسع عشر الميالدي، ومنها مخطوطات 

ومزاول  أخرى،  وأقاليم  الصين  من  قرآنية 

فوتوغرافية  وصور  واسطرالبات،  شمسية، 

وغيرها  الفلك  علم  في  تراثية  وكتب  نادرة، 

إقامة  أيًضا  المكتبة  وتعتزم  الموضوعات.  من 

العديد من الفعاليات التي تستهدف العائالت 

والمؤرخين  والخبراء  المكتبات  وأخصائيي 

من  األشخاص  إلى  باإلضافة  العام،  والجمهور 

بين  ما  الفعاليات  هذه  وتتراوح  اإلعاقة.  ذوي 

وجلسات  عمل  وورش  تثقيفية  محاضرات 

تدريبية وستكون متاحة للمشاركة بالحضور 

المباشر أو عبر اإلنترنت.

تعرض مجموعة من مقتنيات التراث اإلسالمي العريق

الدوحة           $

المقدسة  الخيول  معرض  افتتح  كما 

إريستافي  ميكائيل  الجورجي  للفنان 

بحضور السيد نيكولوز ريفازيشفيلي 

من  وعدد  الدولة  لدى  جورجيا  سفير 

أصحاب السعادة السفراء واإلعالميين 

والمهتمين، ويقام المعرض في المبنى 

لدى  جورجيا  سفارة  مع  بالتعاون   47
الدولة.

األستاذ  سعادة  أكد  المناسبة،  وبهذه 

السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور 

للحي  العامة  للمؤسسة  العام  المدير 

المؤسسة  توليه  ما  كتارا  الثقافي 

الفنية  التجارب  لمختلف  أهمية  من 

تثري  أن  شأنها  من  التي  المتنوعة 

الفني  الثقافي  المشهد  بتنوعها 

اليوم  افتتحنا  وقال:  المحلي.  

تجارب  يقدمان  متميزين  معرضين 

مختلفة  فنية  بتقنيات  هامة  إبداعية 

اال  يقدمانه  ما  اختالف  من  الرغم  وعلى 

من  ثرية  فنية  تجارب  يشكالن  انهما 

المشهد  في  اإلضافة  تقدم  أن  شأنها 

الفني المحلي.

أن  خالل ذلك  مضيفا: نحن نؤكد من 

كتارا ملتقى ثقافي لمختلف الفنانين 

أو األجانب،  سواء كانوا من القطريين 

المعارض تساهم  أن مثل هذه  مؤكدا 

والفني  المعرفي  التبادل  تعزيز  في 

على  سعادته  وأثنى  الفنانين.  بين 

من  سكب2  معرض  في  تقديم   
َّ

تم ما 

أعمال متنوعة لمجموعة من الفنانين 

التي  المميزة  الورشة  حصيلة  قدموا 

بعرض  لإلبداع  رسم  مركز  نظمها 

أعمالهم وفق تقنيات فنية متميزة.

المقدسة  الخيول  بمعرض  أشاد  كما 

إريستافي  ميكائيل  الجورجي  للفنان 

الذي أبدع في رسم الخيول في تجربة 

الثقافة  ان  تؤكد  مميزة  وفنية  ثقافية 

مختلف  بين  التواصل  جسر  هي 

الثقافات والشعوب.

السيد  سعادة  أعرب  جانبه  من 

نيكولوز ريفازيشفيلي سفير جورجيا 

لدى الدولة، عن امتنانه الكبير للجهود 

في  البارز  ودورها  كتارا  تقدمها  التي 

والثقافات  الشعوب  بين  التقريب 

في  كبيرة  أهمية  يشكل  والذي 

العالقات بين البلدين.

المقدسة«  »الخيول  معرض  وضم 

للفنان الجورجي ميكائيل اريسافي ما 

يزيد على عشر لوحات تناولت الخيل 

الرئيسي  الموضوع  باعتباره  العربي 

للفنان،  الجرافيكية  واألعمال  للوحات 

األصيلة  العربية  الخيول  وبفضل 

الموجودة في قطر يظهر الخط الساحر 

اريستافي،  لوحات  في  والدقيق 

واألشكال  الدقيقة  الفروق  حيث  من 

الواقعية واأللوان المتناوبة التي شكلت 

البعد  إلى  باإلضافة  الرائعة  األعمال 

للمشاهد  يظهر  الذي  للخيل  النفسي 

في هذا المعرض.

الفنانة  تقول   »2 »سكب  معرض  وعن   

مركز  مديرة  السادة،  منى  التشكيلية 

تم  التي  اللوحات  الفني:  لإلبداع  رسم 

هي   »2 »سكب  معرض  في  تقديمها 

رسم  مركز  نظمها  فنية  ورشة  نتاج 

لإلبداع الفني، وقد تم العمل فيها على 

سكب  فن  على  المشتركات  تدريب 

على  يعتمد  حديثا  فنا  يعتبر  والذي 

األكريليك  ألوان  وانتشار  انسيابية 

الوسائط  خالل  من  المختلفة 

المختلفة لتمازج األلوان دون اختالطها. 

ومع كل تقنية تتنوع النتائج. 

في  سكب  توظيف  ورشة  خالل  ومن 

عمل فني، برزت العديد من المبدعات 

المعرض  هذا  ويقدم  المجال  هذا  في 

الفنية  الورشة  لهذه  الفنية  الثمار 

المميزة.

ما  يقدم  المعرض  أن  السادة  وأكدت 

نذكر  فنانا   17 لـ  عمال   40 على  يزيد 

وليد  الدكتور  التشكيلي  الفنان  منهم 

منى  والفنانة  الكويت  دولة  من  سراب 

فنانة   15 أعمال  إلى  باإلضافة  السادة 

مدرسات  بين  الورشة  في  مشاركة 

وممارسات وهاويات. 

هذه  تقديم  يتم  أنه  إلى  وأشارت 

رسم  مركز  أنشطة  ضمن  الورشة 

عنها  اإلعالن  يتم  حيث  الفني  لإلبداع 

على  المركز  حسابات  مختلف  في 

ثالثة  كل  االجتماعي  التواصل  مواقع 

أشهر تقريبا.

سكب  معرض  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

في   2 قاعة  في  يناير   27 إلى  يتواصل 

معرض  يتواصل  فيما   ،18 مبنى 

يناير   28 حتى  المقدسة«  »الخيول 

وتفتح   ،2 قاعة  مبنى47  في   2023
الساعة  من  للزوار  أبوابها  المعارض 

10صباحا وحتى 10مساء.

افتتح سعادة األستاذ 
الدكتور خالد بن إبراهيم 

السليطي المدير العام 
للمؤسسة العامة للحي 

الثقافي كتارا أمس معرض 
»سكب 2« وقد حضر 

االفتتاح سعادة الدكتور 
حمد بن عبدالعزيز الكواري 
وزير الدولة ورئيس مكتبة 

قطر الوطنية، والذي 
تنظمه كتارا بالتعاون مع 

مركز رسم لإلبداع الفني في 
مبنى 18. 

»كتارا« تفتتح معرضي »سكب 2« و»الخيول المقدسة«

تجارب إبداعية بتقنيات فنية
الدوحة           $
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نتائج »الدوحة للتأمين« 8 فبراير
أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن العزم على اإلفصاح عن البيانات 

8 فبراير المقبل  المالية المنتهية في  31 ديسمبر2022  ، وذلك في 

% خالل   60.87 علما بأن »الدوحة للتأمين« قفزت بأرباحها بنسبة 

إلى  لتصل  سنوي  أساس  على   2022 من  األولى  التسعة  األشهر 

مستوى 88,16 مليون ريال، مقابل صافي ربح بنحو 54,80 مليون 

ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وبلغت ربحية السهم 0.18 ريال بنهاية الربع الثالث من العام  2022 

مقابل ربحية السهم 0.11 ريال قطري للفترة المماثلة من 2021.

بالقطاع المستدام خالل العام الجاري.. الجيدة:

»75« مليار دوالر فرص تمويلية بـ

الجيدة  محمد  يوسف  السيد  وقال 

قطر  لمركز  التنفيذي  الرئيس 

القطاع  إن  افتتاحية،  كلمة  في  للمال، 

المصرفي يلعب دورا كبيرا في تحويل 

أهداف االستدامة إلى واقع. وباالستفادة 

من  للعديد  التصدي  يمكن  ذلك،  من 

العالم  تواجه  التي  البيئية  التحديات 

قام  للمال  قطر  مركز  أن  مبينا  اليوم، 

سوق  تطوير  مسيرة  في  جوهري  بدور 

رأس المال في قطر.

فرصة  المنتدى  أن  الجيدة  واعتبر 

زيادة  كيفية  حول  المفتوح  للنقاش 

الحلول المالية لتعزيز األهداف الوطنية 

في  »سيبحث  إنه  قائال  لالستدامة، 

اثنين من أكثر الموضوعات تأثيرا على 

سوق  وهما  قطر  في  المصرفي  القطاع 

رأس المال المدين والتمويل المستدام 

واالجتماعية  البيئية  والحوكمة 

مهما  يعتبر  وكالهما  والمؤسسية. 

واالنتقال  عام  بشكل  القطاع  لتطوير 

واقتصاد  مرونة  أكثر  مالية  بيئة  إلى 

مستدام«.

إلى توجه فعال في قطر لتعزيز  وأشار 

سوق رأس المال المدين المحلي بهدف 

حلول  وتوسيع  التمويل  مصادر  تنويع 

جزءا  باعتباره  المستدام،  التمويل 

البنية  لتعزيز  أوسع  استراتيجية  من 

الدولة  في  المال  رأس  لسوق  التحتية 

بما  استدامة  أكثر  مستقبل  وخلق 

يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

بشكل  تجتذب  قطر  دولة  أن  وأوضح 

إلى  الدوليين  المستثمرين  متزايد 

سوق األسهم المتنامي، وهناك إمكانيات 

والصكوك  السندات  إلصدارات  داعمة 

القطرية  البنوك  أن  مبرزا  المحلية، 

بدأت بدخول سوق رأس المال المدين 

للصكوك  إصدار  أول  منذ  العالمي 

 700 بقيمة   2003 عام  في  السيادية 

للصكوك  إصدار  أول  ويعد  دوالر،  مليون 

السيادية في المنطقة، كما أصدر بنك 

أول   2020 عام  في   QNB الوطني  قطر 

سندات خضراء على اإلطالق في الدولة 

يمثل  ما  وهو  دوالر،  مليون   600 بقيمة 

إنجازا مهما للتنمية المالية المستدامة 

تقوم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  قطر.  في 

المصلحة  وأصحاب  الرئيسية  البنوك 

مبادرات  بإطالق  المالي  القطاع  في 

والتمويل  المصرفية  الخدمات  تعزز 

المستدام.

عام  بحلول  أنه  الجيدة  وأضاف 

التمويل  يوفر  أن  المتوقع  من   ،2023
استثمارية  فرصا  قطر  في  المستدام 

بقيمة 75 مليار دوالر، وهو ما يشير إلى 

تطوير  في  كبيرة  جهود  بذل  ضرورة 

وااللتزام  المحلي  المال  رأس  سوق 

البيئية  والحوكمة  االستدامة  بمبادئ 

لتلبية  والمؤسسية  واالجتماعية 

الحاجة المتزايدة للتمويل المستدام.

أما إدموند كريستو، محلل أبحاث أول 

في بلومبيرغ إنتيليجنس، فقال إن من 

المحلي  المال  رأس  سوق  تطوير  شأن 

من  االستفادة  على  البنوك  مساعدة 

السيولة وتعزيز التمويل طويل األجل 

قيد  المتنامية  التحتية  البنية  لدعم 

التنفيذ.

إصدارات  أن  من  الرغم  »على  وأضاف 

القطرية  المصارف  قبل  من  الديون 

العام  خالل  انخفاضا  أكثر  كانت 

الماضي، إال أن تنوع مصادر التمويل ما 

زال يمثل محط تركيز رئيسي باعتبار 

 %  8 ديون المقرضين المحليين تمثل 

من إجمالي الديون، مقارنة مع ما يفوق 

11 % للمقرضين الدوليين«.
المالية،  السوق  منتدى  تضمن  وقد 

أولها  كان  تقديمية،  عروض  ثالثة 

 ،)2023 عام  في  الطاقة  آفاق  )تحليالت 

)التحقق  موضوع  الثاني  تناول  فيما 

من صحة القطاع المصرفي في منطقة 

الثالث  واستعرض  العربي(،  الخليج 

المال  لرأس  المحلي  )السوق  موضوع 

المدين في قطر: اإلمكانات والركائز(.

جلستا  التقديمية  العروض  وتلت 

المحلي  السوق  )تطوير  حول  نقاش 

القطاع  على  وأثره  المدين  المال  لرأس 

المستدام  و)التمويل  المصرفي( 

واالجتماعية  البيئية  والممارسات 

أهم  ناقشتا  الشركات(  وحوكمة 

المالي  السوق  في  المؤثرة  العوامل 

ركز  وقد  األعمال.  وبيئة  القطري 

وضع  على  األولى  الجلسة  في  النقاش 

وأدائها  القطرية  البنوك  في  السيولة 

بالعملة  التمويل  مؤشرات  بحسب 

والتحديات  واألجنبية،  المحلية 

والدور  التمويل،  بيئة  على  تؤثر  التي 

المحتمل لرأس المال المحلي المدين 

القطري  المال  في تحسين سوق رأس 

األخرى  النواحي  بعض  إلى  باإلضافة 

في  المصرفي  القطاع  على  تؤثر  التي 

النقاش  جلسة  تناولت  فيما  قطر. 

الثانية، االتجاهات اإلقليمية والعالمية 

البيئية  الممارسات  مجال  في 

الشركات،  وحوكمة  واالجتماعية 

المالية  المؤسسات  والتزامات 

والتمويل  الحوكمة  بمبادئ  القطرية 

فوائد  إلى  باإلضافة  المستدام، 

والمستدام  األخضر  التمويل  خطط 

والجوانب  الخاص،  للقطاع  بالنسبة 

البيئية  بالحوكمة  المرتبطة 

واالجتماعية والمؤسسية التي يأخذها 

االعتبار  بعين  األجانب  المستثمرون 

دولة  في  االستثمار  بيئة  تقييم  عند 

قطر والمنطقة.

عرضتها  التي  البيانات  وأشارت 

قيمة  أن  إلى  المنتدى،  خالل  بلومبيرغ 

الخليجية  البنوك  من  الدين  إصدارات 

مليارات   105 بلغت   2019 عام  منذ 

منها  الخضراء  السندات  تمثل  دوالر، 

نمو  إمكانات  إلى  يشير  مما  % فقط،   5
المستدام،  أو  األخضر  للتمويل  كبيرة 

ال سيما مع ازدياد عدد المنظمات التي 

{ يوسف الجيدة

البيئية  الحوكمة  لمبادئ  تمتثل 

واالجتماعية والمؤسسية.

سوق  تطوير  في  قطر  دولة  وتمضي 

خالل  ومن  المال.  لرأس  تنوعا  أكثر 

بحوكمة  الخاصة  التشريعات 

االستثمارات المالية القائمة والجديدة، 

مناهج  العتماد  المستمرة  والجهود 

المال،  رأس  سوق  لتطوير  شاملة 

تمويل  سوق  إلنشاء  الدولة  تستعد 

تصل  أن  يتوقع  متخصص،  مستدام 

قيمته العالمية إلى أكثر من 22 ترليون 

دوالر أميركي بحلول العام 2031.

دكالي  أيمن  قال  السياق،  هذا  وفي 

رئيس التمويل اإلسالمي والمهيكل في 

خاص  تصريح  في  للمال،  قطر  مركز 

مركز  إن  )قنا(،  القطرية  األنباء  لوكالة 

قطر للمال ينظر إلى التمويل اإلسالمي 

المالي  للقطاع  بالنسبة  مهم  كالعب 

المركز  وإن  عامة،  بصفة  اإلسالمي 

يعمل على تطوير هذا القطاع في قطر.

قطر  في  اإلسالمية  البنوك  أن  وأكد 

تعتبر من أكبر وأقوى البنوك اإلسالمية 

متكاملة  حلول  ولديها  المنطقة،  في 

الخدمات  ناحية  من  سواء  تقريبا، 

االستثمار  أو  لألفراد  المصرفية 

المسائل  بعض  و»تبقى  والخزينة، 

عليها  المركز  سيعمل  التي  المعينة 

كخلق  أفضل،  بشكل  القطاع  لتطوير 

اقتصادات  مع  إسالمية  مالية  ممرات 

تتوافق في رؤية التمويل اإلسالمي مثل 

أفضل  واستقطاب  وتركيا،  ماليزيا 

شركات التكنولوجيا المالية اإلسالمية 

خلق  الوقت  نفس  وفي  قطر  إلى 

شركات قطرية ومساعدتها لالستثمار 

أو للعمل خارج قطر، إضافة إلى تطوير 

المستدام  والتمويل  الصكوك،  سوق 

المحلي«.

أحد  هو  للمال  قطر  مركز  أن  يذكر 

في  الرائدة  والتجارية  المالية  المراكز 

منصة  يوفر  حيث  األوسط،  الشرق 

في  الراغبة  للشركات  متميزة  أعمال 

قطر  في  أنشطتها  ومزاولة  التأسيس 

تعتبر  فيما  عام،  بوجه  المنطقة  أو 

البحثية  الذراع  إنتليجنس،  بلومبيرغ 

لشركة بلومبيرغ العالمية.

ناقش منتدى السوق المالية في دولة قطر، الذي 
عقد أمس بالدوحة، المشهد المصرفي وقدرة 

البنوك على تسهيل االنتقال إلى اقتصاد أكثر 
استدامة، واإلجراءات الواجب اتخاذها لالستفادة 

الكاملة من هذا التأثير لتحقيق أهداف االستدامة 
الوطنية. وبحث عدد من المتخصصين، 

موضوعات تتعلق بتمويل البنوك وأسواق رأس 
المال الَمدين واستراتيجيات قيادة هذه الصناعة 

نحو نمو شامل ومستدام خالل المنتدى الذي 
يمثل جهدا مشتركا بين مركز قطر للمال 

و)بلومبيرغ إنتيليجنس(، ويعقد تحت شعار: 
»من التمويل المستدام إلى أسواق رأس المال 

المدين، الكشف عن الحلول لمستقبل القطاع 
المصرفي في دولة قطر«.

$ كريستو: تطوير الدوحة
األسواق يعزز استفادة 

البنوك من السيولة

بورصة قطر نجحت 
في استقطاب رؤوس 

األموال األجنبية

خالل فترة 

تضاعف حركة القطرية لرجال األعمال »5« مراتالمونديال   
حققت القطرية لطائرات رجال 

األعمال، إحدى الشركات التابعة 
لمجموعة الخطوط الجوية 

القطرية، نموا قياسيا في عدد 
الرحالت القادمة والمغادرة، 

حيث شهد مقر عملياتها 
التشغيلية بمطار الدوحة 

الدولي، تضاعف الحركة بأكثر 
من 5 مرات لتصل على أساس 

سنوي بلغت 595 في المائة 
للرحالت القادمة، و574 في 

المائة للرحالت المغادرة بين 
شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

الباكر  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

الخطوط الجوية القطرية، إن  القطرية 

نموا  أحرزت  األعمال  رجال  لطائرات 

العالم  كأس  بطولة  خالل  باهرا 

قوة  بذلك  لتظهر   ،2022 قطر   FIFA
الخدمات التشغيلية الرائدة للشركة 

مستويات  أعلى  على  المساومة  دون 

الفخامة إلرضاء المسافرين.

للمجموعة،  التنفيذي  الرئيس  وأكد 

ثقة  يعزز  المستمر  التطور  هذا  أن 

الجوية  الخطوط  في  المسافرين 

تعهدها  كذلك  ويؤكد  القطرية، 

بمواصلة التطور واالبتكار  والتميز.

رجال  لطائرات  القطرية  وكانت 

األعمال، قد حدثت مبنى عملياتها في 

الدوحة تحضيرا لبطولة كأس العالم 

العالم  في  األضخم   2022 قطر   FIFA

األوسط،  الشرق  منطقة  في  واألولى 

لترتقي بخدماتها وتقدم تجربة سفر 

سلسة، وشمل هذا التحديث جوانب 

أخرى تتعلق باألطعمة والمشروبات، 

باإلضافة  الحقائب،  مناولة  وخدمة 

طاقم  ألفراد  الشامل  التدريب  إلى 

العمل وتحديث كافة المرافق، فضال 

الالسلكي  االتصال  خدمة  تطوير  عن 

مبنى  في  المباشر  والبث  باإلنترنت 

الطائرة،  متن  وعلى  المسافرين 

متابعة  من  المسافرون  ليتمكن 

مباريات كأس العالم مباشرة.

رجال  لطائرات  القطرية  ضمت  كما 

طراز  من  طائرات  ثالث  األعمال، 

بذلك  ليصل   ،G650ER جلفستريم 

 15 إلى  ذاته  الطراز  من  الطائرات  عدد 

الذي  طائراتها  أسطول  ضمن  طائرة 

في  بنمو  استثنائية  طائرة   19 يبلغ 

المائة،  في   25 نسبته  طائراتها  عدد 

رجال  لطائرات  القطرية  يجعل  مما 

األعمال أكبر مالك ومشغل في العالم 

.G650ER لطائرات جلفستريم

رجال  لطائرات  القطرية  وأضافت 

إيرباص  طراز  من  طائرتين  األعمال 

لنقل  إحداهما  ستعمل   ،A319
المسافرين، فيما ستخصص األخرى 

كطائرة إسعاف جوي )أير أمبوالنس(.

أهداف  تحقيق  مع  ذلك  ويأتي 

استخدام  عبر  البيئية  االستدامة 

وقود  األعمال  رجال  لطائرات  القطرية 

الطيران المستدام )SAF( بنسبة مائة 

بالمائة.

رجال  لطائرات  القطرية  وواصلت 

الخاصة  الطائرات  قسم  وهي  األعمال 

الجوية  الخطوط  مجموعة  في 

غيرها  عن  تميزها  تعزيز  القطرية 

خالل  من  المنافسة  الشركات  من 

لدعم  طائراتها  أسطول  توسيع 

التقنية،  الناحية  من  طائراتها  كفاءة 

عملياتها  وجدول  العالية،  وموثوقيتها 

{ أكبر الباكر { القطرية لطائرات رجال األعمال تعزز أداءها 

القوي، ومستوى الخدمات االستثنائي 

وموظفيها،  طاقمها  أفراد  يقدمه  الذي 

باإلضافة إلى ارتباطها الوثيق بالموارد 

الخطوط  لمجموعة  االستثنائية 

طائراتها  وأسطول  القطرية،  الجوية 

الحديث والمتطور. 

القطرية  رحبت   2022 عام  وخالل 

احدى  األعمال،  رجال  لطائرات 

الشركات التابعة لمجموعة الخطوط 

من  طائرات  بثالث  القطرية،  الجوية 

ليصل   G650ER جلفستريم  طراز 

ذاته  الطراز  من  الطائرات  عدد  بذلك 

إلى 15 طائرة ضمن اسطول طائراتها 

الذي يبلغ 19 طائرة استثنائية.

 G650ER وتعمل طائرات جلفستريم 

 BR725 رويس  رولز-  بمحركات 

وتمتازهذه  التعريف  عن  الغنية 

من  يمّكنها  مميز  بتصميم  الطائرات 

ولمسافات  عالية  بسرعات  الطيران 

االستدامة  أهداف  تحقيق  مع  طويلة 

البيئية عبر استخدامها وقود الطيران 

المستدام )SAF( بنسبة مائة بالمائة.

تلعب   ،2009 عام  في  إطالقها  ومنذ 

دورا  األعمال  رجال  لطائرات  القطرية 

اساسيا في تعزيز استراتيجية النمو 

للخطوط الجوية القطرية مع مواصلة 

األعمال  سفر  مجتمع  تجاه  التزامها 

لرجال  القطرية  تتيح  كما  الدولي 

األعمال خدماتها الفاخرة على رحالتها 

الدوحة  مطار  من  تسييرها  يتم  التي 

العالم،  أنحاء  مختلف  إلى  الدولي 

بها  خاصة  مبان  إنشاء  إلى  باالضافة 

تشمل  كما  الدولي.  حمد  مطار  في 

محفظة الخدمات الخاصة بالقطرية 

إدارة  خدمات  األعمال  رجال  لطائرات 

إلى  باإلضافة  وصيانتها  الطائرات 

الخدمات التشغيلية الثابتة.

$ الدوحة

الباكـــــر: نجحنا بتعزيز ثقــة 
المسافريــن في »القطريـة«

تطوير االتصال الالسلكي 
باإلنترنت والبث المباشر
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جاسم المجلي يحصد المليون ريال

بنك دخان يعلن مليونير »ثراء«
علي  جاسم  فوز  عن  دخان  بنك  أعلن 

وقيمتها  الكبرى  بالجائزة  المجلي 

مليون ريال قطري من حساب التوفير 

سحب  بعد  اإلعالن  هذا  جاء  »ثراء«. 

التجارة  وزارة  إشراف  تحت  ُأجري 

إدارة  ممثل  وبحضور  والصناعة 

التراخيص النوعية ومراقبة األسواق.

مع  المتوافق  »ثراء«  حساب  ويقدم 

من  واألول  اإلسالمية  الشريعة  أحكام 

في  اإلسالمية  البنوك  قطاع  في  نوعه 

بجوائز  للفوز  لعمالئه  فرصة  قطر، 

قطري.  ريال  مليون  إلى  تصل  نقدية 

يحصل  محددة،  معايير  لعدة  وفقًا 

فرصة  على  »ثراء«  حساب  أصحاب 

االشتراك في سحوبات دورية تتضمن 

جوائز نقدية.

شهريًا  »ثراء«  التوفير  حساب  ويتيح 

بقيمة  نقدية  بجائزة  عميال   59 فوز 

آخرين  وعميلين  قطري  ريال   5.000
ريال   10.000 بقيمة  نقدية  بجائزة 

ذلك،  إلى  باإلضافة  رابح.  لكل  قطري 

سنوية  ربع  بصفة  »ثراء«  يمّكن 

نقدية  بجائزة  الفوز  من  عميلين 

منهما  لكل  قطري  ريال   25.000 بقيمة 

بجائزة  آخرين  اثنين  فوز  عن  فضاًل 

نقدية قيمتها 50.000 ريال قطري لكل 

رابح، وصواًل إلى اإلعالن عن فوز عميل 

واحد سنويًا بالجائزة النقدية الكبرى 

ريال   1.000.000 قيمتها  تبلغ  والتي 

الفائزين  عدد  يبلغ  وعليه،  قطري. 

 501 »ثراء«  حساب  في  المشتركين 

فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها 

إلى 3.970.000 ريال قطري.

طالل  السّيد  قال  المناسبة،  وبهذه 

التنفيذي  الرئيس  الخاجه،  أحمد 

دخان.  بنك  في  واالتصال  للتسويق 

خالص  عن  نعرب  أن  »يسعدنا 

المجلي  علي  جاسم  للسّيد/  تهانينا 

من  الكبرى  بالجائزة  فوزه  على 

مليون  البالغة  »ثراء«  التوفير  حساب 

بتصميم  قمنا  لقد  قطري.  ريال 

بنك  لعمالء  نوّفر  كي  الحساب  هذا 

المزايا  من  رائعة  مجموعة  دخان 

باإلضافة  واحد  حساب  عبر  والفوائد 

على  مكافآت  على  حصولهم  إلى 

وسنوي.  سنوي  وربع  شهري  أساس 

وانسجامًا مع رؤيتنا وأهدافنا، نسعى 

دائمًا إلى أن نضفي مزيدًا من السهولة 

والحداثة على تجربة عمالئنا البنكية 

خالل  من  مضافة  قيمة  يمنحهم  بما 

العروض  من  متنوعة  محفظة 

المصرفية  والمنتجات  والخدمات 

المبتكرة مدعومة بمستويات متمّيزة 

من خدمة العمالء االحترافية«.  ُيشار 

إلى أن حساب التوفير »ثراء« يعد أحد 

تقدم  التي  الرائدة  المصرفية  الحلول 

القيمة  وخدمات  المزايا  من  حزمة 

إلى  فباإلضافة  للعمالء.  المضافة 

ونظام  النقدية  الجوائز  من  العديد 

حساب  ألصحاب  يمكن  المكافآت، 

المصرفية  القنوات  إلى  الوصول  ثراء 

من  واالستفادة  دخان،  لبنك  المبتكرة 

وتحويل  واإليداع  السحب  عمليات 

األخرى  حساباتهم  عبر  مجانًا  األموال 

لبنك  المصرفية  القنوات  ومختلف 

دخان.

مواقع  في  منتشرة  فروع  سبعة  وعبر 

استراتيجية داخل الدولة، يقّدم بنك 

دخان مجموعة متنّوعة من المنتجات 

لألفراد،  المصرفّية  واالستثمارات 

أجهزة  من  واسعة  شبكة  يمتلك  كما 

دولة  أنحاء  شتى  في  اآللي  الصّراف 

الوصول  لعمالئه  البنك  ويتيح  قطر. 

المعامالت  وإجراء  حساباتهم،  إلى 

البنكّية في أي وقت من خالل الخدمات 

اإللكترونّية، ومركز خدمة  المصرفّية 

العمالء المتاح على مدار الساعة.

$ الدوحة

طورتها »بروة العقارية« على مساحة »69.757« متر مربع

»99 %« إشغال توسعة مرافق الخور الرياضية

إدارة  مجال  في  الرائدة  وصيف  شركة  أعلنت 

العديد  تشغيل  على  تعكف  أنها  العقارات  وتسويق 

العمال  بفئة  الخاصة  المتكاملة  المشاريع  من 

جميع  لتلبية  العقارية  بروة  مجموعة  طورتها  والتي 

ببيئة  تمتعهم  يضمن  بما  وتطلعاتهم،  احتياجاتهم 

الدولية  المعايير  مع  ومتوافقة  مستدامة  سكنية 

لسكن العمال. 

الرياضية  الخور  مرافق  مشروع  المشاريع  هذه  ومن 

للعمال والتوسعة الخاصة به، والذي يهدف لالرتقاء 

الدولة  في  العاملة  لأليدي  المعيشي  بالمستوى 

ورياضية  وترفيهية  سكنية  مرافق  توفير  خالل  من 

وتجارية متكاملة. 

الخور  منطقة  في  الرائد  المشروع  هذا  ويقع 

 4 على  الرياضية  مرافقه  وتحتوي  الصناعية، 

مالعب كريكيت، و4 مالعب كرة قدم، و3 مالعب كرة 

طائرة، و4 مالعب كرة سلة، و4 مالعب كابادي، تلبي 

يتم  كما  العمال،  لفئة  الرياضية  االهتمامات  كافة 

من  مناسبات  عدة  في  أيضًا  المرافق  هذه  استخدام 

قبل عدة جهات حكومية وشركات خاصة. 

تجاريا  محال   22 للمشروع  التجارية  المرافق  وتضم 

ذات مساحات صغيرة تبلغ نسبة اإلشغال فيها نحو 

مساحات  ذات  تجاريا  محال   13 إلى  باإلضافة   ،%  32
من  يقارب  ما  إلى  فيها  اإلشغال  نسبة  تصل  كبيرة 

31 %، فضال عن سوبر ماركت مؤجر إلحدى الجهات 
العاملة في البيع بالتجزئة.

سينما   2 عدد  الترفيهية  المشروع  مرافق  وتشمل 

»وصيف«،  قبل  من  وتشغيلها  إدارتها  تتم  خارجية 

وإلى جانب ذلك يحتوي المشروع على مسجد وكافة 

الخدمات العامة.

الرياضية  الخور  مرافق  توسعة  صعيد  وعلى 

على  العقارية  بروة  مجموعة  طورتها  التي  للعمال 

حققه  الذي  للنجاح  نظرًا  مربع  متر   69.757 مساحة 

في  العاملة  الفئة  احتياجات  تلبية  في  المشروع 

غرفة  من  تتكون  سكنية  شقة   516 فتتضمن  قطر، 

وغرفتين، باإلضافة إلى هايبر ماركت تبلغ مساحته 

نحو 8 آالف متر مربع، وصالة متعددة االستخدامات 

الطاقة  وتبلغ  مربع،  متر   300 إلى  مساحتها  تصل 

االستيعابية لمشروع التوسعة نحو 3 آالف عامل.

البنية  كافة  على  أيضًا  المشروع  يشتمل  كما   

وطرق  فرعية  كهرباء  محطة  مثل  الالزمة  التحتية 

وكهرباء  مياه  من  المطلوبة  الخدمات  وكافة  داخلية 

للمراقبة  وكاميرات  واتصاالت  وري  صحي  وصرف 

للمضخات  وغرف  للسيارات  ومواقف  داخلية  وطرق 

مع خزانات للمياه والحريق والغاز.

مشروع  في  اإلشغال  نسب  أن  »وصيف«  وكشفت 

تم  حيث   ،%  99 من  أكثر  إلى  تصل  التوسعة 

الوطنية  الشركات  إلى  السكنية  الوحدات  تأجير 

وفقا  متنوعة،  وخدمية  اقتصادية  بقطاعات  العاملة 

إدارة  إلى  تهدف  التي  »وصيف«  عمل  الستراتيجية 

الحياة  بجودة  ترتقي  عقارية  مشاريع  وتشغيل 

خالل  من  الوافدة  العمالة  فئات  لجميع  المعيشية 

وإيجارات  عالية  بمواصفات  سكنية  وحدات  توفير 

مناسبة، وبمناطق قريبة من عملهم، بما يلبي كافة 

متطلباتهم.

ولفتت وصيف إلى أن الهايبر ماركت في هذا المشروع 

البيع  في  المشهورة  الجهات  إحدى  إلى  تأجيره  تم 

على  »وصيف«  تعمل  ذلك  إلى  باإلضافة  بالتجزئة، 

شركة  تقدم  ذلك  جانب  إلى  المتعددة  الصالة  إدارة 

المشروع  هذا  في  الخدمات  من  العديد  »وصيف« 

المتكامل، كتوفير خدمة الحراسات األمنية ومراقبة 

أنظمة األمان والطوارئ بشكل مستمر، باإلضافة إلى 

والمباني،  واألنظمة  المرافق  لجميع  الصيانة  خدمة 

مستمرة  بصورة  النظافة  خدمة  توفير  عن  فضال 

وبشكل دوري، وكل هذه الخدمات تهدف إلى ضمان 

المستفيدين  للعمال  ممكنه  بيئة  أفضل  توفير 

الجهات  جهود  أن  وصيف:  وتبين  المشروع.    من 

تطوير  على  عملت  التي  الصلة  ذات  الحكومية 

الطرق  مع  وربطها  الخور  مدينة  في  الحديثة  الطرق 

الرئيسية السريعة في المناطق المحية بها، جعل 

الهامة  المرافق  من  بالعديد  ومرتبطا  حيويا  موقع 

والطرق الرئيسية الحيوية، التي ساهمت في توفير 

حركة مرورية مرنة للساكنين في المشروع، إضافة 

إلى سهولة إمكانية الوصول إلى العديد من المناطق 

والمرافق الحيوية بكافة مناطق الدولة وبصورة سهلة 

وسريعة وآمنة.  

وتجدر اإلشارة أّن شركة وصيف تمتلك مقدرة كبيرة 

الالزمة  الخبرة  ولديها  العقاري،  والتسويق  اإلدارة  في 

في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية، 

أو القطاع الحكومي من  سواء كانت للقطاع الخاص 

الخدمات،  متعددة  والمباني  واألبراج  الوزارات  مباني 

والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية.

{ خدمات متميزة بالمشروع{ المشروع يضم مرافق متطورة

{ »وصيف« تدير وتشغل المشروع{ مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال 

تحسين جودة 
المعيشة لجميع 

فئات العمالة 

المشروع يضم 
مالعب ومرافق 

تجارية وترفيهية

$ عن عام »2022«الدوحة

بنك الدوحة يعلن نتائجه »1« فبراير
أعلن بنك الدوحة عن العزم على 

المالية  البيانات  عن  اإلفصاح 

المنتهية في  31 ديسمبر2022  ، 

 .2023 فبراير   1 بتاريخ  وذلك 

األولى  التسعة  األشهر  وخالل 

صافي  البنك  ق  حقَّ  2022 من 

ريال  مليون   933 بمبلغ  ربح 

قطري، بالمقارنة مع 892 مليون 

الفترة  نفس  عن  قطري  ريال 

نمو  بنسبة  أي   ،2021 عام  من 

صافي  %.وسجل   4.6 تعادل 

الدخل من العموالت نمًوا كبيًرا 

 273 إلى  % ليصل   22.8 بنسبة 

مع  مقارنًة  قطري،  ريال  مليون 

خالل  قطري  ريال  مليون   222
نفس الفترة من العام السابق، 

الفائدة  من  الدخل  صافي  وبلغ 

بلغ  كما  قطري،  ريال  مليار   1.8
التشغيلية  اإليرادات  صافي 

2.3 مليار ريال قطري مقارنًة مع 
نفس الفترة من العام السابق. { بنك الدوحة
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 وتعليًقـــا على اإلعـــالن، قال روبرت هـــال، مدير 

عـــام فســـتيفال ســـيتي: »اســـتمتعنا ببداية 

قويـــة للعام الجديد من خـــالل التعاون مع قطر 

الخيريـــة ومؤسســـة حمد الطبية والشـــراكة 

للمناطيـــد،  قطـــر  لمهرجـــان  البالتينيـــة 

وســـنواصل مســـيرتنا بمجموعة واســـعة من 

الفعاليـــات واألنشـــطة التي تـــم إعدادهـــا لهذا 

العـــام، لتقديم تجـــارب فريـــدة لزوارنا وتعزيز 

رحلتهم معنا من خالل المزيد من العروض«.

 من جهته، قال جهاد زرقوت، مدير عام شـــركة 

بوابـــة الشـــمال العقاريـــة: »نبـــدأ هـــذا العـــام 

بنهج وشـــعار جديدين، لتعزيـــز مكانة المول، 

باعتبـــاره الوجهـــة المفضلة لجميـــع زوارنا في 

قطـــر من جميـــع األعمـــار. هذا ونلتـــزم بتقديم 

مجموعـــة أوســـع وأكثـــر تنوًعـــا مـــن التجارب 

الفريدة، لمنحهم ذكريـــات رائعة وحثهم على 

زيارتنـــا مـــرة أخـــرى. بصفتنا شـــركة قطرية 

ضخمـــة، نهـــدف إلـــى تعزيـــز دورنـــا فـــي دعم 

حمالت ومبـــادرات التوعية والتنميـــة الوطنية 

ضمن إطار مبادرات #FestivalCares بالتعاون 

مـــع شـــركائنا فـــي قطـــر وخارجهـــا، لتعزيـــز 

مســـاهمتنا فـــي تنمية قطـــر وتحقيـــق رؤيتها 

الوطنية لعام 2023 وما بعده«.

ويتزامن إطالق الشعار الجديد لدوحة فستيفال 

سيتي، مع شـــراكته البالتينية لمهرجان قطر 

للمناطيد، وهـــو حدث رائع يســـتمر 10 أيام مع 

عـــرض ملـــون مذهـــل ألكثـــر مـــن 50 بالوًنا من 

منطاد الهواء الســـاخن من جميع أنحاء العالم. 

سيســـمح الحـــدث ألكثـــر من 1000 شـــخص 

بتجربـــة متعة الطيـــران، كما سيســـاعد في 

الترويـــج لقطـــر باعتبارها وجهـــة فريدة ترحب 

بالجميع.. كما أطلق المول مبادرات اجتماعية 

قويـــة هـــذا العـــام من 

خـــالل تعاونه مـــع مؤسســـة حمـــد الطبية في 

حملة التطعيم ضد اإلنفلونزا، والتي ستستمر 

مـــن 16 إلـــى 26 ينايـــر. ويتواجـــد فريـــق طبـــي 

من مؤسســـة حمـــد الطبية في جنـــاح الحملة 

المتواجد في الطابق األول للمول، بين ديبنهامز 

وماركـــس أنـــد سبنســـر، والمفتـــوح يومًيا من 

الساعة 1 ظهًرا حتى 9 مساًء، وذلك لزيادة وعي 

زوار وعمـــالء المول بأهمية حماية أنفســـهم من 

المرض وإعطائهم اللقاح.

 

ويستضيف المول معرًضا خيرًيا بالتعاون مع 

مشروع »أصوات وألوان« التابع لقطر الخيرية، 

والذي ســـيقام فـــي الفترة من 23 إلـــى 31 يناير 

ويقوم المعرض بإبراز أعمـــال الفنانين الذين 

تبرعـــوا بلوحاتهم إلى قطـــر الخيرية، في إطار 

الشـــتوية  الخيريـــة  الحملـــة  مشـــروع لدعـــم 

للمنظمة.

أيًضـــا  ســـيتي  فســـتيفال  دوحـــة  وســـيقدم 

سلســـلة من الفعاليات والمبادرات بمســـتوى 

ترفيهـــي عالمي، لزيـــادة الوعي حـــول القضايا 

المجتمعية. 

ويُضم دوحة فســـتيفال سيتي أشهر العالمات 

التجاريـــة ومحالت التجزئة التـــي تدخل قطر 

للمرة األولى، مثل »هارفي نيكولز« و»شـــارلوت 

تلبـــوري« و»كيلـــز« و»ديـــور بيوتـــي بوتيـــك«، 

باإلضافـــة إلـــى متجـــر »أيكيـــا« الحصـــري في 

البـــالد، والـــذي افتتـــح أبوابـــه عـــام 2013. كما 

يعتبر دوحة فســـتيفال ســـيتي أيًضـــا الوجهة 

األمثـــل للمطاعـــم، مـــع أكثـــر مـــن 100 خيـــار 

مميـــز لقطـــر مثل »جيميـــز إيتاليـــان« و»إيميز 

كافيـــه«. ويشـــتمل دوحة فســـتيفال ســـيتي 

علـــى قاعة »إيـــدج فتنـــس« الرياضيـــة، مركز 

اللياقـــة البدنية الحديث، التي توفر مســـاحة 

أحـــدث  مـــع  الرياضيـــة  للتماريـــن  كبيـــرة 

المعدات المتطـــورة من تكنوجيـــم، فضاًل عن 

والنســـاء،  للرجـــال  منفصلتيـــن  مســـاحتين 

العديـــد  المـــول  ويضـــم  للتماريـــن.  وحلبـــة 

الداخليـــة   - العالميـــة  الترفيـــه  وجهـــات  مـــن 

والمفتوحـــة - الفريـــدة مـــن نوعهـــا، وتشـــمل 

أول صالـــة ســـينمائية فـــي قطر مـــن »ڤوكس 

ســـينما« بتقنية العروض رباعية األبعاد، وبها 

18 شاشـــة رقمية، فضاًل عـــن مضمار الترفيه 
الخارجـــي المخصـــص لممارســـة األنشـــطة 

الرياضية وركوب الدراجـــات الجبلية، إضافة 

إلـــى 3 متنزهـــات ترفيهيـــة منها »عالـــم أنجري 

بيردز« و»سنو ديونز« و»فيرتشوسيتي«. 

»دوحة فستيفال سيتي« يكشف
عن الشعار الجديد لعالمته التجارية

انطالق المؤتمر الدولي لوكاالت التصنيف العالمية

تصنيفات قطر االئتمانية قوية

التصنيف  لوكاالت  الدولي  المؤتمر  خالل  ذلك  جاء 

العالمية، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين 

القطرية أمس، تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت 

واألسرة،  االجتماعية  التنمية  وزير  المسند  ناصر 

العالمي  االمتثال  معهد  مع  االستراتيجية  وبالشراكة 

)GCI(، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية.

إدارة  مجلس  رئيس  نائب  المنصوري  عبدالله  وقال 

العام  إن  القطرية،  القانونيين  المحاسبين  جمعية 

عام  فهو  القطري،  لالقتصاد  استثنائيا  عاما  يعد   2022
كأس  لبطولة  الدولة  استضافة  في  الباهر  النجاح 

القطري  االقتصاد  أظهر  وقد   ،2022 قطر   FIFA العالم 

أداء قياسيا خالله، الفتا إلى أن مجموعة البنك الدولي 

بشأن  متفائلة  لتوقعات  أشارت  تقاريرها  أحدث  في 

 3.4 نحو  إلى  يصل  نمو  بتحقيق  القطري  االقتصاد 

بالمائة، مع تقديرات بأن يكون االقتصاد القطري حقق 

مقارنة  بالمائة   4 إلى  يصل  نموا  الماضي  العام  خالل 

 3.2 بنحو  النمو  تقدر  كانت  التي  األولية  بالتقديرات 

بالمائة.

ولفت إلى أنه، وعقب إسدال الستار على بطولة كأس 

 2023 عام  موازنة  صدرت   ،2022 قطر   FIFA العالم 

الجاري  العام  خالل  مالي  فائض  تحقيق  بتقديرات 

سعر  اعتماد  برغم  ريال  مليار   29 مستوى  عن  يقل  ال 

الذي  الوقت  في  دوالرا   65 عند  النفط  لبرميل  متحفظ 

نتيجة  وذلك  دوالرا،   80 البرميل  سعر  فيه  يتخطى 

العالمية  الطاقة  أسعار  في  الملحوظ  االنتعاش 

االقتصاد  ومتانة  قوة  على  لتؤكد  الجاري،  العام  خالل 

التقلبات وحالة  الصمود في وجه  القطري وقدرته على 

ولتبرهن  العالمي،  االقتصاد  يشهدها  التي  الضبابية 

الحكيمة،  قيادتها  ظل  في  قطر،  دولة  أن  الموازنة 

تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال 

مسيرتها التنموية، وهذا دليل آخر على حالة االستقرار 

التي تنعم بها قطر مما يجعل  السياسي واالقتصادي 

منها تربة خصبة لالستثمار والنمو.

وكاالت  أكدتها  القطري  االقتصاد  صالبة  أن  وأوضح 

)ستاندرد  وكالة  رفعت  حيث  الدولية،  التصنيف 

قطر  دولة  تصنيف  االئتماني  للتصنيف  بورز(  آند 

كما  الماضي،  العام  خالل   )AA( إلى   )AA-( من 

النظرة  رفع  االئتماني  للتصنيف  موديز  وكالة  رفعت 

وفي  إيجابية.  إلى  مستقرة  من  للدولة  المستقبلية 

و)كابيتال  )فيتش(  وكالتا  مضت  ذاته،  السياق 

إنتليجنس( في تصنيف قطر السيادي عند مستوى 

يعكس  ما  وهو  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مع   )AA(

حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية، خاصة أن 

في  الماضي  العام  امتداد  على  نجح  القطري  االقتصاد 

بالنسبة  اإليجابي  النمو  مستويات  على  المحافظة 

لالقتصاد الكلي للدولة، باإلضافة إلى نجاح الشركات 

في  قطر  بورصة  ضمن  المدرجة  المالية  والمؤسسات 

واالضطرابات  والخارجية  الداخلية  التحديات  تجاوز 

العالمي وتحقيقها لعوائد مالية  في منظومة االقتصاد 

قوية للعام الماضي.

التي تستند  القوة  أبرز نقاط  أن  إلى  وأشار المنصوري 

الفرد  نصيب  في  تتمثل  القوية  التصنيفات  هذه  إليها 

الهيدروكربونية  واالحتياطيات  الدخل،  من  العالي 

والغاز،  النفط  على  العالمي  الطلب  ونمو  الضخمة، 

القطاع  ومساهمة  األصول،  لصافي  العالية  والقيمة 

الخاص في األنشطة االقتصادية، وكفاءة السياستين 

المحلي  االقتصاد  متانة  يؤكد  مما  والمالية،  النقدية 

والتقلبات  التحديات  مواجهة  على  وقدرته  ومرونته 

الذي  المالي  االستقرار  إلى  باإلضافة  االقتصادية، 

تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية الدولة لالستثمارات 

القائمة  االقتصادية  المنهجية  وتعزيز  األجنبية، 

الممارسات  في  والقانون  التشريع  دور  استكمال  على 

الشراكة  وكذلك  والمالية،  والتجارية  االقتصادية 

ساهم  مما  والخاص،  العام  القطاعين  بين  اإليجابية 

وجاذبية  للدولة  االقتصادي  األداء  مستوى  رفع  في 

تعامل المؤسسات المالية الدولية مع دولة قطر لزيادة 

المهنية وإيجابية االقتصاد.

العالمي  االمتثال  معهد  ممثل  ترتير  أحمد  أكد  بدوره 

تقييم  أهمية  على  المؤتمر،  خالل  كلمته  في   ،)GCI(

المخاطر الجغرافية للدول من ناحية الجرائم المالية 

موضحا  األموال،  غسل  لمكافحة  الدولية  والمعايير 

 )FATF( المالي  العمل  لمنظمة  الدولية  المعايير 

وعملة التقييم المتبادل الذي تقوم به المجموعة للدول 

األعضاء.

الدول،  في  المعنية  الجهات  قيام  ضرورة  على  وشدد 

األوراق  وهيئات  المركزية  كالبنوك  المنظمين  وخاصة 

المالي  النظام  تحمي  التي  التشريعات  بسن  المالية، 

وأن  المالية،  الجرائم  لعواقب  التعرض  من  للدولة 

تنظمه،  الذي  القطاع  مع  التشريعات  هذه  تتناسب 

التحليل  عملية  في  الخاص  القطاع  إشراك  وأهمية 

للوصول إلى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وفي 

الوقت ذاته تتماشى مع متطلبات القطاعات الخاضعة 

للتنظيم إضافة لإلجراءات التي يجب أن تقوم بها البنوك 

والمؤسسات المالية لالمتثال للمعايير الدولية.

ترتير: أهمية كبرى لتقييم المخاطر الجغرافية للدولالمنصوري: »3.4 %« معدل نمو االقتصاد في »2023«

لعام »2023« وبعنوان »هذا مكاني.. هذا اختياري«

 أعلن دوحة فستيفال سيتي، الخيار األول في قطر للتسوق 
وتناول الطعام والترفيه، عن الشعار الجديد لعالمته التجارية 

لعام 2023 بعنوان »هذا مكاني.. هذا اختياري«.

وتهدف االستراتيجية والشعار الجديدان إلى تعزيز مكانة 
المول، باعتباره وجهة رائدة للتسوق وتناول الطعام 

والترفيه، كما تشير إلى مواصلة جهوده في تنويع 
عروضه وأنشطته وفعالياته، لتوفير تجربة استثنائية 

لزواره.

{ تكريم على هامش المؤتمر

الدوحة- قنا  - أكدت وكالتا 
)ستاندرد آند بورز( و)موديز( 

للتصنيفات االئتمانية 
قوة التصنيف االئتماني 
لدولة قطر عند )AA( مع 

نظرة إيجابية، مستندتين 
إلى حزمة من العوامل 

أبرزها الناتج المحلي 
اإلجمالي، وارتفاع متوسط 
دخل الفرد، واالحتياطيات 

الهيدروكربونية الضخمة، 
والقيمة العالية لصافي 

األصول، وكفاءة السياستين 
النقدية والمالية.

 »QNB« التميمي: حضور لـ
بالمراكز المالية الرئيسية

أكبر  إحدى   ،QNB مجموعة  أعلنت 

منطقة  في  المالية  المؤسسات 

الشرق األوسط وإفريقيا، عن رعايتها 

لوكاالت  الدولي  للمؤتمر  البالتينية 

التصنيف االئتماني.

ويعقد هذا المؤتمر ألول مرة في دولة 

التصنيف  وكاالت  بمشاركة  قطر 

موديز  مثل  العالمية  االئتماني 

وستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال 

من  عدد  إلى  باإلضافة  إنتلجنس، 

ذلك  في  بما  العالمية،  البورصات 

بورصة لندن.

قالت  الرعاية،  هذه  على  وتعليقًا 

نائب  التميمي،  علي  هبة  السيدة 

في  االتصاالت  أول  تنفيذي  رئيس 

مجموعة  »تفخر   :QNB مجموعة 

لهذا  البالتيني  الراعي  بكونها   QNB
ترسيخ  إلى  يهدف  الذي  المؤتمر 

لعبت  لقد  المنطقة.  في  قطر  مكانة 

محفزًا  دورًا  باستمرار  المجموعة 

الرأسمالية،  قوتها  بفضل  رئيسيًا 

وشبكتها منقطعة النظير، وتواجدها 

مثل  الرئيسية  المالية  المراكز  في 

لندن وباريس وسنغافورة، باإلضافة 

إلى تصنيفاتها االئتمانية القوية«.

من  نخبة  المؤتمر  هذا  ويستقطب 

القطاع  في  والمتخصصين  الخبراء 

الضوء  لتسليط  والمالي  االقتصادي 

مجال  في  االتجاهات  أحدث  على 

واالئتماني.  االستثماري  التصنيف 

جهود  دعم  إلى  الحدث  هذا  ويهدف 

على  الحصول  في  قطر  دولة 

ظل  في  سيما  ال  عالية،  تصنيفات 

االرتفاع القياسي في تكاليف الطاقة، 

والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي 

العالم،  مستوى  على  المسال 

القطاع  صادرات  ارتفاع  إلى  باإلضافة 

الخاص، وزيادة التمويالت، ومراكمة 

جهاز  لدى  السيادية  المالية  األصول 

قطر لالستثمار. 

تتواجد مجموعة QNB، الحائزة على 

المصرفية  التجارية  العالمة  لقب 

الشرق  منطقة  في  قيمة  األعلى 

فروعها  خالل  من  وإفريقيا،  األوسط 

 30 من  أكثر  في  التابعة،  وشركاتها 

حيث  العالم،  حول  قارات  وثالث  بلدًا 

المصرفية  الخدمات  أحدث  تقدم 

المجموعة  في  ويعمل  لعمالئها. 

فرع   1,000 عبر  موظف   27,000
ومكتب تمثيلي، باإلضافة إلى شبكة 

واسعة من أجهزة الصراف اآللي تزيد 

عن 4,600 جهاز.

{  خالل فعاليات المؤتمر

{ الشعار الجديد »هذا مكاني.. هذا اختياري«

{ دوحة فستيفال سيتي

$الدوحة
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أوروبا تخصص »500« مليون يورو لتسليح كييف

الجيش الروسي يسيطر 
على قريتين أوكرانيتين

موسكو- أ.ف.ب- ظهر الزعيم االنفصالي 

أوكرانيا  شرق  في  لروسيا  الموالي 

سوليدار  مدينة  في  بوشلين  دينيس 

السيطرة عليها منذ  أعلنت موسكو  التي 

أكثر من أسبوع، وتنفي كييف حتى اآلن 

سقوطها في أيدي الروس.

السيطرة  أمس  االنفصاليون  أعلن  كما 

كراسنوبوليفكا  هما  قريتين  على 

من  بالقرب  الواقعتان  ودفوريتشي 

سوليدار.

الروسي  للتلفزيون  به  أدلى  تصريح  وفي 

أكد  لسوليدار،  زيارته  غداة  االثنين، 

لم  وأنه  مدمرة«  »المدينة  أن  بوشلين 

يتبق »تقريبًا أي مبنى قائم«.

فإن  الروسي،  الجيش  وبحسب 

لتطويق  يمهد  سوليدار  على  االستيالء 

تسعى  التي  المجاورة  باخموت  مدينة 

موسكو إلى السيطرة عليها منذ الصيف 

وتشهد معارك ضارية بين الطرفين.

»تتكثف«  المعارك  أن  بوشلين  وأكد 

مشيرًا  »تتقدم«،  الروسية  والقوات  هناك 

فاغنر  مجموعة  من  وحدات  أن  إلى 

على  تسيطر  باتت  العسكرية  شبه 

المرتفعات االستراتيجية المجاورة.

وأضاف أن »الوضع ال يزال صعًبا للغاية، 

لكن وحداتنا تتقدم في كل مكان تقريًبا« 

للقوات  مكثف«  »انتقال  إلى  مشيًرا 

األوكرانية باتجاه باخموت.

تلغرام  على  األحد  مساء  بوشلين  نشر 

مقطع فيديو يظهر فيه بين مبان محترقة 

ونوافذ محطمة، مؤكدًا أنه في سوليدار. 

يجب  كان   )...( سوليدار  »زرت  وقال 

لنشر  حاجة  هناك  كانت  إذا  ما  معرفة 

نقاط مساعدة إنسانية فيها«.

وأضاف بوشلين »لم يبَق سوى عدد قليل 

التي  المدينة  هذه  في  السكان«  من  جًدا 

كان عدد سكانها يبلغ قبل الحرب حوالي 

11 ألف نسمة والواقعة شمال باخموت. 
على  االستيالء  الروسي  الجيش  وأعلن 

يناير،  الثاني/   كانون   13 في  سوليدار 

بالدور  مألوف  غير  بشكل  معترفًا 

الحاسم لمرتزقة مجموعة فاغنر في هذه 

المعركة. 

 500 تخصيص  األوروبي  االّتحاد  وقّرر 

أوكرانيا  لتسليح  إضافية  يورو  مليون 

وحدات  لتدريب  أخرى  يورو  مليون  و45 

أعضاء  دول  في  أوكرانية  عسكرية 

مصادر  أفادت  ما  بحسب  االّتحاد،  في 

دبلوماسية.

فرانس  لوكالة  المصادر  هذه  أحد  وقال 

األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  إّن  برس 

في االّتحاد وافقوا على تخصيص هذين 

»المرفق  صندوق  من  لكييف  المبلغين 

األوروبي للسالم«.

بعد توقفها أكثر من عام

استئناف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت

العدلي  المحقق  قّرر  وكاالت-  بيروت- 

طارق  القاضي  بيروت  مرفأ  بانفجار 

استئناف  اإلثنين،  أمس  البيطار، 

من  أكثر  منذ  المتوقفة  التحقيقات 

بالموافقة  جديدة  قرارات  وإصدار  سنة، 

الموقوفين،  من  عدٍد  سبيل  إخالء  على 

واالدعاء على أشخاص بالقضية، بينهم 

عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  المدير 

إبراهيم، والمدير العام لجهاز أمن الدولة 

اللواء طوني صليبا.

وقال المحامي صخر الهاشم، وهو وكيٌل 

ملف  في  الموقوفين  من  لعدٍد   
ٌّ

قانوني

انفجار مرفأ بيروت لـ»العربي الجديد«، 

إلى  العودة  »قّرر  البيطار  القاضي  إّن 

التحقيق من تلقاء نفسه، بناًء على مواد 

استند  معللة  قانونية  ودراسة  قانونية 

العدلي  المحقق  بأن  غنا  ُبلِّ وقد  إليها، 

المكتب  إلى  نزال  له  المساعدة  والكاتبة 

صباحًا، وأن هناك تطورات في القضية«.

البيطار  القاضي  أّن  إلى  الهاشم  وأشار 

على  بالموافقة  جديدة  قرارات  أصدر 

هم:  الموقوفين،  من  عدٍد  سبيل  إخالء 

مرعي،  شفيق  للجمارك  السابق  المدير 

سامي  بيروت  مرفأ  في  عمليات  ومدير 

في  الصيانة  أعمال  ومتعّهد  حسين، 

المشاريع  ومدير  شبلي،  سليم  المرفأ 

في إدارة المرفأ المهندس ميشال نحول، 

إضافة إلى العامل السوري أحمد رجب، 

وهو يعمل مع شبلي. ولفت الهاشم إلى 

على  لالدعاء  يتجه  البيطار  القاضي  أّن 

المدير  أبرزهم  األشخاص،  من  عدد 

إبراهيم،  اللواء عباس  العام  العام لألمن 

اللواء  الدولة  أمن  لجهاز  العام  والمدير 

طوني صليبا.

البداية طالبنا بعودة  الهاشم »منذ  وقال 

سيما  ال  التحقيق  إلى  البيطار  القاضي 

المهم  ومن  الموقوفين،  بملف  للبت 

القضية،  على  يده  ووضع  عاد  أنه  جدًا 

التي  المعللة  الدراسة  سنقرأ  وبدورنا 

استند إليها، من دون أن نستبعد طبعًا 

أن يصار إلى مواجهته، إليقاف الملف من 

جديد«.

هيومن رايتس ووتش عن الجرائم اإلسرائيلية:

قمع الفلسطينيين جريمة ضد اإلنسانية

بإدانات  اإلجراءات  هذه  وقوبلت 

األوروبي  االّتحاد  من  كل  جانب  من 

والواليات المّتحدة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان 

األمر  تجعل  قد  اإلجراءات  »هذه  إّن 

أكثر صعوبة على الفلسطينيين في 

الضفة الغربية، الذين يواجهون أصاًل 

تفرضها  التنّقل  على  صارمة  قيودًا 

أفراد  لقاء  إلى  سعيهم  في  إسرائيل، 

عائالتهم الذين ال يملكون بطاقة هوية 

الطالب،  وتعاملهم مع  الغربية  الضفة 

األجانب،  والخبراء  واألكاديميين، 

وغيرهم«.

»لطالما  الحقوقية  المنّظمة  وأضافت 

على  اإلسرائيلية  السلطات  صّعبت 

أو  الدراسة،  أو  التدريس،  األجانب 

في  العيش  أو  العمل،  أو  التطّوع، 

الضفة الغربية«.

ألّن  أسفها  عن  المنّظمة  وأعربت 

القيود  تقونن  الجديدة  »التعليمات 

المفروضة منذ أمد طويل وتشّددها«.

من  الحقوقية  المنّظمة  وحّذرت 

اإلسرائيلية  السلطات  »قمع  أّن 

بموجب  للفلسطينيين،  الشديد 

على  الحفاظ  إلى  ترمي  سياسة 

على  اليهود  اإلسرائيليين  هيمنة 

جريمتين  يشّكل  قد  الفلسطينيين، 

ضد اإلنسانية متمّثلتين في الفصل 

العنصري واالضطهاد«.

عشرات  احتشد  أخرى  جهة  من 

وقفة  في  أمس،  الفلسطينيين 

»الخان  تجمع  داخل  تضامنية 

القدس،  مدينة  شرقي  األحمر« 

محاوالت  وضد  سكانه  مع  تضامنا 

هدمه وترحيلهم.

هيئة  من  لدعوة  استجابة  ذلك  جاء 

وفصائل  )حكومية(  الجدار  مقاومة 

ومؤسسات أهلية وحكومية »لمواجهة 

القسري  للتهجير  االحتالل  خطط 

الدعوة  على  والرد  األحمر،  للخان 

كنيست  وأعضاء  وزراء  من  القتحامه 

االحتالل«.

من  فلسطينيا   190 نحو  ويسكن 

في  البدوية  »الجهالين«  عشيرة 

القرن  خمسينات  أوائل  منذ  التجمع 

رتهم إسرائيل من 
َّ

الماضي بعد أن هج

منطقة النقب عام 1948.

الخارجية  وزارة  أكدت  جهتها  من 

التحريض  أن  أمس،  الفلسطينية، 

شرق  األحمر(،  )الخان  قرية  هدم  على 

يمثل  واقتحامها،  المحتلة،  القدس 

الدولية  بالمطالبات  استخفافا 

أحادية  اإلجراءات  بوقف  واألمريكية 

الجانب.

»هذا  أن  بيان،  في  الوزارة،  وأوضحت   

استعماري  الجديد  القديم  المخطط 

لتنفيذ  يهدف  بامتياز  عنصري 

في  ضخمة  استيطانية  مشاريع 

حتى  القدس  من  الممتدة  المنطقة 

 ،)E1( البحر الميت، فيما بات يعرف بـ

بهدف عزل القدس تماما عن محيطها 

من  بالمزيد  وإغراقها  الفلسطيني، 

التجمعات االستيطانية الضخمة«.. 

أن  »يؤكد  المخطط  هذا  أن  مؤكدة 

اليميني  وائتالفه  نتانياهو  حكومة 

استيطان  حكومة  هي  المتطرف 

على  برنامجها  ويقوم  ومستوطنين، 

لتطبيق  فرصة  أية  تصفية  محاولة 

مبدأ حل الدولتين«.

فجر  مقاومون،  نفذ  أخرى  جهة  من 

نار  إطالق  عمليات  اإلثنين،  أمس 

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  باتجاه 

الضفة  شمال  وجنين  نابلس  في 

االحتالل  قوات  نفذت  بينما  الغربية، 

متفرقة  بمناطق  اعتقال  عمليات 

اقتحم  كما  الغربية،  الضفة  من 

األقصى  المسجد  المستوطنون 

بحماية قوات االحتالل.

وأكدت مجموعات »عرين األسود« في 

إطالق  عمليتي  نفذت  أنها  لها،  بيانات 

ومعسكر  حوارة  حاجز  باتجاه  نار 

نابلس  جنوب  المقامين  حوارة 

»العرين«  قالت  حيث  اليوم،  فجر 

والمعسكر  الحاجز  استهداف  تم  إنه 

المبارك،  الرصاص  من  »بصلياٍت 

بسالم،  العرين  ُجند  وانسحب 

وسنرى من سيحاصر من؟«.

األسود«  »عرين  مجموعات  قامت  كما 

بالّتصدي واالشتباك مع قوات االحتالل 

»بصلياٍت من الرصاص المبارك عقب 

بمدينة  رفيديا  لمنطقة  اقتحامها 

نابلس فجر هذا أمس«.

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  وشنت 

اعتقاالت واسعة، طالت  أمس، حملة 

أسير  بينهم  من  فلسطينيا،   16
في  مختلفة  مناطق  عدة  من  محرر، 

الضفة الغربية.

الفلسطينية  األنباء  وكالة  وأفادت 

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  بأن  »وفا« 

من  فلسطينيين،  ثالثة  اعتقلت 

)الدهيشة(  مخيم  من  فتى  بينهم 

القوات  تلك  وداهمت  لحم،  بيت  في 

قنابل  خاللها  من  وأطلقت  المخيم 

الغاز والصوت دون وقوع إصابات. 

ثالثة  القوات  هذه  اعتقلت  كما 

وطولكرم،  نابلس  من  فلسطينيين 

الله  رام  محافظة  من  آخرين  وأربعة 

والبيرة، واثنين من بينهم أسير محرر 

من جنين، وشابا آخر من أريحا، وذلك 

بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. 

االحتالل  قوات  اعتقلت  الخليل  وفي 

فلسطينيين،  ثالثة  اإلسرائيلي 

وتفتيشها  منازلهم  مداهمه  بعد  وذلك 

والعبث بمحتوياتها.

{ قوات االحتالل تنفذ عمليات اعتقال بمناطق متفرقة 

القدس المحتلة- رام الله- 
وكاالت- حّذرت منّظمة 

»هيومن رايتس ووتش« 

أمس من أّن اإلجراءات 
التي فرضتها إسرائيل 

أخيرًا على دخول األجانب 
إلى الضّفة الغربية تهّدد 

بجعل هذه األراضي 
الفلسطينية المحتّلة 

»غزة أخرى«، إذ إّنها تفاقم 

فصل الفلسطينيين عن 
أقربائهم وعن المجتمع 

المدني الدولي.

عمليات إطالق نار تستهدف القوات 
اإلسرائيلية في نابلس وجنين

أشتية يدعو إلى تدخل دولي 
للحفاظ على حل الدولتين

بروكسل- قنا- دعا محمد اشتية، 

إلى  الفلسطيني،  الوزراء  رئيس 

على  للحفاظ  جدي  دولي  تدخل 

الشعب  وحماية  الدولتين  حل 

أن  إلى  مشيرا  الفلسطيني، 

إجراءات وتصريحات حكومة الكيان 

الوضع  تجعل  الجديدة  اإلسرائيلي 

في فلسطين في غاية الخطورة.

أمس  لقائه  خالل  اشتية،  ودعا   

لجنة  رئيس  ماكليستر  ديفيد 

البرلمان  في  الخارجية  الشؤون 

للحكومة  السماح  عدم  إلى  األوروبي 

الحمر  الخطوط  بقطع  الجديدة 

ما  سيما  ال  عقاب،  أو  رادع  دون 

وبالتوسع  اإلنسان،  بحقوق  يتعلق 

االستيطاني.

وقال: »يجب رفع تكلفة االحتالل كي 

ينتهي، من خالل فرض عقوبات على 

االستيطان ومنتجاته، وإعادة النظر 

في اتفاقيات الشراكة والتعاون بين 

وربطها  وإسرائيل،  األوروبي  االتحاد 

الدولتين،  لحل  احترامها  بمدى 

حقوق  واحترام  االحتالل  وإنهاء 

اإلنسان«.

الوزراء  رئيس  طالب  كما 

األوروبي ودوله  الفلسطيني، االتحاد 

إلعادة  فلسطين،  بدولة  باالعتراف 

بث األمل لدى الشعب الفلسطيني، 

للكيان  واضحة  رسالة  وإيصال 

في  التهاون  بعدم  اإلسرائيلي 

وانتهاكاته  الدولتين،  لحل  تدميره 

المتواصلة بحق الفلسطينيين.

مقتل »23« مدنيا في هجوم 
شرق الكونغو الديمقراطية

الديمقراطية(-  )الكونغو  بيني 

األقل  على  مدنيا   23 ُقتل  أ.ف.ب- 

»القوات  إلى  ُنسب  هجوم  في 

في  المتحالفة«،  الديمقراطية 

الكونغو  جمهورية  بشرق  قرية 

مصادر  ذكرت  ما  على  الديمقراطية، 

محلية.

رئيس  وانجيف،  روجر  وقال 

لوكالة  المحلي  المدني  المجتمع 

فرانس برس إن »24 شخصا، بينهم 

القوات  اقتحام  في  قتلوا  نساء،  ست 

قرية  في  المتحالفة«  الديمقراطية 

بمنطقة بيني في إقليم شمال كيفو. 

اإلقليمي  النائب  أشار  جانبه،  من 

زيارته  أثناء  باليكويشا  سعيدي 

القرية، إلى »مقتل 23 شخًصا«.

الجيش  »عديد  زيادة  إلى  ودعا 

بشكل  والمدّرب  والمجهز  المؤهل 

هجمات  »استباق  من  ليتمكن  جيد« 

العدو«.

بين  من  أن  إلى  وانجيف  وأشار 

مضيفًا  شخًصا    17 كان  الضحايا 

المتحالفة  الديمقراطية  القوات  أن 

»أعدمتهم جميعًا«.

وتم  األقل  على  منازل  سبعة  ُأحرقت 

في  متجرًا،  و11  صيدليات  ثالث  نهب 

الذين  »المدنيين  عدد  يزال  ال  حين 

بحسب  مجهواًل«،  األدغال  إلى  ُنقلوا 

وانجيف.

ونتساءل:  ذلك  على  »نأسف  وأضاف 

بعد  على  السكان  قتل  يمكن  كيف 

أمتار قليلة من معسكر للجيش؟«.

»حرق المصحف« تواصل اإلدانات لـ

وقالت نهال سعد، المتحدثة باسم 

»بينما  بيان:  في  موراتينوس، 

أهمية  على  السامي  الممثل  يشدد 

أساسي  كحق  التعبير  حرية  دعم 

من حقوق اإلنسان، فإنه يؤكد أيضا 

إلى  القرآن فعل يرقى  أن فعل حرق 

كونه كراهية المسلمين«.

على  البيان  في  موراتينوس  وشدد 

هذه  بين  الخلط  »عدم  ضرورة 

الممارسات وحرية التعبير«.

قرار  إلى  البيان  أشار  السياق،  وفي 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

الثاني  يناير/ كانون   26 في  الصادر 

2021، الذي يؤكد على أن »ممارسة 
حرية التعبير تنطوي على واجبات 

ومسؤوليات وفًقا للمادة 19 من العهد 

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 

والعالمية«.

عن  البيان  في  موراتينوس  وأعرب 

حاالت  تنامي  إزاء  العميق  قلقه 

التمييز والتعصب والعنف، بغض 

بما  الفاعلة،  الجهات  عن  النظر 

تحركها  التي  الحاالت  ذلك  في 

السامية،  ومعاداة  اإلسالموفوبيا، 

واألحكام  المسيحية،  وكراهية 

من  األشخاص  ضد  المسبقة 

ديانات أو معتقدات أخرى.

إنه  األوروبية،  المفوضية  وقالت 

السويدية  السلطات  على  يتوجب 

إحراق  حادثة  بشأن  خطوات  اتخاذ 

نسخة من القرآن الكريم.

المتحدث  لسان  على  ذلك  جاء 

باسم المفوضية يوهانس باهركي 

في مؤتمر صحفي ببروكسل.

هذه  مثل  أن  إلى  باهركي  ولفت 

القيم  مع  تتماشى  ال  الممارسات 

التي يرتكز إليها االتحاد األوروبي.

ال  قبل،  من  مرارا  قلنا  »كما  وأضاف 

األجانب  وكراهية  للعنصرية  مكان 

في  والدينية  العرقية  والكراهية 

االتحاد األوروبي«.

على  يجب  قضية  »هذه  وأردف 

معها  التعامل  السويدية  السلطات 

واتخاذ خطوات بشأنها«.

أمس،  األلمانية،  الخارجية  وأدانت 

الكريم  القرآن  من  نسخة  حرق 

الحادثة  واعتبرت  السويد،  في 

إثارة  إلى  يهدف  استفزازيا  »عمال 

االنقسام«.

كريستيان  الخارجية،  متحدث  وقال 

إن  برلين،  في  للصحفيين  واغنر، 

تصرفا  »كان  القرآن  من  نسخة  حرق 

أفاد  حسبما  للغاية«،  الئق  وغير  وقحا 

مراسل األناضول.

هذا  أن  نعتقد  »ال  واغنر:  وأضاف 

غالبية  نظر  وجهة  يمثل  العمل 

المجتمع السويدي«.

بالده  أن  الخارجية  متحدث  وأوضح 

إلى  مشيرا  التصرف«،  هذا  »تدين 

أن »االستفزازات من هذا النوع تهدف 

إلى إثارة االنقسام«.

الصومالية  الخارجية  وأدانت 

السويدية  السلطات  بشدة، سماح 

القرآن  من  نسخة  بحرق  لمتطرف 

السويدية  العاصمة  في  الكريم 

ممارسة  واعتبرته  ستوكهولم، 

»تروج للكراهية والعنصرية«.

السماح  إن  بيان  في  الوزارة  وقالت 

يهين  الذي  البغيض  العمل  بهذا 

»أمر  اإلسالمية  والقيم  المقدسات 

غير مقبول بالمرة«.

حرق  أن  مقديشو  وأضافت 

صارخا  انتهاكا  »يمثل  المصحف 

واستفزازا  الدينية  للمقدسات 

جميع  في  المسلمين  لمشاعر 

أنحاء العالم«.

»إنها ليست سوى  البيان:  وجاء في 

ممارسة ديماغوجية تروج للكراهية 

أجندات  وتخدم  والعنصرية 

التطرف واإلرهاب«.
{ تظاهرات احتجاجية على الجريمة السويدية

مطالبة السويد باتخاذ خطوات 

بشأن الجريمة العنصرية

عواصم- وكاالت- أدان الممثل السامي لمنظمة 
تحالف الحضارات التابعة لألمم المتحدة، ميغيل أنجل 
موراتينوس »العمل الدنيء« المتمثل في حرق نسخة 

من القرآن الكريم، في العاصمة السويدية ستوكهولم، 
واعتبر ما حدث »ازدراء وإهانة للمسلمين«.



حملة  بالغرب،  األخيرة  السنوات  في  نشهد 

اإلسالمي  والدين  المسلمين  على  كبيرة 

المسيئة  الرسوم  من  بدءًا  مقدساته،  بكافة 

للنبي -صلى الله عليه وسلم-، مرورًا بالحملة 

المد  تصاعد  وكذلك  النقاب،  على  الشرسة 

اليميني المعادي للمهاجرين، وانتهاًء بالحملة 

الشريف،  المصحف  حرق  إلى  المسعورة 

مرتبطة  أوروبا،  في  التعبير  حرية  باتت  حتى 

التي  األحداث  على  بالقليلة  ليست  بنسبة 

تستفز المسلمين في مشارق األرض ومغاربها.

السويدية  العاصمة  في  أيام  منذ  أقدم  فقد 

حرق  على  دنماركي  متطرف  »استوكهولم«، 

التركية،  السفارة  أمام  الشريف  المصحف 

العدل  وزير  علينا،  يخرج  أن  السخرية  ومن 

أفعال  لتبرير  صحفي،  مؤتمر  في  السويدي، 

نسخ  بحرق  له  والسماح  المتطرف،  هذا 

في  نعيش  بقوله:  الشرطة،  بحماية  القرآن 

ديمقراطية فيها حيز واسع جدًا لحرية التعبير 

واإلعالم، ونحن نعتز بذلك، وال توجد لدينا أي 

نية لتضييق مجال الحريات! 

إال حملة من  السويد، ما هو  الذي حدث في  إن 

حمالت المتطرفين الغربيين في بحر كراهية 

اإلسالم.

العناء إلظهار فظاعة  األمر لكثير من  فال يحتاج 

قبل  من  اإلسالم  بحق  الُمقترفة  الجريمة 

غضبًا  أثارت  التي  بالسويد  المتطرفين 

اآلخر  من  موقفًا  يعكس  الغضب  وهذا  كبيرًا، 

الدينية  القيم  منظومة  بتجاوز  يسمح  الذي 

بحرية  يتعلق  ما  مقدمتها  وفي  والحضارية، 

منظور  ضمن  يفهمها  أنه  يبدو  التي  التعبير، 

مقدساتنا  على  التهجم  إلى  يستند  خطأ، 

من  بذلناه  ما  كل  أن  إلى  يؤشر  ما  اإلسالمية، 

حوار األديان والثقافات لم يفِض إلى نتائج تحد 

من مساحات التباعد. 

على  المتكررة  المسعورة  الحمالت  أظهرت  لقد 

اإلسالم والمسلمين من قبل بعض المتطرفين 

بجالء الفرق الواضح بين الحضارتين الغربية 

الجميع  فيه  دعا  الذي  الوقت  ففي  واإلسالمية، 

إلى حرق المصحف، لم نر دعوة واحدة لحرق 

والسبب  ذلك،  على  ردًا  التوراة  أو  اإلنجيل 

تمنعهم  المسلمين  حضارة  أن  هو  الرئيسي 

الثقافية  مكوناتهم  وأن  البربرية،  تلك  من 

والحضارية يهيمن عليها الدين اإلسالمي الذي 

ينهانا عن أن نبادل المشركين باإلساءة.

من  كبيرة  أعداد  وجود  من  الرغم  وعلى 

المسلمين في الغرب، تحتل ديانتهم المرتبة 

عن  فضاًل  البلدان،  تلك  في  الثالثة  أو  الثانية 

هذا  مثل  ويغضبها  يسوؤها  كاملة  شعوب 

الحملة  لهذه  أثرًا  تجد  ال  أنك  إال  الصنيع، 

يوقعوا  لم  وكأنهم  والمسلمين،  اإلسالم  على 

باألمس أو يدعوا العالم لإلعالن العالمي لحقوق 

بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  أو  اإلنسان، 

المدنية والسياسية.

اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  في  جاء  لقد 

أن الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم 

اإلنسان  حقوق  مراعاة  ضمان  على  المتحدة 

من  أن  اإلعالن  قرر  ثم  السياسية،  والحريات 

المادة  تنص  حيث  الدين،  الحريات  هذه 

الثامنة عشرة: »لكل شخص الحق في حرية 

التفكير وفي حرية الضمير والدين«.

وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية 

إلى  دعوة  »أية  بالقانون  تحظر  والمدنية 

الدينية  أو  العنصرية  أو  القومية  الكراهية 

أو  العداوة  أو  التمييز  على  تحريضًا  تشكل 

العالمي  اإلعالن  نص  فبموجب  العنف«، 

الخاص  الدولي  والعهد  اإلنسان  لحقوق 

الحكومات  على  فإن  السياسية،  بالحقوق 

الغربية أال تسمح بأي من الدعوات التي تسيء 

الذي  الدين  يحترم  وأن  والمسلمين،  لإلسالم 

أكثر  أنه  نفسها  المتحدة  األمم  تقارير  أفادت 

دعوة  أي  بالقانون  تحظر  وأن  انتشارًا،  األديان 

تثير الكراهية الدينية لدى المسلمين. 

إن االعتراض على اإلسالم في الغرب أمر مقبول، 

والمتكررة  المتعمدة  المقبول اإلساءة  لكن غير 

تلك  إن  حيث  التعبير،  حرية  بحجة  لإلسالم 

تنبئ  اإلسالم،  نبي  وفي  اإلسالم  في  الطعونات 

الغربية،  الدول  بعض  مصداقية  عدم  عن 

المتعلقة  القوانين  بتلك  التزامها  عدم  وتبين 

فاإلهانات  والسياسية.  المدنية  بالحقوق 

الكريم،  والنبي  لإلسالم  الموجهة  الوقحة 

الراسخة  المشاعر  الستفزاز  محاولة  تمثل 

للمسلمين عبر العالم.

ال  الدينية  المقدسات  على  االعتداء  فإن  لذلك 

من  وجه  هو  بل  الحرية،  مسمى  تحت  يندرج 

باالعتداء  اإلنسان  حقوق  على  االعتداء  وجوه 

البعض  على  يحظر  وبينما  مقدساته،  على 

المحرقة  ولو في مسألة تاريخية مثل  البحث 

وُيباح  السامية،  معاداة  لذريعة  سدًا  اليهودية 

جهارًا،  ونبيهم  اإلسالم  دين  في  الطعن  آلخرين 

المتعمد  التحدي  على  واضحة  داللة  في 

لمشاعر المسلمين. 

هذه  وتقال  األدب«،  أساء  العقوبة  أِمن  »َمْن  إن 

مع  بالتصرف  حدوده  يتجاوز  لمن  المقولة 

عقاب  من  يردعه  قد  مما  الخوف  دون  اآلخرين 

من  الهدف  أن  جميعًا  ونعرف  توبيخ،  حتى  أو 

العقوبة هو الردع والتخويف من شيء ما، حتى 

ال يتكرر ويتفشى، وذلك ألن اإلساءة لألديان دون 

حياة  على  خطيرة  تداعيات  له  زاجر  أو  رادع 

الجهود  كل  يهدم  لكونه  بالنظر  البشرية، 

الحضارات  التي تعزز حوار  الخيرة  اإلنسانية 

التي  والشعوب  األمم  معتقدات  مختلف  بين 

تسعى للتقارب.

أهل  بين  العداوات  خلق  إلى  يؤدي  ذلك  فكل 

النزاعات  أسباب  وتهيئة  المختلفة،  الديانات 

العالمي  االتجاه  يخالف  اتجاه  وهو  والحروب، 

األديان وتفاهمها،  إلى تقارب  العاقل، والساعي 

اإلرهاب  نشأة  في  عامل  يوجد  ال  أنه  عن  فضاًل 

ألن  ورموزه،  للدين  اإلساءة  عامل  من  أقوى 

حالة  في  سيكون  عليه،  المعتدى  الطرف 

تشنج، خاصة حين ال يسمح له بالتعبير عن 

نفسه وعرض وجهة نظره، ويعامل بمكيالين، 

على  اعتدي  فإذا  ذلك،  على  شاهد  خير  والواقع 

التعبير،  اعتبر ذلك من حرية  اإلسالم ورموزه، 

لها،  اليهودية يعاقب كل من يتعرض  لكن مع 

ويصبح مالحقًا في حياته ومهددًا في مستقبله، 

لألديان،  لإلساءة  سلبية  آثار  هناك  كانت  وإذا 

الظاهرة  هذه  عالج  الضروري  من  بات  فقد 

عبر  وذلك  األديان،  بين  المتبادل  باالحترام 

على  للمقدسات  اإلساءة  يجرم  قانون  إصدار 

غرار قانون »معاداة السامية«.

دوليًا  توافقًا  يتطلب  لبنان  في  للجمهورية  رئيس  انتخاب  كان  إذا 

حكومة  الجتماعات  مناسبة  صيغة  على  االتفاق  فإن  وإقليميًا، 

ضرورية  وخطوة  بامتياز،  داخليًا  شأنا  يبقى  األعمال،  تصريف 

ظل  في  متدحرجة،  أزمات  من  يعاني  البلد  ألن  األهمية،  وبالغة 

إدارة الشأن العام،  هذا الشلل بالسلطة، وما يفرزه من تسّيب في 

القطاعات  مختلف  تشمل  تكاد  التي  اإلضرابات  حركة  وتضخم 

اإلدارية والتعليمية والخدماتية.

الحكومية،  الجلسات  مسألة  معالجة  في  الفشل  استمرار  أما 

وُيسّرع  الملحة،  للملفات  التصدي  في  العجز  تراكم  إلى  فسيؤدي 

ُخطى سقوط لبنان في حفرة الدولة الفاشلة، التي يقف على مهواها 

في السنوات األخيرة.

التي  المحنة  هذه  مثل  االستقاللي  تاريخه  في  لبنان  يعرف  لم 

مهاوي  إلى  باللبنانيين  وهوت  عقب،  على  رأسًا  البلد  أوضاع  قلبت 

الدولة ودورها، وكشفت فساد وفشل  أوصال  والعوز، وهددت  الفقر 

المنظومة السياسية في إدارة شؤون البالد والعباد.

بقرار  تجسد  الحكم،  ألهل  الذريع  الفشل  مشاهد  أبشع  ولعل 

في  التصويت  من  لبنان  بمنع  المتحدة  لألمم  العامة  األمانة 

بدل  سداد  عن  تخلفه  بسبب  الدولية  للمنظمة  العامة  الجمعية 

الحرب  سنوات  أشد  في  يحصل  لم  الذي  األمر  السنوي،  اشتراكه 

قساوة، في ظل انقسام الدولة بين حكومتين وجيشين وسلطتين. 

محاوالت ترحيل حمولة األزمات وما ُيحيط بها من كوارث اقتصادية 

ومالية، وما تحمله من معاناة ومآٍس اجتماعية ومعيشية لألكثرية 

من  فاضح  تهرب  فهو  الجديد،  العهد  إلى  اللبنانيين،  من  الساحقة 

المسؤولية، ودليل آخر على عجز أهل الحكم عن الحد من االنهيار، 

على األقل، بعدما ثبتت عدم قدرتهم على اإلصالح واإلنقاذ. 

كان من الممكن التعويل على حركة التغييريين لو جاءت الخطوة 

في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس نبيه بّري للحوار النيابي حول 

وطي  توافقي،  مرشح  إلى  الوصول  ومحاولة  الرئاسية،  االنتخابات 

على  الجدد  النواب  إصرار  ولكن  البيضاء.  األوراق  جلسات  صفحة 

المفاجئة،  بالصدمات  الظهور  أساليب  واتباع  بقراراتهم،  التفرد 

أضاعا إمكانية تحويل االعتصام إلى فرصة للحوار مع اآلخر، الذي 

بقي متحفظًا في التعامل مع هذه الخطوة التي تبقى ناقصة، ألنها 

لم تستقطب تأييد ودعم الكتل النيابية الكبيرة. 

التي  االنتخابات،  ديمقراطية  لمبدأ  التوافقية  الصيغة  تكون  قد 

تفتح أبواب التنافس بين ُمرشحْين أو أكثر، ولكن المحنة القاسية 

التي يتخبط فيها البلد، واالنقسامات العمودية الحادة بين األطراف 

السياسية، والحساسيات الطائفية التي بدأت تظهر على الجسد 

كسر  معارك  والدولة،  الصيغة  لبنان،  بتجنب  تقضي  اللبناني، 

الطابع  القضية  تأخذ  ال  حتى  ومنهزم،  منتصر  عنها  ينتج  عظم، 

الطائفي البغيض، ونعود إلى دوائر المواجهة والنفور واإلحباط. 

ب الممارسة الديمقراطية،  في المبدأ، نحن ضد التوافقية التي ُتعلِّ

تتطلب  المنكوب،  وطننا  بها  يمر  التي  االستثنائية  الظروف  ولكن 

اللجوء إلى خطوات وخيارات استثنائية، للخروج من النفق المظلم 

وبلوغ شاطئ األمان.
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قيام أحد المتطرفين بإحراق 

نسخة من المصحف الشريف 

أمام السفارة التركية في 

ستوكهولم، ال يمكن اعتباره شكال 

من أنواع التعبير تحت أي ظرف 

من الظروف، فهو اعتداء مادي 

غير مقبول ما كان يتعين على 

السلطات السويدية السماح 

به، وما سمعناه من المسؤولين 

السويديين حول أهمية الحفاظ 

على حرية التعبير باعتبارها 

حقا أساسيا من حقوق اإلنسان، 

ال يختلف عليه أحد، لكن حرق 

المصاحف شيء آخر، فهو فعل 

مادي استفزازي يعبرعن كراهية 

المسلمين، وال ينبغي على 

اإلطالق الخلط بينه وبين حرية 

التعبير.

لقد استنكر مجلس الشورى، 

أمس، بأشد عبارات الشجب 

واإلدانة، سماح السلطات 

السويدية ألحد المتطرفين 

بإحراق نسخة من المصحف 

الشريف، مؤكدا أن السماح بهذا 

السلوك المشين يعد استفزازا 

لمشاعر نحو ملياري مسلم، 

ويؤجج خطاب الكراهية والعنف.

وأكد المجلس على أن تلك 

الخطوة المشينة تتعارض 

مع قوانين ومواثيق احترام 

المقدسات الدينية للشعوب، 

كما أنها تتنافى مع مبادئ 

حقوق اإلنسان التي تؤكد حرية 

المعتقد، وتحمي المقدسات 

والشعائر.

كما أبدى المجلس استغرابه 

الشديد من صمت السلطات في 

بعض الدول األوروبية والغربية، 

تجاه اإلساءة المستمرة للدين 

اإلسالمي، بحجة احترام حرية 

التعبير، مشيرا إلى أن هذا 

التعامل المزدوج مع مفهوم حرية 

التعبير، سمح بتكرار التعديات 

على اإلسالم وأدى إلى تنامي 

ظاهرة »اإلسالموفوبيا«، كما أسهم 

في تعميق الفجوة بين الشرق 

والغرب.

إن المطلوب موقف إسالمي واضح 

وحازم وحاسم منعا لتكرار جرائم 

الكراهية التي تتنافى مع مبادئ 

حقوق اإلنسان، ودرءا لنتائجها 

الوخيمة في تأجيج خطاب 

الكراهية والعنف.

سلوك مشين

مصير لبنان بين الديمقراطية والتوافقية

صالح سالم
كاتب لبناني

التحديات 
اإلقليمية

البيان الصادر عن لقاء القمة التشاوري 

الذي ضم جاللة الملك عبدالله الثاني وقادة 

قطر واإلمارات والبحرين ومصر وسلطنة 

عمان، والبيان الصادر عن اللقاء الثالثي 

بين جاللة الملك والرئيسين المصري 

والفلسطيني حمال معا الكثير من اإلشارات 

الدالة على قدر كبير من التناسق والتقارب 

في فهم وتحليل طبيعة التحديات 

اإلقليمية والدولية وأثرها على حاضر 

ومستقبل المنطقة، وعلى األمن والتعاون 

القومي.

يمكن النظر إلى لقاءات من هذا النوع على 

أنها طبيعية وضرورية، خاصة عندما 

تكون الغاية منها مبنية على رغبة متبادلة 

لتعزيز التعاون في المجاالت السياسية 

واالقتصادية بين مجموعة من الدول، أو 

عندما تبعث التطورات المحيطة بتلك 

الدول على القلق، بما يتطلب بناء موقف 

مشترك منها، لكي تحفظ أمنها، وتضمن 

مصالحها، وتفرض وجودها في حال 

تغيرت األوضاع، وتفاقمت المشاكل 

واآلزمات، واختلت التوازنات!

لكن ال بد أن نأخذ في االعتبار بعض 

العناصر التي يصعب فهمها إال من 

منظور إستراتيجي لتلك التحركات 

السياسية من أجل إدراكها على نحو 

يتجاوز التحليالت التقليدية في الظروف 

غير التقليدية وال العادية الراهنة، وفي 

مقدمتها الوضع في األراضي الفلسطينية، 

والتحديات القائمة في المحيطين االيراني 

والتركي، وتفاعالت الحرب الروسية في 

أوكرانيا، وانعكاسها على النظام العالمي 

الذي تتأرجح فيه موازين الردع بين القوى 

العظمى حد التهديد باستخدام األسلحة 

النووية، فضال عن الحرب التجارية القائمة 

بين الصين والواليات المتحدة األميركية، 

وغير ذلك من تصدعات في األنظمة 

االقتصادية والمالية العالمية!

ال شك أننا أمام مرحلة حاسمة لتشكيل 

نظام عربي جديد، يستند إلى العمق 

اإلستراتيجي لمعنى ومفهوم )القومية( في 

التوازنات اإلقليمية!

د. يعقوب ناصر الدين

كاتب أردني

من قريب

الغد األردنية 

أدعياء الديمقراطية الغربية

عبدالله النملي
كاتب مغربي 

ما حدث في 
السويد ما 

هو إال حملة 
من حمالت 

المتطرفين في 
بحر كراهية 

اإلسالم

 رأي $

عربي بوست

اللواء اللبنانية 
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تشكيلتا الفريقين
السد: يوسف عبدالله )حارس مرمى(، بيدرو ميجيل، ويونج جونج، حسن 

الهيدوس، بغداد بونجاح، تباتا، بوعالم خوخي، سانتي كازورال، أندريه أيو، 

بهاء الليثي، أكرم عفيف.

مونيسيا،  مارك  عناد،  عبدالرحمن  مرمى(،  )حارس  الهيل  جاسم  العربي: 

ألكانتارا، يوسف مفتاح، هالل محمد،  أحمد فتحي، عمر السومة، رافائيل 

أرون جونارسون، ابراهيم ناصر كال، يوسف المساكني.

تفوق على العربي بهدفين نظيفين

»الــديـــــربي« ســـــداوي

قمة  في  العربي،  على  السد  تفوق 

في   ،0-2 بنتيجة   QNB نجوم  دوري 

أقيمت  التي  المباراة  خالل  الديربي، 

على استاد حمد الكبير، ضمن الجولة 

الـ 11 من دوري النجوم.

سانتي  األول  السد  هدف  وسجل 

كازورال في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، 

فيما سجل الهدف الثاني نجم الزعيم 

حسن الهيدوس في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز يكون السد قد حرم العربي 

تجمد  أن  بعد  الدوري،  صدارة  من 

المركز  في   22 عند  العربي  رصيد 

الثاني ليفقد الصدارة لصالح الدحيل 

السد  رفع  فيما  واحدة،  نقطة  بفارق 

رصيده إلى 13 نقطة في المركز 13.

إثارة كبيرة
وإثارة،  قوة  األول  الشوط  شهد 

السيطرة  الفريقان  تبادل  حيث 

العربي  وبدأ  اللعب،  مجريات  على 

ضاغطا،  األولى  الدقائق  خالل 

العرضية  الكرة  استغالل  محاواًل 

التي كانت من جانب هالل محمد، 

5 التي تدخل  أخطرها في الدقيقة 

ويونج  الجنوبي  الكوري  الالعب 

عاد  ما  سرعان  السد  أن  إال  جونج، 

حسن  رد  حيث  الهجمات،  ليبادله 

الهيدوس على فرصة العربي األولى 

من خالل تسديدة قوية مرت بقليل 

لحارس  األفقية  العارضة  على 

مرمى العربي جاسم الهيل.

وأضاع بغداد بونجاح أخطر فرصة في 

المباراة، بعد أن تلقى تمريرة حاسمة 

المهاجم  فيها  وجد  عفيف،  أكرم  من 

الجزائري وحده أمام المرمى، وأضاعها 

مدرب  بينهم  من  الجميع  ذهول  وسط 

الزعيم خوانما.

وحاول العربي من جديد الضغط على 

التي  الهجمات  عبر  مرماه  في  السد 

اليمنى  الجهة  على  محمد  هالل  قادها 

كان  حيث  أخرى،  تارة  واليسرى  تارة 

الشوط،  في  الالعبين  أفضل  بين  من 

 25 الدقيقة  وتدخل خوخي بوعالم في 

عرضية  إلبعاد  المناسب  الوقت  في 

نحو  موجهة  كانت  التي  محمد  هالل 

عمر السومة.

كثيرة  فرصا  الفريقان  وأضاع 

للتسجيل خالل هذا الشوط الذي جاء 

الشوط  وانتهى  الجانبين  من  قويا، 

األول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تفوق  تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

على  االستحواذ  مستوى  على  السد 

الكرة بنسبة 56 % مقابل 44 % لفريق 

أما في التسديدات فقد سدد  العربي، 

تسديدتان  منها  تسديدات   7 العربي 

على المرمى، فيما سدد السد 5 كرات 

منها تسديدة واحدة على المرمى.

وتحصل العربي على 4 ركنيات خالل 

الفريق  يستغلها  ولم  األول  الشوط 

بشكل جيد، لطول القامة التي يتميز 

يتحصل  لم  فيما  السد،  العبو  بها 

الزعيم على أي ركنية طيلة 45 دقيقة.

صفراء  بطاقات   5 المباراة  حكم  وأشهر 

منها 3 بطاقات لفريق السد.

السد يسيطر ويسجل
ابراهيم ناصر كال هدفا مبكرا  وسجل 

الدقيقة  خالل  الثاني  الشوط  في 

يوسف  زميله  من  تمريرة  بعد   ،48
المساكني، ألغاه حكم المباراة بداعي 

التسلل.

ورد السد كان قويا، من خالل محاوالت 

الذي كان  هجومية قادها أكرم عفيف 

أخطر العب في صفوف نادي السد في 

اللقاء.

جزاء  ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 

يد  لمسة  بعد   ،66 الدقيقة  في  للسد 

جونارسون،  أرون  العربي  العب  من 

الفيديو،  لتقنية  العودة  بعد  وذلك 

نفذها سانتي كازورال بنجاح.

فريق  أمام  مجال  أي  السد  يترك  ولم 

التعادل،  هدف  لتسجيل  العربي 

على  بالضغط  الزعيم  واصل  حيث 

مرمى العربي خالل بداية هذا الشوط، 

الفريق  تسجيل  في  ساهم  ما  وهذا 

بواسطة  المرة  هذه  الثاني  للهدف 

 72 الدقيقة  في  الهيدوس  حسن 

بعد  اتجاهها  تغير  قوية  بتسديدة 

ارتطامها بالعب العربي.

وأمام األخطاء الدفاعية التي ظهرت 

يونس  حاول  الثاني،  الشوط  في 

خالل  من  الوضع،  يتدارك  أن  علي 

من  العائد  جابر  جاسم  إدخال 

مع  خليج  كأس  في  المشاركة 

مكان  وذلك  الوطني،  منتخبنا 

بإدخال  قام  وكما  فتحي،  أحمد 

عبدالله  مكان  عناد  عبدالرحمن 

المريسي.

يونس  على  السد  مدرب  خوانما  ورد 

علي، وذلك بإدخال جيليرمي توريس 

يعطي  حتى  الهيدوس،  حسن  مكان 

إعطاء  وعدم  الميدان  وسط  في  إضافة 

لتسجيل  العربي  العبي  أمام  الفرصة 

أي هدف في المباراة.

مرمى  حارس  عبدالله  يوسف  وفوت 

لتسجيل  العربي  أمام  فرصة  السد 

بعد   ،88 الدقيقة  في  التقليص  هدف 

يوسف  التونسي  من  قوية  تسديدة 

المرمى  حارس  أبعدها  المساكني، 

الشاب بنجاح للركنية.

وسير السد اللحظات األخيرة من عمر 

العربي  حرم  حيث  بنجاح،  المباراة 

من الكرة لدقائق كثيرة، لينتهي اللقاء 

قمة  في   0   /  2 بنتيجة  الزعيم  بفوز 

دورينا.

الجولة الحادية عشرة- دوري نجوم QNB- موسم 2022 - 2023
الحدث

اإلثنين 23 يناير 2023
اليوم والتاريخ

سانتي كازورال د66، حسن الهيدوس د72 )السد(
األهداف

استاد حمد الكبير بنادي العربي
الملعب

ال يوجد

الطرد

العربيالسد

20
وحيد بوسيوف كتب

قّدم مباراة كبيرة

كازورال.. يسجل ثالث أهدافه
كازورال  سانتي  اإلسباني  تمكن 

هذا  أهدافه   3 تسجيل  من 

سجله  الذي  الهدف  بعد  الموسم، 

مباراة  خالل  أمس  مباراة  في 

من  العربي،  أمام  السد  فريقه 

66، تحصل  ركلة جزاء بالدقيقة 

أرون  يد  لمسة  بعد  الزعيم  عليها 

بغداد  محاولة  خالل  جونارسون، 

بونجاح داخل منطقة العمليات.

أمس  سجله  الذي  الهدف  وبعد 

لنفس  وصل  قد  يكون  كازورال 

سجلها  التي  األهداف  عدد 

بونجاح  بغداد  الجزائري 

ترتيب  جدول  في  السد،  مهاجم 

الكيني  يتصدره  الذي  الهدافين 

أهداف،   9 بـ  أولونجا  مايكل 

عن  كاملة  أهداف   6 بفارق  أي 

{ كازورالالثنائي السداوي.

بونجاح:

كل المباريات بمثابة نهائيات

أعرب الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم 

حققه  الذي  بالفوز  سعادته  عن  السد، 

الزعيم أمس أمام العربي، في الجولة الـ 

.QNB 11، من دوري نجوم
عقب  له  تصريحات  في  بونجاح  وقال 

علينا  أثر  المباريات  نسق  المباراة: 

األول  الشوط  في  خاصة  كبير،  بشكل 

خالل  خطيرا،  العربي  فيه  كان  الذي 

عناصر  يمتلكون  حيث  األولى،  الدقائق 

جيدة.

خالل  فرص  لنا  سنحت  وأضاف: 

ماجعل  وهذا  أضعناها،  األول  الشوط 

التسرع  بعدم  ينصحنا  المدرب 

بين  ما  فترة  في  أكثر  والتركيز 

وسجلنا  تعليماته  ونفذنا  الشوطين، 

هدفين.

 3 بعد  لنا  مباراة  ثاني  هذه  وتابع: 

الريان  أمام  لعبنا  الدوري،  في  أشهر 

وتفوقنا عليه، وأمس فزنا على العربي، 

نفس  على  المواصلة  وسنحاول 

كأنها  مباراة  خوض  خالل  من  المنوال، 

نهائي.

{ بغداد بونجاح وجونارسون

يوسف عبدالله.. ُيبدع في اللقاء
الحارس  عبدالله  يوسف  تألق 

مباراة  في  السد  لنادي  الشاب 

ظهر  حيث  العربي،  أمام  أمس 

ديربي  في  رائعة  بمستويات 

حارس  وحرم  النجوم.  دوري 

من  العربي  فريق  السد  مرمى 

تسديدة  أبرزها  كثيرة،  فرص 

في  القوية  المساكني  يوسف 

لها  تصدى  التي   ،88 الدقيقة 

بنجاح وأخرجها للركنية. والشك أن تألق يوسف عبدالله في صالح السد، في ظل 

تواجد الثنائي مشعل برشم وسعد الدوسري، ستكون المنافسة على حارس مرمى 

األساسي مشتعلة في صفوف الزعيم.

{ يوسف عبدالله

} تصوير - عباس علي
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األهلي يضيع تقدمه بهدفين ويكتفي بالتعادل 

المرخية يخطف »نقطة« من العميد
حسم التعادل اإليجابي بنتيجة 2-2 مواجهة النادي 

التي  المباراة  خالل  العنيد،  المرخية  مع  األهلي 

خليفة  بن  عبدالله  ستاد  على  الفريقين  جمعت 

الحادية  الجولة  مباريات  ضمن  أمس،  بالدحيل 

للموسم   QNB نجوم  دوري  منافسات  من  عشرة 

الكروي 2023-2022.

 ،27 الدقيقة  في  قادري  علي  األهلي  هدفي  سجل 

هدفي  سجل  بينما   ،66 الدقيقة  في  نعيمات  ويزن 

وايمن   ،85 الدقيقة  في  فتوحي  إدريس  المرخية 

مباراة  بعد   91 الدقيقة  في  جزاء  ركلة  من  حسين 

مثيرة وحماسية.

نقطة،   14 إلى  رصيده  األهلي  رفع  النتيجة  وبهذه 

فيما رفع المرخية رصيده عند 9 نقاط، وله مباراتان 

 6 الشمال  ومع  فبراير   24 يوم  صالل  أم  مع  مؤجلتان 

أبريل.

األهلي  للنادي  وأفضلية  تفوقا  األول  الشوط  شهد 

مرمى  على  والضغط  الفرص  صناعة  ناحية  من 

هني  سفيان  المتألق  تحركات  بفضل  المرخية، 

الهجوم  وثنائي  الملعب،  وسط  في  صيد  والدوكالي 

يزن النعيمات وعبد الرشيد.

فيما انحصرت خطورة المرخية عند استالم جميل 

بالهدف  يساهم  بالفعل  كاد  الذي  الكرة  اليحمدي 

األول للعميد عند الدقيقة 22، بعدما انطلق بسرعة 

في هجمة مرتدة قادها قبل منتصف الملعب ولعب 

الدفاع  رقابة  من  هرب  الذي  المهندي  لعلي  الكرة 

يشير  أن  قبل  القائم،  بجوار  ليسددها  األهالوي 

الحكم إلى التسلل.

ورغم أن المرخية كان هو األخطر في النصف ساعة 

لها  تصدى   ،24 الدقيقة  في  ثانية  بتسديدة  األولى 

بتسجيل  البادئ  هو  كان  األهلي  لكن  نعيم،  يزن 

من  المرخية  على  للرد  محاوالت  بعد  التقدم  هدف 

لها  تصدى   26 الدقيقة  في  أهمها  كان  هني  سفيان 

الحارس.

وعند الدقيقة 27 فاجأ علي قادري الجميع بتسديدة 

صاروخية تقدم بها لألهلي بالهدف األول، بعد هجمة 

منظمة قادها جاسم محمد مررها سفيان هني لعبد 

الخلف  من  القادم  قادري  أمام  هيأها  الذي  الرشيد 

ليسدد كرة صاروخية يهز بها الشباك.

وكاد المرخية يعدل النتيجة في الرمق األخير قبل 

نعمان  الهادي  عبد  النشيط  من  األول  الشوط  نهاية 

الذي باغت الدفاع وسدد كرة قوية من خارج المنطقة 

لكن تصدى لها يزن نعيم ليحافظ على شباك فريقه 

نظيفة وينتهي الشوط األول بتقدم األهلي 0-1.

سريعا  الثاني  الشوط  جاء  األول  الشوط  غرار  وعلى 

وقويا، واعتمد األهلي على الضغط القوي من الوسط، 

المرتدة  الهجمات  على  ولعب  المرخية  دافع  فيما 

نعمان،  الهادي  وعبد  اليحمدي  سرعة  الستغالل 

باإلضافة لسالح التسديدات القوية من خارج منطقة 

الجزاء عن طريق إدريس فتوحي لكنها افتقدت الدقة 

المطلوبة.

على  االعتماد  مع  العمق،  من  الضغط  األهلي  وكثف 

كرة  مرر  الذي  هني  سفيان  من  البينية  التمريرات 

جميلة في الدقيقة 66 ليزن النعيمات الذي استغل 

عدم التفاهم بين حارس األهلي وخط الدفاع ليتدخل 

بقدمه ويلعب الكرة في المرمى ليتقدم األهلي 0-2.

للمباراة  المرخية  إعادة  في  فتوحي  إدريس  ونجح 

من   85 الدقيقة  في  الفارق  تقليص  هدف  بتسجيل 

كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء وضعها أقصى الزاوية 

الدقائق  في  المباراة  لتشتعل  نعيم  ليزن  اليمنى 

األخيرة.

»بطل  حسين  أيمن  العراقي  البديل  ويتحصل 

89 بعد كرة  الدقيقة  الخليج«..على ركلة جزاء في 

مشتركة تدخل فيها اإليراني شجاع خليل زادة بقوة 

ضده، لم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء.

هدف  تسجيل  من  بالفعل  حسين  أيمن  وتمكن 

الوقت  من  األولى  الدقيقة  في  للمرخية  التعادل 

الضائع بكرة قوية لعبها على يمين يزن نعيم  بدل 

كل  بحصول  اللقاء  وينتهي   2-2 الفريقان  ليتعادل 

فريق على نقطة.

محمد الجزار كتب

تصدر جدول الترتيب.. بثنائية الكيني أولونغا

»الدحيل« يتخطى الشمال بسهولة

واصل فريق الدحيل تقديم أدائه المتميز وحقق فوزه 

نجوم  دوري  منافسات  استئناف  منذ  تواليا  الثالث 

الشمال  فريق  أمس  مساء  تخطى  بعدما   QNB
اللقاء  في  اولونغا  الكيني  سجلهما  رد  دون  بهدفين 

افتتاح  الذي احتضنه استاد عبدالله بن خليفة في 

النقطة  إلى  رصيده  رافعا  عشرة،  الحادية  الجولة 

بالخسارة  الشمال  مني  فيما  الصدارة،  في   23
عن  غاب  بعدما  التوقف  بعد  األول  ظهوره  في 

رصيده  ليتجمد  الماضيتين،  الجولتين 

عند النقطة العاشرة.

ومثيرة  قوية  جاءت  األمس  مواجهة 

األفضلية  وكانت  األولى،  دقائقها  من 

المقابل  وفي  الدحيل،  لصالح 

حافظ الشمال على الصمود طيلة 

يفلح  لم  اللقاء،  من  األول  الشوط 

إلى  الوصول  في  خاللها  الدحيل 

سجله  هدف  باستثناء  الشباك 

لطفي مادجر ألغاه الحكم بداعي 

يكل  ما  الكيني  المهاجم  تداخل 

الدقيقة  في  اللعبة  في  اولونغا 

في  بابكر  الحارس  ونجح   …  40
وحرم  الشمال  مرمى  عن  الدفاع 

ابعد  ان  بعد  التقدم  من  الدحيل 

والمعز  الونغا  أمام  الهجمات  من  عدد 

لطفي  من  قوية  تسديدة  كذلك  وابعد 

هدف  لخطف  الشمال  سعى  المقابل  وفي   ، مادجر 

سليم  وضع  في  كان  زكريا  ان  اال  مرتدة  هجمة  من 

ليطلق الحكم نهاية الشوط األول بالتعادل السلبي.

بعد  الدحيل  مردود  تحسن  الثاني  الشوط  في 

هيرنان  األرجنتيني  المدرب  أجراها  تغييرات  عدة 

البلجيكي  النجم  مشاركة  أبرزها  كريسبو 

 ، ن ميلسو د حتى ا

عندما  السبق  هدف  يسجل  أن  الطوفان  استطاع 

من  المرتدة  علي  المعز  تسديدة  اولونغا  تابع 

ليعلن   …  61 الدقيقة  في  للشباك  واعادها  الحارس 

عن الهدف األول لفريق الدحيل وبعده حاول الشمال 

من  عددا  الدحيل  شن  المقابل  وفي  التعادل  ادراك 

يعود  ان  قبل  ثان  هدف  إضافة  أجل  من  الهجمات 

الهداف الكيني لتسجيل الهدف الثاني بعدما ارتقى 

لركنية حولها برأسه إلى الشباك في الدقيقة 68.

إلى  العودة  وقت  من  تبقى  فيما  الشمال  وحاول 

المباراة بعدما تخلى عن التراجع إلى المواقع 

حيث  أكبر  بشكل  يهاجم  وبات  الخلفية 

مناسبات  عدة  في  الدحيل  مرمى  هدد 

المرتدة  عطوان  أمجد  كرة  أبرزها 

من القائم في الدقيقة 84، لكن دون 

طائل في درء الخسارة … واجري 

التبديالت  من  عدد  زاهد  هشام 

وتقليص  العودة  أجل  من 

عن  البحث  ثم  أوال  الفارق 

الدحيل  دفاع  ان  اال  التعادل 

في  كانوا  مرماه  وحارس 

عمل  المقابل  وفي  الموعد.. 

هدف  إضافة  على  الدحيل 

المحاوالت  كل  ولكن  ثالث 

أجل  من  كافية  تكن  لم 

ليطلق  األهداف  ثالث  إضافة 

بفوز  نهايتها  عن  المباراة  حكم 

الدحيل على الشمال بهدفين دون 

مقابل.

عوض الكباشي كتب

ياسين عبدالله يشارك مع الشمالالطوفان يواصل أداءه المميز ويحقق االنتصار الثالث على التوالي 
شـــهدت مواجهـــة األمس مشـــاركة 

الالعـــب ياســـين عبداللـــه الفريد 

مع فريق الشـــمال بعـــد أن انضم 

إليـــه قادمـــا مـــن نـــادي الدحيل، 

الفتـــرة  وخـــالل  باألمـــس  وذلـــك 

المقبلـــة.. ويعتبر الالعب إضافة 

كبيرة لفريق الشمال بعد أن لعب 

مـــع الدحيـــل عـــددا مـــن المباريات 

بجانـــب أنـــه كان أحـــد 

العناصر األساسية 

في فريـــق الوكرة 

واستفاد من كل 

هذه التجارب.

نـــادي  ووجـــه 

ل  لشـــما ا

لشـــكر  ا

إلدارة نـــادي 

حيـــل  لد ا

علـــى 

نهـــا  و تعا

مـــع  الدائـــم 

نادي الشـــمال على كافة 

وآخرهـــا  المســـتويات، 

تعاقـــد  تأكيـــد  بـــكل 

الالعـــب  مـــع  النـــادي 

ياسين.

تشكيلتا الفريقين
بسام  فرحات،  يوسف  زكريا،  صللاح  الدحيل: 

كريم  علللللي،  المعز  صللالللح،  محمد  خللالللد  الللللراوي، 
محمد  موسى«،  »محمد  ساسي  فرجاني  بوضياف، 

ماجر  لطفي  بريك،  آل  سلطان  اولونغا،  ميشيل  خالد، 
»ادميلسون«.

الندري،  لوبك  متولي،  عبدالعزيز  سلك،  بابكر  الشمال: 
محمد أحمد الجابري، ياسين بامو، ماتياس ناني، ياسين 

اليهري«،  »صاح  وعللد  فهد  محمد،  ماجد  عبدالله، 
جاسم الهاشمي، أمجد عطوان.
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مارتينز: أهم مباريات الموسم

كوردوفا: نسعى لالنتصار

مدرب  مارتينز  بيدرو  البرتغالي  أكد 

الريان  لمواجهة  فريقه  جاهزية  الغرافة 

الغرافة،  نادي  نمثل  جميعًا  نحن  قائاًل: 

العبينا  على  يجب  وبالتالي 

وعلينا  أقوياء،  يكونوا  أن 

نعم  العمل،  مواصلة 

كثيرة  أخطاء  ارتكبنا 

الماضية  المباراة  في 

بعض  أن  أتفهم  وأنا 

الشباب  الالعبين 

للنضج  يفتقدون 

مع  للتعامل  الكافي 

هذا النوع من المباريات، 

نكون  بأن  مطالبون  لكننا 

وبدنيا  ذهنيا  قوة  أكثر 

نسعى  كنا  إذا  ألننا 

أكثر،  مستوانا  نطور  أن  علينا  لألفضل 

أهم  من  اليوم  مباراة  ستكون  لذلك 

مباريات الموسم الحالي وأتمنى أن يفهم 

جميع الالعبين ذلك.

المركز  من  الفريق  ترتيب  تراجع  وعن 

في  محتمل  هو  وما  للسادس،  الرابع 

ال  أنا  قال:  الريان،  من  الخسارة  حالة 

االفتراضات،  على  عملي  أبني 

للحاضر  ننظر  نحن 

حدث  وما  والمستقبل، 

حدث  قد  بالماضي 

تغييره،  يمكننا  وال 

نجد  أن  وعلينا 

خالل  ونقاتل  طريقنا 

المباراة اليوم.

بالريان،  رأيه  وعن 

تحسن  الريان  قال: 

بالمباريات  مقارنة  كثيرًا 

هجومهم  األولى،  السبع 

ولديهم  بالسرعة  يتميز 

ونحن  بالوسط  خبرة  أصحاب  العبون 

كبيرة  قيمة  ذو  فريق  الريان  أن  نعرف 

يعكس  ال  الترتيب  جدول  في  ومركزه 

الحقيقية. قيمته 

الريان  مدرب  كوردوفا  نيكوالس  شدد 

التي  المواجهة  وقوة  صعوبة  على 

الغرافة  أمام  فريقه  ستجمع 

األسبوع  مباريات  ضمن 

الحادي عشر من دوري 

.QNB نجوم

المؤتمر  خالل  وقال 

مباراة  الصحفي: 

نحتاج  وقوية  صعبة 

أن  كما  للنقاط،  فيها 

للتقدم  يحتاج  منافسنا 

وهي  الترتيب،  جدول  في 

السد،  مواجهة  نفس 

وحاسمة  قوية  وستكون 

أعتقد  ال  وأضاف:  لالنتصار.  وسنسعى 

فالفريق  الالعبين،  على  أثر  التأجيل  أن 

الفترة  خالل  جيد  بشكل  تدرب 

لمستوى  ووصل  الماضية، 

عاٍل، وأعتقد أن الالعبين 

المباراة  سيخوضون 

بأفضل جاهزية.

ثقتي  دائمًا  وقال: 

الفريق،  في  كبيرة 

كانت  فعندما 

جيدة  غير  النتائج 

مستويات  يقدم  كان 

الوضع  أن  أعلم  جيدة، 

ثقة  لدي  ولكن  صعب، 

لتقديم  الفريق  في  كبيرة 

مباريات جيدة في الفترة القادمة.

{ مارتينز

{ كوردوفا

على استاد ثاني بن جاسم بالغرافة

»الملك« و»الصقور«..
على صفيح ساخن

يستضيف استاد ثاني بن جاسم بنادي 

 24 الموافق  الثالثاء  اليوم  مساء  الغرافة، 

يناير 2023، في الساعة الرابعة والنصف 

مساًء، المواجهة التي ستجمع بين نادي 

قطر وأم صالل، في إطار منافسات األسبوع 

 QNB نجوم  دوري  من  عشر  الحادي 

للموسم 2022 - 2023. ويسعى كل فريق 

تحقيق  نحو  واالنطالق  الفوز  لتحقيق 

ممكن  عدد  أكبر  وحصد  جيدة  نتائج 

ُمتكافئة  المواجهة تبدو  النقاط.  هذه  من 

وضعية  إلى  نظرنا  إذا  كبير  حد  إلى 

من  بالرغم  الترتيب  جدول  في  الفريقين 

المباريات  بعض  في  نتائجهما  تباين 

في  الرغبة  يملكان  أنهما  خاصة  األخيرة، 

الفوز والحصول على النقاط الثالث بغض 

النظر عن موقعهما في الجدول.

برصد  العاشر  المركز  يحتل  صالل  أم   

في  رزق  وسام  المدرب  ويأمل  نقاط،   7
حقق  أن  بعد  الفريق  موقف  تحسين 

انتصارًا وحيدًا رغم العروض القوية التي 

وتصحيح  لالنتصارات  ويتطلع  يقدمها، 

أكثر  مواقف  في  الدخول  قبل  أوضاعه 

األسبوع  في  صالل  أم  وخسر  صعوبة 

المؤكد  ومن  الدحيل،  أمام  التاسع 

سيعمل على تعويض خسارته األخيرة.

أفضل  يقدم  الذي  القطراوي  الملك  أما   

للحفاظ  سيسعى  الموسم  هذا  عروضه 

ويريد  يقدمها،  التي  القوية  الصورة  على 

الموسم  هذا  له  الخامس  الفوز  تحقيق 

الجولة  في  الغرافة  تخطى  أن  بعد 

التاسعة بخماسية.

الخامس  المركز  قطر  نادي  ويحتل   

عن  األهداف  بفارق  نقطة   13 برصيد 

يوسف  مدربه  وسيحاول  )الرابع(،  األهلي 

المرتفعة  العبيه  حالة  استغالل  سفري 

االنتصارات  مواصلة  في  وفنيًا  معنويًا 

قطر  نادي  وكان  صالل.   أم  على  والفوز 

خافيير  األرجنتيني  من:  كال  ضم  قد 

وهما  ماالنجو،  والكونغولي  باستوري، 

والذي  ماالنجو  خاصة  قويتان  صفقتان 

له  لقاء  أول  في  أقدامه  يثبت  أن  استطاع 

أمام الغرافة وسجل »هاتريك«.

الفريقين تتسم بالندية  ودائمًا مباريات   

واإلثارة وتعتبر صراعًا بينهما مما يجعلها 

مواجهة قوية ومثيرة.

{ من سيحسم الصراع اليوم؟

على استاد سعود بن عبد الرحمن

الوكرة والسيلية.. مواجهة قوية

ويعد اللقاء بمثابة الفرصة للفريقين من أجل تعويض 

من  الوكرة  خسارة  بعد  التاسعة،  الجولة  في  االخفاق 

خسر  فيما  هدفين،  مقابل  بهدف  المتصدر  العربي 

السيلية من األهلي بنفس النتيجة.

فريق الوكرة يدخل المباراة في المركز الثالث برصيد 

تعادالت،  وثالث  وخسارة  انتصارات   4 من  نقطة   15
اإلسباني  سيكون  مؤجلتان…حيث  مباراتان  ولديه 

بآمل  للتمسك  جديد  تحد  أمام  الوكرة  مدرب  لوبيز 

المنافسة وتعويض خسارته أمام العربي.

ومنهم  المميزين  الالعبين  من  العديد  الوكرة  ويمتلك 

هداف بطولة الدوري حتى اآلن األنجولي جاسينتو داال 

8 أهداف، والمهاجم الجزائري محمد بن يطو،  برصيد 

وعدالن قديورة، وغيرهم من الالعبين المميزين.

الطرف الثاني في مواجهة الليلة هو فريق السيلية الذي 

يحتل المركز الثاني عشر واألخير برصيد 4 نقاط، من 

انتصار وتعادل و7 هزائم، ولديه مباراة مؤجلة.

سامي  التونسي  مدربه  مع  السيلية  ويسعى 

الطرابلسي بمرحلة صعبة بعد احتالله المركز األخير 

حتى اآلن ولم يستطع تحقيق سوى فوز وحيد، ويعتمد 

على بعض العناصر التي تحاول في كل مباراة تقديم 

ومنهم  النقاط،  لحصد  الفريق  قيادة  أجل  من  األفضل 

سيرجيو  والسويدي  مدثر  محمد  الهجومي  الثنائي 

من  وغيرهم  سعيداني  بالل  إلى  باإلضافة  كارلوس، 

الالعبين.

 مواجهة من الصعوبة بمكان تحديد من االقرب للظفر 

دوافع  ان  اال  الوكرة  افضلية  من  الرغم  على  بالنقاط 

للفوز… وسيضع كل مدرب  الفرصة  السيلية تمنحه 

التشكيلة المناسبة والتي سيسعى من خاللها لتحقق 

الُمباراة  في  ثقله  بكل  الدفع  فريق  كل  ويعمل  الفوز، 

ووضعية  الثالث  والنقاط  الفوز  لتحقيق  البداية  من 

الندية  حدة  من  ترفع  الترتيب  جدول  في  الفريقين 

والتحدي. { مواجهة قوية بين الوكرة والسيلية

يشهد استاد سعود بن عبدالرحمن بنادي 
الوكرة في الساعة الرابعة والنصف من مساء 

اليوم المواجهة التي تجمع بين الوكرة 

والسيلية ضمن منافسات الجولة الحادي 
عشر من دوري نجوم QNB للموسم 2022-
2023 … ويتطلع كل فريق لتحقيق الفوز 

أماًل في الحصول على الثالث نقاط لتحسين 
موقعه في ترتيب المنافسة.

كتب        عوض الكباشي

مواجهة مثيرة بشعار الفوز وحصد النقاط الثالث فقط

الغرافة والريان.. »ال تقبل القسمة على اثنين«

بنادي  جاسم  بن  ثاني  استاد  يستضيف 

الغرافة لقاء جماهيريا دائما ما يكون ممتعا في 

المدرجات قبل المستطيل األخضر.. بين فهود 

تعتبر  مباراة  في  الريانية  األمة  وأسود  الغرافة 

قمة الجولة حتى وإن كان وضع الفريقين بعيدا 

عن صدارة جدول الترتيب.

الكبير  واسمهما  والغرافة  الريان  فتاريخ 

الجميع  على  يفرض  العريضة  وجماهيرهما 

ترقب هذه المواجهة، واالستمتاع بكل تفاصيلها.

مساء  السابعة  الساعة  عند  يبدأ  الذي  اللقاء 

اليوم الثالثاء 24 يناير، ضمن منافسات الجولة 

للموسم   QNB نجوم  دوري  من  عشرة  الحادية 

الكروي 2022-2023 من المتوقع أن يكون ساخنا 

لعل  المهمة،  المعطيات  من  للكثير  للغاية، 

أبرزها أن جماهير الفريقين تعتبر الفوز في هذا 

اللقاء بطولة في حد ذاتها.

جدول  في  الفريقين  وضع  هو  الثاني  واألمر 

فال  لذلك  للفوز،  الماسة  وحاجتهما  الترتيب، 

بديل عن الثالث نقاط بالنسبة لكل فريق.

فالغرافة صاحب األرض والجمهور ومستضيف 

جدول  في  السادس  للمركز  تراجع  المواجهة 

المقدمة،  رباعي  ضمن  كان  أن  بعد  الترتيب 

ثم  الدحيل  أمام  متتاليتين  خسارتين  بعد 

قطر.

12 نقطة جمعها من  الفريق عند  وتوقف رصيد 

الفوز في 3 فقط والتعادل والخسارة في مثلها.

مارتينز  بيدرو  البرتغالي  الفريق  مدرب  واليزال 

الذي تولى المهمة مؤخرا يبحث عن أول انتصار 

من  دوامة  في  يدخل  ال  حتى  المسار  وتصحيح 

سبقوه من المدربين.

هذه  قبل  مهمة  ضاربة  قوة  الفهود  وسيستعيد 

وهمام  سراج  عمرو  بعودة  المثيرة  المواجهة 

غيابهما  بعد  الهجومي،  الخط  لدعم  األمين 

مع  التواجد  بسبب  الماضيتين  الجولتين  في 

المنتخب في خليجي 25.

البطولة  في  هدفين  وسجل  سراج  عمرو  وتألق 

والعراق  االفتتاحية،  بالمباراة  الكويت  أمام 

بنصف النهائي، وبال شك سيعول عليها المدرب 

بيدرو لعالج العقم الهجومي في الفترة الماضية 

بالنسبة للفريق.

مدرب  كوردوفا  نيكوالس  التشيلي  يدرك  بينما 

الريان جيدا أن وجود الفريق في المركز الحادي 

على  مقبول  غير  فقط  نقاط   4 برصيد  عشر 

فالفوز  لذلك  الفريق  لجماهير  بالنسبة  اإلطالق 

وال غير الفوز هو الخيار الوحيد للرهيب.

مع  توهج  الذي  مفتاح  منصور  تميم  وسيعزز 

العنابي في خليجي 25 من قوة الهجوم الضاربة 

لتحقيق االنتصار.

وحماسة  قوة  من  يزيد  الذي  الثالث  األمر  أما 

المباراة فهو الرغبة في التعويض والثأر، فخالل 

للغرافة  تماما  التفوق  كان  الماضي  الموسم 

ببطولة  الفريق  جمعتا  اللتين  المواجهتين  في 

نظيفين  بهدفين  الغرافة  فاز  حيث  الدوري، 

وأحمد  تاهرات  مهدي  سجلهما  األول  القسم  في 

الجانحي.

بالفوز  ايضا  الفهود  تفوق  الثاني  القسم  وفي 

بثالثة أهداف مقابل هدفين، وكان الفوز األخير 

للريان على الغرافة في الدوري في يناير من العام 

قبل الماضي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 

13 باستاد جاسم بن حمد.

{ مواجهات الفريقين حافلة بالندية دائما

كتب          محمد الجزار

كتب       وحيد بوسيوف 
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أمام األرجنتين في آخر مبارياته ببطولة العالم

العنابي يودع المونديال بخسارة

األرجنتيني  نظيره  أمام  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  خسر 

بنتيجة 22 26-، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس 

البولندية  كاتوفيتسي  بمدينة  الرياضية  سبوديك  بصالة 

المجموعة  من  واألخيرة  الثالثة  الجولة  مباريات  إطار  في 

للرجال  اليد  لكرة  العالم  لبطولة  الرئيسي  بالدور  الثالثة 

المقامة حاليًا بالسويد وبولندا 2023.

الفريقان  خاللها  تبادل  المستوى  متوسطة  المباراة  جاءت 

الفريق  تفوق  كان  وإن  األمور،  مجريات  على  السيطرة 

ولم  اللقاء،  فترات  أغلب  مدار  على  النتيجة  في  األرجنتيني 

ووقع  المثلى  بالصورة  اللقاء  مع  التعامل  في  العنابي  ينجح 

الالعبون في أخطاء كلفتهم الخسارة في آخر مباراة للفريق 

بالبطولة.

الشوط األول
يفتتح  أن  قبل  الفريقين  بين  متكافئة  جاءت  المباراة  بداية 

تعادل  ثم  جزاء  رمية  من  اللقاء  في  التسجيل  مددي  أحمد 

الفريق األرجنتيني الذي سيطر على مجريات األمور بعد ذلك 

وسجل هدفين متتاليين ليتقدم 3-1، ثم 4-2 بعدما سجل 

إبراهيم عبيد الهدف الثاني للعنابي.

أن  إال  لمنتخبنا،  الثالث  الهدف  زاكار  أمين  تسجيل  ورغم 

3 أهداف  المنافس األرجنتيني عاد سريعا ووسع الفارق إلى 

لتصبح النتيجة 6-3، قبل أن يعود العنابي عبر أحمد مددي 

الذي تألق وسجل هدفين متتاليين ليقلص الفارق 5-6.

حارس  ليبنكا  لبالل  الفتا  تألقا  التالية  الدقائق  وشهدت 

للمنتخب  خطيرتين  لفرصتين  تصدى  الذي  العنابي 

حارسه  تألق  يستثمر  لم  العنابي  هجوم  لكن  األرجنتيني، 

ليعود المنافس للتقدم بفارق ثالثة أهداف مرة أخرى لتصبح 

النتيجة 9-6 ثم 7-10.

وواصل المنافس تفوقه ورفع الفارق إلى 4 أهداف للمرة األولى في 

المباراة ما استدعى تدخل فاليرو ريفيرا مدرب العنابي لطلب 

وقت مستقطع لتصحيح األخطاء ومحاولة العودة للمباراة.

أحد  استبعاد  بعد  األرجنتين  لالعبي  العددي  النقص  ورغم 

ولم  الفرصة  منتخبنا  يستغل  لم  دقيقتين،  لمدة  العبيه 

ينجح في تسجيل أي هدف خالل تلك الفترة، في الوقت الذي 

التصدي  في  تألقه  منتخبنا  حارس  ليبنكا  بالل  فيه  واصل 

أفضل  في  األرجنتيني  للمنتخب  خطيرة  فرص  لعدة 

المباريات لحارس العنابي على مدار البطولة.

وعودة  أرجنتيني  تقدم  من  عليه  هو  ما  على  الحال  واستمر 

عنابية حتى أسدل الستار على الشوط األول بنتيجة 9-12 

لصالح األرجنتين.

 الشوط الثاني
الشوط  بداية  في  الفريقين  بين  حاضرة  الندية  استمرت 

إال  اآلخر،  مرمى  في  التسجيل  المنتخبان  وتبادل  الثاني، 

األرجنتيني  للفريق  نسبيًا  تفوقًا  شهدت  األولى  الدقائق  أن 

الذي وسع الفارق إلى 5 أهداف بنتيجة 15-10، قبل أن يعود 

العنابي ليقلص الفارق إلى 4 أهداف بنتيجة 15-11، وإهدار 

رمية جزاء من قبل أحمد مددي.

األخطاء  مستغال  صحوته  األرجنتيني  المنتخب  وواصل 

األمثل  بالشكل  التعامل  في  منتخبنا  العبو  فيها  وقع  التي 

المرتدة  الهجمات  استثمار  وعدم  لهم  تتاح  التي  الفرص  مع 

بالصورة المطلوبة، وعاود الفارق إلى 5 أهداف 17-12 لصالح 

األرجنتين.

 3 إلى  ووصل  الفارق  وتقليص  التعديل  منتخبنا  وحاول 

في  سريعا  كان  االرجنتني  المنتخب  لكن   ،14-17 أهداف 

العودة مع كل هدف يحرزه العنابي ليتقدم المنافس 18-

14 ثم 15-19.
وتحسن أداء منتخبنا نسبيًا وقلص الفارق لهدفين )19-21(، 

وكاد يقترب أكثر لوال القائم األرجنتيني الذي تصدى ألكثر 

األرجنتين  أن يطلب مدرب  من كرة من قبل منتخبنا، قبل 

وقتا مستقطعا لعالج الخلل بفريقه وإيقاف تقدم العنابي.

وحاول  األخيرة،  الدقائق  في  عليه  هو  ما  على  الحال  واستمر 

يسجل  مرة  كل  في  لكن  التعادل  إدراك  كثيرًا  العنابي 

ليستمر  مثله  بهدف  يرد  األرجنتيني  المنتخب  كان  هدفًا 

وسع  التي  المباراة  من  األخيرة  الدقيقة  حتى  الهدفين  فارق 

لتنتهي  أهداف   4 إلى  األهداف  فارق  األرجنتيني  الفريق  فيها 

النتيجة بخسارة منتخبنا 22 - 26.

كاتوفيتسي

محمد الجندي
موفد لجنة 

اإلعالم الرياضي

بعد انتهاء المشاركة بالمونديال

البعثة في الدوحة اليوم

الوطني  منتخبنا  بعثة  اليوم  تعود 

بعد  وذلك  الدوحة،  إلى  اليد  لكرة 

بطولة  في  العنابي  مشاركة  انتهاء 

المقامة  للرجال  اليد  لكرة  العالم 

حاليا بالسويد وبولندا 2023.

األرجنتين  مباراة  انتهاء  وبمجرد 

التي أقيمت مساء أمس، عاد الفريق 

في  نوفوتيل  بفندق  اإلقامة  مقر  إلى 

قبل  البولندية  كاتوفيتسي  مدينة 

للعودة  اليوم  صباح  الرحال  يشد  أن 

إلى الدوحة.

منافسات  ودع  منتخبنا  وكان 

فرصة  فقد  بعدما  اليد  مونديال 

إثر  على  النهائي  ربع  للدور  التأهل 

في  والنرويج  هولندا  أمام  خسارته 

المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي.

الدور  في  الجزائر  على  العنابي  وفاز 

ألمانيا  أمام  خسر  فيما  التمهيدي، 

مبارياته  يختتم  أن  قبل  وصربيا، 

بالبطولة أمس بلقاء األرجنتين.

أحمد مددي: 

تأثرنا بالغيابات ونقص الخبرة
منتخبنا  قائد  مددي  أحمد  أبدى 

الخسارة  من  أسفه  اليد  لكرة  الوطني 

األرجنتين  أمام  منتخبنا  تلقاها  التي 

أن  إلى  مشيرًا  األمس،  مباراة  في 

الفوز  أجل  من  اللقاء  دخل  العنابي 

لم  ولكنه  بانتصار  البطولة  وإنهاء 

في  مددي  وقال  ذلك.  في  ينجح 

قاتلنا  اللقاء:  عقب  الصحفي  المؤتمر 

الهدف  تحقيق  أجل  من  المباراة  خالل 

المرجو، لكن لم نوفق فيما بحثنا عنه. 

بطولة  كانت  العنابي:  قائد  وأضاف 

المستطاع  بقدر  خاللها  حاولنا  طويلة 

منها  عانينا  التي  الظروف  قدر  وعلى 

قبل وأثناء البطولة من غيابات ضربت 

العناصر األساسية للمنتخب، بجانب 

أن العديد من العبي الفريق يشاركون 

افتقادهم  يعني  ما  العالم،  بطولة  في 

هذه  مع  للتعامل  الالزمة  للخبرة 

بحجم  منتخبات  ومواجهة  المباريات 

المنتخبات المشاركة في المونديال.

فاليرو :

لعبنا »6« مباريات قوية
أعرب اإلسباني فاليرو ريفيرا 

مدرب منتخبنا الوطني لكرة 

اليد عن أسفه من الخسارة التي 

تلقاها العنابي أمام األرجنتين 

في المباراة التي ٌأقيمت بينهما 

مساء أمس.

وقال مدرب العنابي في المؤتمر 

الصحفي عقب المباراة: 

نهنئ المنتخب األرجنتيني، 

حاولنا تحقيق الفوز أمس لكن 

المنتخب االرجنتيني قدم 

مستوى جيدا وحقق انتصارًا 

مستحقًا.

وأضاف: لعبنا 6 مباريات قوية 

في بطولة العالم مع منتخبات 

كبيرة وقوية، وحاولنا خالل كل 

هذه المباريات وقاتل الالعبون 

من أجل الظهور بأفضل صورة، 

لكن دائمًا هناك تفاصيل تحسم 

العديد من المباريات.

يوسف بن علي:

نتمنى أن يكون القادم أفضل
اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  العب  علي  بن  يوسف  أعرب 

لعنابي  بالنسبة  أفضل  القادم  يكون  أن  في  أمله  عن 

حاليا  المقامة  العالم  ببطولة  مشاركته  انتهاء  بعد  اليد 

بالسويد وبولندا.

وقال بن علي عقب مباراة منتخبنا مع األرجنتين: حاولنا 

التي واجهت  البطولة في ظل الظروف  قدر المستطاع في 

الفريق من غيابات وإصابات في عناصر أساسية ومؤثرة، 

ومع ذلك لم يقصر أي من الالعبين المتواجدين 

وختم بن علي: علينا أن نغلق ملف بطولة العالم من أجل 

التركيز فيما هو قادم، خاصة في ظل االستحقاقات التي 

األلعاب  لدورة  المؤهلة  التصفيات  رأسها  وعلى  تنتظرنا 

أفضل  القادم  يكون  أن  ونتمنى   ،2024 باريس  األولمبية 

بالنسبة للعنابي.

النهائي في »29« يناير

دور الثمانية في جدانسك وستوكهولم
تنطلق غدا األربعاء مباريات دور الثمانية 

 ،2023 ببطولة العالم لكرة اليد للرجال 

احتلت  التي  الفرق  ستجمع  والتي 

مجموعاتها  في  والثاني  األول  المركزين 

أن  المنتظر  ومن  الرئيسي.  بالدور 

تستضيف مدينة جدانسك البولندية 

الثمانية،  دور  مباريات  من  مباراتين 

ستوكهولم  مدينة  تستضيف  فيما 

السويدية المباراتين األخيرتين.

النهائي  قبل  الدور  مباراتا  وستقام 

في  مباراة  بواقع  الحالي  يناير   27 يوم 

جدانسك واألخرى في ستوكهولم، فيما 

في  يناير   29 يوم  النهائية  المباراة  تقام 

ستوكهولم بالسويد.



متابعات السنة )28( - الثالثاء  2 من رجب  1444هـ الموافق 24 يناير 2023م العدد )10004(20

مساء  التحدي  بميدان  تواصلت 

المهرجان  منافسات  االثنين،  أمس 

الهجن  لسباق  الكبير  السنوي 

العربية األصيلة على سيف صاحب 

حمد  الشيخ  الوالد  األمير  السمو 

الله…  حفظه  ثاني،  آل  خليفة  بن 

المالك  حماس  أشعلت  حيث 

والمضمرين، فقدموا أقصى طاقاتهم 

الفوز  أجل  من  تركيزهم  وجل 

أسمائهم  وتسجيل  بالنواميس 

بأحرف من نور في السجل الذهبي.

األول  الشوط  معركة  كانت 

هي  مفتوح،  بكار  للقايا  الرئيسي 

حماسًا،  واألكثر  واألقوى  األشرس 

كبير  عدد  دخول  مع  خاصة 

واألسماء  المرشحة  المطايا  من 

األقوى  الشوط  معترك  المعروفة 

الكل  اليوم،  منافسات  مستوى  على 

الغالية  بالشلفة  للفوز  يطمح  كان 

المليون  ونصف  المليون  وجائزة 

المركز  لصاحب  المرصودة  ريال 

الكبيرة  الجوائز  بخالف  األول، 

الثاني  من  للمراكز  والمغرية 

للخامس في أقوى األشواط.

علي  ملك  »الحذرة«  تمكنت  وقد 

الظفر  من  المقارح  راشد  علي  حمد 

أحكمت  بعدما  أمس،  الرموز  بأقوى 

األول  الشوط  مقدمة  على  سيطرتها 

الفوز  »الحذرة«  وحققت  الرئيسي، 

ريال  المليون  ونصف  بالمليون 

قوي  أداء  بعد  الفضية  والشلفة 

الذي  مالكها  من  محسوبة  ومسايرة 

تمكن من قيادتها للفوز والناموس في 

توقيت زمني قدره 7.20.31 دقيقة.

محمد  علي  ملك  »كرار«  تمكن  كما 

اقتناص  من  الزعبي  محمد  عبدالله 

فوزه  بعد  قعدان،  اللقايا  رموز  أقوى 

في  الرئيسي  الثاني  بالشوط 

أداء  »كرار«  وقدم  أمس،  منافسات 

في  التفريط  ورفض  للغاية  رائعًا 

منافسيه  من  ألي  الشوط  صدارة 

تعرض  التي  الكبيرة  الضغوط  رغم 

القرار  صاحب  كان  »كرار«  لكن  لها، 

مميز  زمني  بتوقيت  الشوط  وبطل 

أقوى  وهو  دقيقة   7.19.79 قدره  وقوي 

منافسات  مستوى  على  توقيتات 

اللقايا.

نهيان  حمد  ملك  »متعبة«  وحسمت 

بناموس  الفوز  العامري  سالم 

وجائزة  الرئيسي  الثالث  الشوط 

ريال  المليون  ونصف  المليون 

المخصصة  الفضية  الشلفة  مع 

للقايا  المخصص  القوي  للشوط 

زمني  توقيت  في  عمانيات،  بكار 

قدره 7.23.68 دقيقة.

عمير  ملك  »الغزال«  انتزع  كما 

الخنجر  العامري  قناص  الحزمي 

ريال  المليون  وجائزة  الفضي 

الرابع  للشوط  المخصصة 

عمانيات،  قعدان  للقايا  الرئيسي 

في  كم   5 الـ  رحلة  »الغزال«  وقطع 

توقيت زمني قدره 7.24.46 دقيقة.

واقتنصت »أثير« ملك محمد سلطان 

اللقايا  شلفة  الكتبي  مرخان  مطر 

بناموس  فوزها  بعد  إنتاج،  بكار 

في  الرئيسي  الخامس  الشوط 

كما  دقيقة،   7.22.60 قدره  توقيت 

خالد  عبدالله  ملك  »الواش«  اختتم 

أشواط  المهيري  حارب  حميد 

القعدان  بخنجر  بالفوز  الرموز 

السادس  للشوط  المخصص  إنتاج 

 7.21.40 قدره  توقيت  في  الرئيسي 

دقيقة.

إثـــارة قويــــة بــ »الشـــحانية«
في مهرجان األمير الوالد للهجن

{ فرحة الفوز  { تتويج الفائزين

{ جانب من المنافسات 

عوض الكباشي كتب

نتائج الفترة الصباحية

فعاليات  أمس،  صباح  تواصلت 

السنوي  المهرجان  ومنافسات 

األصيلة على  العربية  الهجن  لسباق 

الوالد  األمير  السمو  صاحب  سيف 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

اللقايا الصباحية  وشهدت منافسات 

وغير  كبيرة  مشاركات  اليوم 

مسبوقة في أعداد المطايا المشاركة 

والنواميس  المجد  عن  والباحثة 

هذا  في  الضخمة  العينية  والجوائز 

المهرجان السنوي الكبير والمصنف 

الختاميات  وأهم  أقوى  من  كواحد 

الخليجية الكبرى.

الشوط  في  مداها  اإلثارة  وبلغت 

للقايا  المخصص  الرئيسي  األول 

الفخمة  السيارة  شوط  مفتوح،  بكار 

كانت  حيث  القوي،  والناموس 

عدد  بين  للغاية  كبيرة  التحديات 

مختلف  من  القوية  الشعارات  من 

أقوى  في  التعاون  مجلس  دول 

أشواط هذا الصباح، شوط تصدرته 

»النصيبا« لعلي بن سالم الصعاق، 

األخير  الكيلو  في  تغيرت  األمور  لكن 

من  المقدمة  على  ثالثي  بدخول 

الخيارين  لمنصور  »الشايبة«  قبل 

قريع  بن  علي  لمحمد  و»الدوحة« 

سهيل  محمد  لحمد  و»الرباط« 

ونجحت  العامري،  عويضان  بن 

على  سيطرتها  فرض  في  األخيرة 

بن  وتمكن  والمثير  القوي  الشوط 

لمصلحته  األمور  إنهاء  من  عويضان 

هذا  نواميس  بأقوى  »الرباط«  لتغرد 

الصباح في توقيت زمني مميز قدره 

الوصافة  تاركة  دقيقة،   7.22.45
محمد  منصور  ملك  »الشايبة«  لـ 

منصور آل سيف الخيارين بتوقيت 

حلت  فيما  دقيقة،   7.23.11 قدره 

قريع  بن  علي  محمد  ملك  »الدوحة« 

قدره  بتوقيت  الثالث  المركز  في 

7.23.15 دقيقة.

{ أفضل 5 توقيتات

عبدالله الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة:

مشاركة كبيرة وغير مسبوقة
المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب  الكواري  عبدالله  أشاد 

مهرجان  شهده  الذي  المميز  بالمستوى  الهجن  لسباقات 

صحفية  تصريحات  في  قائال  اآلن  حتى  الوالد  األمير  سمو 

عقب التتويج أمس: مهرجان األمير الوالد أحد المهرجانات 

تشهد  النسخة  وهذه  جميعا،  لنا  بالنسبة  جدا  الهامة 

دول  من  عدد  منهم   2857 مالك  بعدد  مطية   9800 مشاركة 

الخليج، وهذا يدل على أهمية المهرجان والذي نستعد من 

بعده لمهرجان سيف سمو األمير. 

واآلن  المهرجات  نصف فترة  حوالي  انقضت  قائال:  وأضاف 

أن  ونعلم  الطويلة  والمسافات  الكبار  سن  على  مقبلون 

أننا  رغم  الصغيرة،  السن  من  أكبر  ستكون  المنافسة 

شهدنا أرقاما جيدة ومميزة ومنافسة قوية جدا حتى األمتار 

األخيرة وهذا يدل على قوة المنافسة. 

الهجن:  لسباق  المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب  وتابع   

للجميع  التوفيق  ونتمنى  واردة  المفاجآت 

تعكس  جيدة  مستويات  لتقديم  وذلك 

رياضة  تشهده  الذي  التطور  مدى 

القيادة  اهتمام  ومدى  واألجداد،  اآلباء 

بهذه  الحبيبة  دولتنا  في  الرشيدة 

الرياضة.

استعدوا  المالك  جميع  قائال:  واختتم 

من  أكثر  للمهرجان  جيدا  استعدادا 

السنوات الماضية، ونالحظ ذلك من 

خالل المستويات الجيدة التي نراها 

في المنافسات وهو ما يجعل اإلثارة 

والمنافسة قوية في األيام المقبلة.
{ عبدالله الكواري 

حمد الزعبي: »كرار« كان في الميعاد
سعادته  عن  الزعبي  الله  عبد  محمد  حمد  أبدى 

اقتناص  بعد  »كرار«  حققه  الذي  للفوز  الكبيرة 

بالشوط  فوزه  بعد  قعدان،  اللقايا  رموز  أقوى 

الثاني الرئيسي في منافسات الفرتة المسائية، 

»كرار«  حققه  ما  تصريحاته  في  الزعبي  وقال 

فوز  وهو  لنا  بالنسبة  كبيرا  إنجازا  يعتبر  أمس 

هذا  في  المنافسات  وأضاف  وبجدارة،  مستحق 

على  لله  الحمد  ولكن  للغاية  قوية  كانت  الشوط 

آخر  في  والناموس  الفوز  اقتناص 

االمتار.

محمد  حمد  وتابع   

الزعبي  الله  عبد 

الشوط  ان 

ح  لمفتو ا

الحالل،  وأفضل  كبيرة  مشاركة  شهد  للقعدان 

مميز  شيء  هو  الشوط  هذا  في  التتويج  ان  كما 

كبيرة،  وخليجية  قطرية  مشاركة  شهد  النه 

في  مشاركاته  وعن  بسهولة،  التتويج  يأت  ولم 

مشاركات  عدة  لدينا  نعم  قال  القادمة  األشواط 

والصعود  التوفيق  نتمنى  الله  شاء  وان  مقبلة 

لمنصات التتويج..وقدم »كرار« أداء رائعًا للغاية 

من  ألي  الشوط  صدارة  في  التفريط  ورفض 

الكبيرة  الضغوط  رغم  منافسيه 

لينهي  لها،  تعرض  التي 

لصالحه  الشوط 

الصدارة  في 

فضل  بأ و

توقيت.

ترحيب بـ »المالك«
من مجلس التعاون

المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب  الكواري  عبدالله  رّحب 

من  الماّلك  بحرص  مشيدًا  المهرجان،  في  بالمشاركين 

أبناء دول مجلس التعاون الخليجي على المشاركة في 

المهرجان الذي وصفه بأنه ملتقى لمحبي وعشاق الهجن 

المهرجان  وان  خاصًة  العربي…  والوطن  الخليج  في 

في  المتمثل  الثقافي  بالموروث  العرب  اهتمام  يعكس 

تمنحنا  القوية  االنطالقة  هذه  إن  قائاًل:  الهجن..وأضاف 

بأن  ثقة  على  تجعلنا  التفاؤل  من  كبيرة  مساحة 

حتى  قوية،  ستكون  السباق  أيام  جميع  في  المنافسات 

الوصول إلى اليوم الختامي.

{ مشاركة خليجية كبيرة
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بعد انتهاء الفترة المحددة لحاملي بطاقة »هيا«

جماهير المونديال تودع »الدوحة«
بدأ العدد األخير من الجماهير التي حضرت إلى 

قطر لمتابعة منافسات كأس العالم 2022، في 

القطرية  الداخلية  وزارة  لقرار  وفقا  البالد  مغادرة 

كحد   ،2023 يناير   23 يوم  سابقا  حددت  والتي 

أقصى لزوار الدولة من حاملي بطاقة هيا والذين 

دخلوا قطر بداية من 1 نوفمبر لمتابعة منافسات 

البطولة واالستمتاع بأجواء كأس العالم. 

بعد  قطر  في  البقاء  الجماهير  من  عدد  وفضل 

الماضي،  ديسمبر   18 في  المونديال  نهاية 

لالستمتاع باألجواء الشتوية الرائعة في قطر في 

أي  على  الحصول  وبدون  بذلك  لهم  السماح  ظل 

تأشيرات، فقط حاملي بطاقة هيا. 

خالل  زائر  مليون   1.4 من  أكثر  قطر  واستقبلت 

الحدث العالمي الذي تواصل على مدار 29 يومًا، 

لمنافسات  الجماهيري  الحضور  إجمالي  وبلغ 

مباراة،   64 خالل  مشّجع  مليون   3.4 البطولة 

بمتوسط 53 ألف مشّجع في المباراة الواحدة. 

وأثبت المهرجان الكروي قدرة قطر والعالم العربي 

على تنظيم أحداث عالمية ضخمة وإرساء معيار 

جديد للدول المستضيفة للبطولة بالمستقبل. 

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أوضحت خالل 

إجراءات  الماضي  سبتمبر  في  صحفي  مؤتمر 

قطر  دولة  وإلى  من  والخروج  الدخول  وضوابط 

خالل بطولة كأس العالم قطر 2022. 

ا 
َّ

هي بطاقة  لحاملي  الدخول  مواعيد  وتحددت 

 23 وحتى   2022 نوفمبر   1 من  الفترة  خالل 

الدولة  في  بالبقاء  لهم  ويسمح   2022 ديسمبر 

حتى 23 يناير 2023. 

الزمنية  الفترة  انتهت  األمس..  يوم  انتهاء  ومع 

المسموح فيها لجماهير المونديال الذين دخلوا 

دولة  في  بالبقاء  »هّيا«  بطاقات  بموجب  البالد 

قطر. 

وذكر العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة 

وحدة  ورئيس  الداخلية  بوزارة  العامة  العالقات 

اإلعالم بلجنة عمليات أمن وسالمة بطولة كأس 

أن  سابقة  تصريحات  في   ،2022 قطر  العالم 

سيتم  القانون  حددها  قانونية  إجراءات  هناك 

تطبيقها في حالة المخالفة.

على حساب السد والغرافة

فوز قطر والريان في »دوري الطائرة«
حقق فريقا الريان وقطر الفوز على السد والغرافة 

ضمن  أمس  مساء  أقيمتا  اللتين  المباراتين  في 

للكرة  العام  الدوري  بطولة  من  الثالثة  الجولة 

الطائرة للرجال لموسم 2022 - 2023.

بثالثة  السد  على  الفوز  تحقيق  في  الريان  ونجح 

ترتيب  صدارة  على  ليحافظ  نظيفة،  أشواط 

في  السد  يظل  بينما  نقاط،   9 برصيد  الدوري 

أشواط  وجاءت  نقاط،  دون  العاشر  المركز 

المباراة بواقع »25 - 17، 25 - 16، و25 - 13«.

الثالث  الفوز  قطر  نادي  فريق  حقق  ناحيته،  ومن 

الغرافة  على  تغلبه  بعد  الدوري  في  التوالي  على 

بثالثة أشواط دون مقابل، جاءت بواقع »25 - 16، 

قطر  نادي  يظل  الفوز  وبهذا   ،»17  - و25   ،13  -  25
وبخسارته  نقاط،   9 برصيد  الثاني  المركز  في 

يبقى الغرافة في المركز التاسع دون نقاط.

اليوم-  يلتقي  ذاتها  الثالثة  الجولة  وضمن 

يلعب  كما  العربي،  مع  الشرطة  الثالثاء- 

هذه  مباريات  تختتم  أن  على  الخور،  مع  الشمال 

تجمع  واحدة  بمباراة  -األربعاء-  غدا  الجولة 

الوكرة مع األهلي.

الدوري  بطولة  من  األول  القسم  مباريات  وتستمر 

المقبل،  مارس  من  والعشرين  التاسع  حتى 

مبارياته  جميع  وتلعب  فرق،  عشرة  بمشاركة 

على صالة االتحاد القطري للكرة الطائرة.

{ جماهير األرجنتين

بمشاركة »130« العبا والعبة من »30« دولة

انطالق األدوار الرئيسية لبطولة »فيدر« للطاولة

لوسيل  صالة  على  الثاني  ولليوم  تواصلت 

الطاولة،  لكرة  الدولية  فيدر  بطولة  منافسات 

 28 الـ  النسخة  ضمن  المقامة  البطوالت  إحدى 

الطاولة،  لكرة  المجمعة  الدولية  قطر  لبطولة 

و43  العبا   87( بواقع  والعبة  العبا   130 بمشاركة 

من   26 حتى  وتستمر  دولة،   30 يمثلون  العبة( 

الشهر الجاري.

البطولة  في  للعبة  القطري  المنتخب  ويشارك 

ومحمد  المهندي،  خليل  أحمد  وهم:  العبا،   12 بـ 

وفهد  العولقي،  مثنى  وأحمد  عبدالوهاب، 

المغني، وعبدالله عبدالوهاب، وأحمد سعداوي، 

الناصر،  ورواد  قرني،  وأحمد  الكواري،  وسلطان 

ومريم  علي،  حمزة  وعلي  علي،  مجدي  ويوسف 

علي.

قوية  للبطولة  الثاني  اليوم  منافسات  وجاءت 

اليوم  أقيمت  الرجال  فردي  فئة  ففي  ومثيرة، 

واالخيرة  الثانية  المرحلة  ضمن  مباريات  ثماني 

الـ64  بدور  الفائزون  ليلتحق  التمهيدي  للدور 

رواد  النتائج، خسر  أبرز  وفي  اليوم،  الذي ينطلق 

الناصر أمام العب هونج كونج بو يكمان بنتيجة 

سلطان  خسر  النتيجة  وبذات  صفر(،   -  3(

وتغلب  يلماز،  تيجاي  التركي  أمام  الكواري 

شيفريد  جو  مواطنه  على  رويز  رومان  الفرنسي 

موك  جانغ  لي  الكوري  وفاز  صفر(،   -  3( بنتيجة 

 ،)1  -  3( بنتيجة  جريال  ارتور  البولندي  على 

وبذات النتيجة تغلب العب هونغ كونغ يو كوان 

تو على السنغافوري دومنيك سونج جون.

أربع  أمس  أقيمت  فقد  الرجال  زوجي  فئة  في  أما 

للدور  واالخيرة  الثانية  المرحلة  ضمن  مباريات 

الذي  الـ16  للدور  الفائزون  ليتاهل  التمهيدي 

الثنائي  تغلب  النتائج  ابرز  وفي  اليوم،  ينطلق 

القطري فهد المغني وأحمد العولقي على الثنائي 

بنتيجة  البلوشي  ومهند  الريامي  أحمد  العماني 

رواد  القطري  الثنائي  خسر  فيما  صفر(،   -  3(

نافيد  االيراني  الزوجي  أمام  حمزة  وعلي  الناصر 

صفر(،   -  3( بنتيجة  حسيني  وساجد  شمس 

وكون  هيون  لي  الجنوبي  الكوري  الثنائي  وفاز 

سونج  دومنيك  سنغافورة  ثنائي  على  هيوك 

وتغلب   ،)1  -  3( بنتيجة  هان  شو  جو  وشو  جون 

ثنائي سنغافورة بانج يو كوين وكيك ايزاك على 

زوجي هونغ كونغ، خوان مان هو ولي هون مينج 

بنتيجة )3 - 2(.

ففي  للبطولة،  الرئيسية  األدوار  اليوم  وتنطلق 

الـ64،  دور  في  مباراة   32 تقام  الرجال  فردي  فئة 

حيث يلتقي العب المنتخب القطري محمد عبد 

منتخب  وقائد  حمام،  آدم  التونسي  مع  الوهاب 

زهو  الصيني  مع  المهندي  خليل  أحمد  قطر 

مع  العولقي  أحمد  قطر  منتخب  والعب  كيهاو، 

الجزائري احمد خروف. 

منافسات  اليوم  فستقام  السيدات  فردي  في  أما 

الـ64، حيث تتبارى العبة منتخب قطر مريم  دور 

علي مع الرومانية ايوانا سينجيورزان.

ثماني  اليوم  تقام  الرجال  زوجي  فئة  وفي 

الثنائي  يتبارى  حيث  الـ16،  دور  ضمن  مباريات 

ثنائي  مع  العولقي  وأحمد  المغني  فهد  القطري 

وفالديسالف  كانزيجولوف  ايدوس  كازاخستان 

خليل  أحمد  القطري  الزوجي  ويتبارى  زخاروف، 

هونج  ثنائي  مع  عبدالوهاب  ومحمد  المهندي 

كونج، هو كوان كيت والم سيو هانج.

زوجي  فئة  في  مباريات   8 اليوم  تقام  كما 

السيدات، و8 مباريات في فئة الزوجي المختلط.

لكرة  المجمعة  الدولية  قطر  بطولة  وتضم 

لوسيل  صالة  على  حاليا  المقامة  الطاولة، 

ثالث  الجاري،  الشهر  من   30 حتى  وتستمر 

وكونتندر  وفيدر،  )كونتندر،  دولية  بطوالت 

للشباب  وكونتندر  بطولة  وتنطلق  للشباب(.. 

الجاري،  يناير   30 حتى  وتستمر   ،27 يوم 

وتشهد  دولة..   21 من  والعبة  العبا   88 بمشاركة 

مشاركة 21 العبا والعبة من المنتخب القطري.

محمد الجزار كتب

 }

سلطان

 الكواري

}

}

رواد 

الناصر

}

المغني  فهد   }

وأحمد مثنى

{ المهندي مع ليفيتين

على هامش بطولة العالم للرواد

المهندي يناقش
مستقبل اللعبة مع »ليفيتين«

استقبل خليل بن أحمد المهندي رئيس االتحادين القطري والعربي واآلسيوي للعبة، والنائب 

الطاولة  لكرة  الروسي  االتحاد  رئيس  ليفيتين  ايجور  السيد  الدولي..  االتحاد  لرئيس  األول 

ونائب أول رئيس اللجنة االولمبية الروسية، ورئيس االتحاد األوروبي للعبة خالل وجودهما في 

سلطنة عمان على هامش بطولة العالم للرواد .وعقد المهندي وليفيتين اجتماعا هاما لمناقشة 

العديد من القضايا التي تخص كرة الطاولة العالمية، وبعض التحديات التي تواجه اللعبة 

في هذه الفترة، وأشاد ليفيتين بالجهد الكبير الذي يقوم به المهندي منذ توليه رئاسة االتحاد 

اآلسيوي للعبة للمساهمة في زيادة انتشارها بشكل أكبر بكل دول القارة الصفراء.. وتبادل 

الثنائي الهدايا التذكارية، ورحب المهندي بوجود ليفيتين في سلطنة عمان.

هنا القاهرة

الكبير كبير
يا أهلي

الكبير كبير يا أهلي.. هذا ما نقوله على فريق األهلي المصري الذي لقن 

منافسه الزمالك درسا لن ينساه في فنون كرة القدم خاصة في الشوط 

الثاني وهزمه بثالثية نظيفة مع الرأفة، ولم يكن الدرس في الكرة فقط 

ولكن في عدم االنشغال بالشائعات والمهاترات والتصريحات النارية 

)االونطة( والتي سبقت اللقاء من جانب البيت األبيض ومسؤوليه.. 

لم ينشغل العبو األهلي بهذه المهاترات التي تحدثت عن السحر 

والمنشطات وهبوط األهلي للدرجة الرابعة ومؤامرة التحكيم وان 

الزمالك سوف ينسحب اذا شارك كهربا في المباراة، وكلها تصريحات 

)فشنك( للتأثير على العبي األهلي الذين ربما لم يعرفوا بهذه 

التصريحات ألن هناك نظاما صارما في معسكر القلعة الحمراء يجعلهم 

ال يقرأون هذه التصريحات وال يستمعون لها، فكانوا في قمة التركيز 

وسجل كهربا الهدف األول وأضاف شريف المخيف الثاني والثالث ولم 

يتأثر أبناء الفانلة الحمراء بغياب ستة من العبيه األساسيين لإلصابة 

واإليقاف. 

وسع األهلي الفارق مع أقرب منافسيه فيوتشر صاحب المركز الثاني 

إلى أربع نقاط ليصبح رصيده 34 نقطة بينما فيوتشر 30 نقطة ومع 

بيراميدز الثالث إلى 7 نقاط )27( نقطة، وظل الزمالك في المركز الرابع 

26 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة.
كولر السويسري لقن البروفيسور فيريرا البرتغالي درسا جديدا 

وجعله عاجزا أن يفعل أي شيء أو يقلب نتيجة المباراة بعد تقدم 

األهلي بهدف كهربا ليواصل السويسري تفوقه على فيريرا ويسجل 

الهدف الثاني والثالث ويهزمه للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في 

السوبر المصري 2 /  0.

لم يتمكن الزمالك من الفوز على األهلي منذ 20 عاما في الدور األول 

للدوري منذ عام 2003 /  2004، وإذا أراد الزمالك العودة النتصاراته فعلى 

مسؤوليه أن يعيدوا ترتيب البيت األبيض من جديد ويتوقفوا عن 

التصريحات النارية وال يشغلوا أنفسهم باألهلي ويعطوا فرصة لالعبين 

للتركيز داخل الملعب بعيدا عن المهاترات والشائعات.

هذا الفوز الكبير سيمنح األهلي ثقة كبيرة قبل مشاركته في مونديال 

األندية بالمغرب التي تبدأ أول فبراير ولدى الفريق مباراة اخرى في 

الدوري مع البنك األهلي يوم الثالثاء قبل السفر يوم 29 يناير إلى المغرب 

للمشاركة في المونديال للمرة الثامنة في تاريخه وتاريخ هذه البطولة.

جمال برعي
ناقد رياضي مصري
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4:59 ص
11:46 ص

2:51 م
5:14 م
6:44 م

رعدية  أمطار  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

البحر،  وفي  الساحل  على  قوية  برياح  مصحوبة 

مع أمواج عالية.. كما حذرت من رؤية أفقية متدنية 

متوقعة على بعض المناطق على الساحل، الحقا.

الليلة،  الساحل  على  الطقس  يكون  أن  وتوقعت   

رعدية  تكون  قد  أمطار  مع  غائم  إلى  جزئيا  غائما 

على بعض المناطق أحيانا، مع ضباب خفيف إلى 

ضباب على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر 

إلى غائم مع أمطار. وتكون أدنى  يكون غائما جزئيا 

درجة حرارة متوقعة في الدوحة »16« درجة مئوية.

سينما المول )1(

3:45التاميلية

6:15التاميلية

9:15رجل مسن

11:00التاميلية

سينما المول )2(

3:30المالياالم

6:15المالياالم

8:15التاميلية

11:15المالياالم

سينما المول )3(

3:30التيلجو

6:30عملية فورتشن، حيلة الحرب

8:30المالياالم

11:15التيلجو

سينما كتارا )1(

4:00زفاف مسلح

6:00رجل مسن

8:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

10:30رجل مسن

سينما كتارا )2(

4:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

6:30نادي القتلة

8:30زفاف مسلح

10:30نادي القتلة

سينما كتارا )3(

5:00) العربية( نبيل الجميل أخصائي تجميل

7:00) العربية( نبيل الجميل أخصائي تجميل

9:00) العربية( نبيل الجميل أخصائي تجميل 

11:00زفاف مسلح

سينما كتارا )4(

4:30)العربية( سطار

6:30أفتار، طريق المياه

10:00المحقق نايت، االستقالل

رويال بالزا )1(

3:45السنافر، المغامرة الجديدة

5:30المالياالم

7:30التاميلية

10:30التاميلية

رويال بالزا )2(

3:30المالياالم

5:45التاميلية

8:45المالياالم

10:45التاميلية

رويال بالزا )3(

3:30التاميلية

6:15عملية فورتشن، حيلة الحرب

8:30المالياالم

10:45التيلجو

 لباحث في جامعة جورجتاون

صدور كتاب جديد 
بعنوان »عربية محكية«

صدر كتاب جديد بعنوان »عربية محكية: اللغة الثالثة« من 

تأليف األستاذ المساعد عبد الرحمن شمس الدين بجامعة 

جورجتاون في قطر، إحدى جامعات مؤسسة قطر، يسعى 

إلى التعريف بمفهوم »اللغة الثالثة« كاقتراح للوصول إلى 

عربية محكية »شبه فصيحة« موّحدة. 

يقدم الكتاب الذي نشرته 

دار كنوز المعرفة دلياًل 

عملًيا لألساتذة والطالب، 

من الناطقين بالعربية 

والناطقين بغيرها، حول 

تطبيق النظرية اللغوية لـ 

»اللغة الثالثة« التي تبناها 

رائد المسرح العربي 

الحديث الكاتب الشهير 

توفيق الحكيم، الذي 

سعى لردم الهّوة اللغوية 

بين الفصحى والعامية، 

من خالل تطبيق بعض 

األشكال العامية، المقبولة 

نسبيًا، على اللغة العربية 

الفصحى لجعلها أكثر 

قابلية للّتحّدث. 

يشارك الدكتور شمس الدين، وهو باحث في الدراسات 

العربية واإلسالمية، مقاالته المكتوبة باللغة العربية 

الفصحى، والتي يعيد كتابتها بـ »اللغة الثالثة«، مع جداول 

ملحقة تسرد وتشرح كل تغيير واختزال. 

وتعقيبا على ذلك يقول األستاذ شمس الدين: »سعى 

التركيز للحفاظ على الفصحى لحماية تقليد أدبي وديني 

عظيم. ومع ذلك، ونظًرا ألنه يختلف كثيًرا عن الكالم 

اليومي، ويتطلب الحصول على قسط من التعليم قد ال يتاح 

للكثيرين، فإّن دور الفصحى في الحياة اليومية ينحسر 

لصالح اللهجات الحديثة. ومن خالل هذا الكتاب، أقدم فهًما 

واضًحا لكيفية إعادة النظر في الخطاب لتقريب اللغة 

العربية المحكية من الفصحى الراقية«.

وأضاف قائاًل: »إنني أقوم بشكل أساسي بتغيير بعض 

تقنيات النفي وأدوات الربط واألفعال المساعدة المشتركة 

بين جميع أشكال اللغة العربية. ويمكن تغيير هذه 

العناصر دون التأثير على الفصحى من أجل تشجيع التطور 

األدبي واللغوي للناطقين بالعربية، وتعزيز استخدام لهجة 

متاحة للجميع يمكن أن تربط مساحات ثقافية متنوعة، 

وتشجع على العودة إلى التقاليد اللغوية واألدبية الهائلة 

للغة العربية«. يقدم الكتاب أيًضا للقراء جذور نظرية 

الحكيم اللغوية وتطوراتها التي انبثقت عن جهوده لردم الهّوة 

بين اللغة العربية الفصحى شديدة الرسمية، والتي تعتبر 

غير واقعية بالنسبة لألداء العام، وبين اللهجة المحكية غير 

الرسمية والمشّوهة نحوًيا بحيث ال يمكن اعتبارها أدًبا. 

يقول د. شمس الدين: على الرغم من أن توفيق الحكيم لم 

يكن أول من ابتكر أسلوب»اللغة الثالثة« للعربية المنطوقة، 

إال أّنه ساهم في نشرها وزيادة شعبيتها، مما جعل العمل 

األدبي باللغة العربية أكثر ألفة 

ومتاًحا سواء ألبناء 

العربية أو لغير 

الناطقين بها بغض 

النظر عن مستوى 

تعليمهم.

وقد استوحى 

شمس الدين 

هذا الكتاب من 

تجاربه التراكمية 

في تدريس اللغة 

العربية للطالب، 

الذين يشعرون 

بالذعر من صعوبة 

المصطلحات 

الفصيحة وغير 

المألوفة، عن طريق 

استخدام أعمال 

الحكيم المسرحية. 

{ عبدالرحمن شمس الدين

$ الدوحة

في إصدار خاص لدار جامعة حمد بن خليفة

نشر تفاصيل مؤتمر األنبار الطبي الدولي
خليفة  بن  حمد  جامعة  دار  نشرت 

مؤتمر  حول  خاصًا  عددًا  مؤخًرا،  للنشر، 

األنبار الطبي الدولي في نسخته الثانية 

تحت  ُأقيم  والذي   ،)AIMCO-2022(

العلوم  في  المستجدات  »آخر  عنوان 

والذي يتناول أحدث  والصحية«،  الطبية 

التطورات التي شهدتها المجاالت الطبية 

في  الخاص  العدد  وُنشر  المختلفة، 

والعناية  والحوادث  الطوارئ  طب  مجلة 

كليتا  ونظمته   ،)JEMTAC( المركزة 

الطب والصيدلة بجامعة األنبار بالتعاون 

األمراض  لعلماء  الملكية  الكلية  مع 

نهًجا  المؤتمر  اعتمد  حيث   ،)RCPath(

أحدث  على  لالطالع  التخصصات  متعدد 

الطبية  العلوم  بحوث  إليه  توصلت  ما 

والصحية، وقد ُأقيم المؤتمر على منصة 

واالفتراضي  الفعلي  الحضور  بين  تجمع 

خالل يومي 12 و13 نوفمبر 2022.

من  المتخصصين  المؤتمر  جمع  وقد 

وعلى  سقف  تحت  وخارجها  البالد  داخل 

الخبرات  لتبادل  واحدة  تواصل  منصة 

ونتائج األبحاث ومشاركتها، ويضم فريق 

المؤتمر،  عن  األكاديمي  للنشر  التحرير 

العرب  المتخصصين  من  نخبة 

بمراجعة  اضطلعوا  الذين  واألجانب 

وتقييمها  المقدمة  البحثية  المقاالت 

بحثا،   25 أفضل  على  اختيارهم  ليقع 

بعد  المؤتمر،  خالل  تقديمها  تم  منها 

دار  نشرت  ثم  أيضًا،  للنشر  اختيارها 

المقاالت  للنشر  خليفة  بن  حمد  جامعة 

صفحات  على  المختارة  البحثية 

الطوارئ  طب  مجلة  من  الخاص  عددها 

الُمدرجة  المركزة  والعناية  والحوادث 

الفهرسة  بيانات  قواعد  من  العديد  في 

سكوبس  مثل  العالمية  الشهرة  ذات 

تنشر  كما  العالمية،  الصحة  ومنظمة 

دار جامعة حمد بن خليفة للنشر حالًيا 

على  المؤتمر  عن  الصادرة  المقاالت  كل 

منصة  على  المنشورة  المجلة  صفحات 

منصة  وهي  اإللكترونية،  كيوساينس 

أجل  من  للجميع  الحر  الوصول  توفر 

سهولة المرجعية واالطالع.

المنشورة  العلمية  األعمال  أن  ورغم 

تستعرض نتائج دراسات تمت بالفعل، 

بالنسبة  مهًما  يظل  المحتوى  فإن 

المستقبلية  المستجدات  الستعراض 

حيث  المختلفة،  الطبية  المجاالت  في 

العدد  هذا  في  المنشورة  المقاالت  توفر 

الخاص رؤى واستنتاجات عالية القيمة، 

الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل 

والمختبرات  الَمَرضية  الفسيولوجيا 

واإلجراءات التدخلية التشخيصية، كما 

العالجية  األساليب  المقاالت  هذه  تتناول 

على  القائمة  تلك  سواًء  المختلفة، 

أو األساليب الجراحية،  استخدام األدوية 

على  كذلك  الضوء  المؤتمر  سّلط  وقد 

بشأن  الحديثة  والتوصيات  المقترحات 

التي  العوامل  ومن  الطبي.  التعليم 

المؤتمر،  هذا  نجاح  في  بفاعلية  أسهمت 

أعضاء  بذله  الذي  اإليجابي  الدور 

عن  عددهم  يزيد  الذين  التنظيم  لجنة 

المتميزين  والمتحدثين  عضًوا،   75

يمثلون  الذين  الجلسات  ومسؤولي 

عراقية  ومؤسسات  عالمية  منظمات 

مرموقة، كما يمثل المساهمون الدوليون 

بارزة عالمًيا  ذات مكانة  مؤسسات طبية 

لندن،  في  الملكية  األطباء  كلية  مثل 

إدنبرة،  في  الملكية  األطباء  وكلية 

وجمعية معالجي فيروس نقص المناعة 

ومؤسسة  إفريقيا،  جنوب  في  البشرية 

حمد الطبية في قطر، وجامعة ستانفورد 

لندن،  في  فيكتوريا  وجامعة  األميركية، 

إلى جانب لفيف من العلماء من المملكة 

الهاشمية  األردنية  والمملكة  المتحدة 

عن  فضاًل  المتحدة.  العربية  واإلمارات 

المجلس  مثل  كبيرة  عراقية  مؤسسات 

والمعهد  العراقي لالختصاصات الطبية، 

العراقية  والجمعية  للتدرن،  الوطني 

في  الباطنية  أطباء  وجمعية  للتدرن، 

لفيروس  العراقي  والمركز  قار،  ذي 

والتي  »اإليدز«،  البشرية  المناعة  نقص 

مؤتمر  خالل  بارزة  أنشطة  لها  كانت 

وأشارت  الثاني.  الدولي  الطبي  األنبار 

قسم  رئيس  اسعيفان،  ريما  الدكتورة 

في  العلمية  والدوريات  األكاديمي  النشر 

إلى  للنشر،  خليفة  بن  حمد  جامعة  دار 

قائلًة:  الخاص  العدد  هذا  أهمية  مدى 

الطبي  األنبار  مؤتمر  وقائع  نشر  »إن 

كيوساينس  منصة  على  الثاني  الدولي 

رائد  مرجع  بمثابة  ُيعد  اإللكترونية 

مشاركات  يضم  التخصصات،  متعدد 

الضوء  ويسلط  المتحدثين،  من  نخبة 

واالتجاهات  االبتكارات  أحدث  على 

والحلول  القائمة  والتحديات  واالعتبارات 

الطبية،  المجاالت  شتى  في  المطبقة 

عريضة  قاعدة  لها  كيوساينس  فمنصة 

وتهدف  والعالمي،  العربي  الجمهور  من 

واألبحاث  األكاديمية  الدراسات  إلى نشر 

العلمية بين أوساط الباحثين في أنحاء 

السالم  عبد  الدكتور  ويعلق  العالم«. 

للمؤتمر  العلمية  اللجنة  العاني، رئيس 

ومحرر هذا العدد الخاص، قائاًل: »إن عدد 

المجلة الذي تنشره دار جامعة حمد بن 

خليفة للنشر حول وقائع المؤتمر يعتبر 

المعرفة  لنشر  كبيرة  فرصة  بمثابة 

حاضرة  كانت  التي  والتطورات  واألفكار 

بقوة في فعاليات المؤتمر، وقد استمدت 

قوتها من النجاح الباهر الذي تحقق خالل 

نفسه،  المؤتمر  من  السابقة  النسخة 

البحث  جهود  حول  يتمحور  كان  والذي 

لوقاية   )19  - )كوفيد  بشأن  العلمي 

المجتمع من آثاره الصحية«.

$ الدوحة
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صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: 41٨9



أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

منذ أيام نشرت صحيفة »Today« مقالًة عن أطول 

دراسة في التاريخ، وهي دراسة استمرت لخمسٍة 

وثمانين عامًا، أجرتها جامعة هارفارد عن سر 

السعادة الحقيقية!

طوال سنوات هذه الدراسة التي تعاقب عليها 

مئات الباحثين، راقبوا سلوكات آالف األشخاص، 

وأجروا مئات التحقيقات والمقابالت، مع أزاوج 

وزوجات، آباٍء وأبناء، أجداٍد وأحفاد، أثرياء وفقراء، 

مشاهير ومجاهيل، ثم خلصوا إلى النتيجة 

التالية:

السعادة ليست بالراحة، وال بالمال، وال بالنجاح 

في العمل، بل في تكوين عالقات وصداقات 

ك وتحبهم حولك!
َّ

مريحة، ووجود من ُيحب

المحاط بأحبابه آِمٌن، آِمٌن جدًا!

ما دام بيتك دافئًا بالُحب فلن يضرك صقيع 

العالقات خارجه!

وما دامت اأُلسرة مترابطة فستسعد مهما كان 

العالم في الخارج مفككًا!

ة فجحيم العالم خارجه قابل  وما دام المنزل جنَّ

للتجاوز!

والعكس صحيح أيضًا!

ما فائدة أن تقدرك الدنيا كلها وأنت ساقط في 

عين عائلتك؟

دَت شركة ناجحة وكان 
َّ

وأي شيء ُيفيد إذا شي

بيُتك كومًة من ركام!

المال هام جدًا وال ينكر هذا عاقل، والشهادات 

ُتحدث فرقًا، والنجاح في العمل مطلوب، ولكن 

السعادة ليست في تحقيق هذه األشياء، بل في 

طريقة استخدامها!

السعادة في زوجٍة تفديك بعينيها، وفي زوٍج يودُّ 

لو أن الشوكة تصيبه في قلبه وال تصيبِك في 

قدمِك، في أوالٍد ينظرون إليَك قدوًة، ويحتذونَك 

مثااًل!

السعادة في أصدقاٍء هم أكتاف لالتكاء إذا مالت 

ة! بَك الدنيا، وعكاكيز لالستناد اذا ضعفت الهمَّ

عادة في أبوين راضيين تبرهما، وفي إخوة  السَّ

ُته! وأخواٍت تكون أنَت وهم كالقلب وَدقَّ

عادة في جيراٍن يجمعهم الُحب، ورفقة عمٍل  السَّ

يمسكون بأيدي بعضهم البعض!

السعادة كلها أن تسَعد وُتْسِعد، تأنَس وُتؤِنس، 

، وكل هذا في رضى الله!
ُّ

 وُتَحب
ُّ

ُتِحب

عادة!
َّ
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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كنز من الفيتامينات

السمسم األسود يعد كنزا من المعادن والفيتامينات 

والعضالت  واألعصاب  العظام  لصحة  المهمة 

والمناعة. وقال مركز حماية المستهلك بوالية بافاريا 

بالكالسيوم  غني  األسود  السمسم  إن  األلمانية، 

وفيتامين  والفوسفور  والزنك  والحديد  والمغنيسيوم 

.B3و B2و B1 وفيتامينات A
أيضا  يزخر  األسود  السمسم  أن  المركز  وأضاف 

واأللياف  األساسية  األمينية  واألحماض  بالبروتينات 

والشعر  والبشرة  العضالت  لصحة  المهمة  الغذائية 

من  القليل  على  يحتوي  حين  في  الهضمي،  والجهاز 

الكربوهيدرات.

على  األسود  السمسم  يحتوي  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

تحسين  على  تعمل  التي  »الليسيثين«،  مادة 

صحة  على  بالفائدة  يعود  ما  الدم،  تدفق  خصائص 

القلب واألوعية الدموية.

وأشار المركز إلى أنه يمكن إضافة السمسم األسود 

إلى المخبوزات والسلطة والعصائر.

بذور السمسم األسود عبارة عن بذور زيتية صغيرة 

السمسم  نبات  ثمار  حبات  في  تنمو  ومسطحة 

الهندي المزروع منذ آالف السنين.

أكبر متاهة ثلجية

تستقطب متاهة ثلجية بمدينة زاكوباني جنوبي 

بولندا، عشاق المغامرات المثيرة، وتعد األكبر من 

نوعها في العالم.

ويقضي الزوار وقتا ممتعا وهم يحاولون أن يجدوا 

الطريق الصحيح للخروج من المتاهة الثلجية.

وأقيمت المتاهة على مساحة 2500 متر مربع بين 

عامي 2015 و2016 قبل أن تتم توسعتها الحقا.

وبلغت مساحة المتاهة حاليا 3 آالف متر مربع، 

وتعد »أكبر متاهة ثلجية في العالم«.

طبيعة نادرة

يتميز أخدود »عربة قيريغي« بوالية أرضروم شمال شرقي 

تركيا، بطبيعة نادرة تجذب عشاق رياضتي المشي 

والتسلق.

وفي هذا اإلطار، قامت مجموعة من أعضاء االتحاد التركي 

للتسلق، بجولة في األخدود.

المجموعة المكونة من 6 أشخاص، قامت بالمشي لمسافة 15 

كم بهدف اكتشاف طبيعتها البكر.

وفي حديثه لألناضول، قال محمد يلدريم، رئيس فرع االتحاد 

التركي للتسلق بوالية أردهان، إنهم قاموا بجولة في األخدود.

وأعرب يلدريم عن إعجابه باألخدود، رغم تدني درجات الحرارة 

إلى ما دون الصفر.

»أفاتار«.. عوائد مليارية
يواصل »أفاتار: ذي واي أوف ووتر« هيمنته على 

شباك التذاكر في الصاالت األميركية الشمالية، 

محققًا إيرادات بلغت 19,7 مليون دوالر في أسبوعه 

السادس، على ما ذكرت شركة »إكزبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.

وتجاوزت عائدات فيلم الخيال العلمي من إخراج 

جيمس كامرون عتبة الملياري 

دوالر حول العالم، 

في أفضل أداء لفيلم 

منذ بدء جائحة 

كوفيد - 19، مع 

تحقيق 598 مليون 

دوالر محليًا، و1,42 

مليار دوالر عالميًا.

وقد جعل ذلك من الفيلم الذي أنتجته »ديزني« 

و»تونتيث سنتشري« سادس عمل سينمائي 

يتجاوز عتبة ملياري دوالر، لكنه ال يزال متأخرًا عن 

»أفاتار« بجزئه األول بحوالي مليار ونصف مليار 

دوالر.

طبيب األلعاب
»ألفارو«  الكولومبي  يرسم 

األطفال  وجوه  على  البسمة 

ألعابهم  تصليح  عبر 

يصفها  التي  ورشته  في 

بـ»المشفى«.

من  البالغ  ألفارو  ويعيش 

حي  في  عاما   58 العمر 

»سانتا روسا« بمدينة كالي 

جنوب غربي البالد.

تصليح  في  ألفارو  ويعمل 

عاما   45 منذ  األطفال  ألعاب 

مع  ويتعامل  ورشته،  في 

األلعاب، كما لو أنه طبيب.

األلعاب«   ويستخدم »طبيب 

ألفارو سماعة طبية، وعدسة 

رأسه،  على  مضيئة  مكبرة 

خالل عمله.

متحف أللعاب الفيديو
يأخذ متحف »ألعاب الكمبيوتر والفيديو« في العاصمة 

الزمن« ال سيما  زواره في »رحلة عبر  وارسو  البولندية 

إلى تسعينيات القرن الماضي. 

وفي حديث لألناضول، قال ماريوس موراوسكي، أحد 

مدراء المتحف، إن الموقع يستقبل الزوار منذ 3 أعوام، 

ويتيح استخدام األجهزة القديمة المعروضة.

الكبير  المتحف بسبب شغفهم  أقاموا  أنهم  إلى  ولفت 

تجاه أجهزة ألعاب الفيديو والكمبيوترات القديمة.

المتحف  في  المعروضة  األجهزة  جميع  أن  وأوضح 

تعمل، ويمكن للزوار استخدامها، مؤكدا حرصهم على 

أن يكون المتحف تفاعليا.


