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رئيس الوزراء يكرم الخريجين المتميزين
شهد حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طلبة كلية المجتمع

»929« طالبا 
وطالبة من  مختلف 

التخصصات

د. خالد الحر: الكلية 
تضم »20« برنامجا 

تلبي احتياجات 
سوق العمل

خريجون: تعلمنا 
على أيدي 

أفضل األساتذة 
المتخصصين 

تكريم الفائزين بجائزة 
الشيخ حمد للترجمة

األحد المقبل

حفل  المقبل،  األحد  الدوحة،  تشهد 

حمد  الشيخ  بجائزة  الفائزين  تكريم 

نسختها  في  الدولي  والتفاهم  للترجمة 

الثامنة.

فعاليات  اختتام  عقب  الحفل  ويقام 

»الترجمة  مؤتمر  من  التاسعة  النسخة 

منتدى  ينظمه  الذي  المثاقفة«  وإشكاالت 

العالقات العربية والدولية بالدوحة، يومي 

أكاديميين  بمشاركة  يناير،  و29   28
ومترجمين وباحثين من أنحاء العالم.

ُتعَقد  يومين  مدى  على  المؤتمر  ويناقش 

من  عددًا  علمية،  جلسات  سّت  فيهما 

العربية  الترجمة  بينها:  من  المحاور، 

من  العربية  والترجمة  التركية،      -

والرومانية  والفيتنامية  الكازاخية  اللغات 

وإليها،  إندونيسيا  وبهاسا  والسواحلية 

وإشكاالت  ألعماله..  المؤلف  وترجمة 

الذاتية، ورواد الترجمة العربية  الترجمة 

دراسات  األخير:  القرن  نصف  في 

تقويمية.  - تقييمية 

انطالق مؤتمر التنمية المستدامة
د. النابت: تعزيز جودة الحياة

بدأت أمس، بجامعة قطر أعمال »المؤتمر 

المستدامة  التنمية  لتقرير  اإلقليمي 

آسيا  وغربي  العربية  للمنطقة  العالمي 

البحوث  معهد  ينظمه  الذي   »2023
المسحية  واالقتصادية  االجتماعية 

األمم  مكتب  مع  بالتعاون  بالجامعة، 

والوكالة  المستدامة  للتنمية  المتحدة 

األلمانية للتعاون الدولي، ويستمر يومين.

ولدى افتتاحه أعمال المؤتمر، شدد سعادة 

رئيس  الدرهم  راشد  حسن  الدكتور 

الجامعة على أهمية التعاون العالمي لبناء 

األهداف  وتحقيق  المستدامة  التنمية 

الدور  إلى  والتطلعات ذات الصلة.. مشيرا 

البارز لجامعة قطر على هذا الصعيد.

بن  صالح  الدكتور  سعادة  قال  وبدوره، 

التخطيط  جهاز  رئيس  النابت  محمد 

زمن  منذ  أدركت  قطر  دولة  إن  واإلحصاء 

أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

لنهج  وفقا  الحياة،  جودة  تعزيز  أجل  من 

دمج  تم  أنه  مؤكدا  مستدام،  تنموي 

التنمية  استراتيجيات  في  األهداف  هذه 

تلك  ترجمت  والتي  المتعاقبة  الوطنية 

محددة،  وطنية  مبادرات  إلى  األهداف 

في  نوعي  تحول  إحداث  تستهدف 

والبيئية  والتعليمية  الصحية  النظم 

واالقتصادية واالجتماعية.

حاليا  تبذل  التي  الجهود  إلى  وأشار 

بالتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية 

استراتيجية  إلعداد  الحكومية  وغير 

التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر.

المواصالت،  وزارة  افتتحت  قنا-  الدوحة- 

البحرية  الوسائط  تسجيل  مكتب  أمس، 

خدمات  لتقديم  الدوحة،  ميناء  في 

تسجيل وتجديد التسجيل ونقل الملكية 

بالسفن  الخاصة  الشهادات  كافة  وإصدار 

مسؤولي  من  عدد  بحضور  الصغيرة، 

جهات النقل البحري في الدولة.

بن  صالح  الدكتور  قال  الصدد،  هذا  وفي 

المساعد  الوزارة  وكيل  المري  فطيس 

افتتاح  »إن  البحري،  النقل  لشؤون 

وزارة  خطط  إطار  في  يأتي  المكتب  هذا 

الخدمات  بتعزيز  الخاصة  المواصالت 

البحري  النقل  بقطاع  للجمهور  المقدمة 

تسجيل  مكاتب  في  التوسع  خالل  من 

بهدف  الخارجية،  البحرية  الوسائط 

وتيسير  الجمهور  من  الخدمات  تقريب 

حصولهم عليها«.

في  أيضا  المكتب  هذا  سيساهم  وأضاف: 

الدوحة،  تعزيز تكامل الخدمات في ميناء 

البحرية  السياحية  الواجهة  يعتبر  الذي 

في  السياحة  معالم  أهم  وأحد  للدولة 

القطاع البحري.

افتتحته وزارة المواصالت في ميناء الدوحة 

مكتب لتسجيل الوسائط البحرية

الدوحة- قنا- شهدت الدورة الثالثة 

والخمسون من المنتدى االقتصادي 

العالمي، في مدينة دافوس 

السويسرية، تسليط الضوء على 

الدور الفاعل الذي لعبته المرأة في 

تنظيم »كأس العالم FIFA قطر 

2022«، وذلك خالل ندوة حوارية 
عقدت خالل المنتدى.

وشاركت السيدة فاطمة النعيمي، 

المدير التنفيذي إلدارة االتصال 

واإلعالم باللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث، في الندوة التي نظمتها 

مؤسسة المرأة العالمية، حيث 

جرى تكريمها كأحد النماذج 

القيادية النسائية الملهمة، من 

خالل منحها الجائزة العالمية 

للمرأة المتميزة، تقديرًا للدور 

المحوري الذي لعبته في تنظيم 

النسخة األولى من مونديال كرة 

القدم في العالم العربي.

مناقشة الدور الفاعل للمرأة

»المونديال« أمام 
منتدى دافوس 

د. الدرهم: دور بارز لجامعة قطر

بدء الدراسة بجامعة قطر »27« أغسطس 

صفحة إلكترونية لدور الحضانة

»$« تنشر التقويم األكاديمي للعام المقبل 

وزارة التربية والتعليم 

والطاقة،  البيئة  لبحوث  قطر  معهد  استعرض 

خبراته  كّل  خليفة،  بن  حمد  لجامعة  التابع 

الشمسية  الطاقة  مجال  في  والتقنية  العلمية 

الطاقة  لتحويل  الثامن  العالمي  المؤتمر  خالل 

ميالنو  مدينة  في  ُعقد  الذي  الكهروضوئية 

بصفته  المعهد  مشاركة  جاءت  كما  بإيطاليا، 

أكبر  ُيعتبر  الذي  المؤتمر  لهذا  الذهبي  الراعي 

مجال  في  والتطوير  للبحوث  العالم  في  منصة 

الطاقة الكهروضوئية.

ن المعهد من المشاركة في العديد من  وقد تمكَّ

إطار  في   »2022« عام  خالل  العلمية  الفعاليات 

سعيه لتبادل المعرفة وتمكين علمائه وتوسيع 

المشاركة  ذلك  في  بما  أبحاثهم،  وصول  نطاق 

لخمسة  استمر  الذي  العالمي  المؤتمر  هذا  في 

المشاركة  إلى  باإلضافة  جناحه،  خالل  من  أيام 

»تحديات  حول  مختلفة  موازية  جلسات  في 

البيئات  في  وحلولها  الكهروضوئية  الطاقة  إنتاج 

على  الجلسات  تلك  ركزت  حيث  الصحراوية«، 

الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  إنتاج  تحسين 

في الظروف الصحراوية.

ابتكارات في الطاقة الكهروضوئية
معهد قطر لبحوث البيئة 

أرباح »فودافون« 
تقفز »53 %« 

أرباح البنك التجاري 
تنمو »22 %« 

»502« مليون ريال

توصية بتوزيع 
»10 %« عن »2022« 
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د. المري يجتمع
مع مدير »العمل العربية«

الكعبي يجتمع
مع وزير المالية الباكستاني

المريخي يودع السفير السويسري

سفيرنا لدى االتحاد األوروبي 
يشارك في اجتماع

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  اجتمع 

المري وزير العمل، أمس، مع سعادة السيد 

لمنظمة  العام  المدير  المطيري  علي  فايز 

العمل العربية، الذي يزور البالد حاليا.

التعاون  بحث  االجتماع  خالل  جرى 

العمل  ومنظمة  قطر  دولة  بين  المشترك 

العمل  قطاع  قضايا  يخدم  بما  العربية، 

في الدول العربية، والسبل الكفيلة بدعمها 

وتطويرها خالل الفترة المقبلة.

المهندس  سعادة  اجتمع  -قنا-  الدوحة 

الدولة  وزير  الكعبي  شريدة  بن  سعد 

السيناتور  سعادة  مع  الطاقة،  لشؤون 

المالية  وزير   دار،  إسحاق  محمد 

جمهورية  في  االتحادي  واإليرادات 

باكستان اإلسالمية.

استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

التعاون  أوجه  ومختلف  العالقات  تعزيز 

قطر  دولة  بين  الطاقة  مجال  في  الثنائي 

وباكستان.

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة السيد سلطان 

للشؤون  الدولة  وزير  المريخي  سعد  بن 

السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية، 

إدغاردويريغ سفير االتحاد السويسري لدى 

الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وتوجه   

على  السفير  لسعادة  بالشكر  الخارجية، 

الثنائية،  العالقات  وتعزيز  دعم  في  جهوده 

عمله  مهام  في  والنجاح  التوفيق  له  وتمنى 

الجديد.

السيد  سعادة  شارك  قنا-  بروكسل- 

عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة 

شمال  وحلف  األوروبي  االتحاد  لدى  قطر 

أصحاب  اجتماع  في  )ناتو(،  األطلسي 

البعثات  ورؤساء  السفراء  السعادة 

في  المعتمدة  العربية  الدبلوماسية 

بروكسل مع دولة الدكتور محمد اشتية 

وسعادة  الفلسطيني،  الوزراء  رئيس 

الخارجية  وزير  المالكي  رياض  الدكتور 

بعثة  من  بدعوة  وذلك  والمغتربين، 

فلسطين لدى االتحاد األوروبي.

كلمته  في  السفير،  سعادة  وجدد 

موقف  على  التأكيد  االجتماع،  خالل 

القضية  عدالة  من  الثابت  قطر  دولة 

المشروعة  والحقوق  الفلسطينية، 

وإقامة  الشقيق،  الفلسطيني  للشعب 

 1967 عام  حدود  على  المستقلة  دولته 

وعاصمتها القدس الشرقية.

قطر  دولة  إدانة  سعادته  جدد  كما   

اإلسرائيلية  االقتحامات  العبارات  بأشد 

باعتبارها  األقصى  للمسجد  المتكررة 

وحثها  الدولي،  للقانون  سافرا  انتهاكا 

السياسة  إليقاف  العاجل  التحرك  على 

ضد  الممنهجة  التصعيدية  اإلسرائيلية 

الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته 

اإلسالمية والمسيحية.

بحثا التعاون المشترك

استعراض تعزيز العالقات في مجال الطاقة بين البلدين

بمناسبة انتهاء فترة عمله

للسفراء العرب مع رئيس الوزراء الفلسطيني ببروكسل

$ الدوحة

تعزيز عالقات التعاون البرلماني بين البلدين

لصالح الصندوق االستئماني الخاص لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية

لوزراء الشؤون االجتماعية الخليجيين

رئيس »الشورى« يجتمع مع نظيره األرميني

قطر تقدم مساهمة مالية بـ »100« ألف يورو

اجتمــــاع تنســيقي فــي الدوحــة

الدوحة - قنا -  اجتمع سعادة 

عبدالله  بن  حسن  السيد 

مجلس  رئيس  الغانم 

سعادة  مع  أمس،  الشورى، 

سيمونيان  ألين  السيد 

الشعب  مجلس  رئيس 

والوفد  أرمينيا  بجمهورية 

البالد  يزور  الذي  له،  المرافق 

حاليا.

االجتماع  خالل  جرى 

التعاون  عالقات  استعراض 

البلدين،  بين  البرلماني 

وتطويرها. تعزيزها  وسبل 

من  عدد  االجتماع  حضر   

مسؤولي  السعادة  أصحاب 

الشورى. وأعضاء مجلس 

الهاي -قنا- أعلنت دولة 
قطر عن مساهمتها 
بمبلغ 100 ألف يورو، 

لصالح الصندوق 
االستئماني الخاص 

لمنظمة حظر األسلحة 
 ،)OPCW( الكيميائية

وذلك لدعم بناء 
وتشغيل مركز الكيمياء 

والتكنولوجيا التابع 
للمنظمة، والذي يجري 

بناؤه حاليًا في مدينة 
نوتدورب الهولندية.

بن  ناصر  السيد  سعادة  وأعرب 

قطر  دولة  سفير  اللنقاوي  إبراهيم 

المندوب  هولندا،  مملكة  لدى 

حظر  منظمة  لدى  للدولة  الدائم 

الكيميائية، -خالل حفل  األسلحة 

سعادة  مع  المساهمة  عقد  توقيع 

المدير  أرياس  فرناندو  السيد 

سعادته  عن  للمنظمة-  العام 

الطوعية  المساهمة  هذه  بتقديم 

التي تهدف إلى تحقيق أحد أهداف 

المنظمة، وتعزيز قدراتها.

المدير  أعرب  جانبه،  من 

األسلحة  حظر  لمنظمة  العام 

الكيميائية، عن امتنانه لمساهمة 

مركز  مشروع  في  قطر  دولة 

الكيمياء والتكنولوجيا.

أصحاب  عقد  قنا-   - الدوحة 

الشؤون  وزراء  والسعادة  المعالي 

االجتماعية بمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية اجتماعا تنسيقيا 

خالله  تمت  أمس،  الدوحة،  في 

المدرجة  الموضوعات  مناقشة 

 42 الـ  الدورة  أعمال  جدول  في 

لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

األربعاء  اليوم  يعقد  الذي  العرب، 

الموضوعات  وكذلك  الدوحة،  في 

في  التنسيق  بملفات  المتصلة 

في  االجتماعية  التنمية  مجال 

المحيط الخليجي. 

االجتماع  في  قطر  دولة  وفد  ترأس 

علي  بنت  مريم  السيدة  سعادة 

التنمية  وزيرة  المسند  ناصر  بن 

االجتماعية واألسرة. 

بالدوحة  األربعاء  اليوم  ويعقد   

واألربعون  الثاني  االجتماع 

لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

العرب.

االجتماع،  أعمال  جدول  ويتضمن   

المهمة  المواضيع  من  العديد 

األسرة  بمجاالت  المتعلقة 

والطفولة وحقوق ذوي اإلعاقة وكبار 

والرعاية  الفقر،  ومكافحة  السن، 

الملفات  من  وغيرها  االجتماعية، 

األخرى.

السفير 
اللنقاوي: 

جاءت 
لتحقيق 

أحد أهداف 
المنظمة 

وتعزيز قدراتها

استفزاز خطير لمشاعر ملياري مسلم

قطر تدين سماح السلطات الهولندية 
بتمزيق نسخة من المصحف

قطر  دولة  أدانت  قنا-   - الدوحة 

العبارات،  بأشد  واستنكرت 

الهولندية  السلطات  سماح 

المصحف  من  نسخة  بتمزيق 

الهاي  مدينة  في  الشريف 

هذه  أن  على  وشددت  الهولندية، 

عمال  تعد  الشنيعة  الواقعة 

خطيرا  واستفزازا  تحريضيا، 

مسلم  ملياري  من  أكثر  لمشاعر 

في العالم.

في  الخارجية،  وزارة  وحذرت   

السماح  أن  من  أمس،  بيان 

المصحف  على  التعدي  بتكرار 

التعبير  حرية  بذريعة  الشريف 

ويهدد  والعنف،  الكراهية  يؤجج 

قيم التعايش السلمي، ويكشف 

عن ازدواجية معايير مقيتة.

دولة  رفض  الوزارة،  وجددت   

خطاب  أشكال  لكافة  التام  قطر 

المعتقد  على  المبني  الكراهية 

والزج  الدين،  أو  العرق  أو 

الخالفات  في  بالمقدسات 

أن  من  حذرت  كما  السياسية، 

اإلسالم،  ضد  الكراهية  حمالت 

شهدا  »اإلسالموفوبيا«  وخطاب 

باستمرار  خطيرا  تصعيدا 

لتكرار  الممنهجة  الدعوات 

العالم،  في  المسلمين  استهداف 

دعوتها  السياق  هذا  في  وجددت 

تحمل  إلى  الدولي  للمجتمع 

الكراهية  لنبذ  مسؤولياته 

والعنف،  والتحريض  والتمييز 

مبادئ  إعالء  أهمية  على  وأكدت 

الحوار والتفاهم المشترك.

دولة  دعم  الوزارة،  جددت  كما   

التسامح  لقيم  الكامل  قطر 

وحرصها  المشترك،  والعيش 

والسلم  األمن  مبادئ  إرساء  على 

الحوار  طريق  عن  الدوليين 

والتفاهم.
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منظومة طورها فريق بحثي قطري - بلجيكي

رصد مبكر لمخاطر ناقالت البترول
تابع  بحثي  فريق  طور  قنا-  الدوحة- 

منظومة  خليفة  بن  حمد  لجامعة 

أماكن  ومراقبة  تحديد  على  تساعد 

في  النفط  لناقالت  المحتملة  الحوادث 

الخليج العربي.

وتساعد المنظومة التي طورتها جامعة 

حمد بن خليفة من خالل دراسة علمية 

سي  )يو  جامعة  مع  بالتعاون  أجرتها، 

لوفن( البلجيكية، على حماية المنشآت 

الساحلية الحيوية لتحلية مياه البحر 

الحوادث  مخاطر  من  الطاقة  وتصدير 

الخاصة بناقالت البترول.

وقال الدكتور عصام حجي كبير علماء 

ومدير أبحاث برنامج علوم األرض بمعهد 

التابع  والطاقة،  البيئة  لبحوث  قطر 

والمشرف  خليفة،  بن  حمد  لجامعة 

المشترك على الفريق العلمي للدراسة 

مع الدكتور إيمانويل هانريه من جامعة 

خاصة  تصريحات  في  لوفن،  سي  يو 

لوكالة األنباء القطرية )قنا( إن الدراسة 

العالية  المخاطر  ذات  األماكن  حددت 

على المنشآت الحيوية، والتي يجب أن 

نراقب فيها عن كثب أي عوامل طبيعية 

ناقالت  لحوادث  تؤدي  قد  بشرية  أو 

حماية  في  يساهم  قد  مما  البترول، 

البيئة البحرية من التلوث ويمنع إعاقة 

الغاز  لتصدير  الحيوية  المنشآت 

مياه  تحلية  ومرافق  المسال  الطبيعي 

هذه  أن  إلى  مشيرا  البالد،  في  البحر 

نماذج  تطوير  على  اعتمدت  الدراسة 

على  تعتمد  متطورة  رقمية  محاكات 

المائية  والتيارات  المالحية  الخرائط 

وتغيرات اتجاهات الرياح، لمدة خمس 

الحيوية  المواقع  وتحديد  سنوات 

لتحلية المياه وتصدير الغاز، فضال عن 

في  للنفط  ناقلة  ألف   14 لحركة  رصد 

من  السنوات،  هذه  خالل  الخليج  مياه 

أجل تحديد المواقع التي تجب مراقبتها 

بدقة لتفادي أي مخاطر وللمساهمة في 

من  للحد  واإلقليمية  المحلية  الجهود 

هذه المخاطر.

في  حديثا  نشرت  الدراسة  أن  وأضاف 

مجلة نيتشر لالستدامة العالمية وهي 

في  تنشر  قطر  وعن  قطرية  دراسة  أول 

وقد  الرصينة،  العلمية  المجلة  هذه 

خلصت إلى وجود منطقتين استوجبتا 

الصناعية  باألقمار  الدقيقة  المراقبة 

اإلقليمية  المياه  في  تقع  الرادارية 

شمالي قطر ومنطقة أخرى في جنوبها 

الشرقي، إلى جانب أماكن أخرى خارج 

بفعل  ولكن  القطرية  اإلقليمية  المياه 

تأثيرها  يظهر  المائية  والتيارات  الرياح 

إلى  مشيرا  القطرية،  السواحل  على 

أنه بناء على نتائج الدراسة فقد وقعت 

يو  وجامعة  خليفة  بن  حمد  جامعة 

تعاون  اتفاقية  البلجيكية،  لوفن  سي 

حوادث  لدراسة  الجاري  يناير  خالل 

من  المحتملة  النفطية  التسربات 

الجهود  في  للمساهمة  البترول  ناقالت 

والفعال  السريع  التعامل  في  الوطنية 

منعا  حدوثها،  حين  المخاطر  هذه  مع 

التحلية  ألي تعطيل في عمل محطات 

جانب  إلى  الطاقة،  تصدير  ومنشآت 

المناطق  لتحديد  الدراسة  استكمال 

في  وبحريا  بيئيا  للخطر  المعرضة 

حفاظا  العربي  بالخليج  أخرى  مناطق 

على سالمة المياه البحرية والتي يمكن 

نفطية  بقعا  تجرف  أن  المياه  لتيارات 

منها إلى المياه القطرية.

الدكتور  بها  قام  التي  الدراسة  إن  وقال 

بن  حمد  جامعة  من  حجي  عصام 

خليفة وفريق الدكتور إيمانويل هانريه 

البلجيكية  لوفن  سي  يو  جامعة  من 

ودكتوراة  ماجستير  باحثي  وضمت 

من الجامعة البلجيكية، هي األولى من 

وقوع  أماكن  تستشرف  حيث  نوعها، 

المنطقة  لوقاية  لمراقبتها،  الحوادث 

معينة،  تقنية  خالل  من  المخاطر،  من 

تعمل على حدوث إنذار مبكر النسكابات 

الدراسة  هذه  وراء  بأن  منوها  النفط، 

لحوادث  حلول  إيجاد  عن  البحث  كان 

في  كثيرا  تكررت  التي  البترول  ناقالت 

الفارطة في عدة مناطق،  القليلة  األعوام 

في  التسريبات  هذه  احتواء  ويصعب 

وتشكل  عميقة  غير  ألنها  الخليج  مياه 

التأثير  يستمر  ولذلك  مغلقا  بحرا 

أكثر؛  وقتا  النفطية  للتسربات  البيئي 

أن  قبل  معها  التعامل  يستوجب  مما 

وقبل  نسبيا  العميقة  المياه  في  تصل 

في  موضحا  الضحلة،  للمياه  تصل  أن 

مسار  تتوقع  الدراسة  أن  الصدد  هذا 

تسجيله  تم  ما  على  بناًء  الزيت  بقعة 

وحركة  المائية  التيارات  حركة  من 

من  وتتكرر  موسمية  إنها  حيث  الرياح، 

عام إلى عام.

وأضاف أن هذه الحوادث تؤثر على الثروة 

فموت  أيضا  البيئي  والتنوع  السمكية 

يجعل  المرجانية  والشعاب  الطحالب 

ألنها  التآكل  لخطر  معرضة  السواحل 

بمثابة حائط صد أول أمام نحر األمواج 

السفن  أغلب  أن  عن  فضال  للسواحل، 

العربية  المنطقة  من  ليست  العابرة 

ويصعب محاسبتها إذا تسببت في مثل 

هذه المخاطر.

وأكد الدكتور عصام حجي، أن الدراسة 

المبكر  االستعداد  ضرورة  على  تشدد 

لمثل هذه الحوادث حتى ال يكون هناك 

مؤكدا  الخليج،  لمنطقة  بيئي  تغير 

المعنية  الدراسات  استمرار  ضرورة 

والمناخية  البيئية  المخاطر  برصد 

المتزايدة في الخليج.

في مؤتمر الطاقة الكهروضوئية بميالنو

»بحوث البيئة« يستعرض 
االبتكارات المحلية

كما جاءت مشاركة المعهد بصفته 

الراعي الذهبي لهذا المؤتمر، الذي 

ُيعتبر أكبر منصة في العالم 

للبحوث والتطوير في مجال الطاقة 

الكهروضوئية.

ن المعهد من المشاركة في  وقد تمكَّ

العديد من الفعاليات العلمية خالل 

عام 2022 في إطار سعيه لتبادل 

المعرفة وتمكين علمائه وتوسيع نطاق 

وصول أبحاثهم، بما في ذلك المشاركة 

في هذا المؤتمر العالمي الذي استمر 

لخمسة أيام من خالل جناحه، 

باإلضافة إلى المشاركة في جلسات 

موازية مختلفة حول »تحديات إنتاج 

الطاقة الكهروضوئية وحلولها في 

البيئات الصحراوية«، حيث ركزت 

تلك الجلسات على تحسين إنتاج 

الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

في الظروف الصحراوية. وتحدثت 

الدكتورة فيرونيكا بيرموديز، مدير 

أبحاث أول بالمعهد، والدكتور خوان 

لوبيز جارسيا، وهو عالم أساسي 

ومدير برنامج البحوث بالمعهد، 

باإلضافة إلى العديد من خبراء المعهد 

في هذه الجلسات، فضاًل عن الدكتور 

أنطونيو سانفيليبو، كبير العلماء 

بالمعهد، والدكتور بن فيجيس، مدير 

برنامج البحوث.

وألقى الدكتور مارك فيرميرش، المدير 

التنفيذي للمعهد، محاضرة بعنوان 

»من الفكرة إلى المنتج: الدروس 

المستفادة والعقبات المحتملة التي 

تواجه التكنولوجيات الجديدة«، 

استند فيها إلى خبراته التخصصية 

الشخصية والقرارات االستراتيجية 

المتخذة لقيادة المعهد وتوجيهه 

نحو االضطالع بمهمة إجراء البحوث 

التطبيقية الموّجهة لتلبية احتياجات 

السوق، وإجراء البحوث التطبيقية.

وقد وفر المؤتمر فرصًة لخبراء الطاقة 

الشمسية في المعهد للقاء خبراء 

المجال ونظرائهم من الباحثين 

واستعراض العمل الجاري في مركز 

الطاقة بالمعهد، بما في ذلك البرامج 

والمشاريع المختلفة ذات الصلة 

بالطاقة الكهروضوئية. وترأس خبراء 

المعهد عدة جلسات وشاركوا بصفتهم 

متحدثين في جلسات أخرى، بينما 

شارك الدكتور لوبيز جارسيا، 

والدكتورة بيرموديز، في عضوية 

اللجنة العلمية بالمؤتمر.

وعلى صعيد آخر، شاركت 

الدكتورة بيرموديز في جلسة 

نقاشية بعنوان »قيادة المرأة 

ألبحاث الطاقة الكهروضوئية«، 

التي ناقشت التحديات والعقبات 

والدروس المستفادة وقصص نجاح 

القيادات النسائية في أبحاث الطاقة 

الكهروضوئية، كما شاركت في طاولة 

مستديرة.

استعرض معهد قطر لبحوث البيئة 
والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، 

كّل خبراته العلمية والتقنية في مجال 
الطاقة الشمسية خالل المؤتمر العالمي 

الثامن لتحويل الطاقة الكهروضوئية، الذي 
ُعقد في مدينة ميالنو بإيطاليا. 

بجائزة الشيخ حمد للترجمة

تكريم الفائزين »29« الجاري

تشهد الدوحة يوم 29 يناير الجاري، 

بجائزة  الفائزين  تكريم  حفل 

والتفاهم  للترجمة  حمد  الشيخ 

الدولي في نسختها الثامنة.

ويقام الحفل عقب اختتام فعاليات 

مؤتمر  من  التاسعة  النسخة 

»الترجمة وإشكاالت المثاقفة« الذي 

العربية  العالقات  منتدى  ينظمه 

و29   28 يوَمي  بالدوحة،  والدولية 

أكاديميين  بمشاركة  يناير، 

أنحاء  من  وباحثين  ومترجمين 

العالم.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين 

علمية،  جلسات  سّت  فيهما  ُتعَقد 

بينها:  من  المحاور،  من  عددًا 

العربية-   التركية،  الترجمة 

اللغات  من  العربية  والترجمة 

والرومانية  والفيتنامية  الكازاخية 

إندونيسيا  وبهاسا  والسواحلية 

ألعماله..  المؤلف  وترجمة  وإليها، 

ورواد  الذاتية،  الترجمة  وإشكاالت 

نصف  في  العربية  الترجمة 

تقييمية-  دراسات  األخير:  القرن 

تقويمية.

موضوعات  المؤتمر  يناقش  كما 

المفاهيم  بترجمة  تتصل 

والعربية  الغربية  الفلسفية 

األدب  روائع  وترجمة  المعاصرة، 

العالمي إلى العربية، والحاجة إلى 

إعادة ترجمتها )دانتي، سرفانتس، 

دوستويفسكي،  شكسبير، 

بيكيت،  جويس،  غوته،  بودلير، 

وأخطاء  باموك(،  حكمت، 

التراث  ترجمة  في  المستشرقين 

العربي وضرورة تصويبها،  الفكري 

الشريف  الحديث  وترجمات 

ترجمته،  إعادة  إلى  والحاجة 

وعثرات المترجمين وضرورة إيجاد 

إلجازة  متخصصة  علمية  هيئة 

والترجمة  النوعية،  الترجمات 

والذكاء  القواميس  وصناعة 

زمن  والترجمة  االصطناعي، 

الجوائح واألزمات والحروب.

قد  الجائزة  تسيير  لجنة  وكانت 

الفرز  انتهاء  سابق  وقت  في  أعلنت 

تقدمت  التي  للترشيحات  األولي 

الجائزة  إدارة  تلقت  إذ  للجائزة، 

 2022 لعام  الثامنة  بنسسختها 

عربية  دولة   33 من  مشاركات 

ومؤسسات  أفراًدا  تمثل  وأجنبية، 

معنية بالترجمة.

نسختها  في  للجائزة  وُرشحت 

مصر،  من:  أعمال  الثامنة 

اإلمارات،  ودولة  والسعودية، 

والصومال،  والسودان،  والجزائر، 

والكويت،  والعراق،  واألردن، 

وسلطنة  وتونس،  والمغرب، 

ُعمان، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، 

وهولندا،  وكندا،  وفرنسا،  وليبيا، 

ونيوزيلندا، ورومانيا، وإندونيسيا، 

وألمانيا،  وكازاخستان،  وتنزانيا، 

والواليات  المتحدة،  والمملكة 

وإيطاليا،  األميركية،  المتحدة 

وتركيا، والنيجر، وجنوب إفريقيا، 

وإسبانيا، ودولة قطر.

وشملت األعمال المترشحة ميادين 

ومن  المختلفة،  ة 
َّ

اإلنساني العلوم 

بينها: الدراسات اإلسالمية، واألدب، 

االجتماعية،  والعلوم  والفلسفة، 

والعلوم السياسية، والتاريخ.

الفياض،  د.حنان  وبحسب 

المتحدثة اإلعالمية باسم الجائزة، 

حّلت تركيا في المرتبة األولى من 

حيث عدد الترشيحات، تليها مصر 

والعراق  المغرب  ثم  والسعودية، 

الجنسيات  أما  قطر،  ودولة  واألردن 

فهي  الترشيحات،  تصدرت  التي 

والسعودية  والمصرية  التركية 

والسورية والعراقية واألردنية.

دوالر  مليوني  الجائزة  قيمة  وتبلغ 

التركية  اللغة  واعُتمدت  أميركي، 

رئيسة  لغًة  الثامن  الموسم  في 

التي  اإلنجليزية  بعد  ثانية، 

في  أولى  رئيسة  لغة  اعُتمدت 

واختيرت  الجائزة،  مواسم  جميع 

فئة  في  جديدة  لغات  خمس 

اإلنجاز.

التركية  اللغة  اختيار  وعن 

سبق  أن  بعد  مجددًا  ثانية  لغًة 

اختيارها في الموسم األول للجائزة 

)2015(، قالت الفياض إن هذا القرار 

من  يصدر  ما  تزايد  ضوء  في  جاء 

العربية  إلى  التركية  ترجمات من 

في  التركية  إلى  العربية  ومن 

السنوات األخيرة.

الترشيحات  أن  الفياض  وأكدت 

المعرفة  مسيرة  بأن  تبّشر  عمومًا 

حركة  وبأن  مستمرة،  اإلنسانية 

الحي  الميدان  تمثل  الترجمة 

بين  ينقطع  ال  الذي  والجسر 

حضارات الشعوب وثقافاتها.

{ د.حنان الفياض

الدوحة           $

أطلقتها »الدعوة« وتستمر »15« يومًا

دورة لتأهيل المؤذنين 
القطريين الجدد

األولــى  الــــدورة  فعاليات  انطلقت 

لــتــأهــيــل الــمــؤذنــيــن الــقــطــريــيــن 

والصالة،  الطهارة  فقه  في  الجدد 

واإلرشاد  الدعوة  إدارة  التي تنظمها 

والــشــؤون  ـــاف  األوق ـــوزارة  ب الديني 

مسارات  برنامج  ضمن  اإلسالمية 

بقاعة  الـــــدورة  وتـــقـــام  ومــــنــــارات، 

اإلمــــام محمد  الــتــدريــس بــجــامــع 

األسبوع  أيام  خالل  عبدالوهاب  بن 

ـــى الــخــمــيــس لــمــدة  مـــن األحــــد إل

صالة  بعد  مــن  يــومــيــًا،  ساعتين 

قبيل  وحـــتـــى  مــبــاشــرة  الــعــصــر 

صالة المغرب، وتستمر على مدى 

تختتم  حيث  يوما  عشر  خمسة 

في 9 فبراير.  

التأهيلية  الدورة  هذه  في  ويشارك 

الراغبين  مــن  قطريًا  مــؤذنــا   »11«

في تولي مهمة رفع األذان بمساجد 

ترشيحهم  تــم  والـــذيـــن  الـــدولـــة، 

الــمــســاجــد  إدارة  مـــع  ــاون  ــع ــت ــال ب

بالوزارة.

ويقدم الدورة فضيلة الشيخ محمد 

 30 لمدة  محمود  آل  عبداللطيف 

بابي  بشرح  يقوم  حيث  ساعة، 

كتاب  من  والصالة  الطهارة  فقه 

دليل الطالب لنيل المطالب.

المؤذنين  إعداد  دورة  وتأتي 

خطة  إطار  في  الجدد  القطريين 

إعداد  إلى  الرامية  األوقاف  وزارة 

بالعلوم  وتزويده  القطري  المؤذن 

هذه  ألداء  الالزمة  الشرعية 

المهمة، وتخريج دفعة جديدة من 

المؤهلين،  القطريين  المؤذنين 

التأهيلي  البرنامج  يركز  حيث 

المواد  على  ومنارات  لمسارات 

العقيدة،  في  األساسية  الشرعية 

موزعين  والتجويد،  والفقه، 

االرتقاء  بغية  دورات؛  ثالث  على 

لدى  المعرفية  الجوانب  بأهم 

المشاركين.

دورات  أن  ــــى  إل اإلشـــــــارة  تـــجـــدر 

واألئمة  المؤذنين  وتأهيل  إعـــداد 

على  تــقــام  القطريين  والــخــطــبــاء 

وإشــــراف  بتنظيم  الـــعـــام،  مــــدار 

اإلسالمية  والــعــلــوم  الــدعــوة  معهد 

واإلرشـــــاد  الـــدعـــوة  إلدارة  ــتــابــع  ال

الــدورات  هــذه  تعد  حيث  الديني، 

الرئيسية  واألنشطة  البرامج  أحد 

لتمكين  السنوية،  اإلدارة  لخطة 

القيام  ــن  م ــدد  ــج ال الــمــشــاركــيــن 

بالشكل  السامية  الوظيفة  بهذه 

ــوب شـــرعـــًا،  والــمــســتــوى الــمــطــل

والشؤون  األوقاف  وزارة  تولي  حيث 

لهذه  الكبيرة  الــرعــايــة  اإلســالمــيــة 

الفئة الهامة من شباب الوطن.

الدوحة           $
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اإنه مبوجب احلكم ال�سادر بجل�سة ٢٠٢٢/١٢/٢٥

يف الق�سية رقم ٢٠٢٠/٢٣٦٨ مدين كلي

فقد متت اأعمال الت�سفية

ل�سركة جمموعة را�س
 واملقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم ٤7٩٣٢

وانتهت مهمة امل�سفي وزالت ال�سخ�سية املعنوية
لل�سركة املذكورة نهائيًا

اإعالن �سهر انتهاء ت�سفية �سركة جمموعة را�س

وعىل من يرغب يف التسجيل إرسال ما ييل إلدارة املشرتيات يف مرصف قطر املركزي عىل 
)procurement@qcb.gov.qa( :االيميل

١. السجل التجاري وقيد املنشأة
٢. بيانات التواصل

٣. الخربة الفنية يف األعمال
٤. الكادر الفني واإلداري )ترفق السري الذاتية وشهادات التصنيف للكوادر إذا وجدت(

٥. شهادة تصنيف معتمدة من اإلدارة املختصة بوزارة املالية
٦. شهادة احصائية حديثة ال تتجاوز ثالثة أشهر صادرة من وزارة التنمية االدارية والعمل 

والشؤون االجتماعية للكادر االداري والعمالة
٧. قيمة املرشوعات التي سبق للرشكة تنفيذها مفصلة بقيمة وعدد العقود املنفذة داخل 

دولة قطر وخارجها خالل الخمس سنوات السابقة
٨. رخص مزاولة األعمال الفنية ذات الطبيعة التخصصية

٩. املقدرة املالية من خالل ميزانية مدققة
الستفساراتكم يرجى التواصل معنا عىل هاتف رقم: 44221312 أو عرب الربيد االلكرتوني:  

)procurement@qcb.gov.qa(

يعلن م�شرف قطر املركزي عن رغبته يف ت�شجيل ال�شركات يف 
�شجل املوردين للم�شاركة يف العطاءات اخلا�شة بامل�شرف يف 

املجاالت التالية:

ثانياً قطاع التوريد أوال: قطاع الخدمات

١. توريدات أجهزة ومستلزمات تقنية املعلومات
٢. توريدات أجهزة ومستلزمات الطباعة واالتصاالت

٣. توريدات أجهزة عد وإتالف النقود
٤. توريدات أجهزة األمن واملراقبة

٥. توريدات أجهزة السالمة
٦. توريدات الضيافة

٧. توريدات غذائية
٨. توريدات مواد النظافة

٩. توريدات القرطاسية
١٠. توريدات األثاث

العالقات  ومواد  واملطبوعات  الهدايا  توريد   .١١
العامة

١. الخدمات االستشارية
أ- االستشارات اإلدارية واالسرتاتيجية

ب- االستشارات الهندسية
ج- االستشارات القانونية

د- االستشارات التخصصية األخرى
٢. خدمات التدقيق الداخيل

٣. خدمات التدقيق الخارجي
وأنظمة  املعلومات  أنظمة  وصيانة  تطوير  أعمال   .٤

أمن املعلومات
٥. خدمات التأمني

٦. أعمال املقاوالت اإلنشائية
٧. أعمال صيانة املرافق والبنية التحتية

٨. أعمال صيانة أجهزة األمن واملراقبة والسالمة
وبنيتها  املعلومات  تقنية  أجهزة  صيانة  أعمال   .٩

التحتية
١٠. خدمات التدريب والتطوير
١١. خدمات تنظيم الفعاليات

١٢. خدمات األمن
١٣. خدمات الضيافة
١٤. خدمات النظافة

�إعـــــالن

في ميناء الدوحة.. »المواصالت«:

افتتاح مكتب تسجيل للوسائط البحرية

 

قـــال  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 

بـــن  صالـــح  الدكتـــور 

وكيـــل  المـــري  فطيـــس 

الوزارة المســـاعد لشؤون 

»إن  البحـــري:  النقـــل 

افتتاح هـــذا المكتب يأتي 

وزارة  خطـــط  إطـــار  فـــي 

الخاصــــــة  المواصـــــــات 

الخدمـــات  بتعزيـــز 

المقدمـــة للجمهور بقطاع 

النقـــل البحـــري من خال 

مكاتـــب  فـــي  التوســـع 

الوســـائط  تســـــــجيل 

الخارجيـــة،  البحريـــة 

بهـــدف تقريـــب الخدمات 

وتيســـير  الجمهـــور  مـــن 

حصولهم عليها«.

سيســـاهم  وأضــــــــاف: 

هـــذا المكتـــب أيضـــا فـــي 

تعزيـــز تكامـــل الخدمات 

الدوحـــة،  مينـــاء  فـــي 

الواجهـــة  يعتبـــر  الـــذي 

البحريـــة  الســـياحية 

للدولـــة وأحد أهـــم معالم 

القطـــاع  فـــي  الســـياحة 

البحـــري.

الـــوزارة  وكيـــل  وأكـــد 

النقل  لشــــؤون  المساعد 

وزارة  أن  علـــى  البحـــري 

ســـتواصل  المواصـــات 

بذل كافة الجهود لتقديم 

خدماتهـــا للجمهـــور علـــى 

أفضل وجه.. موضحا أن 

الوزارة تقدم حاليا نحو 28 

خدمـــة إلكترونيـــة خاصة 

الصغيــــرة  بالســـفن 

والكبيـــرة، وجـــاري العمل 

على تطويـــر وأتمتة كافة 

للوســــــائط  الخدمـــــــات 

الكبيرة  والسفن  البحرية 

والشـــهادات والتراخيـــص 

إلى  باإلضافـــة  البحريـــة، 

عمـــل تطبيـــق إلكترونـــي 

المعامـــــــــات  لجميــــــــع 

البحريــــــة  والخدمــــــــات 

المقدمـــة للجمهـــور وماك 

والشــــركات  الســــــفن 

عـــن  فضـــا  البحريـــة، 

خدمـــات  مكتـــب  افتتـــاح 

الوسائط  لتســـجيل  آخر 

البحرية   في  الوكرة.

إلـــى  اإلشـــــــــارة  تجـــــــدر 

المواصـــات  وزارة  أن 

تســـجيل  مكاتـــب  توفـــر 

فـــي  البحريـــة  للوســـائط 

كل مـــن الخور والرويس، 

المكتـــب  إلـــى  باإلضافـــة 

الرئيسي في مقر الوزارة.

ناقشه منتدى دافوس

دور فاعل للمرأة في المونديال

اإلرث  جوانب  الندوة  واستعرضت 

يعود  والذي   ،2022 قطر  لمونديال 

في  والمجتمعات  األفراد  على  بالنفع 

قطر وخارجها، والدور البارز للكفاءات 

النسائية على طريق اإلعداد للحدث 

بتتويج  اختتم  الذي  التاريخي، 

في  للعالم  بطًا  األرجنتين  منتخب 

استاد لوسيل الشهر الماضي.

مشاركتها  خال  النعيمي  وأشادت 

تنظيم  في  المرأة  بجهود  الندوة،  في 

أن  إلى  مشيرة  التاريخي،  الحدث 

البطولة شّكلت منبرًا إلبداع المرأة في 

كما ساعدت في  المجاالت،  مختلف 

تحفيز التنمية البشرية واالجتماعية 

واالقتصادية والبيئية في قطر والشرق 

األوسط والعالم العربي.

عملت  التي  النعيمي،  وأضافت 

من  ألكثر  العالم  كأس  فريق  ضمن 

تطورًا  قطر  »تشهد  سنوات:  عشر 

كبيرًا على صعيد الدور الذي تلعبه 

حيث  من  الرياضة،  قطاع  في  المرأة 

وقد  واإلدارة،  والتنظيم  الممارسة 

تخصيص  على  الدولة  حرصت 

استثمارات هائلة في قطاع التعليم، 

لتكافؤ  المجال  أتاح  الذي  األمر 

البشرية  الكفاءات  وتطوير  الفرص 

على المدى الطويل«.

في  بزمياتي  »أفخر  وتابعت: 

قدرة  أكدن  والاتي  العليا،  اللجنة 

بفاعلية  المشاركة  على  المرأة 

األحداث  هذه  مثل  تنظيم  في 

يشغلن  منهن  والكثير  التاريخية، 

بمهارات  ويتمتعن  عليا،  مناصب 

قيادية متميزة«.

الحديث  في  النعيمي  وتطرقت 

المبهر،  الجيل  مؤسسة  عن 

واإلنساني  االجتماعي  اإلرث  برنامج 

والتي   ،2022 قطر  لمونديال 

قطر  ملف  إعداد  خال  تأسست 

وتستفيد  العالم،  كأس  الستضافة 

أجل  من  القدم  كرة  برنامج  من 

تغييرات  إحداث  في  التنمية، 

إيجابية في المجتمع، ونجحت في 

إلى  وأنشطتها  بمبادراتها  الوصول 

في  بمن  مستفيد،  مليون  من  أكثر 

ذلك الفتيات والسيدات، في 35 دولة 

من أنحاء العالم.

أثرًا  المؤسسة  »تركت  وقالت: 

كبيرًا على أكثر من مليون شخص 

توفر  حيث  والعالم،  المنطقة  في 

لتعلم  للشباب  آمنة  مساحات 

من  األساسية  الحياتية  المهارات 

العمل  مثل  القدم،  كرة  خال 

الفاعلة  والقيادة  الجماعي 

دورًا  المرأة  وتلعب  والمساواة. 

يؤكد  ما  المؤسسة،  في  محوريًا 

الجنسين،  بين  بالمساواة  التزامنا 

الجهود  استثمار  على  وحرصنا 

تنظيم  خال  للمرأة  األساسية 

أفضل نسخة من كأس العالم«.

النعيمي: البطولة 
شّكلت منبرًا إلبداعها 
في مختلف المجاالت

الدوحة- قنا- شهدت الدورة الثالثة 
والخمسون من المنتدى االقتصادي 

العالمي، في مدينة دافوس السويسرية، 
تسليط الضوء على الدور الفاعل الذي 
لعبته المرأة في تنظيم كأس العالم 

FIFA قطر 2022، وذلك خالل ندوة حوارية 
عقدت خالل المنتدى.. وشاركت السيدة 
فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي إلدارة 

االتصال واإلعالم باللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، في الندوة التي نظمتها مؤسسة 

المرأة العالمية، حيث جرى تكريمها 
كأحد النماذج القيادية النسائية الملهمة، 

من خالل منحها الجائزة العالمية للمرأة 
المتميزة، تقديرًا للدور المحوري الذي 
لعبته في تنظيم النسخة األولى من 
مونديال كرة القدم في العالم العربي.

الدوحة- قنا- افتتحت 
وزارة المواصالت 

أمس، مكتب تسجيل 
الوسائط البحرية في 

ميناء الدوحة، لتقديم 
خدمات تسجيل 

وتجديد التسجيل ونقل 
الملكية وإصدار كافة 

الشهادات الخاصـة 
بالسـفن الصغيرة، 

بحضور عدد من 
مسؤولي جهات النقل 

البحري في الدولة.
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تتقدم

القيـــادة العــامـــة

من�ســوبي  وجميــع  واأفــراد  �ســف  و�سبــاط  �سبــاط 

القوات امل�سلحة القطرية
بخال�ص �لعز�ء وعظيم �ملو��ساة �إىل

املقـــــدم

عادل ح�سني حممد ن�سار
 بوفاة �ملغفور له �إن �ساء �هلل

�أخيــــــه
�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته

ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

$ تنشر التقويم األكاديمي للعام المقبل

بدء الدراسة بجامعة قطر »27« أغسطس

أصدرت جامعة قطر النسخة المبدئية 

الدراسي  للعام  االكاديمي  للتقويم 

يشتمل  والذي   2024  /  2023 المقبل 

الدراسي  الفصل  بدء  مواعيد  على 

واإلجازات  النهائية  واالمتحانات 

المبكر  التسجيل  جانب  إلى  الرسمية 

ومواعيد الحذف واإلضافة.

 »$« تنشره  الذي  للتقويم  ووفقا   

الدراسي  الفصل  بداية  ستكون 

والعضاء  أغسطس   13 في  لالداريين 

أغسطس   20 في  التدريس  هيئة 

يوم   2023 لخريف  الدراسة  وبداية 

وستكون  اغسطس   27 الموافق  األحد 

الخميس  واإلضافة  الحذف  فترة  نهاية 

31 أغسطس، كما اعلنت الجامعة ان 
آخر موعد لالنسحاب من مقرر دراسي 

في اكتوبر،، وسيكون اخر يوم للفصل 

ان  على   2023 ديسمبر   7 في  الدراسى 

 10 النهائية  االمتحانات  بداية  تكون 

ديسمبر وتستمر حتى 21 ديسمبر.

تم  التي  األكاديمية  للمواعيد  ووفقا   

الشتاء  فصل  بداية  فإن  عنها  اإلعالن 

بعد  وذلك  ديسمبر   24 خالل  ستكون 

الغائه العام الماضي بسبب تزامنه مع 

استضافة قطر للمونديال. 

»فصل الربيع« 

الدراسي  الفصل  بداية  وستكون 

 2024 لربيع  التدريس  هيئة  ألعضاء 

 21 االحد  الدراسة  وبداية  يناير   14 في 

واالضافة  الحذف  فترة  ونهاية  يناير 

الخميس 25 يناير 2024، وسيكون آخر 

وبداية   ،2024 مايو   9 الدراسة  في  يوم 

12 مايو وحتى  النهائية من  االمتحانات 

23 مايو.

»فصول الصيف«

فصول  عن  االكاديمي  للتقويم  ووفقا 

ستبدأ   3 وصيف   2 وصيف   1 صيف 

وهو  المقبل  يونيو   2 في  بها  الدراسة 

الصيفية  االجازة  بداية  يوم  نفس 

التدريس، على أن يكون  العضاء هيئة 

آخر يوم في الدراسة في )فصل صيف 1( 

7 يوليو وفي فصل )صيف 2( 18 يوليو، 
وفصل )صيف 3( في 7 يوليو.

قطر  جامعة  وضعت  بالذكر  جدير 

تتضمن  التي  األكاديمية  خطتها 

البرامج والتخصصات التي ستطرح في 

الجامعة حتى خريف 2024، وحرصت 

التخطيط  عملية  تكون  أن  الجامعة 

للتأكد  ومرنة  مستمرة  األكاديمي 

والطلب،  االحتياجات  مع  توافقها  من 

ومواءمتها مع خريطة التعليم العالي في 

الدولة، وأفضل الممارسات الدولية.

التخطيط  مراجعة  المقرر  ومن 

في  القادمتين  للسنتين  األكاديمي 

خطة  ووضع  القادم،  الخريف  فصل 

التي  والتخصصات  للبرامج  جديدة 

حتى   2025 خريف  من  ابتداء  ستطرح 

خريف 2029، وتعد آلية مراجعة الخطة 

األكاديمية كل عامين ضمانة حقيقية 

الجامعة،  إدارة  تتمكن  خاللها  من 

من  التأكد  من  مؤسسية،  وبطريقة 

اإلستراتيجية  الخطة  مع  توافقها 

االتجاهات  وكذلك  والدولة،  للجامعة 

الحديثة في حقول المعرفة المختلفة.

»االعتماد االكاديمي«

الذي  األكاديمي  لالعتماد  وبالنسبة 

البرامج  مخرجات  لجودة  مؤشرا  يعد 

الجامعة؛  تطرحها  التي  األكاديمية 

األكاديمي  التخطيط  مكتب  فيقوم 

االعتمادات  بمراجعة  الجودة  وضمان 

المؤسسية  أو  البرامجية  األكاديمية 

ولدى  الكليات.  مع  األكاديمية  للبرامج 

بين  موزعا  اعتمادًا   26 حاليا  الجامعة 

ومن  والمؤسسي  البرامجي  االعتماد 

قبل 20 مؤسسة لالعتماد األكاديمي.

المؤسسة  األكاديمي  االعتماد  ويّمكن 

من معرفة نقاط قوتها وضعفها والفرص 

مراجعة  عملية  خالل  من  المتوفرة 

حسنة االطالع تحدد مجاالت التخطيط 

الزمالة  وتعزز  الموارد  وتوزيع  الداخلي 

داخل الجامعة.

وبناءًا على النتائج تقدم العملية لهيئات 

لتمويل  موضوعية  بيانات  التمويل 

األكاديمية  المؤسسات  وتحث  األداء 

ومقاربات  نظريات  تطبيق  على 

تقدم  كما  وعصرية،  مبتكرة  تعليمية 

على  القدرة  التعليمية  للمؤسسات 

وتقدم  والهوية،  االتجاهات  تحديد 

للمجتمع معلومات موثقة ودقيقة حول 

الجامعة،  تقدمه  الذي  التعليم  جودة 

المعلومات  إلى  الوصول  في  وتشارك 

الخاصة بجودة التعليم المقدم للطلبة 

المرشحين للتعيين أو استالم وظائف 

جديدة مع أصحاب العمل.

األكاديمية  البرامج  عدد  ويبلغ   

برنامج   50 حاليًا  قطر  جامعة  في 

عليا  دراسات  برنامج  و46  بكالوريوس 

والتخصصات  البرامج  عدد  ويزيد 

األكاديمي  التخطيط  حسب  سنويًا 

لجامعة قطر.

محمد أبوحجركتب

آخر يوم
للفصل الدراسي
خريف »2023«..

»7« ديسمبر المقبل

بداية االمتحانات 
النهائية »10« ديسمبر 

وحتى »21« ديسمبر



تنظيم  إلى  السياق  هذا  في  زمالءه 

لتحقيق  والعمل  الدراسة  بين  الوقت 

التفوق والتمّيز العلمي.

الخريج  وصف  السياق  ذات  وفي 

أمن  بكالوريوس   - البدر  عبدالله 

بالهدف  التخرج  بيوم  سيبراني، 

مشيرًا  لتحقيقه،  سعى  طالما  الذي 

الفرص  من  االستفادة  ضرورة  إلى 

تتناسب  والتي  الكلية،  تقدمها  التي 

في  موجًها  شخص،  كل  ظروف  مع 

الكلية،  إلدارة  الشكر  السياق،  هذا 

توفير  على  التدريسية،  وهيئتها 

في  ساعدته  التي  الظروف  جميع 

من  ان  على  مؤكدًا  دراسته؛  استكمال 

التعليم  نظام  الكلية  تقدمه  ما  أفضل 

المدمج، الذي يلبي احتياجات الطالب 

العاملين في قطاعات مهنية مختلفة.

ناصر  مريم  الخريجة  قالت  كما 

العلوم  في  المشارك  الدبلوم  الخوري، 

أشعر  المعلومات:  تكنولوجيا  في 

بعد  اإلنجاز،  بهذا  والفخر  بالسرور 

والذي  والدراسة،  الجهد  من  الكثير 

عاٍل،  معدٍل  تحقيق  نتيجته  كانت 

لم  التي  الكلية،  قبل  من  وتكريمي 

واألكاديمي  اإلداري  طاقمها  يدخر 

لتحقيق  المساعدة  تقديم  في  جهًدا 

الجامعية،  دراستي  بمتابعة  حلمي 

الحلم  الستكمال  مستقباًل  وأخطط 

على  بالحصول  المجتمع  كلية  عبر 

األمن  في  العلوم  بكالوريوس  درجة 

ثم  ومن  الشبكات،  وأمن  السيبراني 

العمل لخدمة وطني الغالي قطر.

الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  وقال 

حابه  في  تغريدة  عبر  الداخلية  ووزير 

اليوم  »شهدت  »تويتر«  على  الرسمي 

)أمس( حفل تخريج دفعة جديدة من 

كليةالمجتمع. طلبة 

للخريجات  أتمنى  معاليه:  وتابع 

حياتهم  في  التوفيق  والخريجين 

وخدمة وطنهم«.

دفعة  أول  تخريج  الحفل  شهد  وقد 

العلوم  بكالوريوس  شهادة  حاملي  من 

اللوجستية  الخدمات  إدارة  في 

طالًبا   86 عددهم  والبالغ  واإلمدادات، 

شهادة  حاملي  من  دفعة  وأول  وطالبة؛ 

تكنولوجيا  في  العلوم  بكالوريوس 

الهندسة الميكانيكية، والبالغ عددهم 

من  دفعة  وأول  وخريجة،  خريًجا   11
إدارة  في  المشارك  الدبلوم  حاملي 

المدمج،  التعليم  بنظام  األعمال 

والبالغ عددهم 41 خريًجا وخريجة. 

خالد  الدكتور  وّجه  المناسبة،  وبهذه 

المجتمع،  كلية  رئيس  الحر،  محمد 

التهنئة  الحفل،  خالل  كلمته  في 

معرًبا  والخريجات،  الخريجين  إلى 

ألقى  كما  اإلنجاز،  بهذا  سعادته  عن 

الضوء على الجهود التي بذلتها الكلية 

خالل العام الماضي، ومن بينها تقييم 

تتضمن  التي  األكاديمية،  برامجها 

تصميمها  تم  متنوًعا  برنامًجا   20
العمل،  سوق  الحتياجات  وفًقا 

داخل  المعنية  األطراف  مع  بالتعاون 

إجراء  إلى  باإلضافة  وخارجها؛  الكلية 

على  كليات  عدة  مع  مقارنة  دراسة 

وذلك  والدولي،  اإلقليمي  المستويين 

معاييرها  لرفع  الكلية  جهود  إطار  في 

األكاديمية وتعزيز جودة برامجها.

في  جهًدا  تدخر  لم  الكلية  أن  وأكد 

الطالبية  خدماتها  تعزيز  سبيل 

تعليمية  بيئة  وتوفير  واألكاديمية، 

استقطاب  على  عملت  كما  محفزة. 

األكاديمية  الكفاءات  من  المزيد 

في  والتوسع  المتخصصة،  واإلدارية 

اإلقبال  الستيعاب  التعليمية  مبانيها 

عدد  وصول  مع  برامجها  على  المتزايد 

طالب   8400 قرابة  إلى  فيها  الطالب 

إحدى  الكلية  ُتعد  حيث  وطالبة، 

الجاذبة  العالي  التعليم  مؤسسات 

إلى  تصل  بنسبة  القطريين  للطلبة 

القطريين  الطلبة  إجمالي  من   %  20
العالي. بالتعليم  الملتحقين 

كلية  بأن  اليوم  »نفتخر  وأضاف: 

منذ  منحت،  قد  قطر  في  المجتمع 

2010، ما يزيد على  تأسيسها في عام 

5400 درجة علمية، كما كانت الكلية 
خالله  من  عبر  الذي  الجسر  بمثابة 

وطالبة  طالب   3200 على  يزيد  ما 

بجامعات  العالي  تعليمهم  الستكمال 

وهو  قطر،  جامعة  رأسها  وعلى  أخرى، 

ما يعكس إيماننا الراسخ بأن اإلنسان 

والتزامنا  وهدفها،  التنمية  أساس  هو 

وأن  الوطنية  األولويات  بدعم  الدائم 

تحقيق  في  فاعاًل  مساهًما  نكون 

المستدامة«. التنمية 

إلى  كلمته،  ختام  في  الحر،  د.  وأشار 

شراكاتها  توسيع  إلى  الكلية  سعي 

من  واالستراتيجية  األكاديمية 

االتفاقيات  من  مجموعة  عقد  خالل 

إلى  تهدف  التي  التفاهم  ومذكرات 

جهة،  من  األكاديمي  التعاون  تعزيز 

التنمية  تحقيق  في  والمساهمة 

المستدامة  واالجتماعية  البشرية 

توقيع  بينها:  ومن  أخرى.  جهة  من 

لوسيل،  جامعة  مع  تجسير  اتفاقية 

الكلية  طلبة  استكمال  تيسير  بهدف 

البكالوريوس  برامج  بأحد  لدراستهم 

الجامعة؛ وتوقيع مذكرة  التي تقدمها 

وافتتاح  الشرطة،  معهد  مع  تفاهم 

لتقنية  »هواوي«  أكاديمية  مختبر 

الكلية،  داخل  واالتصاالت  المعلومات 

مركز  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  وأيًضا 

بورصة  مع  وأخرى  التطوعي،  قطر 

اتفاقية  توقيع  إلى  أشار  كما  قطر، 

لنزالء  ُتتيح  الداخلية  وزارة  مع  تعاون 

استكمال  العقابية  المؤسسات 

وأوضح  بالكلية،  الجامعي  تعليمهم 

العقابية  المؤسسات  من  طالًبا   23 أن 

بالفعل  التحقوا  قد  واإلصالحية 

بالبرنامج التأسيسي في الكلية.

عن  نيابة  معبرة  كلمة  وفي 

صباح  الخريجة  أعربت  الخريجين، 

في  اآلداب  بكالوريوس  العجي،  علي 

الكبيرة  سعادتهم  عن  العامة،  اإلدارة 

سنوات  بعد  الحلم  هذا  بتحقيق 

خريجي  واصفة  واالجتهاد،  الجد  من 

بالحالمين،  عشرة  الحادية  الدفعة 

الذين عبروا إلى طموحاتهم عبر بوابة 

لهم  أتاحت  التي  المجتمع،  كلية 

الجامعي  تعليمهم  استكمال  فرصة 

تعليمية  مسارات  إتاحة  خالل  من 

ومشاغل  العمل  أعباء  تناسب  مرنة 

الحياة.

نحمل  وزمالئي  »أنا  قائلة،  وأضافت 

إلى  بانتمائنا  واالعتزاز  الفخر  مشاعر 

هذه الكلية العظيمة، التي تعلمنا في 

ونهلنا  ومختبراتها،  الدراسية،  قاعاتها 

ترسم  علوًما  العلمية،  مناهجها  من 

لرفع  وتميًزا،  تفوًقا  مثابرُتنا  عبرها 

ميادين  في  عالًيا  قطر  واسم  أسمائنا 

شكًرا  لذلك  العمل،  وساحات  العلم 

جانبنا  إلى  وقف  من  لكل  القلب  من 

أعضاء  من  الصعوبات  جميع  لتجاوز 

الهيئتين التدريسية واإلدارية«.

من  عشرة  الحادية  الدفعة  وتضم 

 929 المجتمع في قطر  خريجي كلية 

الخريجين  من   307( وطنية  كفاءة 

و622 من الخريجات( ضمن القطاعات 

شهد  حيث  الثالثة،  األكاديمية 

 591 تخريج  اإلدارية  العلوم  قطاع 

اآلداب  قطاع  وفي  وخريجًة،  خريًجا 

 213 الخريجين  عدد  بلغ  والفنون 

العلوم  أما في قطاع  خريًجا وخريجًة، 

 125 تخريج  تم  فقد  والتكنولوجيا 

خريجو  عبر  وقد  وخريجًة،  خريًجا 

طالب  من  عشرة  الحادية  الدفعة 

قطر  في  المجتمع  كلية  وطالبات 

وفخرهم  بتخرجهم  سعادتهم  عن 

بتحقيق هذا اإلنجاز.

هاشم  عبدالله  عمار  الخريج  أكد 

الكلمات  أن  عامة،  إدارة  بكالوريوس 

بهذا  فرحه  عن  التعبير  عن  تعجز 

الجد  من  سنوات  بعد  التخرج، 

واالجتهاد، لكونه أولى خطوات النجاح 

أن  إلى  الفًتا  العملية،  الحياة  في 

المتميز،  التخصص  هذا  من  التخرج 

كان حلًما راوده، وقد تحقق اليوم. 

المجتمع،  كلية  بدور  الخريج  وأشاد 

إتاحة  من  للمواطنين  تقدمه  وما 

باستكمال  يرغب  لمن  الفرصة 

التطور  لتحقيق  التعليمية؛  مسيرته 

الوظيفي والمعرفي، موجًها الشكر إلى 

بذلوه  لما  واإلداري؛  األكاديمي  الكادر 

من  الطالب  لتمكين  مقدرة،  جهود  من 

استمرارية  على  وتحفيزهم  المعرفة، 

ما  أن  إلى  مشيًرا  الحياة،  مدى  التعلم 

تعلمه من علوم ومهارات خالل سنوات 

سيستخدمه  الكلية،  في  الدراسة 

المؤسسية،  الكفاءة  مستوى  رفع  في 

وتحقيق النفع العام. 

سالم  الخريج  أعرب  جانبه  من 

سيبراني،  أمن  بكالوريوس  المانع- 

أنجزه  ما  بكل  وفرحه  سعادته  عن 

واصفًا  التعليمية،  مسيرته  خالل 

تحقيق  فرحة  بأنها  التخرج،  فرحة 

فرحة  انتظاره،  طال  الذي  الحلم 

من  مرحلة  بعد  للهدف  الوصول 

بمرحلة  للبدء  واإلصرار؛  االجتهاد 

مشيرًا  العملية،  الحياة  من  جديدة 

تحقيق  في  الكبير  الكلية  دور  إلى 

منذ  إليه  يطمح  كان  الذي  حلمه، 

الصغر.

وقال الخريج ان الكلية وفرت له دراسة 

عن  فضاًل  يحبه،  الذي  التخصص 

في  الطالب  تسجيل  عملية  تسهيل 

فيها،  يرغبون  التي  التخصصات 

التدريس  أساتذة  أفضل  واستقطاب 

وطرح  بعلومهم،  المتخصصين 

الذي  األمر  التعليم،  مناهج  أفضل 

إلى  يسعون  الخريجين  يجعل 

بشكل  وعملًيا  علمًيا  قدراتهم  تطوير 

تخصصهم  في  والتعمق  أكبر، 

داعيًا  جديدة،  مهارات  الكتشاف 
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هاشم: تحقق لمنتسبيها 
التطور الوظيفي والمعرفي

البدر: نظام التعليم المدمج يالئم 
ظروف العديد من الموظفين

معـاليـه تمنى للخريجـات والخريجين التـــــــــــــــــــــــــــوفيق فـي حـيـاتـهـم وخـدمــة وطــنـهـم

رئيس الوزراء يشهد حفـــــــل تخـريج كلية المجتـمع

{ مريم الخوري { سالم المانع{ عبدالله البدر{ د. خالد الحر { عمار عبدالله هاشم

العجي: وفرت فرصة 
استكمال التعليم الجامعي

الخوري: 
سأستمر 
بالدراسة 
للحصول 
على درجة 

بكالوريوس

المانع: تعلمنا على أيدي أفضل 
األساتذة المتخصصين بعلومهم

كتب - محمد الجعبري - قنا - شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة، 

دفعة 2022، من طالب وطالبات كلية المجتمع حملة الدبلوم والبكالوريوس.
وكرم معاليه الخريجين المتميزين، فيما سلم رئيس الكلية الشهادات 

للخريجين والخريجات، والبالغ عددهم 929 طالبا وطالبة من مختلف 
التخصصات.  حضر الحفل، الذي أقيم في صالة لوسيل الرياضية مساء أمس، 

سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب 
السعادة الشيوخ والوزراء واألكاديميين وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور 

الخريجين والخريجات.
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على موقع وزارة التربية والتعليم

تدشين صفحة إلكترونية
لدور الحضانة

ن قطاع شؤون التعليم الخاص  دشَّ

والتعليم  والتعليم  التربية  ــوزارة  ب

الــحــضــانــة  دور  صــفــحــة  الـــعـــالـــي 

ــــوزارة  ــي ل ــرون ــت ــك ــوقــع اإلل ــم عــلــى ال

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

ــدد  ــى ع ــل ــت الــصــفــحــة ع ــل ــم ــت واش

مــــن األقــــســــام 

ـــة  ـــرئـــيـــســـي ال

والتي  ة،  المهمَّ

تــفــتــح نـــافـــذة 

مع  ــتــواصــل  ــل ل

الجمهور  عامة 

وأولياء األمور.

أن  كـــــــــمـــــــــا 

الـــــصـــــفـــــحـــــة 

ــزائــريــن،  ال لــكــل  اآلن  مــنــذ  مــتــاحــة 

إلى  والــوصــول  واالسترشاد  لالطالع 

المتعلقة  الـــضـــروريـــة  الــخــدمــات 

ــواب  ــن أبـــرز أب بـــدور الــحــضــانــة، وم

الصفحة: »نبذة عن دور الحضانة، 

وترخيص دور الحضانة، واإلشراف 

والرقابة على دور الحضانة، وقائمة 

يقًظا،  كن  ومبادرة  الحضانة،  دور 

وتواصل معنا«.

على  االطالع  الصفحة  لزائر  ويمكن 

قطر،  دولة  في  الحضانة  دور  قائمة 

دار  فيها  بما   ،)179( عددها  والبالغ 

الستقبال  مخصصة  حضانة 

االحتياجات  ذوي  من  األطفال 

كل  معرفة  يمكنه  كما  الخاصة، 

المطلوبة  بالمستندات  يتعلق  ما 

دور  بتراخيص  المتعلقة  والنماذج 

 . نة لحضا ا

أوضحت  وقد 

ة  ر كتو لد ا

محمد  رانية 

إدارة  مدير 

الحضانة  دور 

الصفحة  أن 

أيًضا  تحتوي 

باب  على 

يقًظا«،  »كن  لمبادرة  مخصص 

والتي تهدف إلى القضاء على ظاهرة 

من  المرخصة  غير  الحضانات 

للمساءلة  وإخضاعها  الوزارة،  قبل 

وسالمة  أمن  يضمن  بما  القانونية، 

مع  التواصل  يمكن  حيث  األطفال، 

أي  عن  واإلبالغ  الحضانة  دور  إدارة 

حضانة غير مرخصة من خاللها.

{ صورة صفحة حضانة

الدوحة          $

بنسخته الـ »54«

مشاركة قطرية في معرض القاهرة للكتاب
قطر  دولة  تشارك  قنا-  الدوحة- 

دور  من  وعدد  الثقافة  بوزارة  ممثلة 

ودار  الوتد  دار  القطرية، منها  النشر 

الدورة  جامعة حمد بن خليفة، في 

الدولي  القاهرة  معرض  من   54
للكتاب التي ستنطلق اليوم األربعاء 

تحت شعار »على اسم مصر.. معا 

نقرأ - نفكر - نبدع« وتستمر حتى 

6 فبراير المقبل.
على  حرصًا  الوزارة  مشاركة  وتأتي 

التواجد في معارض الكتب الدولية 

اإلنتاج  لعرض  فرصة  تعتبر  التي 

عريض  لجمهور  القطري  الفكري 

التطور  على  للتعرف  القراء  من 

بدولة  النشر  صناعة  في  المستمر 

التعاون  تعزيز  إلى  إضافة  قطر، 

في  العاملين  مع  الخبرات  وتبادل 

مجال الثقافة وصناعة النشر.

المدير  شبارو  بشار  السيد  وقال 

بن  حمد  جامعة  لدار  التنفيذي 

لوكالة  تصريح  في  للنشر  خليفة 

دار  »تشارك  »قنا«:  القطرية  األنباء 

للنشر  خليفة  بن  حمد  جامعة 

للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  في 

بتقديم  المستمر  التزامها  إطار  في 

للجمهور  المنشورة  األعمال  أرقى 

العربي والعالمي، نظًرا ألن معرض 

الكتب  معارض  أكبر  أحد  القاهرة 

قاعات  ويضم  المنطقة،  في  وأقدمها 

عرض ضخمة تتسع لكم هائل من 

العالم،  أنحاء  شتى  من  الناشرين 

ويفسح المجال للتواصل مع جمهور 

الثقافة  ِحلق  حول  والتفافهم  القراء 

واألدب«.

على  الدار  »تحرص  وأضاف، 

العربية،  المواهب  دعم  مواصلة 

والتقدير  االهتمام  من  مزيًدا  وتولي 

خالل  من  العربي  والسرد  لألدب 

بلدان  في  الفاعل  وجودها  إثبات 

في  بالتواجد  وتهتم  إفريقيا، 

أنحاء  بمختلف  الكتب  معارض 

بحضورنا  لنفخر  وإننا  العالم، 

الثقافية  الساحة  على  الفاعل 

المزيد  يجتذب  والذي  اإلقليمية، 

المحليين  القراء  مع  التفاعل  من 

لمعارض  دورة  كل  مع  والعرب 

الكتب«.

دائم  بشكل  الدار  تسعى  وأوضح، 

إصداراتها  مجموعة  لتحديث 

بلغات  للجمهور  المعروضة 

علم  في  كتب  منها  مختلفة، 

قصص  في  وأخرى  النفس، 

من  العديد  إلى  إضافة  النجاح، 

األعمال األدبية الكالسيكية.

الرفاعي  أميرة  قالت  جهتها،  من 

الوتد  دار  في  مبيعات  مسؤول 

تأتي  »قنا«:  لـ  مماثل  تصريح  في 

عنوانا   20 بعرض  الدار  مشاركة 

القاهرة  معرض  في  إصداراتها  من 

وزارة  جناح  عبر  للكتاب  الدولي 

أصدرت  الدار  أن  إلى  الفتة  الثقافة، 

المتنوعة  الكتب  من  العديد  مؤخرا 

وقصص  والرواية،  القانون،  في 

معتبرة  أيضا،  وغيرها  األطفال 

المعرض  هذا  مثل  في  التواجد 

القارئ  تعريف  في  يسهم  الدولي 

وتوطيد  الدار  بإصدارات  العربي 

العالقة الثقافية بين الُكتاب والقارئ 

فعاليات  في  ويشارك  العربي. 

دولة  و51  ناشرًا   1047 المعرض 

فعالية   500 هامشه  على  وتقام 

من  مجموعة  بحضور  ثقافية، 

أحدث  لمناقشة  والكتاب  الشعراء 

اإلصدارات.

{ أرشيفية - معرض القاهرة للكتاب

وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  كرمت 

مبادرة  في  الفائزين  الطالب  أمس،  المجتمع، 

في  ُعقد  والذي  قطر«،  على  الضوء  »تسليط 

التعليمية(،  المدينة  طالب  )مركز  ُملتقى 

علي  بنت  بثينة  السيدة  سعادة  بحضور 

والتعليم  التربية  وزير  النعيمي،  الجبر 

العالي.   مبادرة »تسليط الضوء على  والتعليم 

قطر  مؤسسة  بين  مشتركة  مبادرة  هي  قطر« 

ومنظمة HundrED، تهدف إلى اكتشاف ونشر 

التربويين  ابتكارات  ألمع  من  مختارة  مجموعة 

من دولة قطر والموجهة لمراحل التعليم ما قبل 

الجامعي.

وعبرت  الفائزين  سعادتها  هنأت  اإلطار  هذا  وفي 

الطلبة  بابتكارات  وسعادتها  فخرها  عن 

التعليم  جعل  في  تساهم  التي  والمعلمين 

ابنائنا  لدى  وتنمي  وجذابة  ممتعة  تجربة 

الطلبة قيمة البحث واالستكشاف.

تعليمية  مبادرات  عشر  تكريم  الحفل  شهد 

الحيوية  التكنولوجيا  دورة  مشروع  وهي:  رائدة 

قطر  مدرسة  من  والحيوية  الطبية  والهندسة 

ومنهج  للبنين؛  الثانوية  والتكنولوجيا  للعلوم 

التابعة  الوكرة   – قطر  أكاديمية  من  األخالق 

قطر؛  مؤسسة  في  الجامعي  قبل  ما  للتعليم 

الفيصل  مؤسسة  من  وطنك«  »ازرع  ومشروع 

العالمي  التعليم  »مبادرة  ومشروع  حدود؛  بال 

زياد  بن  طارق  مدرسة  من  محلية«  بصبغة 

مؤسسة  في  الجامعي  قبل  ما  للتعليم  التابعة 

متحف  متحف:  في  اإلقامة  ومشروع  قطر؛ 

األطفال في قطر َدُد؛ ومشروع »صديقي الروبوت« 

مشروع  للبنات؛  اإلعدادية  زينب  مدرسة  من 

للتعليم  التابعة  أكاديميتي  في  »المهمات« 

ومشروع  قطر؛  مؤسسة  في  الجامعي  قبل  ما 

 – قطر  أكاديمية  من  واالستدامة  العلوم  نادي 

في  الجامعي  قبل  ما  للتعليم  التابعة  السدرة، 

العلمي  الكتاب  منتدى  ومشروع  قطر؛  مؤسسة 

من مكتبة قطر الوطنية؛ ومشروع مصادر التعلم 

الحارث  بنت  جويرية  مدرسة  من  االفتراضية 

االبتدائية للبنات.

نوف  الشيخة  صرحت  المناسبة  بهذه 

للمبادرات  التنفيذي  المدير  ثاني،  آل  أحمد 

قبل  ما  التعليم  في  والشراكات  االستراتيجية 

بالعدد  سعدنا  »لقد  قطر:  بمؤسسة  الجامعي 

الكبير من االبتكارات التي تقدمت لهذه المبادرة 

مما يعد مؤشًرا لنجاحها في نسختها األولى في 

دولة قطر. وما يؤكد ثقتنا بجميع التربويين في 

مدارس دولة قطر وقدرتهم على االبتكار«.

وأضافت: »فخورون بما ُقدم من ابتكارات ووصولها 

إلى المرحلة النهائية، ليتعرف عليها الجميع في 

شتى أنحاء العالم. فكل ممارسة فريدة يمكنها 

هي  واالزدهار  التقدم  على  األطفال  تساعد  أن 

سنستمر  بسيطة.  ممارسة  كانت  وإن  ابتكاًرا 

خالل  من  وابتكاراتهم  التربويين  دعم  في 

 ،HundrED منظمة  مع  المستمرة  شراكتنا 

هذه  في  والمشاركة  للتقدم  الجميع  وندعو 

المبادرة في نسخها القادمة«.

الرئيس  البنيميه  السي  السيد  قال  جهته،  من 

في  »نفخر   :HundrED لمنظمة  التنفيذي 

منظومة  مع  بالتعاون   HundrED منظمة 

يستمر  أن  نأمل  والذي  قطر  في  التعليم 

قطر  مؤسسة  مع  تعاوننا  بداية  في  مستقباًل. 

التي  اآلثار  2019، لم نكن نتخيل حجم  في عام 

حصلنا عليها. وعندما غزت جائحة )كوفيد19-( 

العالم في مطلع عام 2020، شهدنا كم التحديات 

في  التعليم  قطاع  على  طرأت  التي  والتغيرات 

للتعليم  وتحول  للمدارس  إغالق  من  العالم 

في  المعلمون  كان  حين  في  بعد،  وعن  المدمج 

لدعم  جهدهم  قصارى  يبذلون  العالم  أنحاء 

الطالب«.

كافة  أهنئ  أن  )أمس(  اليوم  »أود  وأضاف: 

فمن  المعنية،  واألطراف  والمعلمين  التربويين 

خالل التعاون وااللتزام والشغف بالتعّلم، تمكنا 

خالل  وشبابنا  لطالبنا  الالزم  الدعم  تقديم  من 

التحديات التي شهدناها في هذه السنوات«.

قطر«  على  الضوء  »تسليط  مبادرة  إطالق  تم 

عبر  بالتعليم  النهوض  قمة  إطار  في   2019 عام 

بالشراكة  تطويرها  تم  وقد  التقدمّية  المدارس 

مؤسسة  في  الجامعي  قبل  ما  التعليم  بين 

تهدف  الربحية.  غير   HundrED ومنظمة  قطر، 

التعليم  مرحلة  في  االبتكار  تعزيز  إلى  المبادرة 

للعاملين  الفرصة  وإتاحة  الجامعي،  قبل  ما 

ابتكاراتهم  تقديم  قطر  بدولة  التعليم  مجال  في 

تسليط  خالل  من  بالتعليم  المرتبطة  وأفكارهم 

مرحلة  في  تعليمية  ابتكارات   10 على  الضوء 

المستويين  على  الجامعي  قبل  ما  التعليم 

المحلي والعالمي.

الشيخة نوف: تأكيد على ثقتنا بجميع التربويين بالمدارس

ندعو الجميع للتقدم والمشاركة في هذه المبادرة بنسخها القادمة

بحضور وزير التربية والتعليم

مؤسسة قطر تكّرم االبتكارات التعليمية

الدوحة           $
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بمناسبة اليوم العالمي للتعليم..مها الرويلي:

نسعى لتوفير فرص التعليم الجيد للجميع
المساعد  الوزارة  وكيل  الرويلي  مها  السيدة  وقالت 

والتعليم  والتعليم  التربية  بوزارة  التعليمية  للشؤون 

) قنا(  القطرية  األنباء  لوكالة  خاص  تصريح  في  العالي 

اهتمت  قد  الوزارة  إن  للتعليم،  العالمي  اليوم  بمناسبة 

قبل  ما  التعليم  مرحلة  في  التعليمية  البرامج  بتطوير 

بدائل  ووفرت  الجامعي،  التعليم  إلى  وصوال  الجامعي، 

برامج  كذلك  وطرحت  العام،  التعليم  لمسارات  منوعة 

لم  أنها  كما  الكبار،  للطلبة  تعليمية  وأخرى  تخصصية 

االحتياجات  ذوي  بالطلبة  االستثنائي  االهتمام  تغفل 

الخاصة والطلبة الموهوبين.

بتوجيهات  سعت  قطر  دولة  أن  على  الرويلي  وشددت 

واعتبار  البشر،  في  االستثمار  إلى  الرشيدة  قيادتها 

بالدور  إيمانها  منطلق  من  وذلك  عامة،  مسؤولية  التعليم 

على  المواطن  مساعدة  في  التعليم  به  يضطلع  الذي 

االستخدام األمثل لطاقاته وقدراته، وبالتالي اعتباره أحد 

محددات اإلنتاجية للمجتمع القطري.

توجت  قد  التعليم  في  الجهود  هذه  كل  أن  إلى  ونوهت 

في  ودوليا  عربيا  متقدمة  مراكز  على  قطر  دولة  بحصول 

التعليم  فرص  توفير  أن  مؤكدة  التعليم،  جودة  مؤشر 

وإمكانياتهم،  قدراتهم  مع  يتفق  بما  للجميع،  الجيد 

وتحقيق  والمعرفة  للعلم  منارات  تكون  مدارس  وتطوير 

{ مها الرويلي

الدوحة- قنا- أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حرصها على 
تحقيق األهداف التي يسعى إليها اليوم العالمي للتعليم، والتي تتمحور 

في توجيه الدعوة لبلدان العالم للتكاتف نحو الوصول إلى مجتمعات 
مستدامة، وتحسين المستوى التعليمي في مختلف مراحله، وتوفير 

فرص تعليم مناسبة بمستوى جيد للجميع.

تزال  وال  كانت  التعليم،  تنوع  في  متميزة  إنجازات 

والتعليم  التربية  وزارة  لدى  التحقيق  في  آخذة  طموحات 

العالي. والتعليم 

التعليمية،  للشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل  واعتبرت 

األمم  منظمة  أطلقته  الذي  للتعليم،  العالمي  اليوم 

يوما  »اليونيسكو«،  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 

دوليا تحتفل فيه جميع بلدان العالم بتاريخ 24 يناير من 

كل عام، رسالة واضحة لكل جزء من العالم حول أهمية 

التعليم، الذي يشكل حجر األساس لتطور المجتمعات، 

والطريق األمثل والرئيس لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز  على  العمل  اليوم  هذا  شأن  من  أن  إلى  ونوهت 

مبدأ أن التعليم حق للجميع، وحاجة أساسية لكل فرد، 

واللبنة األهم لتطور أي بلد وتقدمه في مختلف المجاالت.

التعليم  أن  أكد  قد  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أن  يذكر 

األساس  حجر  وأنه  اإلنسان،  حقوق  من  أساسي  حق 

للمجتمعات واالقتصادات، وإلمكانات كل شخص، وحث 

المجتمع المدني والشباب على مواصلة الدعوة إلى زيادة 

وتحسين االستثمار في التعليم الجيد. وأشار في رسالة 

التعليم«  »تحويل  قمة  أن  إلى  المناسبة،  بهذه  للعالم 

تصور  إلعادة  بأسره  العالم  جمعت  قد  الماضي،  العام 

على  الحصول  متعلم  لكل  يتأتى  حتى  التعليم،  نظم 

المعرفة والمهارات التي يحتاجها للنجاح.

حول التنمية المستدامة.. د. صالح النابت:

إنهاء »84 %« من المؤشرات الوطنية

نظم معهد البحوث 
االجتماعية واالقتصادية 

 )sesri( المسحية بجامعة قطر
»المؤتمر اإلقليمي لتقرير 

التنمية المستدامة العالمي 
للمنطقة العربية وغرب آسيا 

2023« الذي يستمر لمدة 
يومين بالتعاون مع مكتب 

األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة والمؤسسة 

األلمانية للتعاون الدولي.

  / وقد جرى أمس افتتاح المؤتمر بحضور سعادة الدكتور 

وسعادة  واإلحصاء،  التخطيط  جهاز  رئيس  النابت  صالح 

قطر،  جامعة  رئيس  الدرهم  راشد  بن  حسن    / الدكتور 

والدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث 

والدراسات العليا، وممثلة وفد األمم المتحدة ورعاة المؤتمر 

من  كبير  وعدد  الدولي،  للتعاون  األلمانية  المؤسسة  من 

الباحثين والمهتمين من داخل وخارج قطر.

صالح    / الدكتور  سعادة  قال  المناسبة  بهذه  كلمته  وفي 

هذا  أهمية  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  رئيس  النابت 

سيقدم  حيث  القرار  وصناع  للمسؤولين  بالنسبة  التقرير 

المستدامة  التنمية  مجال  في  إنجازه  تم  ما  حصيلة  لهم 

الدراسة  وضع  عند  تحديدها  تم  التي  الموضوعات  وفق 

مجمعة  بين  اآلراء  لتبادل  هامة  مناسبة  المؤتمر  إن  وقال 

الحلول  ودعم  التنمية  قضايا  بشأن  الخبراء  من  متميزة 

الدولية في هذا المجال  لتنمية مستدامة تحقق المعايير 

الغانم  كلثم  الدكتورة  صالح  الدكتور  وهنأ  الحيوي، 

التقرير  هذا  بإنجاز  المعنية  اللجنة  ضمن  الختيارها 

الدولي الهام.

تهتم  دولة قطر  إن  واإلحصاء  التخطيط  وقال رئيس جهاز   

الحياة  جودة  لتعزيز  المستدامة  التنمية  أهداف  بتحقيق 

وتشكل قضايا التنمية المستدامة أولوية بالنسبة لجهاز 

التخطيط واالحصاء مما تمت ترجمته على شكل مبادرات 

والشؤون  والبيئة  والتعليم  الصحة  مجاالت  في  محددة 

االجتماعية، حيث يقوم الجهاز حاليا بإعداد االستراتيجية 

الوطنية الثالثة التي تتضمن التنمية الوطنية المستدامة 

التنمية  2030، كما يقوم الجهاز برصد  لدولة قطر في أفق 

كل  تغطي  دورية  تقارير  خالل  من  المختلفة  ومجاالتها 

مجاالتها في دولة قطر. 

الوطنية  المؤشرات  من   %  84 إنهاء  الجهاز  استطاع  وقد 

ودعا  إحرازه،  تم  الذي  والتقدم  المستدامة  التنمية  حول 

الدكتور صالح النابت المشاركين إلى متابعة موقع جهاز 

إنجازه في هذا  واالحصاء لمتابعة ورصد ما تم  التخطيط 

مواقع  على  حصولها  على  قطر  جامعة  هنأ  كما  المجال 

متقدمة في التصنيفات العالمية لمؤشر جودة الجامعات. 

بن  حسن  الدكتور  قال  المناسبة،  بهذه  كلمته  وفي 

أي  أكثر من  اليوم  الجامعة: »نحتاج  الدرهم رئيس  راشد 

التنمية  لبناء  وبيئتنا  أنفسنا  مع  السالم  إلى  مضى  وقت 

التعاون  أيًضا، نحث على مزيد من  العالمية.  المستدامة 

والشفافية في موضوعات التنمية المستدامة«.

تفخر  قطر  جامعة  إن  كلمته  في  الدرهم  الدكتور  وأضاف 

للمنطقة  اإلقليمية  »المشاورة  حول  مؤتمر  باستضافة 

التنمية  تقرير  مصلحة  في  يصب  الذي  العربية« 

األمم  مكتب  مع  بالتعاون   ،2023 العالمية  المستدامة 

أيًضا  يسعدنا   ،GIZو المستدامة  للتنمية  المتحدة 

المقرر  القادم  المستدامة  التنمية  تقرير  في  المساهمة 

نشره في سبتمبر 2023.

أهمية  على  وعملًيا  نظرًيا  إجماعا  هناك  أن  مؤكدا 

جامعة  في  االستدامة  تعد  ذلك،  على  وبناًء  االستدامة، 

قطر  جامعة  الستراتيجية  أساسية  بحثية  أولوية  قطر 

على  الرئيسية  السياسات  واستراتيجيات   )2025-2021(

قطر  دولة  رؤية  الخصوص،  وجه  على  الوطني.  المستوى 

تذكر  إلى  بحاجة  نحن  ذلك،  على  عالوة   .2030 الوطنية 

كأس  خالل  اتخاذها  تم  التي  الفريدة  االستدامة  تدابير 

التي  االستدامة  معايير  ان  قطر.   ،2022 القدم  لكرة  العالم 

 ،2022 تم تحديدها خالل نسخة كأس العالم لكرة القدم 

ستمثل معيارا يغير اتجاه األحداث الرياضية الكبرى على 

مستوى العالم في المستقبل.

المتحدة  لألمم  امتنانه  خالص  عن  الجامعة  رئيس  وعبر 

إلى  الشكر  ووجه  العام.  هذا  قطر  جامعة  الختيارها 

واإلدارة   SESRI االجتماع،  لهذا  المشاركين  المنظمين 

االجتماع.  لهذا  الناجح  التيسير  على  للبحوث  العليا 

إلى  النضمامها  كلثم  األستاذ  إلى  الخاص  بالشكر  أتوجه 

المجموعة العلمية المستقلة من أجل التقرير القادم.

وقال إننا اليوم وغدا )أمس واليوم(، سنستمع إلى مجموعة 

الحكوميين  والمسؤولين  الميدانيين  الخبراء  من  متنوعة 

أننا  نعتقد  الخاصة.  القطاعات  وكذلك  واألكاديميين 

والتقدم  الحالي  للوضع  واضحة  رؤية  على  سنحصل 

التي  والتحديات  المستدامة  التنمية  أهداف  في  المحرز 

تبادل  جميًعا  منكم  أطلب  أن  أود  لذلك،  تقدمها.  تعيق 

كمنصة  التجمع  هذا  واستخدام  وآرائكم،  خبراتكم 

فرص  حول  اقتراحات  وتقديم  المهنية،  شبكتكم  لتوسيع 

التعاون المستقبلية. أخيًرا، أود أن أشكر جميع المقدمين 

مناقشات  إلى  أتطلع  سوف  والمشاركين.  والميسرين 

نشطة.

وفي كلمتها بالمناسبة تحدثت البروفيسورة كلثم الغانم 

بالنيابة عن المعهد وجامعة قطر، عن أهداف وغايات هذا 

المؤتمر اإلقليمي للمنطقة العربية الذي يستمر على مدار 

يومين، وقالت: »إن المؤتمر يهدف إلى إرشاد تقرير التنمية 

المستدامة العالمي لألمم المتحدة 2023 المقرر نشره في 

المؤتمر جزءًا من تقييم منظور  2023. ويعد هذا  سبتمبر 

المجموعة المستقلة للعلماء من مختلف أنحاء العالم«.

بالتنمية  المعنيين  أن  كلثم  الدكتورة  وأضافت 

على  للحصول  يسعون  العربية  المنطقة  في  المستدامة 

المتعلقة  األولويات  القيمة، ومعرفة  الباحثين  وجهات نظر 

إلى  باإلضافة  والفرص،  والتحديات  محددة،  بسياقات 

األدوات العملية القابلة للتطوير لتسريع التقدم في أهداف 

التنمية المستدامة.

وبالنسبة لمنطقة غرب آسيا، تعتبر جميع نقاط االنطالق 

العالمي  المستدامة  التنمية  تقرير  في  المحددة  الستة 

التنمية  أهداف  لتحقيق  بمكان  األهمية  من   2019 لعام 

المستدامة في المنطقة العربية، وباألخص النقاط الثالث 

التالية:

أواًل: تعزيز رفاه اإلنسان والقدرات البشرية.

ثانيًا: تحقيق إزالة الكربون من مصادر الطاقة مع السعي 

لوصول الجميع إلى الطاقة.

ثالثًا: تأمين المشاعات البيئية العالمية.

يومين  مدار  على  ستتضمن  المؤتمر  هذا  أجندة  إن  وقالت 

مشاورات لتحديد:

)الحوكمة،  الخمسة  المحاور  لجعل  مبتكرة  طرق   )1
والعلوم  والجماعي،  الفردي  والعمل  والمالية،  واالقتصاد 

نقاط  سياق  في  معا  تعمل  والقدرات(  والتكنولوجيا، 

االنطالق الست لتهيئة الظروف المواتية لتسريع التقدم.

نقاط  سياق  في  التحول  لتسريع  ومحددة  واعدة  أدوات   )2
وشراكات  وتكنولوجيا،  ومبادرات،  سياسات،  من  االنطالق 

وغيرها.

إلى  النشوء  من  للتحول  مواتية  ظروف  لخلق  طرق   )3
مختلفة(  سياقات  في  ذلك  في  )بما  االستقرار  إلى  التسارع 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لعام  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  خطة  إن  وقالت 

نحو  البلدان  تقدم  لتوجيه  هدفًا  عشر  سبعة  تضع   2030
ويعد  للبيئة.  ومراعاًة  وعداًل  ازدهارًا  أكثر  مجتمعات 

القطاع الخاص المتنوع في المنطقة العربية ذا قدرة على 

ذلك،  ومع  األهداف.  هذه  تحقيق  في  والريادة  المساهمة 

في  الخاص  القطاع  مشاركة  توثيق  اآلن  حتى  يتم  لم 

العربية،  المنطقة  في  المستدامة  التنمية  في  المساهمة 

من  الشركاء  وتجارب  األكاديمية  المعرفة  تبادل  يتم  ولم 

فإن  لذلك،  واسع.  نطاق  على  وخبراتهم  الخاص  القطاع 

متعددة  معرفية  شبكة  إنشاء  هو  المؤتمر  هذا  من  الهدف 

التخصصات حول الدور المتزايد للقطاع الخاص لتحقيق 

التنمية  تقرير  المستدامة.وسيسلط  التنمية  أهداف 

الناجحة  النماذج  على  الضوء   2023 العالمي  المستدامة 

يقودها  التي  المستدامة  االقتصادية  التنمية  لمبادرات 

اقتراحات  العربية، وسيضع  المنطقة  الخاص في  القطاع 

من  أخرى  أجزاء  في  المعتمدة  الممارسات  أفضل  لتبني 

العالم. 

على  التبني  لتعزيز  المتحدة  األمم  مقترحات  مع  تماشيًا 

أيضًا  المؤتمر  سيساهم  والوطني،  الفردي  المستويين 

المستدامة  التنمية  أهداف  حول  المعرفة  تعزيز  في 

والخبراء  األكاديميين  ندعو  القرار.  وصناع  الجمهور  بين 

وإقليميًا  محليًا  الخاص  القطاع  من  المصلحة  وأصحاب 

ودوليًا لتبادل معارفهم وأفكارهم وخبراتهم وتوقعاتهم حول 

إنشاء مجتمعات أكثر استدامة.

{ د. حسن الدرهم {د.صالح النابت 

{ ممثلة األمم المتحدة تلقي كلمتها

د.الدرهم: االستدامة أولوية بحثية أساسية الستراتيجية جامعة قطر )2025-2021(

جهاز التخطيط يرصد 
التنمية ومجاالتها 

من خالل تقارير دورية

قطر تهتم بتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة 

لتعزيز جودة الحياة 

$ الدوحة



سنوي  ربح  صافي  قطر  فودافون  حققت 

بلغ في نهاية العام 502 مليون ريال قطري، 

ريال  مليون   175 )أو   %  53.4 وقدره  بارتفاع 

وُيعزى  السابق،  بالعام  مقارنة  قطري( 

قبل  األرباح  نمو  إلى  أساسي  بشكل  ذلك 

والضرائب  التمويل  تكاليف  احتساب 

واالستهالك واإلطفاء. 

بنسبة  اإليرادات  إجمالي  ارتفع  كما   

إلى  ليصل  سنوي  أساس  على   %  21.4
إلى  ذلك  ويعزى  قطري،  ريال  مليار   3.1
قطاعات  جميع  في  المتواصل  النمو 

الخدمات  إيرادات  ذلك  في  بما  األعمال 

الشهري  واالشتراك  الدفع  المسبقة 

)جيجاهوم(  الثابت  البرودباند  وخدمات 

األشياء  وانترنت  المدارة  والخدمات 

إيرادات  وارتفعت  وغيرها،   )IoT(

 2.6 17.3 % لتصل إلى  الخدمات بنسبة 

اإليرادات  ذلك  في  بما  قطري،  ريال  مليار 

من الخدمات المتعلقة بكأس العالم. 

تكاليف  احتساب  قبل  األرباح  وبلغت 

واإلطفاء  واالستهالك  والضرائب  التمويل 

1.2 مليار ريال قطري، محققة ارتفاعاً قويًا 
وقد   ،2021 بالعام  مقارنة   %  19.7 بنسبة 

تأثرت هذه النتيجة بشكل إيجابي بارتفاع 

برنامج  في  واالستمرار  الخدمات  إيرادات 

تحسين التكلفة. وانخفض هامش الربح 

قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب 

واالستهالك واإلطفاء بمقدار 0.6 نقطة مئوية 

على أساس سنوي ليصل إلى 40.2 % وذلك 

بسبب ارتفاع مزيج إيرادات المشاريع ذات 

ذلك،  ومع  نسبياً.  المنخفض  الهامش 

ارتفع هامش الربح قبل احتساب تكاليف 

واالطفاء  واالستهالك  والضرائب  التمويل 

والمشاريع  المعدات  باستثناء  الضمنّي، 

 1.4 بمقدار  المتكررة،  غير  واالستحقاقات 

نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 

.% 45.2
 2.1 الجوال  الهاتف  عمالء  عدد  وسجل   

بنسبة  نموًا  يمّثل  ما  وهو  عميل  مليون 

إلى  باإلضافة  سنوي.  أساس  على   %  8.9
 SIM شريحة  ألف   419 تفعيل  تّم  ذلك، 

للمشجعين في كأس العالم 2022. 

بتعزيز  قطر  فودافون  التزام  من  وانطالقاً 

األداء  إلى  واستنادًا  المساهمين  قيمة 

مجلس  أوصى  للشركة،  القوي  المالي 

 %  10 بنسبة  نقدية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة 

بقيمة  أي  للسهم،  االسمية  القيمة  من 

0.10 ريال قطري للسهم الواحد، مع مراعاة 
الجمعية  قبل  من  التوصية  هذه  اعتماد 

العمومية السنوية للشركة في اجتماعها 

المقبل. 

اإلدارة  مجلس  وافق  ذلك،  إلى  باإلضافة 

لمدة  للشركة  أرباح  توزيع  سياسة  على 

عامين تبدأ في السنة المالية 2023 وتهدف 

إلى توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 

تتراوح بين 8 % إلى 10 %. ويجوز لمجلس 

تقييم  بعد  األرباح  نسبة  تغيير  اإلدارة 

مجموعة من العوامل، بما في ذلك صافي 

وفرص  التنظيمية  والمتطلبات  الربح 

االستثمار المستقبلية. 

ناصر  بن  الله  عبد  السيد  سعادة  ق  وعلَّ  

فودافون  إدارة  مجلس  رئيس  المسند، 

قطر، قائاًل: »في عام 2022، تمكنت فودافون 

قطر من مواصلة مسيرة تقدمها في تطوير 

واعتماد أحدث وسائل التكنولوجيا، وتزويد 

المستهلكين والشركات في جميع أنحاء 

قطر بالتقنيات المتطورة الالزمة لتحسين 

وقد  الرقمي.  التحول  وتحقيق  حياتهم 

مجاالت  في  مهمة  شراكات  تعزيز  واصلنا 

خالل  ومن  المحلي،  والمجتمع  األعمال 

األشياء  إنترنت  منتجات  مجموعة  زيادة 

نجحنا  الشركة،  تقدمها  التي  المتنامية 

منتجاتنا،  عروض  نطاق  توسيع  في 

الصغيرة  والمؤسسات  الشركات  ودعم 

لرفع  الرامية  مهامها  في  والمتوسطة 

مستويات الكفاءة التشغيلية ودفع مسيرة 

النمو«. 

النعيمي،  فهد  راشد  السيد  قال  بدوره،   

ل  »شكَّ قطر:  فودافون  في  العام  المدير 

لدولة  تاريخية  تحول  نقطة   2022 عام 

عربية  دولة  أول  أصبحت  عندما  قطر 

تستضيف أكبر حدث رياضي في العالم 

النظير.  منقطع  بنجاح  بذلك  قيامها  مع 

وكان عام 2022 حافاًل كذلك بعدد كبير من 

اإلنجازات الرئيسية لشركة فودافون قطر، 

ومن أبرزها إطالق حملتنا الوطنية نشجع 

بتقريب  محورياً  دورًا  لعبت  والتي  مًعا، 

وقاعدة  الشركات  عالم  بين  المسافات 

عمالئنا، واستفادت من أحدث التطّورات في 

تكنولوجيا الواقع االفتراضي )VR( لتقديم 

تجربة ميتافيرس فريدة من نوعها«. 

 وأضاف: »بصفتها شركة تشارك بعمق 

التكنولوجيا  قطاع  جوانب  جميع  في 

تعزيز  على  بقدرتنا  واعتراًفا  بالدولة، 

الظروف  رغم  التجارية  عملياتنا 

على  جميًعا  واجهناها  التي  االستثنائية 

حصلنا  فقد  الماضيين،  العامين  مدار 

األيزو  شهادة  من  إصدار  أحدث  على 

إدارة  ألنظمة   ISO 22301: 2019 الدولية 

هذه  ُمنحت  وقد  األعمال.  استمرارية 

مرونة  على  لها  تقديًرا  للشركة  الشهادة 

خدماتنا  نطاق  واتساع   ،GigaNet شبكة 

وفعالية استجابتنا المباشرة للجائحة، 

وكل ذلك بما يتماشى مع إستراتيجيتنا 

األعمال.  استمرارية  بضمان  الخاصة 

سلسلة  تعزيز  إلى  نتطلع  ونحن 

نجاحاتنا وإنجازاتنا في عام 2023«. 

حمد  الشيخ  سعادة  ح 
َّ

صر جانبه،  من   

بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الرئيس 

قائاًل:  قطر،  فودافون  لشركة  التنفيذي 

قطر  دولة  في  تأسست  شركة  »بصفتنا 

نموها  مسيرة  تعزيز  في  للمساهمة 

استثنائيًا  عاماً   2022 عام  كان  وتطورها، 

ألنجح  قطر  استضافة  وقبل  للشركة. 

لكرة  العالم  كأس  بطولة  من  نسخة 

القدم وأكثرها تميًزا، قدمنا وعًدا بأن نكون 

أكبر الداعمين للمشجعين عبر تزويدهم 

شبكاتنا  خالل  من  تنسى،  ال  بتجربة 

وخدماتنا المتنوعة التي تضمنت عروض 

االتصال  وخدمات  السلسة،  التجوال 

المخصصة  والعروض  السرعة،  فائقة 

الواي-فاي  وشبكات  للمشجعين، 

المجانية المتاحة في األماكن العامة، وهو 

ما مّكن المشجعين من التواصل المستمر 

التجارب  دعم  مع  البطولة  فترة  طوال 

أحدث  باستخدام  للمشجعين  السلسة 

وسائل التكنولوجيا المتطورة«.

التحول  استراتيجية  زالت  »ما  وأضاف:   

التي بدأنا تنفيذها منذ أربع سنوات سارية 

حتى يومنا هذا، ويمكن رؤية فعاليتها من 

استمر  الذي  المتواصل  النمو  مسار  خالل 

عن  اإلعالن  وبعد  الماضي،  العام  طوال 

المالية  للسنة  المتميزة  المالية  نتائجنا 

2022، التي تعكس النمو الذي حققناه في 
التجارية بأكملها وجميع تدفقات  أعمالنا 

على  البناء  نواصل  فسوف  اإليرادات، 

عالمية  شبكتنا  من  وبدعم  الزخم.  هذا 

التي  المتطورة  االتصال  وحلول  المستوى 

نقدمها، وبالتعاون مع شركائنا في السوق 

على  قدرتنا  في  ثقة  على  نحن  المحلية، 

االستمرار في تنفيذ إستراتيجيتنا بشكٍل 

المسؤول  النمو  مسيرة  ودفع  مستمر 

لمساهمينا«.

السنة )28( - األربعاء 3 من رجب  1444هـ الموافق 25 يناير 2023م العدد )10005(

بنمو »53.4 %«.. وأوصت بتوزيع »10 %« نقدا عن »2022«

»502« مليون أرباح »فودافون« السنوية

جهاز قطر يزيد حصته في »كريدي سويس«
»كريدي  مجموعة  في  حصته  لالستثمار«  قطر  »جهاز  رفع 

سويس« المصرفية السويسرية من 5.6 % إلى 6.87 % ليصبح 

أن  بعد  وذلك  المجموعة،  في  المساهمين  أكبر  ثاني  الجهاز 

أصدر »كريدي سويس« أسهمًا جديدة في إطار زيادة رأس المال 

)4.3 مليار دوالر( في ديسمبر  4 مليارات فرنك سويسري  بقيمة 

لبنك  إصدار  في  شارك  لالستثمار«  قطر  »جهاز  بأن  2022.علما 
القابلة  السندات  من  دوالر  ملياري  بقيمة  سويس«  »كريدي 

للتحويل في أبريل 2021.

{  راشد النعيمي{  الشيخ حمد بن عبد الله{ عبد الله بن ناصر المسند

عبد الله 
المسند: 
تعزيز 
شراكات 
األعمال 

والمجتمع 

دعـــــــــوة

الشركات للتأهيل لمناقصة تجهيز

مبنى غرفة قطر بالوسيل
تدعـو غرفـة تجارة وصناعة قطـر كافة رشكات مقاوالت البنـاء املحلية املرخص لهـا وذات الخربة، 
لتقديـم وثائق التأهيل املسـبق ، كمرحلة مـن مراحل املناقصة الخاصة بإنجاز مرشوع التشـطيبات 
الداخلية والتجهيزات الخاصة ملبنى الغرفة الجديد بمنطقة لوسـيل، والتي تشـمل أعمال التشطيبات 
الداخلية ونظم التقسـيمات الجديدة، واألعمال امليكانيكية والكهربائية، وأعمال الجداران، واألرضيات 
وأعمال تشـطيبات سـقوف املبنى، بحيث تتناسـب مع التصاميـم الداخلية املتطـورة للمبنى الجديد 

وغريها من تفاصيل األعمال الواردة بالتصاميم والرسومات املعتمدة.

يقع املبنى يف شارع البوليفارد - لوسيل، ويتكون من طابق سفيل )بدروم( وطابق أريض و طابق أول، 
وعدد )2( طابق )بوديوم( ، وعدد )7( طوابق متكررة. 

�صروط األأهلية للتقدمي للمناق�صة:
أوال: أن يكـون مقـدم العرض مقـاوالً مصنفاً بفئة “الدرجـة األوىل – أ” بني الـرشكات املرخصة لها، 

ومسجلة لدى وزارة البلدية وغريها من الجهات املختصة بالدولة.
ثانيـا: أن يكـون مقدم العرض معتمدا دوليا بناء عىل سـجات الصحة والسـامة املهنية الخاصة به، 

وبنـاًء عىل وضعه املايل، وإنجازاته يف إدارة الجودة والسامة واإلدارة البيئية.
ثالثا: أن تكون ملقدم العرض خربة واسـعة وسـجا قويا، يضم مختلف اإلنجـازات واملهام يف مجاالت 
تشطيب وتجهيز املكاتب اإلدارية للرشكات والهيئات، وملتزماً بمقاييس الجودة العاملية والرسعة 

يف التنفيذ، ولديه الخربة املكتسبة من تنفيذه مشاريع مماثلة داخل دولة قطر.
رابعـا: االلتـزام بالعمـل تحت رقابة االستشـاري )املعـني للمرشوع من ِقبـل الغرفـة( والتعاون مع 
االستشاري أثناء جميع مراحل التنفيذ املختلفة وحتى االنتهاء من جميع أعمال املرشوع بالجودة 

والكفاءة املطلوبة وطبقا للرسومات التصميمية والتنفيذية للمبنى.
خامسـا: سـوف يلزم املناقص الذي اجتاز مراحل املناقصة بتقديم سـند أداء العمل كتأمني بقيمة ال 
تقـل عـن )%10( من إجمايل قيمة العقد، تأميناً صادراً من بنـك محيل معتمد وصالح ملدة ال تقل 

عن )18( شهر. 
سادسـا: أن تكـون لدى مقدم العرض القـدرة عىل تلبية املتطلبات وتقديم أيـة تفاصيل قد تطلب عن 

املعلومات الواردة يف وثائق التأهيل املسبق.

تقدمي طلب التاأهيل امل�صبق:
عىل الرشكات الراغبة التقدم بالوثائق واملستندات املطلوبة كنسخة إلكرتونية مع إرفاق سجل تجاري 
وترخيص وقيد منشأة وأية سجات تسجيل سارية املفعول وإرسالها إىل الغرفة عىل الربيد االلكرتوني 
التايل: tenders@qcci.org   يف موعد ال يتجاوز يوم االحد املوافق لتاريخ 5 فرباير 2023 الساعة 12:00 

ظهرا.

 الدوحة          $

تمويل إلنشاء مصنع غولدن ترايانغل بأميركا

»قطر للطاقة« تجمع »5.1« مليار دوالر

للطاقة  قطر  شركتي  من  كل  نجحت 

في  للكيماويات  فيليبس  وشيفرون 

5.1 مليار دوالر يتوزع  جمع تمويل بقيمة 

دوالر  مليار   3.8 بنحو  تجاري  قرض  على 

من البنوك التجارية، باإلضافة إلى خط 

إقراض مشترك بنحو 1.3 مليار دوالر من 

إلنشاء  للبتروكيماويات«،  »شيفرون 

للبوليمرات  ترايانغل  غولدن  مصنع 

الخليج  ساحل  منطقة  في  الواقع 

المتحدة  الواليات  في  تكساس  بوالية 

مليار   8.5 تكلفته  والبالغ  األميركية، 

دوالر.

 180 حوالي  الجديد  المصنع  ويقع   

هيوستن،  مدينة  شرق  كيلومترا 

بطاقة  لإليثيلين  وحدة  على  ويشتمل 

مما  العام،  في  طن  مليون   2,08 تبلغ 

ووحدتين  العالم،  في  األكبر  يجعلها 

الكثافة  عالي  إيثيلين  البولي  إلنتاج 

في  طن  مليوني  تبلغ  إجمالية  بطاقة 

وحدات  أكبر  سيجعلهما  ما  وهو  العام، 

العالم  في  نوعها  من  المشتقات  إنتاج 

إنتاج  بدء  إلى  التقديرات  تشير  فيما 

.2026 المصنع اعتبارا من عاك 

لشركة  مملوكا  المصنع  وسيكون 

وهو  للبوليمرات  ترايانغل  غولدن 

للطاقة«  »قطر  تمتلك  مشترك  مشروع 

بينما  بالمائة،   49 تبلغ  حصة  فيه 

 51 حصة  فيليبس«  »شيفرون  تمتلك 

بالمائة.

 الدوحة          $

عموميتها أقرت تحولها إلى شركة مساهمة عامة

»المحار القابضة« ترتب لإلدراج  بالسوق الناشئة

عن  القابضة  المحار  شركة  أعلنت 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  نتائج 

يناير   23 بتاريخ  لمساهميها  العادية 

على  خاللها  صادقت  والتي   ،2023
موافقة المساهمين على طلب الشركة 

ذات  قطرية  شركة  من  للتحول 

مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة 

بعد  الشركة  وتعتزم  قطرية.  عامة 

بإدراج  القيام  التحول  إجراءات  إنهاء 

الناشئة  الشركات  سوق  في  أسهمها 

بالحصول  رهنًا  وذلك  قطر،  لبورصة 

التنظيمية  الموافقات  كافة  على 

المطلوبة. 

إحدى  القابضة  المحار  شركة  وتعد 

الخدمات  تقديم  في  الرائدة  الشركات 

في  التحتية  والبنية  الطاقة  لقطاعي 

دولة قطر.بدأت شركة المحار بمزاولة 

تعمل  وكانت   ،1989 عام  في  أعمالها 

في األصل من خالل شركة تكنولوجيا 

المملوكة  )»بتروتيك«(  البترول 

بالكامل لها، حيث توفر مستوى معززا 

والمشاركة  الطاقة  لقطاع  الدعم  من 

قطاع  في  السريع  والنجاح  النمو  في 

ومنذ  قطر.  في  الهيدروكربونات 

شركة  أعمال  توسعت  الحين،  ذلك 

على  تعمل  متنوعة  أعمال  إلى  المحار 

الطاقة  قطاعي  من  مختلفة  مستويات 

 10 خالل  من  وذلك  التحتية،  والبنية 

قطر  دولتي  في  لها،  تابعة  شركة 

والكويت.

الرئيسية  المصادر  وُتستمد 

خدمات  تقديم  من  الشركة  لدخل 

تشتمل  قطر  في  للعمالء  شاملة 

متخصصة  هندسة  منتجات  على 

والتوريد  والصيانة  المساندة  وخدمات 

الطاقة  سوق  في  للعاملين  المحلي 

الدخل  مصادر  وتشمل  قطر،  في 

المعدات  وتأجير  بيع  للشركة  األخرى 

والتصميم  بالتعمير  المتعلقة 

الكهربائية  القواطع  لمعدات  باإلضافة 

والمصنعة  المصممة   )Switchgear(

محليًا.

من  مزيد  توفير  الشركة  وتعتزم 

اإلدراج  حول  والتفاصيل  المعلومات 

الشركات  سوق  في  ألسهمها  المزمع 

فور  مباشرة  قطر  لبورصة  الناشئة 

التنظيمية  الموافقات  على  الحصول 

ذات الصلة. 

شركة  بتعيين  قامت  بأنها  علما 

قطر  فرع   – توش  أند  ديلويت 

وشركة  للشركة،  اإلدراج  كمستشار 

بدور  لالستشارات  كابيتال  مارون 

للشركة،  االستراتيجي  المستشار 

سذرالند(  إيفرشيدس  وشركة 

كمستشار  بي(  إل  )إل  انترناشيونال 

للمحاماة  شرق  ومكتب  دولي،  قانوني 

كمستشار قانوني قطري.

 الدوحة          $
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حقق »2.81« مليار ريال أرباحا سنوية عن عام »2022«

»التجاري« يوزع »25 %« نقدا
بقيمة  أرباح  صافي  عن  التجاري  البنك  أعلن 

بلغت نحو 2.81 مليار ريال عن عام 2022 مقارنة 

مع مستوى 2.3 مليار ريال عن عام 2021 بنسبة 

نمو 22 % على أساس سنوي . وأوصى مجلس 

المساهمين  على  نقدية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة 

بقيمة 0.25 ريال قطري لكل سهم، بنسبة 25 % 

البيانات  وتخضع  للسهم.  االسمية  القيمة  من 

قطر  مصرف  لموافقة  المقترح  األرباح  وتوزيع 

اجتماع  في  المساهمين  ومصادقة  المركزي 

الجمعية العامة .

جبر  الشيخ عبدالله بن علي بن  وقال سعادة   

إدارة البنك التجاري:  آل ثاني، رئيس مجلس 

القوي  والتشغيلي  المالي  األداء  عكس  »لقد 

استراتيجّيتنا   2022 لعام  التجاري  للبنك 

العام  خالل  القطري  االقتصاد  ونمو  الواضحة 

التنفيذ  عام  أّنه  على   2022 سُيذكر  الماضي. 

 ،2022 الناجح لبطولة كأس العالم لكرة القدم 

فعالّيات  تنفيذ  على  قطر  قدرة  أثبتت  التي 

عالمّية من دون أي شائبة وجذب جمهور عالمي، 

دولّية  وجهة  إلى  قطر  تحويل  جهود  يعّزز  ما 

نشعر  والثقافة،  والرياضة  والتجارة  للسياحة 

في  التجاري  البنك  أّداه  الذي  للدور  باالعتزاز 

التطوير المستمر للقطاع المصرفي في قطر، ال 

سيما في المجال الرقمي وفي خدمة مجتمعه 

إلى  ونتطّلع   .2022 العام  في  حد  أقصى  إلى 

 آخر في عام 2023 يتماشى 
ٍ

تحقيق عاٍم إيجابي

جانبه  ومن  للدولة«.  التصاعدّية  التوّقعات  مع 

رئيس  نائب  الفردان،  حسين  السّيد  قال 

البنك  »أداء  التجاري:  البنك  إدارة  مجلس 

هو  كما   ،2022 العام  في  قوًيا  كان  التجاري 

ثابت من النمو الوطيد في قطاعاتنا الرئيسّية 

أرباًحا  حّققنا  حيث  الجيدة،  النتائج  ومن 

قياسّية للعام الثاني على التوالي. وُيعزى أداؤنا 

وإلى  الخمسّية  اإلستراتيجّية  إلى خّطتنا  هذا 

التنفيذ الصارم وإلى أساسيات االقتصاد الكلي 

اإليجابّية لدولة قطر، وهذا ما نتوّقع استمراره 

في العام الجديد.

من  كبيرة  بمجموعة  البنك  فاز  وأضاف: 

بنك  »أفضل  جائزة  فيها  بما  الهامة،  الجوائز 

وذلك  بانكر،  ذا  مجلة  قبل  من  قطر  في  للعام« 

بفضل جهودنا الفّعالة على الصعيدين المالي 

في  البنك  إدارة  دعم  ونواصل  والتشغيلي، 

جهودها الرامية إلى جعل البنك التجاري البنك 

الرائد في قطر ونتطلع إلى مواصلة العمل على 

تحقيق هذه الرؤية في العام 2023.

وارتفعت األرباح التشغيلّية للمجموعة بنسبة 

قطري  ريال  مليون   4,155.9 فبلغت   %  14.8
2022، مقارنًة  31 ديسمبر  للسنة المنتهية في 

في  محّقق  قطري  ريال  مليون   3,621.1 بمبلغ 

الفترة نفسها من العام 2021. كما ارتفع صافي 

إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 

10.9 % فبلغ 4,106.0 مليون ريال قطري للسنة 

بمبلغ  مقارنًة   2022 ديسمبر   31 في  المنتهية 

الفترة  في  محّقق  قطري  ريال  مليون   3,701.5
هامش  صافي  وارتفع   .2021 العام  من  نفسها 

الفائدة إلى 2.8 % مقارنًة بنسبة 2.7 % محّققة 

في الفترة نفسها من العام 2021. وُيعزى ارتفاع 

في  التحّسن  إلى   
ٍ

أساسي بشكٍل  الهوامش 

قاعدة التمويل وإعادة تسعير األصول.

وارتفع صافي مخّصصات المجموعة للقروض 

والقروض المتعّثرة بنسبة 7.3 % إلى 1,184.7 

 31 في  المنتهية  للسنة  قطري  ريال  مليون 

1,104.5 مليون ريال قطري  ديسمبر 2022، من 

وُيعزى   .2021 العام  من  نفسها  الفترة  في 

إلى   
ٍ

أساسي بشكٍل  المخّصصات  في  االرتفاع 

للعمالء  الحذرة  المخّصصات  رصد  استمرار 

المتعّثرين. وارتفعت نسبة القروض المتعّثرة 

% في   4.7 2022 من  31 ديسمبر  % في   4.9 إلى 

31 ديسمبر 2021، بينما تعّززت نسبة تغطية 
القروض إلى 105.4 % في 31 ديسمبر 2022 من 

نسبة 97.4 % في 31 ديسمبر 2021.

الرئيس  أبراهام،  جوزيف  السيد  وعّلق   

قائاًل:  التجاري،  البنك  لمجموعة  التنفيذي 

من  قوية  مجموعة  التجاري  البنك  سّجل 

النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 

التنفيذ  ونواصل  الزخم  على  حافظنا  فقد 

الخمسّية فقد  االستراتيجّية  الصارم لخطتنا 

 2.8 المجموعة صافي ربح موَحد قدره  سّجلت 

مليار ريال قطري لتلك الفترة، أي بزيادة بنسبة 

ذلك  ويرجع  الماضي،  بالعام  مقارنًة   %  22
 إلى تحّسن الدخل التشغيلي 

ٍ
بشكٍل أساسي

وزيادة المساهمات من الشركات الزميلة.

{  الشيخ عبدالله بن علي 

$ الشيخ عبدالله بن علي: الدوحة
نتطلع لمواصلة 

األداء اإليجابي

ارتفاع المخصصات 
»7.3 %« إلى 

»1.18« مليار ريال

أكد تميز أداء الشركات التابعة والزميلة

أبراهام: آفاق مستقبلية واعدة لـ »التجاري«
التنفيذي  الرئيس  أبراهام،  قال السيد جوزيف 

الشركات  إن  التجاري  البنك  لمجموعة 

ألترناتيف  وهي:  للمجموعة  والزميلة  التابعة 

العماني،  الوطني  والبنك  تركيا،  في  بنك 

متميزا  أداء  تحقق  المتحد  العربي  والبنك 

التشغيلية  بالبيئة  المتعلقة  التحديات  رغم 

يشهدها  التي  والضغوط  والعالمية  المصرفية 

انعقاد  هامش  على  وأوضح  العالمي.  االقتصاد 

التجاري  للبنك  المستديرة  اإلعالمية  الطاولة 

خطة  تنفيذ  يباشر  التجاري  البنك  أن  أمس 

خمسية تستهدف بشكل رئيسي تحقيق أرباح 

جودة  على  والتركيز  المخاطر  ودرء  مستدامة 

األرباح وخدمة العمالء واإلبداع واالبتكار واالمتثال 

عن  معربا  العائدات؛  مصادر  تنويع  عن  فضال 

تفاؤلة بتحسن أداء البنك التجاري خالل الفترة 

المقبلة.

العام  خالل  البنك  ألداء  ارتياحه  عن  وأعرب 

العالم؛  شهدها  التي  التقلبات  ظل  في  الماضي 

القوي  أداءه  التجاري  البنك  يواصل  أن  متوقعا 

بأنها  للبنك  المستقبلية  التوقعات  واصفا 

الكبيرة  التطورات  مع  خاصة  وواعدة  »ممتازة« 

ومشروع  قطر  في  الغاز  قطاع  يشهدها  التي 

للغلز  مشروع  أكبر  وهو  الشمال  حقل  توسعة 

الفرص  سيحفز  مما  العالم  في  اإلنشاء  قيد 

زخم  بعد  وذلك  الجديدة،  للمشاريع  التمويلية 

على  قطر  مكانة  من  رسخ  الذي   2022 مونديال 

ويقود  واستثماريا  إقتصاديا  العالم  خريطة 

االستثمار  في  الراغبين  المستثمرين  لجذب 

خاصة في القطاع العقاري.

إلى  التجاري  البنك  توجه  ابراهام  واستبعد 

مرجعا  الحالية  الفترة  في  سندات  إصدار 

المالي  والوضع  القوية  المالية  المالءة  إلى  ذلك 

المتميز الذي يتمتع به البنك وسيولته الوفيرة.

يتبنى  التجاري  البنك  أن  على  وشدد 

استراتيجية تحوطية لدرء المخاطر المحتملة 

وفقا  احترازية  مخصصات  تجنيب  خالل  من 

إلى  منوها  تنفيذها  يباشر  صارمة  لسياسة 

صالبة  ويعكس  قوي  القطرية  البنوك  أداء  أن 

االقتصاد الوطني.

{ مسؤولو البنك التجاري

{ جوزيف ابراهام 

عوض التوم كتب

أوصت بتوزيع »10 %« نقدا عن »2022«

»GWC« تربح »239.6« مليون ريال
 GWC للمخازن  الخليج  شركة  أعلنت 

المالية  للسنة  المالية  نتائجها  عن 

محققة   2022 ديسمبر   31 في  المنتهية 

ريال  مليون   239.6 بقيمة  صافية  أرباحًا 

 1.519 اإليرادات  إجمالي  بلغ  حيث  قطري، 

 ،2022 العام  نهاية  في  قطري  ريال  مليار 

قطري  ريال   0.41 الواحد  السهم  عائد  وبلغ 

مجلس  أوصى  وقد  الفترة.  نفس  بنهاية 

بقيمة  نقدية  أرباح  بتوزيع  الشركة  إدارة 

سهم  لكل   %  10 بنسبة  قطري  ريال   0.10
والموافقة  للمناقشة  خاضع  أمر  وهو  للعام 

خالل اجتماع الجمعية العمومية للشركة 

المقرر عقده في 19 فبراير 2023. 

الخليج  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 

عبدالله  الشيخ  سعادة   GWC للمخازن 

كان  ثاني:  آل  جبر  بن  جاسم  بن  فهد  بن 

عام 2022 كان محطة استثنائية بالنسبة 

من  العديد  خالله  حققت  حيث  للشركة 

أبرزها  وكانت  واإلنجازات،  النجاحات 

اللوجستية  المتطلبات  تنفيذ  بالطبع 

بفضل  نجحنا  حيث   2022 لمونديال 

وإصرارنا  وعزيمتنا  وخبراتنا  الله،  من 

خدمات  بتوفير  التوقعات  كل  تجاوز  على 

في  ساهمت  وآنية  سلسة  لوجستية 

النظير.  منقطع  بشكل  البطولة  إنجاح 

هذا  مواصلة  إلى  نهدف   ،2023 عام  وفي 

وتعزيز  جديدة  مسارات  ورسم  االندفاع 

فيها  بما   2030 الوطنية  قطر  برؤية  التزامنا 

دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة 

لتحقق  لها  الحلول  وتقديم  والمتوسطة 

النمو واالزدهار المنشود«. كما أشاد بفريق 

القرارات  اتخاذ  على  وقدرته  الشركة  عمل 

وابتكاره  الماضي  العقد  خالل  الحاسمة 

لمعايير جديدة للقطاع اللوجستي. 

شّك  ال  قائال:  وأضاف   

حققته  الذي  النجاح  أن 

تنفيذ  في   GWC
اللوجستية  المتطلبات 

العالم  كأس  لبطولة 

الكبيرة  الثقة  يعكس 

توفير  على  قدرتها  في 

إمداد  سلسلة  خدمات 

استطاعت  فقد  سلسة، 

قوى  حشد  الشركة 

بلغت  متخصصة  عاملة 

عامل   5000 من  أكثر 

مناطق  على  موزعين 

مختلفة  جغرافية 

ويتمتعون  العالم  حول 

لمواجهة  عالية  بمهارات 

اللوجستية،  التحديات 

لم تكن  المهمة  أن هذه  إال 

إقامة  على   GWC عملت  كما  أبدًا.  سهلة 

البطولة  فترة  خالل  مشجعين  منطقة 

هذه  شهدت  وقد  الشركة،  عمل  لطاقم 

الموظفين  ومنحت  كبيرًا  إقباال  المنطقة 

شعورًا باإلنجاز الذي حققوه واالنخراط في 

روح كأس العالم.

قيام   2022 عام  وشهد   

شراكاتها  بتطوير   GWC
في  والدخول  القائمة 

مع  جديدة  شراكات 

استراتيجيين  شركاء 

قطر  جامعة  مثل 

ونجحت  وبونتيتشللي. 

تنظيم  في  أيضًا   GWC
للمخازن  الخليج  منتدى 

بعنوان  الثاني   GWC
للمونديال«  »مستعدون 

والذي رّكز على الشركات 

الصغر  متناهية 

والمتوسطة  والصغيرة 

على  مساعدتها  وكيفية 

الحدث  هذا  من  االستفادة 

لتعزيز  الضخم  الرياضي 

للنمو،  جديدة  فرص  واكتشاف  االبتكار 

التي  االتجاهات  المتحدثون  وناقش 

يتوقعون رؤيتها بعد البطولة. 

قطر  أسبوع  في   GWC وشاركت   

منصة  بمثابة  يعّد  الذي  لالستدامة 

قبل  من  المنفذة  األعمال  كافة  تعرض 

لحماية  والخاص  الحكومي  القطاعين 

 GWC وتحرص  القادمة.  لألجيال  البيئة 

في  باالستدامة  االلتزام  على  كبير  بشكل 

تنظيف  خالل  من  سواء  مبادراتها،  كافة 

أو إعادة تدوير  أو زراعة األشجار  الشواطئ، 

تقديم  إلى  وصواًل  الخشبية،  المنصات 

بطولة كأس عالم مستدامة. 

قبل  من  تكريم  على   GWC وحصلت 

والسالمة  بالصحة  اللتزامها  العمل  وزارة 

خالل  من  المجموعة،  تحرص  إذ  المهنية، 

طريق  عن  سواء  المختلفة،  تدابيرها 

للطوارئ  دورية  تدريبات  وتنظيم  إعداد 

اتخاذ  على  السالمة،  تدريبات  إجراء  أو 

موظفيها  لتمكين  الممكنة  التدابير  جميع 

وتثقيفهم وحمايتهم. والمقاولين 

الرئيس  منون،  رنجيف  صّرح  جانبه  ومن 

أهمية  »نولي  قائاًل:  للمجموعة  التنفيذي 

نحرص  كما  موظفينا،  سالمة  إلى  قصوى 

واألمراض  واإلصابات  الحوادث  تجنب  على 

تحدث  التي  أو  العمل  عن  الناشئة  سواء 

أسباب  على  القضاء  طريق  عن  بسببه، 

الحد  أو  العمل  بيئة  في  الكامنة  المخاطر 

منها«.

أول  هي   GWC بكون  فخره  عن  أعرب  كما 

كمشّغل  اعتمادها  يتم  قطر  في  شركة 

العامة  الهيئة  قبل  من  معتمد  اقتصادي 

خدمات  توفير  اآلن  »يمكننا  قائال:  للجمارك 

متنوعة بإنتاجية أسرع مع االمتثال بشكل 

كامل إلى معايير السالمة واألمن العالمية. 

خير  هو  الشهادة  هذه  على  حصولنا  إن 

لضمان  الواجبة  العناية  بذلنا  على  دليل 

اتباع كافة المتطلبات واإلجراءات«. 

 2023 GWC في عام  وتابع قائال: ستسعى 

االقتصادي  الزخم  على  للبناء  جاهدة 

وكما  العالم.  كأس  بطولة  أحدثته  الذي 

نحو  العمل  ستواصل  دائمًا،  الحال  هو 

2030 مع  تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 

عام  هذا  واالستدامة.  االبتكار  على  التركيز 

على  اهتمامها  المجموعة  خالله  لتركز  مهم 

على  االقتصادي  وتأثيره  العالم  كأس  إرث 

تستهدف  كما  والبعيد  المتوسط  المدى 

الصغيرة  الشركات  دعم  الشركة 

المختلفة،  مبادراتها  خالل  من  والمتوسطة 

أولوياتها  سلم  على  الموضوع  هذا  وسيكون 

باإلضافة إلى الصحة والسالمة المهنية. 

 2023 عام  يحمل  أن  قائال:نتوقع  واختتم 

والفرص،  التحديات  من  الكثير  معه 

ونحن  قبل،  من  مثلها  نر  لم  وتجارب 

مستعدون لخوض غمار هذه التجارب.

{ الشيخ عبد الله بن فهد 

{ رنجيف منون 

الشيخ عبدالله بن 
فهد: دعم الشركات 

الصغيرة والمتوسطة 

رنجيف منون: حزمة 
من الفرص والتحديات 

في »2023« 

$ الدوحة
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في  والمتأهلين  الفائزين  عدد  استقر 

مهرجان  ضمن  التحدي  هدد  بطولة 

)مرمي  والصيد  للصقور  الدولي  قطر 

2023( عند 75 شاهينا.
سعادة  رعاية  تحت  المهرجان  ويقام 

ثاني،  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

الفترة  في  القناص  جمعية  وتنظمه 

والعشرين  الثامن  حتى  األول  من 

مرمي  صبخة  في  الجاري،  يناير  من 

بسيلين.

المجموعتين  في  الشواهين  وقدمت 

والعشرين  الرابعة  األخيرتين 

والخامسة والعشرين في بطولة هدد 

الصباحية  الفترتين  خالل  التحدي 

على  )الثالثاء(  أمس  والمسائية 

كبيرة  وندية  رائعا،  أداء  التوالي، 

لعبدالله  الزاجل  الحمام  مطاردة  في 

فخرو. حيث بلغ عدد الحمام الزاجل 

وهو   ،75 فخرو  عبدالله  فقده  الذي 

قطر  مهرجان  انطالق  منذ  األكبر 

الدولي للصقور والصيد قبل 14 عاما.

الرابعة  المجموعة  في  وتأهل  وفاز 

سعيد  صالح  الصقاران:  والعشرين 

حنزاب،  جابر  ومحمد  الكعبي، 

المجموعة  مع  الحصيلة  وارتفعت 

واألخيرة  والعشرين  الخامسة 

وتأهل  بفوز  المسائية  الفترة  خالل 

الصقارين: هادي سعيد المنصوري، 

محمد  الشيخ  الذهبي،  فريق 

عبدالله فالح آل ثاني، ثم عامر ناصر 

النعيمي.

من جهة أخرى، شهد المهرجان أمس، 

خالد  الدكتور  األستاذ  سعادة  زيارة 

العام  المدير  السليطي  إبراهيم  بن 

الثقافي  للحي  العامة  للمؤسسة 

مرمي،  مهرجان  لموقع  »كتارا« 

مشاركة  من  جانبا  شاهد  حيث 

المجموعتين  في  المتسابقين 

األخيرتين )24 و25(.

وقال سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم 

إن  »كتارا«،  عام  مدير  السليطي 

مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد 

)مرمي 2023(، أصبح من المهرجانات 

على  بالحفاظ  تعنى  التي  المهمة 

الهوية  وتعزيز  الثقافي،  موروثنا 

األصيل،  القطري  والموروث  والتراث 

عام  كل  المتزايد  اإلقبال  أن  مؤكدا 

من قبل الشباب القطريين على هذه 

قطر  أهل  اهتمام  مدى  يبين  الهواية، 

األعداد  في  ويتجلى  الهواية،  بهذه 

المسجلة في بطوالتها الست، حيث 

رقما  التحدي  هدد  بطولة  حققت 

الرابعة  النسخة  في  بلغت  قياسيا، 

 )1000( ألف   )2023 )مرمي  من  عشرة 

أصحاب  إلى  باإلضافة  مشاركة، 

األرقام  كل  حطموا  الذين  الشواهين 

الفائزين  عدد  بوصول  القياسية، 

والمتأهلين إلى 75.

مهرجان  أن  إلى  سعادته،  ونّوه 

المهرجانات  من  وغيره  الدولي  مرمي 

التي  القاليل  بطولة  مثل  التراثية 

وترعاها  المقبل،  األسبوع  تنطلق 

المؤسسة  حرص  تؤكد  كتارا 

تطوير  على  الثقافي  للحي  العامة 

من  وصقلها  الوطنية  الكوادر  مهارات 

وتعزيز  التراث  على  المحافظة  أجل 

واإلسالمية،  العربية  والهوية  القيم 

غير  الصيد  يمارسون  أنهم  خاصة 

القناص،  جمعية  إن  حيث  الجائر، 

ومهرجان  الصيد  موسم  انتهاء  عند 

الصقور  إرجاع  حملة  تطلق  مرمي، 

العام  هذا  تدخل  والتي  للطبيعة 

موسمها السادس بنجاح، مما يبين 

على  وحرصه  القطري،  الصقار  نبل 

االستدامة.

ولفت سعادة األستاذ الدكتور خالد بن 

المهرجان  أن  إلى  السليطي،  إبراهيم 

يحظى بمتابعة شريحة واسعة على 

مستوى منطقة دول الخليج العربية، 

مشاركة  العام  هذا  الحظنا  حيث 

واسعة إلخواننا من الخليج وعدد من 

الدول العربية، خصوصا في بطولتي 

وحققوا  التحدي،  وهدد  دولي  الدعو 

نتائج طيبة، مرحبا باألشقاء في قطر 

بلدهم الثاني.

سلطان  بن  علي  السيد  وقال 

الحميدي رئيس لجنة هدد التحدي 

في ختام منافسات هدد التحدي قبل 

كان  الموسم  هذا  إن  النهائي،  إجراء 

التحدي  هدد  بطولة  في  استثنائيا 

وجاهزية  الشواهين  قوة  حيث  من 

ارتأت  المنطلق،  هذا  ومن  أصحابها، 

لمهرجان  المنظمة  العليا  اللجنة 

أن  والصيد،  للصقور  الدولي  قطر 

الخميس  يومي  النهائي  إجراء  يتم 

الجاري  يناير  و27   26 والجمعة 

فترتين  خالل  مجموعات  أربع  على 

صباحية ومسائية.

األولى  المجموعة  ستتكون  وأضاف: 

الثانية  والمجموعة  شاهينا،   19 من 

)19(. وفي  الشواهين  من نفس عدد 

المجموعة  ستكون  الجمعة،  يوم 

 19 من  مؤلفة  )الثالثة(  الصباحية 

من  المسائية  والمجموعة  شاهينا، 

18 شاهينا.
بعد  أنه  الحميدي،  وأوضح 

الخميس  يوم  المنافسات  انتهاء 

والثانية  األولى  للمجموعتين 

سحب  إجراء  سيتم  النهائيتين، 

اللكزس  سيارة  على  القرعة 

تمكنت  الذين  للمشاركين  األولى 

نفسه  واألمر  الصيد،  من  شواهينهم 

سيتم  الجمعة،  ليوم  بالنسبة 

الفائز  على  القرعة  سحب  إجراء 

نهاية  بعد  الثانية،  اللكزس  بسيارة 

النهائيتين  المجموعتين  منافسات 

الثالثة والرابعة.

مبارك  ثامر  السيد  قال  جانبه  من 

هدد  لجنة  عضو  السبيعي، 

التحدي  هدد  بطولة  إن  التحدي، 

مهرجان  من  العام  هذا  نسخة  في 

قطر الدولي للصقور والصيد، كانت 

وهو  المقاييس،  بكل  استثنائية 

أصحاب  استعداد  في  تجلى  ما 

وقاموا  جيدا،  استعدادا  الشواهين 

بكسرهم  تكللت  جبارة،  بمجهودات 

لعدد الفائزين الذي تم تسجيله في 

مهرجان العام الماضي وبلغ 67.

هذا  كسر  السبيعي  توّقع  قد  وكان 

الرقم منذ دخول المجموعة التاسعة 

لميدان التنافس.

وأضاف: رغم أن أجواء الطقس كانت 

أثبتوا  الشواهين  أهل  فإن  متقلبة، 

كان  العام  هذا  الجو  أن  رغم  تفوقهم، 

الجو  بين  ما  تراوحت  والتي  دور،  له 

الرياح، منوها  الغائم والماطر وهبوب 

إلى أن البعض يقولون إن الحمام في 

الجو الغائم )يضيع(.

أصبحت  التي  الشواهين  قوة  وأرجع 

المجهودات  إلى  للعيان،  بادية 

برعاية  الصقارون  يبذلها  التي 

والسهر  الكافية،  الرعاية  صقورهم 

االحترافي،  التدريب  تدريبها  على 

)بالجناح  بأنواعها  بالطيارات  سواء 

والخروج  والحفانة..(،  والفانتوم 

أجل  من  البلد  خارج  مجموعات  في 

ومدها  وبيطرتها  والقنص،  التدريب 

بالفيتامينات. 

الشاهين  أن  السبيعي  وأكد 

منوها  »سبوق«،  طير  هو  بطبيعته 

لم  الذين  الصقارين  بعض  أن  إلى 

صقورهم،  تدريب  في  الوقت  يكفهم 

فإنهم يلجؤون إلى شراء صقور أبطال، 

والدخول  ورعايتها  بها  العناية  وزيادة 

بها في السباقات.

ضمن منافسات مهرجان مرمي الرابع عشر

»75« متأهال لنهائي »هدد التحدي«
اإلقبال المتزايد من الشباب يؤكد اهتمام أهل قطر بالهواية

تعزيز الهوية العربية واإلسالمية وممارسة الصيد غير الجائر

الحميدي: الموسم كان استثنائيا في هدد التحدي من حيث قوة الشواهين

د.السليطي: »مرمي يعنى بالحفاظ على موروثنا الثقافي«

»كتــارا« تصقـــل مهـــارات الكـــوادر الوطنيــة للحفـاظ على التــراث

السبيعي: أصحاب الشواهين استعدوا جيدا وبذلوا مجهودات جبارة

{ علي بن سلطان الحميدي

{ المدير العام لـ »كتارا« خالل جولة بموقع المهرجان

$ الدوحة



ماذا ُتخّبئ لنا التكنولوجيا؟ وإلى أي أبعاد 

جديدة وغريبة يمكن أن تصل بنا كل هذه 

التطورات المتالحقة في العلم والتكنولوجيا، 

فمن الكمبيوتر الذي كان يحتل غرفة كاملة، 

إلى جهاز صغير نحتويه بين أيدينا، ومن 

غرف العمليات الجراحية بمعداتها الدقيقة 

إلى عمليات يتم إجراؤها عن ُبعد وعبر شرائح 

إلكترونية، ومن دبابات وطائرات مقاتلة إلى 

ُمسّيرات متناهية الصغر ودقيقة الهدف، 

ُتحّركها برامج ذكية ال تخضع الحتماالت 

الخطأ البشري، ومن تزاوج بيولوجي تقليدي 

تحكمه شروط الوراثة المألوفة، إلى َتحّكم في 

الجينات والموروثات واقتحام لخفايا العقل 

الكامن، وإعادة صياغة للجينوم البشري.

تطورات هائلة ومرعبة في أحيان كثيرة، 

خاصة لجيل الكبار الذي يعاصر اليوم مثل هذا 

االنفجار التكنولوجي، لكنه لم ينشأ معه، وكما 

هو الحال مع جيل األبناء الذي ُوِلَد حاماًل تليفونًا 

وحاضنًا لجهاز كمبيوتر محمول، وُمّتصاًل بكل 

إحداثيات التكنولوجيا وخباياها.

في عام 2006 صدر كتاب »المرحلة التفّردية 

 The singularityقريبة« للكاتب راي كيرزويل أو

is near، وهو الكتاب الذي أثار الرعب في نفس 
كل من قرأه، ثم ِلُيكمل الكاتب رؤيته لمرحلة 

ما بعد اإلنسانية، كما أطلق عليها بكتاب 

بعنوان »عصر اآلالت الروحية«، وقد وضع 

كيرزويل في كتابه األول جدواًل زمنيًا للمرحلة 

التي لن يستطيع البشر االستمرار فيها من 

دون الحاجة إلى دعم توّفره أدوات لمعالجة 

البيانات والمعلومات، التي تفوق قدرة اإلنسان 

البيولوجية والعقلية المعتادة.

الكتاب مليء بالتفاصيل العلمية التي يحاول 

الكاتب من خاللها أن ُيبرهن صّحة رؤيته لعالم 

اإلنسان اآللة، فهو يرى أن اإلنسان أصبح على 

عتبة قفزة حضارية سيحدث إثرها اندماجًا 

بين الذكاء البيولوجي والذكاء االفتراضي أو 

اآللي.

عندما أصدر كيرزويل كتابه في عام 2006 

سخر منه بعض المحللين، وكان ذلك قبل 

ظهور جهاز األيفون بعام واحد فقط، وهو الجهاز 

الذي أتى بتطبيقات بعضها اقترب من تنبؤات 

كيرزويل، مما جعل الكثير من الذين سخروا 

منه يراجعون تصوراتهم القديمة، خاصة في 

ظل تفّوق الكمبيوتر اليوم على أشهر محترفي 

الشطرنج، وظهور عصر السيارات ذات التحّكم 

عن ُبعد وألسكا، وغير ذلك الكثير.

قطعًا لم تعد قضية البشر اليوم مع تواصل 

التكنولوجيا في االندفاع نحو األمام قضية 

ُمفاَصَلة بين سلبيات التكنولوجيا وإيجابياتها، 

فاألمر ببساطة خرج عن سيطرة البشر في 

التحّكم، ولم يعد أمامهم سوى الترّقب والّتَقّبل، 

فالكثير من الجامعات اليوم أصبحت تتحّدث 

عن تجارب ألدمغة آلية تحتوي على وحدات 

مركزية ُمَفّكرة باستطاعتها ُمحاكاة عمل 

العقل البشري، وهنالك جهود على المستوى 

العالمي، ليس للّتَوّسع في قدرات الكمبيوترات 

فقط، وإنما كذلك ِلَربطها ببعضها في شبكات 

عالمية، منها على سبيل المثال ما حَدث من 

تطوير لمكتبة إلكترونية تضم كامل إنتاج 

الحضارة البشرية.

وسط مثل هذه الشبكة الُمعّقدة من العالقات 

اإللكترونية واالفتراضية، يقفز إلى الواجهة 

سؤاالن هنا: األول حول إمكانية استمرار التطّور 

والتحّول في التكنولوجيا ِلَيصل بكل هذه 

اآلالت إلى الوعي الذاتي، أي أن يتم التحّكم 

بها والتفاعل ذاتيًا ومن دون االستعانة بالدعم 

البشري، وكما هو الحال اليوم؟

أما السؤال الثاني فيدور حول كيفية تعامل 

الثقافات والمعتقدات والمسّلمات البشرية 

مع هكذا واقع؟ خاصة في المجتمعات 

المتوسطة الحداثة، التي ال تزال التكنولوجيا 

فيها مستوَرَدة وليست ُمسَتوِطنة، مثل 

المجتمعات العربية على سبيل المثال؟ 

مع األخذ بعين االعتبار هنا أن الحقائق 

والُمعطيات االفتراضية غالبًا ما توّفر أكثر من 

إجابة وسيناريو وحل وصورة ورأي ألي سؤال أو 

معضلة مطروحة.

بعد ما يقارب الـ 163 عامًا على صدور كتاب 

»أصل األنواع« لتشارلز داروين، بدأ البعض في 

التساؤل عما إذا كان التحام اآللة باإلنسان، 

والتكنولوجيا بالعقل البشري، ومثل هذا 

االنصهار والتالحم بين جينات اإلنسان ورقائق 

الكمبيوتر، ُيشّكل قفزة جديدة في مراحل 

تطّور اإلنسان؟ فذلك في النهاية يبقى سؤااًل 

مشروعًا، خاصة في ظل ضبابية المستقبل 

البيولوجي والتكنولوجي، واستمرار السؤال 

حول ما يمكن أن ُتخّبئ لنا التكنولوجيا.

 مما ال شك فيه أن الكيان الصهيوني يعيش أزماٍت 

داخلية مستعصية منذ العام 2019، عندما عجز 

وما زال عن تشكيل قيادة سياسية قوية مستقرة 

متوافقة ومتعاونة، تجمعها الهموم الوطنية 

وتوحدها التحديات الداخلية والخارجية، فهو 

وإن شكل حكومته الجديدة السابعة والثالثين، 

التي وصفت بأنها الحكومة اليمينية األكثر تطرفًا 

في تاريخه، إال أنه ما زال يتخبط في مشاكله، 

ويتناقض من داخله، ويبتعد عن محيطه 

ويتصادم مع حلفائه، وال يستطيع التصدي 

لمشاكله، وخلق الحلول المناسبة لها، ولعله اليوم 

أقرب إلى االنتخابات السادسة منه إلى استقرار 

الحكومة ومواصلة عملها.. نحن ال نفتئت على 

الكيان الصهيوني وال نفتري عليه، وال نحاول تشويه 

صورته وال تلفيق االتهامات له، وإن كنا نتمنى 

له األسوأ ونرجو له األخطر، بل إن اإلسرائيليين 

أنفسهم قبل غيرهم وأكثر من سواهم، يدركون أن 

كيانهم في خطر، وأنه يعيش مآزق كثيرة، ويواجه 

تحدياٍت صعبة، وأن ما ينتظره أسوأ بكثير مما 

تجاوزه على كل المستويات الداخلية والخارجية.

فاإلسرائيليون أنفسهم يقولون عن حكومتهم 

إنها أول حكومة تتشكل ضد كيانهم، وتعمل 

ضد مصالح شعبهم، وأنها حكومة الهجين 

والمتناقضات، والفوضى واالضطرابات،هذه 

التناقضات واألزمات اإلسرائيلية المختلفة ينبغي 

أال تشغل الفلسطينيين عن همومهم الخاصة 

ومشاكلهم الداخلية، فالتحديات التي تواجههم 

كثيرة جدًا وصعبة للغاية، وهي تضعفهم 

وتمزقهم، وتشتت جهودهم وتحبطهم، وتبعثر 

طاقاتهم وتفقدهم قدراتهم، وتيئس شعبهم 

وتضعف انتماءاهم، وتنعكس سلبًا على حياتهم 

اليومية ونضالهم الوطني. 

 لو أن األمر حدث دون سابق إعالم ألمكن اعتبار أن األمر 

المتطرف  اليمين  قناعات  تعكس  عنصرية  بجريمة  يتعلق 

والمسلمين كفيلة  المجاهرة بالعداء للعرب  أوروبا بأن  في 

للوصول  إليها  يسعون  التي  االنتخابية  الشعبية  بمنحهم 

إلى السلطة.. إال أن الحقيقة أن ما حدث في العاصمة 

السويدية ستوكهولم لم يكن سابقة وكان معلنا لدى 

المتطرف  التي تلقت إشعارا من  الرسمية  السلطات 

الدانماركي راسموس بالدون زعيم حزب  السويدي 

الخط المتشدد مع جماعة موالية له بإحراق نسخة من 

القرآن الكريم أمام مقر السفارة التركية على أنه خطوة 

السويد  الرافض النضمام  احتجاجية على موقف تركيا 

للحلف األطلسي. بما يعكس إصرارا على تنفيذ هذه 

إزاء تركيا فحسب  الخطوة التي ال تعكس موقفا سياسيا 

ولكنها تعكس وجود حقد دفين وكراهية معلنة لإلسالم 

والمسلمين لدى أحزاب اليمين الذي ما انفك يتمدد في 

أوروبا ومن شأنها أن تجعلنا نستعيد ما كان الصحفي 

الحادي  األميركي توماس فريدمان أطلقه بعد هجمات 

عشر من سبتمبر عندما كتب مقاله الشهير تحت عنوان 

»لماذا يكرهوننا« ووضع بذلك كل المسلمين في سلة 

واحدة.. ونحن بدورنا نتساءل لماذا كل هذا الكره والحقد 

والمسلمين؟ لإلسالم 

 ال شيء يمكن ان يبرر أو يدفع إلى حرق المصحف 

أو أي كتاب مقدس واستفزاز مشاعر المسلمين  الكريم 

أو المسيحيين أو غيرهما من االديان بالنظر إلى انها أوال 

خطوة ال اخالقية تنم عن احتقار واستهانة واستفزاز ألتباع 

ذلك الدين ويمكن ان تتطور إلى ابعد من ذلك.. ولعل في 

اثارته من غضب شعبي  الكاريكاتورية وما  حادثة الرسوم 

ومن انسياق إلى العنف ما يفترض البحث عن دوافع 

واسباب مثل هذه االعتداءات المتكررة في حق االسالم 

والمسلمين والتي ال يمكن بأي حال من االحوال أن تتنزل 

في إطار الدفاع عن حرية الرأي والتعبير… والشك انه 

عندما تتكرر الجريمة ذاتها فان األهداف ال يمكن ان تكون 

خافية على مراقب.. نحن اليوم إزاء السيناريو ذاته الذي 

المتطرف  اليمين  يتكرر مجددا، حيث تعمد مجموعة من 

في السويد إلى إحراق المصحف في استفزاز واضح الكثر 

… صحيح  من مليار ونصف من المسلمين في العالم 

ان السويد حاولت تطويق الحريق بعد ان استشعرت 

تواتر  مع  الجريمة  لهذه  المحتملة  الخطيرة  التداعيات 

العواصم االسالمية  والرفض من مختلف  التنديد  بيانات 

وصحيح ان المسؤولين في هذا البلد أبدوا تعاطفا مع 

أولف كريسترسون  الوزراء  اعتبر رئيس  المسلمين، وقد 

في تغريدة له أن »حرية التعبير هي جزء أساسي من 

الديمقراطية. لكن ما هوقانونّي ليس بالضرورة أن يكون 

مناسًبا«…
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شهد معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني 

رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، حفل تخريج الدفعة 

الحادية عشرة، دفعة 2022، من 

طالب وطالبات كلية المجتمع 

حملة الدبلوم والبكالوريوس، 

وكرم معاليه الخريجين 

المتميزين، فيما سلم رئيس 

الكلية الشهادات للخريجين 

والخريجات، والبالغ عددهم 

»929« طالبا وطالبة من مختلف 

التخصصات.

تشكل »كلية المجتمع في قطر« 

رافدا أساسيا من روافد االستثمار 

الوطني الكبير في مجال التنمية 

البشرية والمساهمة في تحقيق 

األهداف التعليمية التي حددتها 

رؤية قطر الوطنية »2030«، وذلك 

من خالل توفير مجموعة متنوعة 

من الفرص التعليمية، بما في 

ذلك البرامج األكاديمية القادرة 

على تأهيل الطالب وفق أعلى 

المعايير، عبر تقديم عدد من 

برامج الدبلوم المشارك ودرجة 

البكالوريوس التي تلبي حاجة 

سوق العمل في دولة قطر، وقد 

شهدت كلية المجتمع منذ 

تأسيسها العام »2010« ازدهارًا 

ونموًا متواصاًل، أهلها ألن تكون 

- وبجدارة - نموذجًا للتمّيز 

األكاديمي بين مؤسسات التعليم 

العالي في الدولة، ورائدة في 

توفير فرص تعليمية متفردة 

ومتنوعة لقطاع كبير من الطالب، 

ومساهمًا فاعاًل في تحقيق التنمية 

المستدامة وفقًا لرؤية قطر 

الوطنية، واستطاعت الكلية أن 

تقدم برامج أكاديمية أكثر تنوعًا 

وتخصصًا، وذات جودة عالية، 

شكلت رافدًا مهمًا ورئيسًا لسوق 

العمل المحلي بكوادر قطرية 

مؤهلة، تلبي احتياجاته، ومكنت 

الطلبة من تحقيق طموحاتهم 

وأهدافهم، والمشاركة الفاعلة في 

تحقيق أهداف التنمية الوطنية 

الشاملة.

ومع هذه الكوكبة من الخريجين؛ 

فإن الكلية تقدم مساهمة قيمة 

أخرى في مجال التنمية البشرية 

والمساهمة في تحقيق األهداف 

التعليمية لما فيه خير الوطن 

ورفعته.

كوكبة جديدة

إحراق المصحف ليس من حرية التعبير

آسيا العتروس
كاتبة تونسية

تحديات يجب
مواجهتها

لقد شكلت التحديات الراهنة وما أفرزته 

سياسة حكومة االحتالل المتطرفة من وقائع 

جديدة باتت تشكل تحديات اساسية ال بد 

من مواجهتها في ظل تكريس االحتالل القائم 

على االستيطان والتهويد لما تبقى من االرض 

الفلسطينية وفرض سيطرتها على ارض 

الواقع وتحديها لقرارات الشرعية الدولية 

ومبادئ القانون الدولي في ظل انعدام األفق 

السياسي واستمرار التعنت اإلسرائيلي 

والتحيز األميركي المطلق والتنكر للحقوق 

الوطنية الفلسطينية المشروعة في محاوالت 

تهدف تصفية القضية الفلسطينية العادلة 

وااللتفاف على الشرعية الدولية واالنحياز 

الكامل لالحتالل، حيث تواصل اإلدارة 

األميركية تبني أولويات وسياسات اليمين 

اإلسرائيلي المتطرف وتعميمها وتعمل على 

تعزيز وتصعيد انتهاكات االحتالل لحقوق 

الشعب الفلسطيني عبر اتخاذها لقرارات 

وإجراءات معادية لحقوق الفلسطينية 

المشروعة.

وفي ظل هذه التحديات بات من المهم إعادة 

تقيم الواقع العربي والعمل على صياغة 

موقف عربي موحد لمواجهة سياسة االحتالل 

ومؤامرات التصفية التي باتت تستهدف 

تقويض أية فرصة إلقامة الدولة الفلسطينية 

على حدود عام 1967 والقدس عاصمة لها.

الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته 

السياسية ومعه كل األمة العربية واألحرار 

والشرفاء في العالم يرفضون رفضا قاطعا 

كل مؤامرات التصفية واالحتواء وااللتفاف 

على الحقوق الفلسطينية وأن أي مؤامرات 

تتم إحاكتها هي بمعزل عن الشعب 

الفلسطيني وال عالقة له بها ومن الطبيعي 

أن يرفضها كون أن هذه المؤامرة تحاك 

للنيل من صموده وإصراره على نيل حقوقه 

المشروعة.

يجب أن تكون األولوية األولى للتوجه الوطني 

الفلسطيني هي إنهاء االنقسام وآثار االنقالب 

وأساس لمواجهة التحديات وتطرف حكومة 

االحتالل وفي مقدمة ذلك كله العمل على 

تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تعمل 

على بسط سيادتها في قطاع غزة وإعطائها 

فرصة للعمل على توحيد النظام السياسي 

الفلسطيني ووضع استراتيجية وطنية 

شاملة لمواجهة سياسة التهويد والتوسع 

االستعماري االسرائيلي.

 سري القدوة

كاتب فلسطيني

من قريب

  alsbahps@yahoo.com

خّبئ لنا التكنولوجيا؟
ُ
ماذا ت

خطأ االنشغال باألزمات اإلسرائيلية

سعاد فهد المعجل
كاتبة كويتية

د. مصطفى يوسف اللداوي
كاتب عربي

 رأي $

رأي اليوم
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»السيلية« يعلن تعاقده مع المغربي إسماعيل خافي
إسماعيل  المغربي  المهاجم  مع  رسميا  تعاقده  السيلية   نادي  أعلن   

خافي، وذلك لالنضمام لصفوف الفريق  قادما من نادي الجيش الملكي 

المغربي.

السيلية،  إدارة نادي  الرسمي: »نجح مجلس  النادي عبر موقعه  وذكر 

برئاسة السيد عبد الله العيدة، في التعاقد مع المهاجم الدولي المغربي 

إسماعيل خافي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، قابل للتجديد .

ووقع الالعب البالغ من العمر 27 عاما رسميا على عقد انضمامه، بحضور 

السيد محمد علي المري نائب رئيس النادي.

الشيخ سحيم بن عبدالعزيز نائب رئيس النادي يؤكد بعد رباعية الصقور:

»الرباعية« تليق باسم »القطراوي«

بن  سحيم  الشيخ  سعادة  أعرب 

عبدالعزيز آل ثاني نائب رئيس نادي 

بالفوزالعريض  سعادته  عن  قطر، 

صالل،  أمام  الفريق،  حققه  الذي 

من  الـ11  الجولة  في   ،1 /  4 بنتيجة 

.QNB دوري نجوم

المباراة:  وقال في تصريحات له عقب 

الحمد لله حققنا فوزا مهّما، بعد مباراة 

باسم  تليق  الالعبون،  قدمها  كبيرة 

النادي، وأشكر الالعبين والمدرب أيضا 

فترة  خالل  به  قاموا  الذي  العمل  على 

التوقف، فبصمة الجهاز اإلداري والفني 

ظهرت من خالل النتائج التي حققناها.

وأضاف: استراتيجية الفريق واضحة، 

ونعمل  حدة،  على  مباراة  كل  نأخذ 

أصبحنا  حيث  الفريق،  تطوير  على 

عال،  مستوى  على  العبين  نملك 

الله  شاء  وإن  الكثير،  ينقصنا  ولكن 

ريتم  تصاعد  مع  المقبلة  المرحلة  في 

بصورة  الفريق  سيخرج  المباريات 

أفضل، وهذا ما نتطلع إليه.

أصبحت  النادي  استراتيجية  وتابع: 

أن  نريد  حيث  الصحيح،  الطريق  في 

يكون لدينا فريق تنافسي، ونقدم أيضا 

مباريات  أمامنا  واآلن  لدورينا،  إضافة 

القسم الثاني التي ستكون صعبة، وإن 

شاء الله سنخرج بصورة جيدة.

على  ضغوطات  أي  توجد  ال  وواصل: 

لديه،  ما  أفضل  يقدم  الكل  الالعبين، 

نتائج  تحقيق  على  الفريق  ويساعد 

عالميين  نجوما  نملك  حيث  جيدة، 

الخبرة  يملكون  مواطنين  والعبين 

أيضا.

بن  سحيم  الشيخ  سعادة  ووجه 

لجماهير  رسالة  ثاني،  آل  عبدالعزيز 

نتمنى  قائال:  القطراوي،  الملك 

تواجدكم معنا في الفترة المقبلة.

بحضور سفير أرمينيا وهاني بالن

رئيس اتحاد الكرة يستقبل 
رئيس البرلمان »األرمني«

بن  حمد  الشيخ  سعادة  استقبل 

خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس االتحاد 

بمقر  الثالثاء  أمس  القدم  لكرة  القطري 

االتحاد ببرج البدع – سعادة السيد ألين 

بجمهورية  البرلمان  رئيس  سيمونيان 

أرمينيا المتحدة، وسعادة السيد أرمين 

أرمينيا  جمهورية  سفير  سركيسيان 

لدى الدولة.

وحضر اللقاء عن الجانب القطري هاني 

التنفيذية  اللجنة  عضو  بالن  طالب 

ومنصور  القدم،  لكرة  القطري  باالتحاد 

القطري  لالتحاد  العام  األمين  األنصاري 

لكرة القدم، وعلي داوود المدير التنفيذي 

لمكتب الرئيس ومشتاق الوائلي المدير 

المؤسسي  التطوير  لمكتب  التنفيذي 

واالستراتيجي في االتحاد القطري لكرة 

القدم.

 جرى خالل اللقاء التباحث في المواضيع 

تعزيزها  وسبل  المشترك  االهتمام  ذات 

المجاالت  مختلف  في  الجانبين  بين 

الُكروية في ظل العالقات المتميزة التي 

تربط الجانبين القطري واألرمني.

تعزيز  فرص  الحضور  ناقش  كما 

واستثمار العالقات األخوية بين البلدين 

الصديقين، والعالقات الثنائية، لما فيه 

قطر  من  كٍل  في  القدم  كرة  مصلحة 

تعزيز  في  القدم  كرة  ودور  وأرمينيا، 

من  رحبة  آفاق  إلى  بها  والسمو  العالقات 

التعاون المثمر والبناء.

أشكر المدرب سفري وبصمته »واضحة« مع الفريق 

{ الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني

طموحنا 

»فريق 

تنافسي« .. 

يكون إضافة 

كبيرة لدوري 

النجوم 

ال توجد 

ضغوطات 

على الالعبين 

وننتظر

 دعم 

الجماهير 

كتب           وحيد بوسيوف

الصراع يتواصل اليوم لبلوغ الدور الثاني

مواجهات قوية في بطولة الفرجان بالمرخية
ضمن  مباريات  أربع  األربعاء،  اليوم  مساء  تجرى 

الرابعة من منافسات دورالمجموعات لبطولة  الجولة 

ينظمها  والتي  »المرخية«،  الثامنة  الفرجان  مالعب 

للجميع،  للرياضة  القطري  االتحاد  عليها  ويشرف 

في  ويشارك  والشباب،  الرياضة  وزارة  مظلة  تحت 

منافسات البطولة ستة عشر فريقا، تضم حوالي 168 

شخصا، ما بين العب وإداري.

سميسمة  فريقا  اليوم،  األولى  المباراة  في  ويلتقي 

وتجمع  دقائق،  وعشر  الخامسة  الساعة  في  والمايدة 

خالد،  وعين  لوسيل  فريقي  بين  الثانية  المباراة 

تمام  في  ويعقبها  دقيقة،  وخمسين  الخامسة  في 

السادسة والنصف مباراة ثالثة، تضع فريقي العديد، 

حالول  بلقاء  المواجهات،  وتختتم  لوجه،  وجها  والهالل 

في  دقائق،  وعشر  السابعة  الساعة  عند  ودخان، 

المواجهة الرابعة واألخيرة الليلة.

انطلقت  قد  البطولة،  من  الثامنة  النسخة  وكانت 

المرخية،  فرجان  مالعب  على  الماضي،  األحد  يوم 

أربع مباريات، أسفرت عن تفوق فريق  إقامة  من خالل 

مقابل  أهداف  بأربعة  خالد  عين  فريق  على  السد 

الثانية فوز فريق الهالل  هدفين، بينما أعلنت المباراة 

على معهد الشرطة، بهدفين دون رد، كما تفوق فريق 

دخان بثالثية نظيفة على منافسه فريق لبصير، في 

دخان،  فريق  خاللها  من  سيطر  التي  الثالثة،  المباراة 

في  الرابعة  المباراة  وسجلت  اللعب،  مجريات  على 

خليفة،  ومدينة  المايدة،  فريقي  بين  البداية  جولة 

التعادل بدون أهداف.

المجموعات  الثانية، في دور  وشهدت مباريات الجولة 

والتي أقيمت أول أمس اإلثنين، اكتساح فريق النصر 

لمنافسه فريق حالول، بخماسية رائعة دون رد، بدوره 

بهدف  سميسمة  على  الفوز  تحقيق  من  معيذر  تمكن 

والعديد  الوكرة  مباراة  أسفرت  بينما  الشيء،  مقابل 

الختام،  مباراة  وجاءت  فريق،  لكل  بهدف  التعادل  عن 

ولوسيل،  الوعب  فريقي  بين  األول،  أمس  جولة  في 

{ لقطات من المنافسات بالتعادل السلبي دون أهداف.

أصدره االتحاد الدولي

أدعم »الشاطئية« ثاني التصنيف العالمي
حافظ  قنا-  )سويسرا(-  لوزان 

الطائرة  للكرة  القطري  المنتخب 

الشاطئية للرجال، المكون من الثنائي 

على  تيجان،  وأحمد  يونس  شريف 

الثاني في التصنيف العالمي  المركز 

للعبة  الدولي  االتحاد  أصدره  الذي 

حديثا.

وحافظ المنتخب القطري على المركز 

نقطة   )7,220  ( جمع  أن  بعد  الثاني 

هولندا  منتخب  ثنائي  مع  مشتركا 

المركز  على  الحاصل  وميوسن  بروير 

الثاني أيضا بذات الرصيد من النقاط، 

»مول  النرويجي  الثنائي  تصدر  بينما 

 )8,450  ( وسوروم« التصنيف، برصيد 

نقطة.

وكان المنتخب القطري للكرة الطائرة 

البطولة  بلقب  توج  قد  الشاطئية 

)بندر  بمدينة  أقيمت  التي  اآلسيوية 

عباس( اإليرانية، كما أحرز الميدالية 

بجنوب  تاون  كيب  لبطولة  البرونزية 

إفريقيا، إحدى الجوالت العالمية التي 

 16 أفضل  بمشاركة   ،FIVB نظمها 

.Elite 16 منتخبا تحت تصنيف

المتوج  القطري،  المنتخب  وحقق 

أولمبياد  في  البرونزية  بالميدالية 

النتائج  من  العديد   ،2020 طوكيو 

المتميزة في السنوات األخيرة، بقيادة 

يونس  شريف  المتميز  الثنائي 

مستويات  قدما  إذ  تيجان  وأحمد 

أبهرت الجميع، وجعلت المنتخب من 

التصنيف  في  العالم  منتخبات  أوائل 

العالمي.

{ ثنائي األدعم

{ جانب من االجتماع

كتب         محمد الجزار

على حساب الشمال والشرطة

فوز الخور والعربي في دوري الطائرة

على  الفوز  والعربي،  الخور  فريقا  حقق 

الشمال والشرطة في المباراتين اللتين 

الجولة  ضمن  أمس،  مساء  أقيمتا 

للكرة  العام  الدوري  بطولة  من  الثالثة 

الطائرة للرجال لموسم 2022 - 2023.

في المباراة األولى، واصل الخور انطالقته 

الشمال  على  وتغلب  الدوري،  في  القوية 

 ،-18  25   / بواقع  صفر(   -  3( بنتيجة 

و25 20-، و25 18-/ ، محققا الفوز الثالث 

الثالث  بالمركز  ليتمسك  التوالي  على 

في  الشمال  بقي  فيما  نقاط،   8 برصيد 

المركز السابع بثالث نقاط.

على  العربي  فاز  الثانية،  المباراة  وفي 

الشرطة بثالثة أشواط دون رد بواقع:   25 

14- ، ليرفع رصيده  و25   ،-18 و25   ،-22
إلى 6 نقاط في المركز الرابع، بينما بقي 

بثالث  السادس  المركز  في  الشرطة 

نقاط.

اليوم  الجولة  هذه  منافسات  وتختتم 

 األربعاء  بمباراة واحدة تجمع الوكرة مع 

األهلي.

من  األول  القسم  مباريات  وتتواصل 

والعشرين  التاسع  حتى  الدوري  بطولة 

عشرة  بمشاركة  المقبل،  مارس  من 

فرق، وتلعب جميع المباريات على صالة 

االتحاد القطري للكرة الطائرة.

{ من منافسات الدوري 

{ العلي مع نائب رئيس الكويت

سلة السد 
تخسر أمام الكويت

تركي العلي يقدم درعا لنائب رئيس النادي

أمام  السد  بنادي  السلة  كرة  فريق  خسر 

بطولة  في   ،84 /94 بنتيجة  الكويتي  الكويت 

هي  الخسارة  هذه  وتعتبر  آسيا..  غرب 

السد  خسر  أن  بعد  الكويتي  أمام  الثانية 

الموسم  في  والكأس  الدوري  ثنائية  بطل 

الكويتي  وحقق  الماضية،  الجولة  الماضي 

الفوز الرابع له في المجموعة، وحسم بطاقة 

التأهل قبل جولتين من ختام منافسات دور 

المجموعات.

البطولة،  في  متفاوته  الفرق  حظوظ  وتعتبر 

مباشرة  المجموعة  متصدر  يتأهل  حيث 

الفرق  تلعب  بينما  النهائي  ربع  الدور  إلى 

أصحاب المركزين الثاني والثالث المباريات 

التأهيلية، فيما يخرج الرابع من المنافسة.

المرحلة  إلى  الفائزان  الفريقان  وسيتأهل 

 »WASL« النهائية لدوري السوبر لغربي آسيا

والتي   ،2023 البطلة  لألندية  آسيا  وكأس 

اإلنتركونتيننتال،  كأس  إلى  بطلها  يصل 

أعلى مسابقة لألندية في االتحاد الدولي لكرة 

.»FIBA« السلة

قدم تركي ناصر العلي المدير التنفيذي في 

نادي السد، درعًا تذكاريا إلى بدر العصيمي 

عقب  الكويتي  الكويت  نادي  رئيس  نائب 

والكويت  السد  بين  جمعت  التي  المباراة 

مساء أمس على صالة نادي الغرافة.

عوض الكباشي كتب
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الملك يواصل عروضه القوية ويحقق الفوز برباعية على أم صالل

»القطراوي« يقسو على الصقور

تفوق نادي قطر على أم صالل، بنتيجة 

1-، خالل المباراة التي أقيمت أمس   4
جاسم  بن  ثاني  استاد  على  الثالثاء، 

 11 الـ  األسبوع  ضمن  الغرافة،  بنادي 

من الدوري القطري.

من  كل  قطر  نادي  رباعية  وسجل 

 ،2 الدقيقة  في  سوريا  سيبستيان 

معتز البسطامي في الدقيقة 18، وبدر 

في  وماالنجو   ،55 الدقيقة  في  بانون 

الدقيقة 60.

الهدف  كودجيا  جوناثان  سجل  فيما 

الوحيد ألم صالل في الدقيقة 27.

إلى  رصيده  قطر  نادي  رفع  الفوز  وبهذا 

بفارق  الرابع،  المركز  في  نقطة   16
المركز  صاحب  عن  فقط  نقطتين 

أم  رصيد  تجمد  فيما  الوكرة،  الثالث 

صالل عند 7 نقاط في المركز العاشر.

نادي  من  قوية  جاءت  المباراة  بداية 

تسجيل  من  تمكن  الذي  قطر، 

بواسطة   2 الدقيقة  في  مبكر  هدف 

جميلة،  برأسية  سوريا  سيبستيان 

صالل،  أم  فريق  حسابات  أربك  ما  وهو 

المبكر  بالهدف  كبير  بشكل  وتأثر 

للملك القطراوي.

بالنتيجة،  يعود  أن  صالل  أم  وحاول 

الكرة  على  باالستحواذ  أكثر  واكتفى 

التكتل  أمام  فرص  لخلق  ومحاولته 

نادي  جانب  من  كان  الذي  الدفاعي 

من  حرمانه  حاول  حيث  قطر، 

الخطيرة  للفرص  افتقد  لكنه  الكرة، 

السانحة لتعديل النتيجة.

فيها  تمكن  التي   18 الدقيقة  لتأتي 

الهدف  تسجيل  البسطامي  معتز 

فشل  رائعة،  برأسية  لفريقه،  الثاني 

أبوبكر  خليفة  صالل  أم  مرمى  حارس 

من صدها.

فرصة  أول  صالل  ألم  وسنحت 

لتسجيل هدف التقليص في الدقيقة 

نادي  مرمى  بحارس  انفراده  بعد   ،22
تسديدة  لكن  عبدالناصر  ساطع  قطر 

الالعب مرت بعيدة.

المحاولة  في  كودجيا  جوناثان  ونجح 

التقليص  هدف  تسجيل  من  الثانية 

تسديدة  خالل  من   ،27 الدقيقة  خالل 

فشل  العمليات  منطقة  داخل  قوية 

ساطع العباسي في صدها.

الهجومية  محاوالته  صالل  أم  وواصل 

التعادل، لكن لم تفلح  بحثا عن هدف 

في  محاولته  جل 

اختراق دفاع نادي قطر الذي كان قويا.

قطر  نادي  بتقدم  األول  الشوط  وانتهى 

بنتيجة 2 1- على أم صالل.

تفوق  تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

على  استحواذ  حيث  من  صالل  أم 

هي   ،%  43 مقابل   %  57 بنسبة  الكرة 

لعب  التي  الطريقة  على  قليلة  نسبة 

بها الصواعيق، وكذلك اللعب المباشر 

الذي اعتمد عليه نادي قطر.

سدد  فقد  التسديدات،  مسوى  وعلى 

على  كرتان  منها  كرات   4 قطر  نادي 

صالل  ألم  تسديدات   6 مقابل  المرمى، 

منها 3 تسديدات على المرمى.

ركنيتين  على  قطر  نادي  وتحصل 

مقابل 3 ركنيات لفريق أم صالل.

الثاني  الشوط  في  صالل  أم  وسعى 

فريقا  وجد  لكنه  النتيجة،  في  للعودة 

نتائجه،  تحسنت  جيدة  بفترة  يمر 

أجل  من  كبير  بحافز  اللقاء  وخاض 

حصد أكبر عدد ممكن من النقاط.

يبحث  صالل  أم  كان  الذي  الوقت  وفي 

يعيده  التعادل  هدف  تسجيل  عن 

القطراوي  الملك  المباراة، تمكن  ألجواء 

المرة  هذه  الثالث  الهدف  إضافة  من 

بانون  بادر  المغربي  المدافع  بواسطة 

بعد   ،55 الدقيقة  في  رائعة  بطريقة 

رسن  بشار  العراقي  نفذها  مخالفة 

مسجاًل  المتابعة،  في  بانون  وجدت 

ثاني أهدافه هذا الموسم.

بعد  للخلف  قطر  نادي  يتراجع  ولم 

كان  بل  الثالث،  الهدف  تسجيله 

المبادر في الهجوم، وسط تراجع كبير 

بشكل  تأثر  الذي  صالل  أم  فريق  من 

قطر،  لنادي  الثالث  الهدف  بعد  كبير 

وهذا ما ساهم في تسجيل هذا األخير 

الهدف الرابع بواسطة ماالنجو واألول له 

في المباراة بالدقيقة 60.

فيها  تعرض  التي   62 الدقيقة  لتأتي 

بعد  قطر،  نادي  مدافع  ماجد  إبراهيم 

العب  ابراهيم  إسماعيل  على  تدخله 

أم صالل.

المباراة  في  منطقه  قطر  نادي  وفرض 

وكان فيها األفضل، حتى بعد تسجيله 

 10 بـ  بلعبه  يتأثر  ولم  أهداف،  ألربعة 

العبين ألكثر من نصف ساعة، حيث 

كاد أن يضيف أهدافا أخرى، من خالل 

مهمة  من  صعبت  التي  الثابتة  الكرات 

أم صالل في لقاء أمس.

83 أن  وحاول ناصر النصر في الدقيقة 

يباغت حارس مرمى نادي قطر ساطع 

العباسي، بتسديدة قوية أبعدها هذا 

األخير بصعوبة للركنية.

{ فوز عريض للقطراوي { لقطة من المباراة

{ فرحة سيبستيان بالهدف

تشكيلتا الفريقين

العمادي، خافيير مارتينيز،  العباسي )حارس مرمى(، عمر  قطر: ساطع 
أحمد،  خالد  البسطامي،  معتز  بنون،  بدر  بير،  ناصر  رسن،  بشار 

سيبستيان سوريا، ماالنجو، ابراهيم ماجد.

أم صالل: خليفة أبوبكر )حارس مرمى(، عمر يحيى، اسماعيل ابراهيم، 
عبدالله خفيفي، علي محمد، كواتش يوبل، عادل علوي، جواو تيكسيرا، 

ناصر النصر، عبدالرحمن زكي، جوناثان كودجيا.

وحيد بوسيوف كتب

ماالنجو.. يواصل التألق
 ،QNB واصل الالعب الكونغولي ماالنجو تألقه مع نادي قطر، في دوري نجوم

في المباراة على التوالي التي يشارك فيها بقميص الملك، بعد أن سجل 

هدفا في مباراة أمس التي جمعت فريقه أمام أم صالل، وانتهت بفوز نادي 

قطر بنتيجة 4-1. وسجل ماالنجو الهدف الرابع لفريقه خالل الدقيقة 60، 

ليؤكد من جديد أنه سيقدم إضافة كبيرة للفريق خالل الموسم الحالي، 

في  الرابع  المركز  الحتالل  قادته  جيدة  بفترة  يمر  قطر  نادي  أن  خاصة 

أمام  الماضية  المباراة  الدوري. وكان ماالنجو قد سجل في  جدول ترتيب 

الغرافة هاتريك، ساهم من خالله في فوز الملك على الفهود برباعية نظيفة 

بالجولة التاسعة من الدوري.

بانون مدافع بدرجة هداف

أمس  قطر  نادي  حققه  الذي  الفوز  في  بانون  بدر  المغربي  الدولي  ساهم 

على أم صالل بنتيجة 4 1-، خالل المباراة التي أقيمت على استاد ثاني بن 

.QNB جاسم بنادي الغرافة، لحساب الجولة الـ11 من دوري نجوم

نفذها  مخالفة  بعد   55 الدقيقة  في  لفريقه  الثالث  الهدف  بانون  وسجل 

بشار رسن، وجدت مدافع نادي قطر في المتابعة. ويعد هدف أمس الثاني 

لبدر بانون هذا الموسم، الذي تعود كثيرًا على مساعدة زمالئه هجوميَاً، 

حتى عندما كان يرتدي قميص نادي األهلي المصري.

{ بدر بانون

تغلب عليه بخماسية وثبته في قاع الترتيب

»الموج األزرق« يعمق جراح السيلية
ومهم،  كبير  فوز  تحقيق  في  الوكرة  فريق  نجح 

أن أمطر شباك السيلية بخماسية نظيفة  بعد 

بن  سعود  استاد  على  جرى  الذي  اللقاء  في 

من  عشرة  الحادية  الجولة  في  عبدالرحمن 

.QNB منافسات دوري نجوم

مباراة  مع   18 النقطة  إلى  رصيده  الوكرة  ورفع 

مؤجلة، معززا مركزه الثالث على سلم الترتيب 

خلف العربي الثاني برصيد 22 نقطة، بالمقابل 

فوز  مقابل  الثامنة  بالخسارة  السيلية  مني 

الرابعة  النقطة  عند  رصيده  ليتجمد  وتعادل، 

في المركز األخير.

في  األول  الهدف  تسجيل  في  الوكرة  نجح 

الدقيقة 36 من كرة أخطأ عبدالرحمن محمد في 

التعامل معها لتسقط أمام لوكاس منديز الذي 

لفريق  تقدم  هدف  الخالي  المرمى  في  وضعها 

الوكرة.

فريق  حاول  الوكرة  لفريق  التقدم  هدف  بعد 

الوكرة  هجمات  ان  إال  أوراقه..  تجميع  السيلية 

عن طريق بن يطو وداال كانت هي األكثر خطورة 

ناجي  مراد  طريق  عن  الملعب  وسط  من  بدعم 

األول  الشوط  نهاية  الحكم  وأعلن  قديورة  وعدالن 

بتقدم الوكرة على السيلية بهدف نظيف.

أضاف  ان  بعد  السيلية  انهار  الثاني  الشوط  في 

ركلة  من  الشوط  مطلع  الثاني  الهدف  منديز 

بطريقة  حرة 

 ،52 جميلة 

سجل  ثم 

بن  محمد 

يطو الهدف 

في  زاحفة  تسديدة  بعد  الثالث 

داخل المنطقة 64، قبل ان يسجل 

خالد منير الهدف الرابع بعد مجهود 

فردي جميل في الدقيقة 67 …

وسط  السيطرة  الوكرة  واصل 

ليسجل  للسيلية،  تام  غياب 

الهدف  داال  جيسون  االنغولي 

الحارس  واجه  بعدما  الخامس 

في  الشباك  في  الكرة  ووضع 

الدقيقة 74.

لعودة  كافًيا  الوقت  يكن  ولم 

التبديالت  عديد  ورغم  السيلية 

ماركيز  المدرب  أجراها  التي 

البديالء  العبيه  لمنح  لوبيز 

ظلت  األفضلية  ان  اال  الفرصة، 

{ لقطة من المباراةواضحة للوكرة الذي اكتفى بالخماسية.

عوض الكباشي كتب

ظهور جيد للجزائري قديورة
األمس  مواجهة  شهدت 

للجزائري  جديدة  مشاركة 

الوكرة  مع  قديورة  عدالن 

الجولة  في  شارك  ان  بعد 

أن  بعد   … الماضية 

الوكرة  نادي  أعلن 

الدولي  مع  تعاقده 

السابق  الجزائري 

خالل  قديورة  عدالن 

ليحل  الشتوية  االنتقاالت  فترة 

بدياًل لالعب اإليراني اوميد ابراهيمي 

بسبب  الفريق  عن  يغيب  الذي 

فترة  خالل  لها  تعرض  التي  اإلصابة 

مشاركته مع منتخب بالده بالمعسكر 

التحضيري لكأس العالم قطر 2022. 

عاًما،  الـ37  صاحب  قديورة،  شارك 

ولعب   ،23-2022 قطر  نجوم  دوري  في 

للتونسي  بدياًل  الدحيل،  فريق  لصالح 

من  يعاني  كان  والذي  ساسي  فرجاني 

اإلصابة.

لصالح  قديورة  لعب  أن  سبق  كما 

وحتى   2019 صيف  منذ  الغرافة  فريق 

صيف 2021، ثم انتقل بعدها إلى فريق 

شيفيلد يونايتد اإلنجليزي.

تشكيلتا الفريقين

لوكاس  الخاطر،  سعود  الوكرة: 
سنبري  فاضل،  احمد  منديز، 

بن  محمد  قديورة،  عدالن  لوكاس، 

منير،  عبدالغني  داال،  جانسيو  يطو، 

مراد ناجي، حازم شحاتة، خالد منير. 

محمد  عبدالرحمن  السيلية: 
عبدالله،  مجدي  المنهالي،  أحمد  عبدالعزيز، 

حمد  فيتور،  سيرجيو  خافي،  اسماعيل 

محمد، سعيد الحاج، بالل محمد، رامي فائز، 

سيرجيو كارلوس، مهرداد محمدي.

{ لوكاس
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»QNB« في ختام مباريات الجولة الـ»11« من دوري نجوم

»نقطة« للغرافة والريان

حسم التعادل اإليجابي بنتيجة 2-2 مواجهة الغرافة 

والريان، في ختام مباريات الجولة الـ11 من دوري نجوم 

QNB للموسم الكروي 2022 2023- التي أقيمت أمس 
على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

في  باألهداف  وحافلة  ومثيرة  قوية  المباراة  جاءت 

الشوطين، وسجل للغرافة مهدي تاهرات في الدقيقة 

سجل  فيما   ،52 الدقيقة  في  بلفضيل  وإسحاق   ،12
والدقيقة   ،47 الدقيقة  في  بولي  يوهان  الريان  أهداف 

.83
وبهذه النتيجة رفع الغرافة رصيده إلى 15 نقطة وتقدم 

المركز  في  نقاط   5 إلى  والريان  الخامس،  للمركز 

الحادي عشر وقبل األخير.

الشوط األول 
قوية  البداية  جاءت  فقد  اللقاء،  ألحداث  بالعودة 

بالهدف  الريان  مباغتة  من  الغرافة  وتمكن  وسريعة، 

كرة  بعد  رائعة  تسديدة  من   ،12 الدقيقة  في  األول 

المحترف  أطلقها  نزونزي  ستيفان  من  مقطوعة 

ليتقدم  المرمى  في  بيسراه  تهرات  مهدي  الجزائري 

الغرافة -1 0.

تفوقوا  الذين  الغرافة،  العبي  حماس  الهدف  رفع 

األكثر سيطرة  األول وكانوا  الشوط  بشكل واضح في 

الريان  محاوالت  غابت  فيما  اللعب،  مجريات  على 

الهجومية وتراجع للخلف وعاب على العبيه عدم الدقة 

في التمرير بشكل واضح.

إسحاق  بدأها  منظمة  هجمة  ومن   25 الدقيقة  وفي 

لعب  الذي  بوالية  فريد  ثم  لمهدي  ومررها  بلفوضيل 

الدين  عالء  أحمد  لها  انبرى  متقنة  عرضية  كرة 

إيفانلدو رودريجيز  أنقذها  وسددها رأسية رائعة لكن 

تهز  أن  قبل  بصعوبة  أبعدها  الذي  المرمى  حارس 

الشباك. 

كرة  األخطر  وكانت  النتيجة،  تعديل  الريان  وحاول 

لعبدالعزيز حاتم لكنها ضلت المرمى.

بمرمى  بلفوضيل  إسحاق  ينفرد   39 الدقيقة  وفي 

الريان تماما، لكنه يسدد الكرة بغرابة شديدة بجوار 

القائم مضيعا فرصة التقدم بالهدف الثاني للفهود.

ورغم سيطرة الغرافة، وتفوقه هجوميا.. نجح الريان 

الوقت  من  الثانية  الدقيقة  عند  النتيجة  تعديل  في 

بعد  بولي  يوهان  سجله  األول  للشوط  الضائع  بدل 

المهاجم  ووضعها  الغرافة  دفاع  ضربت  عرضية  كرة 

األول  الشوط  لينتهي  المرمى  في  بسهولة  اإليفواري 

بالتعادل اإليجابي 1-1.

الشوط الثاني 
دخل الريان الشوط الثاني بكل قوة بحثا عن تسجيل 

واالستحواذ  المساحات  ترك  وعدم  التقدم،  هدف 

للغرافة كي ال يهدد مرماه.

قذيفة  الطيري  أسامة  أطلق   49 الدقيقة  في  وبالفعل 

قاسم  لها  تصدى  لكن  الجزاء  منطقة  خارج  من  قوية 

برهان ببراعة وأخرجها إلى ضربة ركنية.

وضغطوا  الريان،  العبي  حماس  زاد  الذي  الوقت  وفي 

للهجوم تسببت أخطاء التمرير في إهداء الغرافة هدف 

اسحاق  خاللها  تمكن  سريعة  مرتدة  كرة  بعد  التقدم 

الدقيقة  في  الثاني  الهدف  تسجيل  من  بلفوضيل 

52، بعد هجمة سريعا بدأها فريد بوالية الذي مررها 
إلسحاق داخل المنطقة، فراوغ الدفاع وسددها بيسراه 

التي  الضائعة  الفرص  ليعوض  رائعة،  فنية  بمهارة 

أهدرها في الشوط األول ليتقدم الغرافة 2 1-.

الطولية  الكرات  على  واعتمد  الريان،  يستسلم  لم 

التي نجح من خاللها يوهان بولي في خطف كرة قبل 

األوزبكي إسلوم وسدد الكرة في مرمى قاسم برهان عند 

الدقيقة 83 لتصبح النتيجة التعادل 2-2، وهو خامس 

أهداف المهاجم اإليفواري في الدوري. وفي الوقت الذي 

فرصة  جاءت  األخيرة  أنفاسها  تلفظ  المباراة  كانت 

كرة  بعد  للغرافة  ذهب  من  طبق  على  الفوز  تحقيق 

انطلق  الملعب،  وسط  في  الله  مال  علي  من  مقطوعة 

له في مواجهة  أعادها  الذي  ولعبها مع يوهان بولي  بها 

قاسم  أنقذها  لكن  قوية  ويسددها  مباشرة  المرمى 

{ التعادل حسم المواجهةبرهان لينتهي اللقاء على وقع التعادل اإليجابي 2-2.

{ قبل بداية المباراة { بولي سجل هدفين

محمد الجزار تقدم مبكر للفهود.. كتب
وبولي يقود 

الرهيب للتعادل 
في الوقت القاتل

حصد نقطة في »3« مباريات

مارتينز في وضع »محرج«
بيدرو  البرتغالي  المدرب  اليزال 

االنتصار  عن  يبحث  مارتينز 

توليه  منذ  الغرافة  فهود  مع  األول 

على  يعول  وكان  المسؤولية، 

مواجهة األمس ضد الريان لتحقيق 

ذلك لكن لم ينجح.

منذ  التوالي  على  الثالثة  وللمباراة 

يحقق  ال  الفريق  مهمة  استالمه 

خسر  حيث  االنتصار  الغرافة 

مع  تعادل  ثم  وقطر  الدحيل  من 

الريان. وأصبح المدرب البرتغالي 

في وضعية حرجة للغاية، خاصة 

أن جماهير الغرافة كانت تنتظر 

الكثير منه، لكن الفريق خرج من 

المربع وتراجع للمركز الخامس في الجدول، ولكن األمل موجود في عودة 

وتألق  الدوليين  بعودة  الصفوف  اكتمال  بعد  الصحيح  للمسار  الفريق 

الثالثي الجزائري بلفضيل وبراهيمي وفريد بوالية.

{ مدرب الغرافة 
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الجولة 11 –دوري نجوم QNB للموسم الكروي 2023-2022  الحدث

الثالثاء 24 يناير 2023 اليوم والتاريخ

مهدي تاهرات د 12 -اسحاق بلفضيل د 52 »الغرافة«

يوهان بولي د47 –د 83 »الريان«
األهداف:

ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة الملعب

الريانالغرافة

22

تشكيلتا الفريقين
نادي الريان: ايفانلدو رودريجيز - شوغو تانيغوتشي - نايف الحضرمي 
- عبد العزيز حاتم - محمد سراج - عبد الله العلي - إبراهيم مسعود - 

محمد جمعة - يوهان بولي - أسامة الطيري - ستيفان نزونزي.

 - براهيمي  ياسين   - ساعي  الله  عبد   - براهان  قاسم  الغرافة:  نادي 
الله سر الختم - أحمد عالء الدين - عمرو سراج -  فريد بوالية - عبد 

أسلوم خوجاييف - مهدي تاهرات - اسحاف بلفوضيل.

إبراهيم مسعود: القادم سيكون أفضل
أن  الريان  أكد إبراهيم مسعود العب 

الفوز  تحقيق  كانت  الرهيب  رغبة 

النهاية نقطة  الغرافة، ولكن في  على 

القادم  الله  وبإذن  شيء  ال  من  أفضل 

سيكون أفضل.

جدول  في  صعب  »وضعنا  وقال 

لنا  مرض  غير  أمر  وهو  الترتيب 

في  للتعويض  ونتطلع  بالفعل، 

يعاني  والفريق  المقبلة،  المباريات 

نقدم  أن  نتمنى  ولكن  نقص،  من 

عروضا أفضل في المباريات القادمة«. 

وأضاف قائال »من حق جماهير الريان 

االعوام  في  أننا  خاصة  تغضب  أن 

المربع  في  نتواجد  كنا  االخيرة 

نعيش  الموسم  هذا  ولكن  الذهبي، 

والنتائج  تأكيد  بكل  صعبا  موسما 

ليست على ما يرام، وبإذن الله نطلع 

من هذه الكبوة الصعبة«.

{ صراع على الكرة 

عبدالله الساعي: الغيابات سبب ضياع الفوز
كان  فريقه  أن  الغرافة،  العب  الساعي  عبدالله  أكد 

)2-2(، مساء  الريان  الفوز فقط، في مباراة  يبحث عن 

وقال  القطري.  الدوري  من  الـ11  الجولة  في  الثالثاء، 

المباراة:  عقب  لإلعالميين  تصريحات  في  الساعي 

»حاولنا تحقيق الفوز لكن لم نستطع، وأرى أن الغيابات 

تحقيق  دون  وحالت  الفريق  أداء  على  أثرت  واإلصابات 

االنتصار«. وأضاف: »قدمنا ما نستطيع تقديمه، لكن 

التعادل  نتيجة  تبقى  وعموما  نريده،  لما  نصل  لم 

أفضل من الخسارة، ونتمنى أن نعوض في المباريات 

المقبلة من عمر الدوري«. وعن استمرار نزيف النقاط 

الساعي:  قال  الذهبي  المربع  عن  الغرافة  وابتعاد 

وسنحاول  المقدمة،  فرق  عن  قليال  ابتعدنا  »صحيح، 

االنتصارات  استعادة  المقبلة  المباريات  في  قوة  بكل 

والعودة مرة أخرى للمنطقة األمامية بجدول الترتيب«.



بعد إنجاز التأهل لنهائيات كأس العالم

اتحاد الطاولة يكرم أبطال »األدعم«
الطاولة  لكرة  القطري  االتحاد  حرص 

تكريم  على  المهندي  خليل  برئاسة 

المهندي  خليل  أحمد  األدعم  ثنائي 

نجاحهما  بعد  عبدالوهاب  ومحمد 

نهائيات  إلى  العبور  بطاقة  حصد  في 

كأس العالم للعبة، المقرر إقامتها في 

خالل  أفريقية  الجنوب  ديربن  مدينة 

شهر مايو من العام الجاري، وهو الفريق 

اآلسيوية  القارة  من  الوحيد  العربي 

الذي تأهل لكأس العالم.

التأهل  في  القطري  الثنائي  ونجح 

التصفيات  عبر  المونديال  لنهائيات 

الدوحة  في  أقيمت  التي  اآلسيوية 

زوجي  على  الفوز  عقب  مؤخرا، 

كازاخستان إسكندر كاركي وآيدوس 

على   ،-1  4 بنتيجة  كينزجولوف 

صالة لوسيل.

لالعبين  عشاء  حفل  االتحاد  وأقام 

بحضور  لوسيل  ميريديان  بفندق 

كل  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المهندي، 

السر  أمين  صالح  عبدالله  محمد  من 

المفتاح  سلطان  وعلي  لالتحاد،  العام 

الزراع  وثاني  المساعد  السر  أمين 

وعبدالله  الوطنية،  المنتخبات  مدير 

ومدرب  المنتخب  مدير  السادة 

تسيوكاس،  دانيال  اليوناني  الفريق 

والالعبين أحمد مثنى وفهد المغني.

وأشاد خليل المهندي في كلمة وجهها 

التصفيات  خالل  قدموه  بما  لالعبين 

به  يستحقون  رائع  مجهود  من 

بتقديم  وطالبهم  والثناء،  اإلشادة 

الطاولة  كرة  تواصل  كي  المزيد 

على  نجاحاتها  سلسلة  القطرية 

ناجحة  هي  مثلما  األصعدة،  كافة 

الدولية  البطوالت  تنظيم  وفي  إداريا 

المختلفة. والقارية 

شك،  بال  أسعدنا  التأهل  وأضاف: 

المزيد،  أبطالنا  من  ننتظر  ولكننا 

مواصلة  الالعبين  كافة  من  ونأمل 

نجاحات  لتحقيق  واالجتهاد  العمل 

في  الفني  الصعيد  على  أكبر 

المستقبل.

{ لقطة جماعية للفريق مع المهندي

نظمها اتحاد الطائرة

في بطولة قطر لجولة االتحاد الدولي للتنس للناشئين

ورشة عمل حول نظام »فيديو تشالنج«

مشاري نواف يصعد للدور الثاني

ُعقدت في االتحاد القطري للكرة الطائرة 

ورشة عمل حول نظام »فيديو تشالنج« 

الذي يتيح للفرق طلب إعادة اللعبة التي 

ليس  الحكم  قرار  أن  فيها  يستشعرون 

يسمح  النظام  هذا  ان  حيث  صحيحًا 

اللقطة  إعادة  يطلب  بأن  األول  للحكم 

عبر الفيديو التخاذ القرار الصحيح.

مدربي  جميع  الورشة  هذه  في  حضر 

ومحللي  ومساعديهم  األندية  فرق 

اإلحصاءات.

الفني  الخبير  قام  الورشة  بداية  وفي 

بالترحيب  علي  أمام  حسين  باالتحاد 

فكرة  عن  نبذة  وإعطاء  بالحضور 

على  أكد  كما  منها  والغرض  الورشة 

بعد  خاصة  للجميع  مفيدة  الورشة  أن 

الحساسة  النقاط  بعض  توضيح 

أثناء  تشالنج  الفيديو  طلب  مثل 

من  ذلك  على  يترتب  وما  الكرة  تداول 

ختام  بعد  أكد  كما  تحكيمية،  قرارات 

عن  أثمر  قد  النقاش  أن  على  الورشة 

للفريق  يمكن  التي  للحاالت  جيد  فهم 

السيد  قام  كما  مراجعتها  يطلب  ان 

وليد عبدالصمد سكرتير لجنة الحكام 

الحكام  ومدرب  والمحاضر  باالتحاد 

باالتحاد الدولي بشرح النواحي الفنية 

طلبه  لهم  يحق  بما  المدربين  وتعريف 

إلعادة اللقطة مع التطرق لبعض النقاط 

الفنية المتكررة أثناء المباريات.

مشاري  القطري  المنتخب  العب  تأهل 

النسخة  من  الثاني  الدور  إلى  نواف 

االتحاد  لجولة  قطر  لبطولة  األولى 

الدولي للتنس للناشئين 2023 المقامة 

مجمع  مالعب  على  حاليا  منافساتها 

خليفة الدولي حتى 28 يناير الجاري.

إلى  المرور  في  نواف  نجاح  وجاء 

بسهولة  فوزه  عقب  الثاني  الدور 

أوزونيل  يعقوب  الدنماركي  على 

 1  6- بواقع  نظيفتين  بمجموعتين 

الالعب  مع  موعدا  ليضرب   ،2  6-   /
النرويجي سيباستيان إي.

العوضي  محمد  الكويتي  تمكن  كما 

أيضا من حجز مقعده في الدور الثاني 

سلطان  القطري  على  تغلبه  عقب 

المالكي بمجموعتين دون رد يواقع 6 

.1 6-  / -3
من  عدد  مشاركة  البطولة  وتشهد 

في  للتنس  الوطني  المنتخب  العبي 

نواف  راشد  يتقدمهم  الناشئين  فئة 

المصنف األول في البطولة.

االتحاد  مظلة  تحت  البطولة  هذه  وتقام 

الدولي للتنس وهي األولى خالل الموسم 

بطولة  مباشرة  ستعقبها  حيث   2023
مماثلة من نفس الفئة.

عضو  الخليفي  خالد  السيد  وقال 

للتنس  القطري  االتحاد  إدارة  مجلس 

رئيس  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

الوطنية في تصريح  المنتخبات  لجنة 

الالعبين  بأن  ثقة  على  نحن  له: 

يين  لقطر ا

المشاركين في هذه البطولة سيقدمون 

نتائج  تحقيق  أجل  من  مالديهم  أفضل 

تشرف الرياضة التنس القطرية.

حريصون  نحن  الخليفي:  وأضاف 

على استضافة أكبر عدد من البطوالت 

الدولية وإشراك الالعبين القطريين فيها 

بطاقات  منهم  البعض  منح  خالل  من 

في  المنظمة،  الجهة  باعتبارنا  دعوة 

تقديم  إلى  خاللها  من  نسعى  خطوة 

ومساعدتهم  الالعبين  ألبنائنا  الدعم 

وأدائهم  الفني  مستواهم  تحسين  على 

تصنيفهم  رفع  عن  فضال  التنافسي 

الدولي.

اليوم إقامة ربع النهائي ونصف النهائي للفردي والزوجي

بطولة »فيدر« الطاولة تدخل مرحلة الحسم
انطلقت أمس الثالثاء 

منافسات األدوار الرئيسية 
لبطولة فيدر الدولية لكرة 

الطاولة، إحدى البطوالت 
المقامة ضمن النسخة الـ 

28 لبطولة قطر الدولية 

المجمعة لكرة الطاولة، 
على صالة لوسيل، 

بمشاركة 130 العبا والعبة 
بواقع )87 العبا و43 العبة( 
يمثلون 30 دولة، وتستمر 

حتى غد الخميس.

وجاءت منافسات اليوم الثالث للبطولة 

االدوار  اقامة  وشهدت  ومثيرة  قوية 

الرئيسية لمختلف الفئات، ففي فئة 

منافسات  اليوم  أقيمت  الرجال  فردي 

الدورين 64 و32. 

وفي أبرز النتائج خسر العب المنتخب 

أمام  عبدالوهاب  محمد  القطري 

التونسي آدم حمام بنتيجة )3 -صفر(، 

خليل  أحمد  خسر  النتيجة  وبذات 

كيهاو،  زهو  الصيني  أمام  المهندي 

الجزائري  أمام  العولقي  أحمد  وخسر 

سامي خروف، وتغلب العب سنغافورة 

عبد  الجزائري  على  هان  شو  جو  شو 

القادر شايشي بنتيجة )3 -صفر(.

أما في فئة فردي السيدات فقد أقيمت 

وفي  و32،   64 الدورين  منافسات  أيضا 

منتخب  العبة  خسرت  النتائج  أبرز 

ايوانا  الرومانية  أمام  علي  مريم  قطر 

-صفر(،   3( بنتيجة  سانجيورزان 

هونج  العبة  تغلبت  النتيجة  وبذات 

االلمانية  على  كيم  هوا  دو  كونج 

انات  األلمانية  وفازت  مانتز،  شانتال 

كوفمان على الرومانية ايرينا سيوبانو 

بنتيجة )3 1-(.

أمس  اقيمت  الرجال  زوجي  فئة  وفي 

منافسات دور الـ 16، وفي أبرز النتائج 

القطري  المنتخب  ثنائي  تأهل 

إلى  العولقي  وأحمد  المغني  فهد 

ثنائي  على  بتغلبهما  النهائي  ربع 

كانزيجولوف  ايدوس  كازاخستان 

 3( بنتيجة  زخاروف  وفالديسالف 

القطري  الثنائي  خسر  فيما  -صفر(، 

ومحمد  المهندي  خليل  أحمد 

عبدالوهاب أمام زوجي هونغ كونغ هو 

كوان كيت والم سيو هانج بنتيجة )1 

شانج  الصيني  الثنائي  وصعد   ،)-3
بانج ويوان ليسن إلى ربع النهائي بعد 

عالمين  ليما  مواطنيهما  على  فوزهما 

في   )-1  3( بنتيجة  عالميان  ونوشاد 

دور الـ 16.

ربع  منافسات  االربعاء  اليوم  وتقام 

حيث  النهائي،  ونصف  النهائي 

سيواجه فهد المغني وأحمد العولقي 

غدا في ربع النهائي الزوجي الكوري شو 

سانجمين وآن جيو هيون.

وفي منافسات زوجي السيدات، اقيمت 

اليوم أيضا منافسات دور الـ 16 لتتأهل 

أبرز  وفي  النهائي،  للربع  الفائزات 

النتائج تغلب ثنائي لي هوا مان كارن 

ووينج الم على الزوجي االوزباكستاني 

ماجديفا  ومرخابو  خادجيفا  روزالينا 

بنتيجة )3 2-(، وفاز الثنائي الصيني 

ثنائي  على  سيكي  وفان  ويشن  ليو 

زهانج  سنغافورة  العبة  من  المكون 

برانانج  أوراوان  والتايالندية  وانلينج 

بنتيجة )3 -صفر(، وبنفس النتيجة 

شانيو  شو  الصيني  الثنائي  تخطى 

وكيان تياني نظيره ثنائي سنغافورة 

وتقام  شان،  ريو  وجوا  كيان  لين  سار 

ونصف  النهائي  ربع  منافسات  اليوم  

النهائي.

المختلط،  الزوجي  فئة  وفي  واخيرا 

كيم  هوا  دو  كونج  هونج  ثنائي  تأهل 

والم سيو هانج لربع النهائي بتغلبهما 

ماسيب  جوان  االسباني  الثنائي  على 

 ،)-2  3( بنتيجة  زهانج  شان  وصوفيا 

ميلوس  البولندي  الزوجي  وصعد 

لربع  ايضا  واجرزين  وآنا  ردزمسكي 

المكون  الثنائي  النهائي بفوزهما على 

وانلينج  زهانج  السنغافورية  من 

 3( بنتيجة  هوج  بورجار  والنرويجي 

منافسات  أيضا  غدا  وستقام   ..)-1
ربع النهائي ونصف النهائي لهذه الفئة 

أيضا.

المجمعة  الدولية  قطر  بطولة  وتضم 

لكرة الطاولة، المقامة حاليا على صالة 

الشهر  من   30 حتى  وتستمر  لوسيل 

الجاري، ثالث بطوالت دولية )كونتندر، 

وفيدر، وكونتندر للشباب(.. وتنطلق 

 ،27 يوم  للشباب  كونتندر  بطولة 

الجاري،  يناير   30 حتى  وتستمر 

 21 من  والعبة  العبا   88 بمشاركة 

دولة.. وتشهد مشاركة 21 العبا والعبة 

من المنتخب القطري.

الجولة الثانية من كأس العالم للكروس كانتري

باها قطر الدولي في »15« مارس

للسيارات  القطري  االتحاد  أعلن 

إقامة  عن  النارية  والدراجات 

في  الدولي  قطر  باها  منافسات 

الفترة الممتدة من 15 إلى 18 مارس 

الجولة  قطر  باها  ويشّكل  المقبل. 

العالم  كأس  »فيا«  من  الثانية 

الكروس  األوسط  الشرق  وكأس 

كاونتري للباجا، إضافة إلى الجولة 

للدراجات  العالم  كأس  من  الثانية 

النارية »فيم«.

وتستضيف صالة لوسيل متعددة 

االستخدامات مقر باها قطر الدولي، 

إضافة إلى موقف الصيانة والفحص 

الفني واإلداري للمركبات المشاركة 

قطر  باها  ويقام  المنافسات.  في 

برئاسة  جديدة  مرة   2023 الدولي 

للسيارات  القطري  االتحاد  رئيس 

عبدالرحمن  النارية  والدراجات 

المناعي، والمدير التنفيذي لالتحاد 

عمرو الحمد، وعضو مجلس اإلدارة 

عبد الرزاق الكواري.

النهائية  الموافقة  صدور  وبانتظار 

للسيارات  الدولي  االتحادين  من 

»فيم«،  النارية  والدراجات  »فيا« 

قطر  باها  يتألف  أن  المتوقع  من 

الدولي من قسمين بمسافة 251.18 

كيلومتر و239.43 كيلومتر تباعًا.

مرحلة  المشاركون  ويخوض 

على  كلم   10.02 بمسافة  تمهيدية 

ُبعد حوالي 16 كيلومترًا شمال مقر 

البيت  استاد  من  بالقرب  الصيانة 

مونديال  مباريات  استضاف  الذي 

ظهر  بعد  الماضي،  العام  قطر 

من  بدءًا  مارس   16 الخميس  يوم 

المحلي،  بالتوقيت   15.00 الساعة 

حفل  في  للمشاركة  التوجه  قبل 

االنطالق الرسمي لباجا قطر بدءًا من 

الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

الحقًا، تخوض األطقم يوم الجمعة 

في 17 آذار/  مارس قسمين بمسافة 

تباعًا،  كلم  و120.73  كلم   120.43
على أن تخوض الفرق المشاركة في 

واحدًا،  قسمًا  النارية  الدراجات  فئة 

في حين ستنطلق الفرق المشاركة 

بترتيب  السيارات  فئة  في 

معاكس، في مسافة اجمالية تبلغ 

248.19 كيلومتر.
الثانية  المرحلة  تقسيم  وتم 

مسافتها  تبلغ  والتي  السبت  يوم 

أربعة  إلى  كلم   239.43 االجمالية 

أقسام بطول 34.44 كيلومترًا و29.03 

كلم  و125.27  كلم  و44.15  كيلومتر 

االجمالية  المسافة  أن  علمًا  تباعًا، 

 836.14 تبلغ  الدولي  قطر  لباجا 

مراحل  ذلك  في  بما  كيلومتر، 

الوصل. ويقام حفل الختام وتتويج 

 19.00 الساعة  من  بدءًا  الفائزين 

بالتوقيت المحلي.

وسيتم اإلعالن عن تفاصيل وتوقيت 

النارية  الدراجات  فئة  منافسات 

باها  وأقيم  المناسب.  الوقت  في 

قطر الدولي كجولة ضمن سلسلة 

للراليات  األوسط  الشرق  بطولة 

ألول  »فيم«  النارية  والدراجات  »فيا« 

مرة في عام 2022. وفاز ناصر صالح 

لرالي  بطاًل  مؤخرًا  المتوج  العطية، 

دكار للمرة الخامسة في مسيرته، 

ومالحه الفرنسي ماثيو بوميل بفئة 

السيارات للمرة السابعة مًعا خلف 

هايلوكس،  تويوتا  سيارة  مقود 

بينما أحرز الشاب البولندي كونراد 

الدراجات  فئة  لقب  دابروفسكي 

النارية وتصدر المتسابق السعودي 

عبد المجيد الخليفي فئة الكواد.

المشاركة  رسوم  إعادة  وستتم 

يجتازون  الذين  المنافسين  إلى 

في  إدراجهم  ويتم  الفني  الفحص 

في  للمشاركين  الرسمية  الالئحة 

باجا قطر.

الدوحة          $

مواجهة صعبة للثنائي فهد المغني 

وأحمد العولقي أمام الزوجي الكوري

كتب       محمد الجزار
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بالشحانية على سيف األمير الوالد

ختام المرحلة األولى لمهرجان الهجن
المرحلة  أمس  مساء  اختتمت 

لسباق  السنوي  للمهرجان  األولى، 

سيف  على  األصيلة  العربية  الهجن 

الشيخ  الوالد  األمير  السمو  صاحب 

حفظه  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد 

واإلثارة  المتعة  تواصلت  حيث  الله، 

من  القوية  والتوقيتات  والندية 

حيث  الكبير،  السنوي  المهرجان 

 24 الثالثاء  الموعد مساء أمس  كان 

يناير 2023، مع أشواط القوة والمتعة 

الجذاع  لرموز  المخصصة  واإلثارة 

الفضية، والتي خصصت لها 6 رموز 

ضخمة،  مليونية  جوائز  مع  قوية 

كما  الرئيسية،  باألشواط  للفائزين 

قيمة  عينية  سيارات  خصصت 

وبقية  األشواط،  ببقية  للفائزين 

المراكز المتقدمة.

األمسية  هذه  أشواط  أقوى  وفي 

واإلمتاع  اإلبداع  كان  الراقية  التراثية 

شوط  االفتتاحي،  للشوط  عنواناً 

مفتوح  بكار  للجذاع  الفضية  الشلفة 

وجائزة المليون ونصف المليون ريال، 

المضمرين  حماس  ألهبت  والتي 

ومالك الحالل الباحثين عن المجد في 

المهرجان السنوي الكبير.

راشد  حمد  ملك  »البارعة«  وتمكنت 

انتزاع  من  المري،  البريص  سعيد 

أقوى رموز هذه األمسية القوية، بعد 

مضمرها  من  كبيرة  وثقة  بارع  أداء 

لضغوط  يستسلم  لم  الذي 

للقفز  الذين ناوروا  األقوياء  منافسيه 

شعار  من  خاصة  الصدارة،  على 

المسند الذي كان ندًا قويًا للبريص 

حتى األمتار األخيرة من عمر الشوط 

األقوى، لكن »البارعة« برعت وأبدعت 

الصدارة  على  سيطرتها  وأحكمت 

في  والناموس  بالشلفة  لتحلق 

دقيقة،   8.59.84 قدره  زمني  توقيت 

لـ  الثاني  والمركز  الوصافة  تاركة 

أحمد  عبدالله  ناصر  ملك  »بلشة« 

المسند التي كانت قاب قوسين من 

الفوز محققة المركز الثاني بتوقيت 

قدره 9.00.10 دقيقة.

الشوط  في  المنافسة  تكن  ولم 

المخصص  الرئيسي  الثاني 

إثارة  أقل  مفتوح،  قعدان  للجذاع 

التنافس  كان  بل  سابقه،  من  وقوة 

والجائزة  القعدان  خنجر  على 

المليونية أكثر قوة وسرعة، بفضل 

واألسماء  األصايل  من  نخبة  تواجد 

القعدان،  أشواط  أقوى  في  القوية 

حمد  صالح  ملك  »شاهين«  وتمكن 

اقتناص  من  المري  النابت  سالم 

الخنجر والجائزة المليونية للشوط 

الصدارة  حسم  ان  بعد  القوي، 

توقيتات  أفضل  وسجل  بجدارة 

قدره  بتوقيت  النارية  األمسية  هذه 

8.53.48 دقيقة.
عبدالله  ناصر  األنيق  شعار  وعوض 

الشوط  في  إخفاقه  المسند  أحمد 

األول الرئيسي، بالتربع على صدارة 

للجذاع  المخصص  الثالث  الشوط 

»عملة«  طريق  عن  عمانيات،  بكار 

المراس  صعبة  عملة  كانت  التي 

بمستوى  تمتعها  بفضل  أمس، 

تتصدر  جعلها  كبير  ومخزون  قوي 

أقرب  عن  وتبتعد  الثالث  الشوط 

مميز،  زمني  بفارق  منافسيها 

بالشلفة  الفوز  النهاية  في  لتحسم 

ونصف  المليون  وجائزة  الغالية 

قدره  زمني  توقيت  في  ريال  المليون 

8.55.56 دقيقة.

عبدالله  ملك  »الخيلع«  ظفر  فيما 

العامري،  ذويب  بن  سهيل  محمد 

تصدره  بعد  العمانيات  بخنجر 

للجذاع  الرئيسي  الرابع  الشوط 

زمني  بتوقيت  عمانيات،  قعدان 

ليطير  دقيقة،   9.01.28 قدره 

إلى  المليونية  والجائزة  بالخنجر 

دولة اإلمارات الشقيقة.

أحمد  ملك  »العزرة«  حسمت  كما 

السويدي  بالرشيد  خليفة  سلطان 

والجائزة  الفضية  بالشلفة  الفوز 

للشوط  المخصصة  المليونية 

بكار  للجذاع  الرئيسي  الخامس 

قويًا  أداء  »العزرة«  وقدمت  إنتاج، 

مقدمة  على  خالله  من  سيطرت 

الفوز  وحسمت  القوي  الشوط 

قدره  زمني  توقيت  في  والناموس 

8.55.92 دقيقة.
سعيد  سالم  ملك  »مغرور«  واختتم 

األشواط  ماراثون  الكتبي،  منانة  بن 

الفضي  بالخنجر  بفوزه  الرئيسية 

المخصصة  المليونية  والجائزة 

للجذاع  الرئيسي  السادس  للشوط 

قدره  زمني  توقيت  في  إنتاج  قعدان 

9.01.60 دقيقة.

عوض الكباشي كتب

نتائج الفترة الصباحيةمحمد بن حمد: سعيد بالخنجر

أعرب محمد بن حمد آل سعد مالك الهجن 

رمز  لقب  بحصد  سعادته  عن  »شاهين« 

الخنجر الفضي في شوط الجذاع قعدان 

الوالد  األمير  سمو  مهرجان  في  مفتوح 

للهجن العربية االصيلة.

المنافسات  إن  صحفي  تصريح  في  وقال 

قوية  جاءت قوية في ظل مشاركة مطايا 

خاصة في الكيلو متر األول، ولكن »شاهين« 

الشوط  تصدر  من  الوقت  مرور  مع  تمكن 

النهاية  حتى  الصدارة  على  والحفاظ 

وبفارق مريح عن اقرب المنافسين. 

سن  أشواط  في  مشاركته  أن  وأوضح 

منافسات  في  له  االخيرة  هي  الجذاع 

الموسم،  هذا  الوالد  األمير  سمو  مهرجان 

حيث ال يملك مطايا مؤهلة للمشاركة في 

بختام  سعادته  عن  معربا  الكبير،  السن 

رمز  بحصد  المهرجان  في  مشاركاته 

الخنجر الفضي.

فعاليات  التوالي  على  الرابع  لليوم  تواصلت 

لسباق  السنوي  المهرجان  ومنافسات 

الهجن العربية األصيلة على سيف صاحب 

الشيخ حمد بن خليفة  الوالد  األمير  السمو 

الجذاع  أشواط  مع  الله،  حفظه  ثاني،  آل 

العينية والنقدية من مسافة 6 كم.

أمس،  صباح  الجذاع  أشواط  وسجلت 

المشاركين  من  مسبوقة  غير  أعدادًا 

وصلت  حيث  الكبرى،  الختاميات  في 

شوطًا،   26 إلى  اليوم  صباح  الجذاع  أشواط 

ونقدية  عينية  جوائز  جميعًا  لها  خصصت 

كبيرة.

عبدالله  خالد  محمد  ملك  »مناعة«  وتمكنت 

العطية، من انتزاع سيارة وناموس الشوط 

بكار  للجذاع  المخصص  الرئيسي  األول 

إنتاج، بتوقيت زمني قدره 9:05:08 دقيقة.

فيما اقتنص »راهي« ملك راشد سعيد حمد 

الشوط  وسيارة  ناموس  األحبابي،  مصلح 

الثاني الرئيسي المخصص للجذاع قعدان 

إنتاج بتوقيت زمني قدره 9:07:08 دقيقة.

علي  عبدالله  علي  ملك  »غزوة«  وتفوقت 

في  منافسيها  كل  على  العطية،  عبدالله 

بكار  للجذاع  المخصص  الخامس  الشوط 

اعتمادها  أوراق  »غزوة«  وقدمت  قطر،  إنتاج 

الفوز  محققة  القوي  للشوط  كبطلة 

والناموس في توقيت زمني مميز قدره

9:00:52 دقيقة.
انتزع »اسعاف« ملك علي سالم سنيد  كما 

الشوط  وسيارة  ناموس  الدعية،  محمد 

إنتاج  قعدان  للجذاع  المخصص  السادس 

قطر، في توقيت قدره 9:11:52 دقيقة.

سالم  محمد  حمد  ملك  »ظبية«  وفازت 

األشواط  أول  وسيارة  بناموس  الوهيبي، 

بعد  اليوم،  منافسات  في  المفتوحة 

تصدرها مقدمة الشوط التاسع المخصص 

وقطعت  مفتوح،  بكار  للجذاع  كرئيسي 

زمني  توقيت  في  كم   6 الـ  مسافة  »ظبية« 

قدره 9:03:74 دقيقة.

»الذيب« يحلق
بناموس الشوط العاشر

جوائز مالية غير مسبوقة

حلق »الذيب« ملك راشد سعيد حمد مصلح األحبابي، 

كرئيسي  المخصص  العاشر  الشوط  بناموس 

 9:13:56 للجذاع قعدان مفتوح، في توقيت زمني قدره 

دقيقة.

وتوالت انطالقات الجذاع سيارات ونقدي صباح أمس، 

 26 مدار  على  الكبير،  السنوي  المهرجان  أيام  رابع  في 

شوطًا، خصصت األربعة األولى منها لإلنتاج، ثم أربعة 

تخصيص  تم  فيما  قطر،  دولة  إلنتاج  التالية  أشواط 

جميع  وجرت  وقعدان،  بكار  مفتوح  للجذاع  شوطًا   18
األشواط من نقطة الـ 6 كم.

غير  أرقام  إلى  المالية  الجوائز  قيمة  رفع  تم 

هذا  مليونية  ستكون  الجوائز  وكل  مسبوقة، 

من  السنية  الفئات  مختلف  في  المهرجان 

توحيد  وكذلك  والزمول.  الحيل  حتى  الحقايق 

الجوائز النقدية لكافة أشواط الرموز من الحقايق 

العمانيات  أو  المفتوح  رموز  سواء  الثنايا،  حتى 

ريال   1.500.000 لتكون  الشخصي،  اإلنتاج  أو 

رموز  أشواط  كافة  في  األول  المركز  لصاحب 

البكار من الحقايق حتى الثنايا، كما سيحصل 

ريال،  ألف   800.000 مالية  جائزة  على  الوصيف 

 200.000 والرابع  ألف،   400.000 على  والثالث 

ألف، والخامس 100.000 ألف ريال.
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4:59 ص
11:46 ص

2:52 م
5:15 م
6:45 م

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

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة 

ومن  الساحل،  على  قوية  برياح  مصحوبة  رعدية  وأمطار 

أمطار رعدية متوقعة مع رياح قوية وأمواج عالية أحيانا في 

الساحل،  على  الطقس  يكون  أن  وتوقعت  البحر.  عرض 

غائما جزئيا إلى غائم مع فرص ألمطار قد تكون رعدية، مع 

أحيانا..  المناطق  بعض  على  ضباب  إلى  خفيف  ضباب 

وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة 

بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح  أحيانا.  رعدية  تكون  قد 

على  أقل  أو  كيلومترين  إلى  وينخفض  كيلومترات،  و8   4
بعض المناطق أحيانا. وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة 

في الدوحة »17« درجة مئوية.

مع الكاتب جمال فايز

»ثقافي الصم«
ينظم جلسة تثقيفية

نظم المركز القطري الثقافي للصم جلسة تثقيفية مع الكاتب 

جمال فايز بعنوان لماذا نقرأ؟ وقامت االستاذة ميسم بدر 

خبيرة ومدربة لغة االشارة بالمركز بترجمة هذه المحاضرة 

لفائدة أعضاء المركز، حيث قدم المحاضر العديد من 

المحاور الثقافية التي تتعلق بالقراءة وأثرها االيجابي لإلنسان 

والمجتمع.

واعتبر الكاتب أن الجلسة بمثابة »دردشة خفيفة« حول 

موضوع القراءة وأهميتها في كل المجتمعات. واستدل بكلمات 

للعقاد والمتنبي عن أهمية القراءة والكتاب.

وفي هذا اللقاء الثقافي استعرض المحاضر عدة جوانب 

تتعلق باالجابة عن السؤال الكبير المتجدد: لماذا نقرأ؟ وقدم 

أجزاء المحاضرة كلها من خالل عرض )باور بوينت(.

ومن بين نقاط عديدة قدمها المحاضر أتت هذه النقاط 

الثقافية:- ليس هناك مستحيل لمن يريد االجتهاد في 

مجال العلم واكتساب المعرفة بوسيلة القراءة، ففي كل 

االعمار يمكن لإلنسان ان يتعلم، وقال: هنالك إحدى اشهر 

كاتبات أميركا الالتينية بدأت تتعلم بعد األربعين والكاتب 

المغربي الراحل محمد شكري بدأ بعد العشرين في تعلم 

القراءة والكتابة، ومضى الكاتب إلى القول »ان القراءة تزيدني 

معرفة بالله«. وأول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي كلمة 

»اقرأ«. وتابع بالقول )نحن نقرأ ألننا أمة إقرأ(. وحول القراءة 

قال الكاتب جمال فايز »ان هنالك متطلبات لتخزين المعلومة 

في الذاكرة وحددها في نقاط وهي: االعتدال في الجلسة، 

التهوية الجيدة واالضاءة الكافية«. وفي اجابته عن سؤال »أين 

نقرأ؟« قال المحاضر: األفضل ان نقرأ في المكتبة أو الحديقة. 

ومضى إلى القول: »قطر عملت عشرات المكتبات، ومكتبة 

قطر الوطنية فيها اكثر من مليون كتاب، وهنالك دار الكتب 

القطرية وفي كل مدينة هنالك مكتبة.. وايضا هنالك مكتبات 

في الجامعات والمدارس«. وفي ذات السياق قال الكاتب جمال 

فايز: هنالك قاعات لالنتظار في المطارات أو محطات المترو 

في الكثير من المدن في العالم خاصة في رحالت القطارات 

الطويلة بين مدينة وأخرى. وأضاف »يوجد مكان انتظار 

يستغله الكثيرون للقراءة، في أوروبا أو اليابان، حيث تجد 

الشخص يجلس في قاعة االنتظار ليستفيد عبر القراءة«. 

وفي إجابته عن سؤال »كيف نختار الكتاب المناسب؟« 

قال المحاضر: هنالك نقاط مهمة في اختيارنا لكتاب نقرأه 

ونستفيد منه، ومن تلك النقاط: »اسم المؤلف، قراءة جزء من 

الكتاب، وسماع آراء من قرأوا الكتاب، وخاصة الناشرين«.

الدوحة           $

بمشاركة عروض للفرق األهلية وشركات اإلنتاج الفني

إقامة مهرجان الدوحة المسرحي مايو المقبل
التابع  المسرح،  الدوحة- قنا- أعلن مركز شؤون 

الدوحة  مهرجان  تنظيم  عن  الثقافة،  لوزارة 

من  والثالثين  الخامسة  دورته  في  المسرحي 

المقبل،  مايو  شهر  خالل  الدوحة،  مهرجان 

األهلية  للفرق  مسرحية  عروض  بمشاركة 

المسرحية وشركات اإلنتاج الفني.

التقديم  باب  فتح  تمديد  تم  أنه  المركز  وأعلن 

يوم  حتى  المسرحي  المهرجان  في  للمشاركة 

الخميس 16 فبراير المقبل.

مركز  مدير  الصديقي،  عبدالرحيم  السيد  وقال 

األنباء  لوكالة  تصريح  في  المسرح،  شؤون 

سيقام  المسرحي  المهرجان  إن  )قنا(:  القطرية 

الدعوة  توجيه  تم  وقد  مايو،  منتصف  في 

اإلنتاج،  وشركات  المسرحية  الفرق  لمختلف 

وعدم  مايو  إلى  المهرجان  تأجيل  أن  إلى  مشيرا 

للمســرح  العالمي  اليوم  مع  العام  هــذا  موافقــته 

كان  كما  مارس،  من  والعشرين  السابع  في 

شهر  مع  للتزامن  السابقة،  السنوات  في  معهودا 

تنظيم  يتم  سوف  وبالتالي  العام،  هذا  رمضان 

للمسرح،  العالمي  اليوم  في  رمضانية  غبقة 

مسؤولي  بحضور  المسرحيون  فيها  يجتمع 

العالمي  اليوم  كلمة  قراءة  فيها  وتتم  الثقافة، 

للمسرح.

شؤون  مركز  يقيم  سوف  العام  هذا  في  وأضاف: 

منفصال  المسرحي  الدوحة  مهرجان  المسرح 

في  سيقام  الذي  الجامعي،  المسرح  مهرجان  عن 

والثالثين  الخامسة  الدورة  أن  مضيفا  آخر،  وقت 

إلى  أهلية  فرق   4 مشاركة  فيها  ترتقب  للمهرجان 

استضافة  المتوقع  ومن  شركات،  ثالث  جانب 

فرقة من خارج الدوحة ضمن عروض المهرجان.

المضاحكة مديًرا عاًما للمركز باإلنابة.. والخاطر منسقًا

تعيينات جديدة بـ »القطري للصحافة«
القطري  المركز  إدارة  مجلس  عقد 

بمقر  اإلثنين  مساء  اجتماعًا  للصحافة 

وإقرار  القرارات  من  عدد  لمناقشة  المركز 

الفعاليات  وجدول  القادمة  المرحلة  خطة 

واألنشطة. 

السيد  تعيين  على  اإلدارة  مجلس  ووافق 

للمركز  عاًما  مديًرا  المضاحكة  فيصل 

الخاطر  شيخة  السيدة  وتعيين  باإلنابة 

الشكر  بجزيل  المجلس  وتوجه  منسقًا، 

المدير  العذبة  عبدالله  للسيد  والتقدير 

الفترة  في  جهوده  على  السابق  العام 

الماضية. 

عددًا  أمس  اجتماعه  في  المجلس  وأقر 

شأنها  من  التي  والندوات  الفعاليات  من 

فكرية  أنشطة  تقديم  في  المساهمة 

فئات  ستستقطب  وثقافية  وإعالمية 

عريضة من المجتمع. 

ندواته  سلسلة  أولى  أطلق  قد  المركز  وكان 

حقيقة  خاللها  ناقش   2022 ديسمبر   11 في 

االجنبية  الصحف  من  االعالمية  الهجمات 

األولى  الندوة  وحظيت  قطر،  مونديال  على 

بحضور الفت من المهتمين.

هامة  ندوة  الستضافة  المركز  ويخطط 

اإلعالمي  التطوير  إدارة  مع  بالتعاون 

سيقدمها  لإلعالم  القطرية  بالمؤسسة 

استاذ  الشايجي  عبدالله  الدكتور  االستاذ 

يوم  الكويت  بجامعة  السياسية  العلوم 

مقر  في  يناير   31 الموافق  القادم  الثالثاء 

الدورات  بعض  عقد  تقرر  كما  المركز، 

القطرية  الرموز  بعض  وتكريم  التدريبية، 

تنظيم  كذلك  االجتماع  وناقش  اإلعالم،  في 

مع  بالتعاون  اإلعالمية  المسابقات  بعض 

أمام  المجال  إلفساح  المحلية  الصحافة 

المجال  القطرية إلبراز طاقاتها في  المواهب 

{ شيخة الخاطراإلعالمي. { فيصل المضاحكة

الدوحة           $



�شركة ديكوري�شن
للمقاوالت

و�شيانة املباين

على امت اال�ستعداد لعمل

جميع انواع ال�سيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - 

سرياميك - كهرباء -  انرتلوك( 

بافضل االسعار

55554845

لالستفسار : 40002222

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: 4190

السيد/جيوان  عمل  جهة  تعلن 
سفر  جواز  الجنسية،  نيبايل  سونار، 
بطاقة  ويـحـمـل   ،06757428 رقم: 
ــم:29552420133  ــ ــ رقـ شخصية 
أية  لديه  فمن  خدماته.  إنهاء  عن 
جهة  مراجعة   املذكور،  عىل  مطالبات 
 44321425 رقــم:   هاتف  عىل  العمل 
ــس/44418124  ــاك ف  44321424  -
نرش   تاريخ   مــن   ــام   اي  3 ــالل   خ   -
مسؤولة  غري   العمل   وجهة  االعــالن  
عن  اي مطالبات  ترد  بعد  ذلك التاريخ.

اإعــــــــالن
جاسم  قحطان  السيدة/جنى  تعلن 

تحمل  الجنسية،  عراقية  رشيف، 

 ،20181840 رقم:  سفر  جواز 

 ،30536800010 الشخيص:  والرقم 

ليصبح  اسمها  تغيري  يف  رغبتها  عن 

جاسم  قحطان  جنى  باسم: 

يف  معارضة  لديه  فمن  جاسم، 

العامة  اإلدارة  إىل  فليتقدم  ذلك 

عرش  خمسة  خالل  للجوازات 

الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوماً 

اإنـــهــاء 

خدمات

إعالن السنة )28( - األربعاء 3 من رجب  1444هـ الموافق 25 يناير 2023م العدد )10005(20
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - األربعاء 3 من رجب  1444هـ الموافق 25 يناير 2023م العدد )10005(

أنــــــدر المعـــــادن

معدن الكياوثويت من أندر المعادن في كوكبنا، 

وهو نادر لدرجة أنه ال توجد سوى بلورة واحدة 

معروفة منه في الكوكب بأكمله، وقد ُعِثَر عليها 

في منطقة موغوك بميانمار. وتصف قاعدة بيانات 

المعادن Caltech تلك البلورة بأنها حجر كريم باللون 

البرتقالي الداكن وبوزن 1.61 قيراط، وقد اعترفت به 

الجمعية الدولية للمعادن رسميًا في عام 2015.

لسوء الحظ ال يوجد كثير من المعلومات المتوافرة 

عن الكياوثويت، لهذا سننتقل إلى ثاني أندر المعادن 

على اإلطالق، وهو البيانيت. 

يظهر البيانيت في صورة بلورات سداسية باألحمر 

الداكن )مع بعض االستثناءات وردية اللون(. 

وربما أصبح العثور على البيانيت أسهل في هذه 

األيام، لكنه يظل من المعادن النادرة، فضاًل عن 

أن تركيبته الكيميائية تجعل منه لغزًا علميًا 

يثير الحيرة. إذ حصل تاجر وجامع المجوهرات 

اإلنجليزي آرثر باين على بلورتين باللون القرمزي 

في ميانمار عام 1952، وفقًا ألستاذ علم المعادن في 

CalTech جورج روسمان. وُيجري روسمان أبحاثه 
على معدن البيانيت منذ الثمانينيات، ويحتفظ 

بقاعدة بيانات شاملة تضم جميع العينات التي 

حّللها تحت المجهر.

أبعــــــــد نجــــــــم

من  دولي  بحثي  فريق  تمكن 

نجم   200 من  أكثر  اكتشاف 

الضخمة  الهالة  في  جديد 

المحيطة بمجرتنا درب التبانة.

وبين  بيننا  المسافة  وقّدرت 

 320 النجوم بأكثر من  أبعد هذه 

يقارب  ما  أي  فلكي،  فرسخ  ألف 

كيلومتر،  تريليون  ماليين   10
نصف  تقريبا  ذلك  ويساوي 

المسافة بين درب التبانة وجارتها 

األمر  المسلسلة«،  »المرأة  مجرة 

يشكل  ما  تعريف  يعيد  الذي 

لمجرتنا.  الخارجية  الحدود 

 Galactic( المجرية  الهالة  وتعد 

يحيط  كرويا  مكّونا   )Halo
ما  على  ويحتوي  بمجرتنا 

نجومها  من   1% نحو  نسبته 

داخل  تتجمع  ما  عادة  التي 

كبيرة  أعمار  ذات  كروية  عناقيد 

سنة،  مليار   12 على  تزيد  جدا 

انتباه  المنطقة  تلك  تلفت  لذلك 

بالتبعية  دراستها  ألن  العلماء، 

التبانة.  درب  ألصول  فحص  هي 

التي  النتائج  تلك  إلى  وللتوصل 

الجمعية  اجتماع  في  عنها  أعلن 

بمدينة  األميركية  الفلكية 

باستخدام  الباحثون  قام  سياتل 

تلسكوب  من  صادرة  بيانات 

Canada-( كندا-فرنسا-هاواي 

 )France-Hawaii Telescope
الواقع بالقرب من قمة جبل ماونا 

جزيرة  شرقي  شمال  في  كيا 

هاواي.

عالج لهشاشة العظام

حلي من القذائف

أسماك غير صحية

توصل باحثون، من مستشفى ماساتشوستس العام في 

الواليات المتحدة، إلى مركب كيميائي جديد قد يسهم في 

منع وعالج هشاشة العظام.

وهذا االكتشاف الذي قد يسهم في إيجاد عالج مريح للمرضى 

الذين يعانون هشاشة العظام، أو قد يمنع حدوثه، تم 

نشره في مجلة بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف 

ساينسز )PNAS( في ديسمبر/ كانون األول الماضي وكتب 

.)EurekAlert( »عنه موقع »يوريك أليرت

ويقوم الهرمون المفرز من الغدة جارة الدرقية بتحفيز تكون 

العظام. وتم استخدام نظائر مصنعة لهذا الهرمون لعالج 

مرضى هشاشة العظام، ولكن هذه النظائر ال تكون فعالة إال 

إذا أعطيت على شكل حقن وبشكل يومي.

ويقول الدكتور مارك وين -كبير الباحثين والطبيب 

المتخصص بأمراض الغدد الصماء في مستشفى 

ماساتشوستس العام واألستاذ المساعد بكلية الطب 

جامعة هارفارد- إنه ال يوجد حتى اآلن أدوية تعطى من عن 

طريق الفم لعالج هشاشة العظام، وإنهم يحاولون تطوير هذا 

النوع من الدواء لمعالجة هذا المرض.

في مشغله الواقع بمخيم عايدة لالجئين الفلسطينيين 

قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، 

يعمل أكرم الوعرة )56 عاما(، على تحويل مخلفات قذائف 

وأسلحة استخدمها الجيش اإلسرائيلي ضد أبناء مخيمه 

إلى أدوات زينة وحلي. وتقوم فلسفة الوعرة على أن »الشعب 

الفلسطيني قادر على استثمار آلة الدمار اإلسرائيلية إليصال 

رسالته إلى العالم، بأنه يتوق إلى الحرية والسالم والعيش 

كبقية الشعوب دون احتالل«. ويقول الوعرة وهو مهندس 

مدني: »نعيش في فلسطين عامة وهنا في مخيم عايدة 

تحت وابل يومي من قنابل الغاز المسيل للدموع التي يطلقها 

الجيش اإلسرائيلي على الفلسطينيين«. وعادة ما يستخدم 

الجيش اإلسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع 

لتفريق االحتجاجات الفلسطينية.

المتوسطة  الكميات  أن  إلى  حديثة  أميركية  دراسة  توصلت 

الكيميائية  والمواد  السلفونيك  بيرفلوروأوكتان  حمض  من 

 ،)PFAS( إيه إس«  إف  بـ»بي  المعروفة باسم  األخرى  المضرة 

وحمض   ،)PFOA( األوكتانويك«  بيرفلورو  »حمض  وتشمل 

بيرفلوروأوكتان السلفونيك، في أسماك المياه العذبة كانت 

في  اكتشافها  تم  التي  الكيميائية  المواد  من  مرة   280 أعلى 

بعض أسماك المياه غير العذبة.

الذاكرة المناعية تتصدى لألمراضعناكب تعيد إنتاج أعضائها

التي  البحر  عناكب  أن  اإلثنين  ُنشرت  دراسة  أظهرت 

تكوين  إعادة  تستطيع  »بيكنوغونيدا«  علميًا  تسمى 

األطراف  ال  للبتر،  تعرضها  حال  في  أجسامها  من  أجزاء 

جديدة  الكتشافات  الطريق  يمهد  مما  فقط،  البسيطة 

بشأن التجدد. وقال غيرهارد شولتز من جامعة هومبولت 

الرئيسيين  المعّدين  أحد  وهو  برلين،  في  المرموقة 

ذي  أوف  »بروسيدينغز  مجلة  في  نشرت  التي  للدراسة 

يكن  لم  »أحدًا  إن  سيانسز«،  أوف  أكاديمي  ناشيونل 

ذلك  أن  أظهر  من  أول  »كنا  وأضاف  األمر.  هذا  يتوقع« 

المفصليات  أنواع  من  عددًا  أن  المعروف  ومن  ممكن«. 

كحشرات المئويات والعناكب أو غيرها من الحشرات، 

تستطيع إعادة إنتاج أحد أرجلها في حال فقدانها.

يتخلص  أن  السلطعون  إمكان  »في  أن  شولتز  وأوضح   

أنه  مضيفًا  للهجوم«،  تعرض  إذا  تلقائيًا  أطرافه  من 

»يستعيض عنه بطرف جديد«.

الباحثون من خالل تجاربهم على عناكب   وما اكتشفه 

تجديد  على  قادرة  أنها  هو  الثماني  األرجل  ذات  البحر 

حتى أجزاء أخرى من جسمها.

كشفت دراسة علمية 
حديثة أجراها خبراء 

أميركيون طريقة 
عمل الذاكرة المناعية 

في جسم اإلنسان، 
ودورها في التصدي 
لألمراض أو اإلصابة 
بالعدوى مستقبال.

الذاكرة  الذاكرة المناعية هي  وتعد 

المناعي  الجهاز  بها  يحتفظ  التي 

تلقي  أو  المرض  حالة  في  للجسم 

استفادة  وطريقة  معين،  لقاح 

مستقبال  الذاكرة  هذه  من  الجسم 

بنفس  اإلصابة  تكرار  حالة  في 

العدوى أو المرض.

الفريق  أجراها  التي  للتجارب  ووفقا 

»ميزوري«  بجامعة  البحثي 

حقن  طريق  عن  وذلك  األميركية، 

المسببة  البكتيريا  من  سالسل 

زيادة  أجل  من  بالجسم  لألمراض 

الخاليا  دور  وتحفيز  االلتهاب،  درجة 

المناعية )تي(، حيث إن زيادة درجة 

االلتهاب تؤدي إلى استجابة مناعية 

الذاكرة  تفعيل  وبالتالي  أقوى، 

فوجدوا  أكبر،  بشكل  المناعية 

يساعد  )تي(  الخاليا  تحفيز  أن 

المضادة  اللقاحات  تحسين  في 

المناعي،  العالج  ووسائل  للسرطان 

تفاعل  آليات  فهم  فإن  وبالتالي 

الحد  في  يساعد  المناعي  النظام 

وأي  لألدوية  الجانبية  األعراض  من 

تبعات غير مرغوب فيها.
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)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 
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أفراح التميمي
احتفل السيد عبدالرحمن بن محمد آل جميل التميمي 

بزواج نجله علي، وأقام بهذه المناسبة حفل زواج، حضره 

واألصدقاء  األهل  من  ولفيف  السعادة،  أصحاب  من  عدد 

الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات للمعرس. 

للمعرس  القلبية  األمنيات  خالص   »$« أسرة  وتزف 

الفرح  ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين  علي، 

والسرور، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة..

وألف مبروك.

زواج علي عبدالرحمن بن محمد آل جميل التميمي






