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قطر واألردن يعززان العالقات
لقاء بين صاحب السمو والملك عبدالله الثاني

حضرة  بحث  قنا-  الدوحة- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

عبدالله  الملك  جاللة  وأخوه 

الثاني ابن الحسين ملك المملكة 

الشقيقة،  الهاشمية  األردنية 

األخوية  الروابط  تعزيز  سبل 

البلدين في  التعاون بين  وعالقات 

السياسية  المجاالت،  مختلف 

بما  واالستثمارية  واالقتصادية 

المشتركة  التطلعات  يحقق 

للشعبين الشقيقين، وذلك خالل 

اللقاء الذي عقد، مساء أمس.

أبرز  مناقشة  جرى  كما 

والدولية  اإلقليمية  المستجدات 

وأوجه  المشترك  االهتمام  ذات 

االستقرار  يحقق  بما  تعزيزها 

واألمن والتنمية في المنطقة.

مأدبة  المفدى  األمير  سمو  وأقام 

ملك  لجاللة  تكريما  عشاء 

الهاشمية  األردنية  المملكة 

الشقيقة والوفد المرافق.

السمو  صاحب  حضرة  وكان 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

تقدم  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

الملك  جاللة  أخيه  مستقبلي 

الحسين  ابن  الثاني  عبدالله 

الهاشمية  األردنية  المملكة  ملك 

والوفد  وصوله  لدى  الشقيقة، 

مطار  أمس،  مساء  المرافق، 

عمل  زيارة  في  الدولي  الدوحة 

للبالد.

اجتماع وزراء الشؤون 
االجتماعية العرب

رئيس الوزراء يحضر الجلسة 

الشيخ  معالي  حضر  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

للحدث  االفتتاحية  الجلسة  أمس،  صباح 

واألربعين  الثانية  للدورة  المستوى  رفيع 

االجتماعية  الشؤون  وزراء  لمجلس 

»حقوق  عنوان  تحت  تنعقد  والتي  العرب، 

متعدد  والفقر  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

التنمية  خطة  تنفيذ  مواصلة  األبعاد: 

المستدامة 2030 وما بعد«.

الشؤون  وزراء  معاليه  استقبل  كما 

الوفود  ورؤساء  العرب  االجتماعية 

تم  حيث  االجتماع  في  المشاركين 

استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على 

مجاالت  في  ومساهماتها  األعمال،  جدول 

االحتياجات  ذوي  وحقوق  واألسرة  الطفولة 

الملفات  ومختلف  السن  وكبار  الخاصة 

وتطوير  تعزيز  ومجاالت  الصلة،  ذات 

التعاون العربي المشترك في هذا المجال.

بن  خالد  الشيخ  معالي  استقبل  كما 

سعادة  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

العام  األمين  الغيط  أبو  أحمد  السيد 

العربية، وذلك على هامش  الدول  لجامعة 

االجتماع، وجرى خالل المقابلة استعراض 

جدول  على  المدرجة  الموضوعات  أبرز 

األعمال.

بحث حقوق ذوي 
اإلعاقة والفقر 
متعدد األبعاد

استهداف القرآن جريمة نكراء
مجلس الوزراء في اجتماعه العادي:

الموافقة على 
مشروع تحديد 

مواصفات 
بطاقة التأمين 

الصحي

عمل مشين يتنافى 

مع القيم واألخالق 

استفزاز لمشاعر 

ماليين المسلمين 

تحديد قسط التأمين على خدمات الرعاية الصحية للزائرين

مناقشة أبرز المستجدات اإلقليمية والدولية

اعتماد التقويم المدرسي
لألعوام األكاديمية األربعة المقبلة

اختبارات الدور الثاني 
بداية العام الدراسي

استبدال إجازة الفصل 
الثاني بإجازة »األول«

تدشين سفينة »الفلك«
بحضور الدكتور العطية ونظيره اإليطالي

نائب  العطية  محمد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  شارك 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة 

إيطاليا  بجمهورية  الدفاع  وزير  كروسيتو  غويدو  السيد 

االستراتيجي  والدعم  النقل  سفينة  تدشين  بحفل 

»الفلك«، وذلك في مصنع شركة فنكانتييري في مدينة 

باليرمو اإليطالية.

كما التقى سعادة الدكتور العطية بوزير الدفاع اإليطالي 

تعزيزه  وسبل  العسكري،  التعاون  أوجه  ناقشا  حيث 

وتطويره.

قطــر أبهـــرت العــالــم
األمين العام للجامعة العربية: 

السيد  سعادة  توجه  قنا-  الدوحة- 

لجامعة  العام  األمين  الغيط  أبو  أحمد 

الدول العربية، بخالص التهاني لدولة 

لتنظيمها  وشعبًا،  وحكومة  أميرا  قطر، 

العالم  »كأس  لبطولة  والمبهر  الناجح 

كانت  أنها  وأكد   ،»2022 قطر   FIFA
حسن  حيث  من  استثنائية  نسخة 

واإلثارة  االستقبال  وحفاوة  التنظيم، 

الكروية.

له  كلمة  في  الغيط،  أبو  وشدد 

رفيع  للحدث  االفتتاحية  بالجلسة 

واألربعين  الثانية  للدورة  المستوى 

االجتماعية  الشؤون  وزراء  لمجلس 

أثبتت  قطر  دولة  أن  على  العرب، 

المبهر  النجاح  بهذا  أجمع،  للعالم 

وجدارتهم  العرب  قدرة  للمونديال، 

عالمية  وفعاليات  أحداث  إقامة  على 

المستويات. أعلى  وفق 

خدمات »كهرماء« األفضل خليجيًا
النابت تسلم جائزة األول

التي  الخدمات  في  لتميزها  تتويجًا 

حققت  متعددة،  مجاالت  في  تقدمها 

والماء  للكهرباء  القطرية  المؤسسة 

)كهرماء( أمس إنجازا خليجيا بحصولها 

أداء  ألفضل  األول  المركز  جائزة  على 

مميز إلدارات الخدمات على مستوى دول 

مجلس التعاون الخليجي. 

المشتركين  خدمات  إدارة  تكريم  وتم 

األول،  المركز  الحائزين  لـ»كهرماء« 

وتسلم الجائزة السيد جابر حمد النابت 

وذلك  المشتركين  خدمات  إدارة  مدير 

بمقر األمانة العامة بمدينة الرياض.

الرياض        $
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حضرة  بحث  قنا-   - الدوحة 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

عبدالله  الملك  جاللة  وأخوه 

الثاني ابن الحسين ملك المملكة 

الشقيقة،  الهاشمية  األردنية 

األخوية  الروابط  تعزيز  سبل 

في  البلدين  بين  التعاون  وعالقات 

السياسية  المجاالت،  مختلف 

بما  واالستثمارية  واالقتصادية 

المشتركة  التطلعات  يحقق 

للشعبين الشقيقين، وذلك خالل 

اللقاء الذي عقد مساء أمس.

أبرز  مناقشة  جرى  كما 

والدولية  اإلقليمية  المستجدات 

وأوجه  المشترك  االهتمام  ذات 

االستقرار  يحقق  بما  تعزيزها 

واألمن والتنمية في المنطقة.

مأدبة  المفدى  األمير  سمو  وأقام 

عشاء تكريما لجاللة ملك المملكة 

الشقيقة  الهاشمية  األردنية 

والوفد المرافق.

سعادة  والمأدبة  اللقاء  حضر 

آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ 

ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ  وسعادة  الخارجية،  وزير 

ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  سعود 

وسعادة  األميري،  الديوان  رئيس 

محمد  بن  عبدالله  السيد 

الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة.

األردني  الجانب  من  وحضرها 

معالي السيد أيمن الصفدي نائب 

الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس 

أحمد  واللواء  المغتربين،  وشؤون 

العامة،  المخابرات  مدير  حسني 

حسان  جعفر  الدكتور  ومعالي 

مدير مكتب جاللة الملك، وسعادة 

سفير  اللوزي  مفلح  زيد  السيد 

األردن لدى الدولة.

وكان تقدم حضرة صاحب السمو 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

مستقبلي  المفدى  البالد  أمير 

الثاني  الملك عبدالله  أخيه جاللة 

المملكة  ملك  الحسين  ابن 

الشقيقة،  الهاشمية  األردنية 

مساء  المرافق  والوفد  وصوله  لدى 

في  الدولي  الدوحة  مطار  أمس، 

زيارة عمل للبالد.

سعادة  االستقبال  في  كان  كما 

عبدالرحمن  بن  سعود  الشيخ 

األميري،  الديوان  رئيس  ثاني  آل 

اللوزي  مفلح  زيد  السيد  وسعادة 

الهاشمية  األردنية  المملكة  سفير 

لدى الدولة.

عبدالله  الملك  جاللة  غادر  وقد 

الثاني ابن الحسين ملك المملكة 

الشقيقة  الهاشمية  األردنية 

زيارة  ختام  بعد  أمس،  الدوحة، 

عمل للبالد.

والوفد  جاللته  وداع  في  وكان 

مطار  مغادرته  لدى  المرافق 

الشيخ  سعادة  الدولي،  الدوحة 

خليفة بن حمد آل ثاني، وسعادة 

سفير  اللوزي  مفلح  زيد  السيد 

لدى  الهاشمية  األردنية  المملكة 

الدولة.

بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين

صاحب السمو وملك األردن يبحثان العالقات األخوية

صاحب السمو يقيم مأدبة 
عشاء تكريما لجاللة ملك 

المملكة األردنية الهاشمية 

بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره النيوزيلندي

بعث  قنا-  الدوحة- 

بن  خالد  الشيخ  معالي 

عبدالعزيز  بن  خليفة 

مجلس  رئيس  ثاني  آل 

الداخلية،  ووزير  الوزراء 

دولة  إلى  تهنئة  برقية 

هيبكنز،  كريس  السيد 

اليمين  أدائه  بمناسبة 

لوزراء  رئيسا  الدستورية 

نيوزيلندا.

تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها

رئيس الوزراء يبعث

رسالة إلى نظيره الصومالي
معالي  بعث  قنا-   - مقديشو 

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ 

رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

السيد  دولة  إلى  خطية،  رسالة 

رئيس  بري  عبدي  حمزة 

الصومال  جمهورية  وزراء 

تتصل  الشقيقة،  الفيدرالية 

دعمها  وسبل  الثنائية  بالعالقات 

وتطويرها.

سعادة  الرسالة،  بتسليم  قام 

سالم  بن  عبدالله  الدكتور 

لدى  قطر  دولة  سفير  النعيمي 

دولة  استقبال  خالل  الصومال، 

له  الصومالي  الوزراء  رئيس 

أمس.

 التقى مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي

وزير العمل يجتمع مع نظيره الصومالي
بن  علي  الدكتور  سعادة  اجتمع 

صميخ المري وزير العمل، أمس، مع 

عجيه  إيمان  بيحي  السيد  سعادة 

االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير 

الفيدرالية،  الصومال  بجمهورية 

محمد  بن  عامر  السيد  وسعادة 

التنفيذي  المكتب  مدير  الحجري، 

والشؤون  العمل  وزراء  لمجلس 

على  كل  الخليجي،  االجتماعية 

البالد  إلى  زيارتهما  خالل  وذلك  حدة، 

حاليا.

استعراض  االجتماعين  خالل  جرى 

في  المشترك  التعاون  أوجه 

بمجاالت  الصلة  ذات  الموضوعات 

بدعمها  الكفيلة  والسبل  العمل، 

وتطويرها.

جرى استعراض العالقات بين البلدين

الكواري تجتمع
مع نظيرتها األرمينية

سعادة  اجتمعت  قنا-   - الدوحة 

الكواري  محمد  حنان  الدكتورة 

مع  أمس،  العامة،  الصحة  وزيرة 

افانيسيا  أناهيد  السيدة  سعادة 

أرمينيا،  بجمهورية  الصحة  وزيرة 

والتي تزور البالد حاليا.

استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

في  البلدين  بين  العالقات 

تعزيزها  وسبل  الصحية  المجاالت 

وتطويرها.

قطر تشارك في اجتماع لجنة التراث العالمي
باريس - قنا- شاركت دولة قطر في 

الثامن  االستثنائي  االجتماع  أعمال 

عشر للجنة التراث العالمي التابعة 

للتربية  المتحدة  األمم  لمنظمة 

وذلك  »اليونسكو«  والثقافة  والعلم 

في  عضوا  باعتبارها  المنظمة  بمقر 

لجنة التراث.

مّثل دولة قطر خالل االجتماع سعادة 

الحنزاب  حمد  بن  ناصر  الدكتور 

الدائم لدى منظمة  دولة قطر  مندوب 

والعلم  للتربية  المتحدة  األمم 

والثقافة »اليونسكو«.

آثار  موقع  تسجيل  اللجنة،  وقررت 

التراث  ضمن  اليمن  في  سبأ  مملكة 

للتراث  اليونسكو  قائمة  في  الثقافي 

العالمي  التراث  قائمة  وفي  العالمي، 

جانب  إلى  للخطر،  المعرض 

وهو  العربية  المواقع  ثاني  تسجيل 

في  كرامي  رشيد  الدولي  المعرض 

التراث  قائمة  على  )لبنان(  طرابلس 

العالمي  التراث  قائمة  وفي  العالمي 

المعرض للخطر، إضافة إلى الوسط 

التاريخي لمدينة أوديسا األوكرانية.

حمد  بن  ناصر  الدكتور  وقال 

القرارات  هذه  جاءت  الحنزاب: 

العالمي  التراث  لجنة  ِقبل  من  دعمًا 

لحمايتها  التاريخية  المواقع  لهذه 

خالل  من  الدعم  على  والحصول 

اتفاقية  نطاق  في  المطبقة  اآلليات 

 ،1972 لعام  الثقافي  التراث  حماية 

باعتبارها  قطر  دولة  أن  إلى  مشيرا 

العالمي،  التراث  لجنة  في  عضوا 

الشقيقة  العربية  الدول  مع  قامت 

العربية  الملفات  بدعم  األعضاء 

للتمكن من تسجيلها الذي يتوافق مع 

روح االتفاقية.

ُعقد في مقر 
»اليونسكو«
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وافق على قرار وزير الصحة.. مجلس الوزراء:

تحديد قسط التأمين الصحي للزائرين

الشيخ  معالي  ترأس    - قنا  الدوحة- 

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني، 

عقده  الذي  العادي  االجتماع  الداخلية 

المجلس ظهر امس بمقره في الديوان 

األميري.

وعقب االجتماع أدلى سعادة وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية االجتماع جدد مجلس الوزراء 

الشديدين  قطر  دولة  واستنكار  إدانة 

ألحد  السويدية  السلطات  لسماح 

من  نسخة  بإحراق  المتطرفين 

سفارة  أمام  الشريف  المصحف 

ستوكهولم،  في  التركية  الجمهورية 

لمتطرف  الهولندية  السلطات  وسماح 

المصحف  من  نسخة  بتمزيق  آخر 

الشريف في مدينة الهاي.

األعمال  هذه  أن  المجلس  وأكد 

يتم  التي  النكراء  والجرائم  المشينة 

حرية  ذريعة  تحت  باقترافها  السماح 

واألخالق  القيم  مع  تتنافى  التعبير، 

احترام  وواجب  الحضاري،  والسلوك 

وتستفز  ومقدساتهم،  اآلخرين  عقائد 

أنحاء  في  المسلمين  ماليين  مشاعر 

الكراهية  مشاعر  وتؤجج  العالم، 

الفتن، في وقت أصبح  وإثارة  والتطرف 

إشاعة  إلى  فيه  يكون  ما  أحوج  العالم 

والتعايش  والتآخي  التسامح  روح 

السلمي بين الدول والشعوب.

بتكرار  السماح  أن  من  المجلس  وحذر 

االستفزازية،  اإلجرامية  األعمال  هذه 

يقوض جهود المجتمع الدولي في نشر 

األمم  بين  والتعايش  التسامح  قيم 

كبيرة  مخاطر  ويحمل  والشعوب، 

بين  والتعارف  الحوار  مستقبل  بشأن 

واالحترام  والثقافات  الديانات  أتباع 

المتبادل الواجب بينهم.

خطورة  على  يشدد  إذ  والمجلس 

وغير  البغيضة  الممارسات  هذه  مثل 

على  السلبية  وتداعياتها  المسؤولة، 

يدعو  فإنه  العالمي،  والسالم  األمن 

المجتمع الدولي للقيام بدوره كاماًل في 

اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتشريعات 

منتهكي  وتجّرم  األديان،  احترام  تكفل 

موجة  وتوقف  وقداستها،  حرمتها 

غير  والتطرف  والكراهية  التعصب 

في  والمسلمين  اإلسالم  ضد  المبررة 

بعض الدول.

في  الوزراء  مجلس  نظر  ذلك  وبعد 

جدول  على  المدرجة  الموضوعات 

األعمال على النحو التالي:

الوزراء علمًا بإقرار  أواًل- أحيط مجلس 

مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن 

التوثيق.

قرار  مشروع  على  الموافقة  ثانيًا- 

بيانات  بتحديد  العامة  الصحة  وزير 

ومواصفات بطاقة التأمين الصحي.

وزير  قرار  مشروع  على  الموافقة  ثالثًا- 

أحكام  بعض  بتعديل  العامة  الصحة 

بتحديد   2022 لسنة   )17( رقم  القرار 

خدمات  على  الصحي  التأمين  قسط 

الرعاية الصحية للزائرين.

مذكرة  مشروع  على  الموافقة  رابعًا- 

الطيران  مجال  في  للتعاون  تفاهم 

للطيران  العامة  الهيئة  بين  المدني 

المدني في دولة قطر ومصلحة الطيران 

المدني في دولة ليبيا.

الوزراء  مجلس  استعرض  خامسًا- 

بإنشاء  الوزراء  مجلس  قرار  مشروع 

االستشارية  الوطنية  اللجنة 

وتحديد  الصحي  التأمين  لنظام 

القرار  بشأنه  واتخذ  اختصاصاتها 

المناسب.

على  الوزراء  مجلس  اطلع  سادسًا- 

مشروع االستراتيجية الوطنية لتعزيز 

األطفال  بين  الحميدة  واألخالق  القيم 

والشباب في دولة قطر، واتخذ بشأنه 

القرار المناسب.

إدانة واستنكار قيام المتطرفين بإحراق وتمزيق نسخة من المصحف الشريف

تكرار األعمال االستفزازية يقوض جهود المجتمع الدولي في نشر التسامحاألعمال المشينة تتنافى مع القيم واألخالق وواجب احترام عقائد اآلخرين

االطالع على مشروع االستراتيجية الوطنية 
لتعزيز القيم واألخالق بين األطفال والشباب

تحديد بيانات 
ومواصفات 

بطاقة 
التأمين 
الصحي

بالشرق األوسط وشمال إفريقيا

»قطر للتنمية« يعزز »الرياضة« كمحرك للتنمية
قطر  صندوق  عقد   - قنا  الدوحة- 

للتنمية شراكة مع المنصة الدولية 

انتشار  لدعم  والتنمية  للرياضة 

باللغة  الناطقة  الدول  في  المنصة 

العربية. 

موقع  نشر  الشراكة  وتشمل 

 »sportanddev.org« المنصة 

دورات  وتقديم  العربية،  باللغة 

للجهات  اإلنترنت  على  تدريبية 

الفاعلة في الرياضة من أجل تعزيز 

الشرق  بمنطقة  والسالم  التنمية 

األوسط وشمال إفريقيا.

مركزا  اإللكتروني  الموقع  ويعد 

مستوى  على  للرياضة  رائدا 

وملتقى  تنمويا  ومجتمعا  العالم، 

الممارسات  وبناء  الخبرات،  لتبادل 

اآلخرين،  مع  وللتواصل  الجيدة، 

يعتبر  كما  الشراكات،  وإقامة 

بمثابة أداة لتوفير الموارد والتواصل 

تم  حيث  المعنية،  األطراف  بين 

بغرض  إلكترونية  دورات  تصميم 

بشأن  والمعلومات  المعرفة  تبادل 

الرياضة  الستخدام  السبل  أفضل 

والتنمية  السالم  لتحقيق  كمحرك 

والنهوض بهما.

من  العديد  مؤخرا  واستعانت 

األوسط  الشرق  في  المنظمات 

أجل  من  بالرياضة  إفريقيا  وشمال 

االجتماعية،  التنمية  تحقيق 

حيث  والبيئية،  واالقتصادية، 

لمعالجة  الرياضة  تستخدم 

القضايا،  من  واسعة  مجموعة 

بالمغرب،  التعليم  قضايا  من  بدءا 

إلى  بلبنان،  الحياتية  والمهارات 

إرساء السالم بالعراق.

قليل  عدد  هناك  زال  ما  ذلك،  ورغم 

والتنمية  الرياضة  موارد  من 

زالت  وما  العربية،  باللغة  المتاحة 

وتأتي  اإلمكانيات،  في  فجوات  هناك 

توفير  عن  فضال  لسدها،  الشراكة 

في  الفاعلة  الجهات  لدعم  أدوات 

اإليجابي  أثرها  وزيادة  المنطقة، 

من  المحتوى  ترجمة  ستتم  حيث 

»العربية« إلى »اإلنجليزية« واللغات 

على  الضوء  يسلط  مما  األخرى، 

»العربية«،  بـ  الناطقة  المنظمات 

على  التأثير  من  مزيدا  ويمنحها 

الصعيد الدولي.

دورة  أيضا  الشراكة  وتتضمن 

يتم  اإلنترنت  عبر  ومفتوحة  شاملة 

تقديمها باللغة العربية.



متابعات السنة )28( - الخميس 4 من رجب  1444هـ الموافق 26 يناير 2023م العدد )10006(4

حضر الحفل وزير الدفاع اإليطالي

د. العطية يشارك في تدشين سفينة »الفلك«

محمد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  شارك  قنا-  باليرمو- 

الدولة  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العطية 

وزير  كروسيتو  غويدو  السيد  وسعادة  الدفاع  لشؤون 

الدفاع بالجمهورية اإليطالية، في حفل تدشين سفينة 

مصنع  في  وذلك  »الفلك«،  االستراتيجي  والدعم  النقل 

اإليطالية. »باليرمو«  بمدينة  »فنكانتييري«  شركة 

خالد  السيد  سعادة  القطري  الجانب  من  الحفل  حضر 

الجمهورية  لدى  قطر  دولة  سفير  السادة  يوسف  بن 

عبدالله  )بحري(  الركن  اللواء  وسعادة  اإليطالية، 

األميرية  البحرية  القوات  قائد  السليطي  حسن  بن 

علي  بن  هالل  )بحري(  الركن  اللواء  وسعادة  القطرية، 

الجمهورية  لدى  القطري  العسكري  الملحق  المهندي 

اإليطالية، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة 

كالوديو  السيد  اإليطالي  الجانب  ومن  القطرية، 

»فنكانتييري«  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  غرازيانو 

وعدد من المديرين في الشركة.

د.العطية يلتقي وزير الدفاع اإليطالي

تعزيز التعاون العسكري بين قطر وإيطاليا

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس 

السيد  سعادة  الدفاع  لشؤون  الدولة  ووزير  الوزراء  مجلس 

غويدو كروسيتو وزير الدفاع بجمهورية إيطاليا، وذلك خالل 

الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى الجمهورية اإليطالية.

بين  العسكري  التعاون  أوجه  مناقشة  اللقاء  خالل  جرى 

الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

تكريمًا  غداء  مأدبة  اإليطالي  الدفاع  وزير  سعادة  أقام  وقد 

لشؤون  الدولة  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  لسعادة 

الدفاع والوفد المرافق له.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء سعادة السيد خالد بن يوسف 

السادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اإليطالية، وسعادة 

قائد  السليطي  حسن  بن  عبدالله  )بحري(  الركن  اللواء 

الركن  اللواء  وسعادة  القطرية،  األميرية  البحرية  القوات 

القطري  العسكري  الملحق  المهندي  )بحري( هالل بن علي 

في  الضباط  كبار  من  وعدد  اإليطالية،  الجمهورية  لدى 

القوات المسلحة القطرية.
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في التقويم األكاديمي الجديد لألربعة أعوام المقبلة 

إلغاء إجازة منتصف الفصل الثاني 

أصدرت سعادة السيدة بثينة بنت 

علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية 

اليوم  العالي،  والتعليم  والتعليم 

قرارا وزاريا اعتمدت بموجبه التقويم 

المدرسي لألعوام األكاديمية األربعة 

القادمة 2023/  2024 إلى 2026/  2027 

السنوي  التقويم  في  روعي  وقد 

لألعوام األربعة القادمة، ما يلي: 

بما  التمدرس  أيام  في  التوازن 

الدولية  المعايير  مع  يتناسب 

توفير  العالمية.  التعليم  وأنظمة 

القدر المناسب من اإلجازات للطلبة 

إجراء  بالمدارس،  والمعلمين 

بداية  في  الثاني  الدور  اختبارات 

إجرائها  من  بداًل  الدراسي  العام 

استثمار-  الصيفية،  العطلة  في 

الدراسي  الفصل  من  األول  األسبوع 

دراسي،  عام  كل  بداية  من  األول 

أيام  ثالثة  عدد  بتخصيص  وذلك 

المهني  والتطوير  التدريب  لغايات 

المدرسي،  الميدان  في  للموظفين 

من  )األحد(  األول  اليوم  تخصيص 

الدراسي  الفصل  في  الدوام  بدء 

العام  منتصف  إجازة  )بعد  الثاني 

التدريب  لغايات  األكاديمي( 

للموظفين،  المهني  والتطوير 

يوم  الطلبة  دوام  بدء  يكون  أن  على 

االثنين.

الفصل  منتصف  إجازة  إلغاء 

الدراسي الثاني، واستبدالها بإجازة 

األول  الدراسي  الفصل  منتصف 

بعد  أكتوبر(  شهر  في  واحد  أسبوع 

إلتاحة  الفصل  منتصف  اختبارات 

ألخذ  والمعلمين  للطلبة  الفرصة 

قسط من الراحة لتجديد النشاط، 

الثاني  الدراسي  الفصل  إن  حيث 

الرسمية، مثل  تتعدد فيه اإلجازات 

األضحى  وعيد  الفطر  عيد  إجازات 

المبارك.

المدرسي  التقويم  اتسم  وقد 

التعديالت  إلجراء  الكافية  بالمرونة 

المتطلبات  مع  تتناسب  التي 

فيما  التعلم  ومعايير  والمستجدات 

للتمدرس.  المعتمد  الزمن  يخص 

لتأكيد  الفرصة  الوزارة  وتنتهز 

حرصها على مصلحة الطلبة ونجاح 

العملية التعليمية لتحقيق األهداف 

المنوطة بها.

الوزاري  القرار  ان  الوزارة  وقالت 

المدرسي لألعوام  بالتقويم  الخاص 

جاء  القادمة،  األربعة  األكاديمية 

التربية  وزارة  حرص  منطلق  من 

ووفًقا  العالي،  والتعليم  والتعليم 

للرؤية الوطنية قطر 2030، وبخاصة 

عبر  البشرية،  التنمية  ركيزة 

تطوير وتنمية سكان دولة قطر، لكي 

يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر.

عبر مبادرة »كن يقًظا«

مواجهة الحضانات 
غير المرخصة

أعلنت إدارة دور الحضانة 

في قطاع شؤون التعليم 

الخاص بوزارة التربية 

والتعليم والتعليم العالي عن 

إطالق مبادرة »كن يقًظا«، 

وهي إحدى مبادرات إدارة دور 

الحضانة التي تهدف إلى 

القضاء على ظاهرة الحضانات 

غير المرخصة من قبل 

الوزارة، وإخضاعها للمساءلة 

القانونية، بما يضمن أمن 

أطفال دولة قطر وسالمتهم.

ودعت الدكتورة رانيه محمد 

مديرة إدارة دور الحضانة 

جميع األهالي وأولياء األمور 

إلى ضرورة الحيطة والحذر 

من التعامل مع الحضانات 

المنزلية غير المرخصة، 

لما لها من خطورة على أمن 

أطفالهم وسالمتهم، مشيرة إلى 

ضرورة تسجيل أطفالهم في 

دور الحضانة الحاصلة على 

رخصة رسمية من قبل وزارة 

التربية والتعليم والتعليم 

العالي، وأكدت على أهمية 

اإلبالغ عن أي حضانة غير 

مرخصة، منوهة إلى إمكانية 

اإلبالغ عن الحضانة غير 

المرخصة عبر الموقع الرسمي 

لوزارة التربية والتعليم 

والتعليم العالي.

$ الدوحة

$ الدوحة

إجراء اختبارات الدور الثاني في بداية العام الدراسي بداًل من العطلة الصيفية

روعي التوازن 
في أيام 

التمدرس 
بما يتناسب 
مع المعايير 

الدولية

التقويم يتميز 
بالمرونة 

الكافية إلجراء 
التعديالت التي 

تتناسب مع 
المستجدات  
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بحضور رئيس الوزراء

افتتاح مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بالدوحة

التي  الدورة،  في  ويشارك 

مدى  على  قطر  دولة  تستضيفها 

الدوحة،  شيراتون  بفندق  يومين 

الدول  لجامعة  العام  األمين 

الشؤون  وزراء  من  وكل  العربية 

كبار  من  وعدد  االجتماعية 

التنمية  مجاالت  في  المسؤولين 

الهيئات  ورؤساء  االجتماعية 

االجتماعية في الدول العربية.

الوزراء  رئيس  معالى  وقال 

تويتر  عبر  تغريدة  خالل 

المشاركين  بأشقائنا  نرحب 

وزراء  لمجلس   42 الدورة  في 

التي  العرب  االجتماعية  الشؤون 

ونتمنى  الدوحة..  تستضيفها 

لهم التوفيق في جهودهم لتحقيق 

االجتماعية  التنمية  أهداف 

ومجتمعاتنا  لبلداننا  المشتركة 

وتعزيز  الفقر  مكافحة  خاصة 

لفئات  االجتماعية  الرعاية  برامج 

واألطفال  الهمم  وذوي  السن  كبار 

وغيرهم.

الشيخ  معالي  استقبل  كما 

عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل 

أصحاب  الداخلية،  ووزير 

الشؤون  وزراء  والسعادة  المعالي 

الوفود  ورؤساء  العرب  االجتماعية 

مجلس  اجتماع  في  المشاركين 

العرب  االجتماعية  الشؤون  وزراء 

دورته  في  الوزاري  المستوى  على 

بفندق  واألربعين  الثانية  العادية 

شيراتون الدوحة صباح أمس.

معاليه  رحب  المقابلة  بداية  وفي 

تمنياته  عن  معربا  بالضيوف، 

دورتهم  في  والنجاح  بالتوفيق  لهم 

المنعقدة حاليا.

استعراض  المقابلة  تناولت  كما 

على  المدرجة  الموضوعات  أبرز 

الثانية  الدورة  أعمال  جدول 

واألربعين ومساهماتها في مجاالت 

ذوي  وحقوق  واألسرة  الطفولة 

االحتياجات الخاصة وكبار السن 

الصلة  ذات  الملفات  ومختلف 

التعاون  وتطوير  تعزيز  ومجاالت 

العربي المشترك في هذا المجال.

السيد  سعادة  المقابلة  حضر 

العام  األمين  الغيط  أبو  أحمد 

لجامعة الدول العربية.

معاليه يستقبل وزراء الشؤون االجتماعية العرب

استعراض أبرز الموضوعات ومساهماتها في مجاالت الطفولة واألسرة وحقوق ذوي االحتياجات 

 

الدوحة- قنا-  حضر 
معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز 
آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية، 
صباح أمس، الجلسة 

االفتتاحية للحدث 
رفيع المستوى للدورة 

الثانية واألربعين 
لمجلس وزراء 

الشؤون االجتماعية 
العرب، والتي تنعقد 
تحت عنوان »حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة 
والفقر متعدد األبعاد: 
مواصلة تنفيذ خطة 
التنمية المستدامة 

2030 وما بعد«.

على هامش اجتماع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

رئيس الوزراء يستقبل أبوالغيط
الدوحة- قنا- استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن 

األمين  الغيط  أبو  أحمد  السيد  سعادة  الداخلية، 

هامش  على  وذلك  العربية،  الدول  لجامعة  العام 

اجتماع مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب على 

المستوى الوزاري في دورته العادية الثانية واألربعين 

بفندق شيراتون الدوحة، صباح أمس.

الموضوعات  أبرز  استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

المدرجة على جدول أعمال الدورة الثانية واألربعين، 

ومجاالت تعزيز وتطوير التعاون العربي المشترك في 

هذا المجال.

معاليه يرحب بالضيوف ويعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق في دورتهم المنعقدة حاليا
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 مستدامًا 
ً
“دانوب للضيافة” و”إير أو واتر” تطلقان حال

لمياه الشرب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ت�شعى “دانوب لل�شيافة”، مزّود احللول ال�شاملة واملتكاملة 
ل�شركات ال�شيافة يف منطقة ال�شرق األأو�شط، اإىل تعزيز 

خالل  من  املتعّددة،  قطاعاتها  يف  األ�شتدامة  مفهوم  اعتماد 
ممار�شاٍت  تعتمد  التي  التجارية  العالمات  مع  تعاونها 
م�شتدامة، بهدف توفري منتجاٍت وخدمات �شديقة للبيئة، 
للب�شمة  ال�شلبية  األآثار  خف�ض  يف  بالتايل  وامل�شاهمة 
التجارية  العالمة  هذه  ك�شفت  األإطار  هذا  ويف  الكربونية. 
التي  امل�شتدامة  املنتجات  من  وا�شعة  جمموعٍة  عن  اأخريًا 

تلّبي احتياجات قطاعي ال�شيافة والرعاية ال�شحية.
مدير  ماهاألنوبي�ض”،  “�شوبوجيت  عّلق  ال�شياق  هذا  يف 
بالقول:  دانوب”  “جمموعة  يف  وال�شيافة  التجزئة  قطاع 
جمال  يف  الرائدة  تكون  ألأن  لل�شيافة”  “دانوب  “تتطّلع 
األ�شتدامة يف منطقة ال�شرق األأو�شط و�شمال اأفريقيا. ومن 
املبتكرة  التقنية  واعتماد  واتر”  اأو  “اإير  مع  �شراكتنا  خالل 

التي تنفرد بها. 
التي  النقية  ال�شرب  مياه  توفري  على  واتر”  اأو  “اإير  تعمل 
كبري  ب�شكل  يقّلل  ما  زجاجية،  عبواٍت  يف  تعبئتها  تتّم 
اإىل  بالتايل  ويوؤدي  البال�شتيكية،  النفايات  حجم  من 

خف�ض الب�شمة البال�شتيكية يف املنطقة”.
ال�شراكة بني “دانوب لل�شيافة” ومزّود حلول مياه ال�شرب 

وحلول  خدمة  توفري  ت�شمن  واتر”  اأو  اأاأةاأة   امل�شتدامة “اإير 
ال�شوق  “دانوب”  تدخل  وبذلك  امل�شتدامة،  ال�شرب  مياه 
مزّودًة بروؤيٍة م�شتقبلية أل�شتبدال عبوات املياه البال�شتيكية 
بالزجاجات، وتاأمني مياه �شرب م�شتدامة م�شدرها الهواء. 

املياه  تاأمني  موّلدات  ت�شنيع  يف  متخ�ش�شة  واتر”  اأو  “اإير 
من الهواء AWG والتي ت�شتخدم تقنيًة مبتكرة وفريدة من 
نوعها وموثوقًا بها وقابلة للتكّيف، تنتج املياه من الرطوبة 

يف الهواء. 
من جانبه قال “راهول ماثور”، الرئي�ض التنفيذي ل�شركة 
مع “دانوب”  نتعاون  اأن  �شرورنا  دواعي  واتر”: “من  اأو  “اإير 
يف هذه املبادرة الداعمة لال�شتدامة والنمّو، حيث ت�شاهم 
للجميع،  متوّفرًة  ال�شرب  مياه  جعل  يف  املبتكرة  تقنيتنا 

وخ�شو�شًا يف ظّل ندرة املياه التي بات العامل يواجهها. 

يف  �شت�شاعدنا  “دانوب”  مع  �شراكتنا  اأّن  يف  �شك  وأل 
وامل�شاهمة  للعامل،  املياه  لتوفري  املتوا�شلة  اأهدافنا  حتقيق 

يف احلّد من هذه امل�شكلة على امل�شتوى العاملي”. 
الواحد  األ�شتخدام  ذات  البال�شتيكية  العبوات  اأّن  معلوٌم 
اإىل  حتتاج  واأنها  النفايات،  مكّب  يف  املطاف  بها  ينتهي 
مئات ال�شنني قبل اأن تتحّلل، كما يتم رميها يف املحيط 

كما اأّن  بها.  ي�شتهان  اإىل اإ�شراٍر بيئية أل  اأحيانًا، ما يوؤدي 

وُتقّدر  مكلفة  البال�شتيكية  املواّد  تدوير  اإعادة  عملية  كلفة 
العملّي  البديل  واتر”  اأو   “اإير  ت�شكل  لذلك  باملاليني، 

والقابل للتطوير عن ا�شتخدام عبوات املياه البال�شتيكية.
جنحت “اإير اأو واتر” يف تثبيت معّداتها اخلا�شة بتوفري 

تو�شيع  على  وتعمل  القطاعات،  من  العديد  يف  املياه 
التي  التكنولوجيا  خمتلفة.  جماألٍت  عرب  يف  ح�شورها 
ابتكرتها هذه ال�شركة ت�شاعد يف خف�ض ب�شمة النفايات 
م�شتدامة،  بطريقٍة  نقية  مياٍه  توليد  ويف  البال�شتيكية، 

وفتح اآفاق جديدة يف هذا ال�شياق. 
هي  ‘”دانوب”  قائاًل:  ماهاألنوبي�ض”  “�شوبوجيت  وختم 

عالمة جتارية تعمل بجّدية وا�شتمرار  يف �شبيل تقليل 
الب�شمة الكربونية، من خالل �شراكاٍت تربمها مع عالمات 
جتارية عاملية م�شتدامة، مثل Nikko Japan ألأدوات املائدة 
ال�شينية، وArian لطاوألت واأدوات اخلدمة من البور�شلني، 
من  تقّلل  التي  األأطباق  غ�شيل  لوحدات   Granuldiskو
ا�شتهالك املياه، وGastaldi Italy لبيا�شات خدمات الطعام 
وال�شراب، وFiori لبيا�شات م�شتلزمات املطابخ واحلّمامات 

ألأنظمة   Scanboxو وال�شراب،  الطعام  وخدمات  واألأ�شّرة 
األ�شتخدام  ذات  واألأقم�شة  Framللعبوات  و  الطعام،  نقل 
الواحد والقابلة ألإعادة التدوير، وBest In Table للبيا�شات 

 Soliaالع�شوية امل�شنوعة من اخليزران والقابلة للتحلل، و
حللول التغليف. كما نوّفر حلوأًل م�شتدامة للغرف اجلافة 

وتلك الرطبة، وتتو�شع حمفظتنا عامًا بعد عام. 

»HEC Paris« عبر توقيع اتفاقية بين وزارة االتصاالت وجامعة

دعم التحول الرقمي في قطر
االتصاالت  وزارة  وقعت 

المعلومات  وتكنولوجيا 

جامعة  مع  تفاهم  مذكرة 

الدراسات العليا إلدارة األعمال 

بهدف  قطر  في   HEC Paris
بين  التعاون  عالقات  تعزيز 

التحول  دعم  في  الطرفين 

ويأتي  قطر.  دولة  في  الرقمي 

في  التفاهم  مذكرة  توقيع 

التي  الحثيثة  الجهود  إطار 

عملية  لدعم  الوزارة  بها  تقوم 

التنمية المستدامة والتحول 

قطر  لرؤية  وفًقا  الرقمي، 

الوطنية 2030.

المذكرة،  هذه  وبموجب 

الخطط  الطرفان  سيدعم 

والوطنية  االستراتيجية 

القطاع  بتطوير  المعنية 

والمبادرات  الرقمي 

من  التي  والمنهجيات 

حكومة  مبادرات  دعم  شأنها 

قطر  وبرنامج  الرقمية  قطر 

إلى  ترمي  والتي  الذكية 

جميع  حياة  بجودة  االرتقاء 

في  والمقيمين  المواطنين 

قطر.   

قالت  المناسبة،  وبهذه 

ريم  السيدة  سعادة 

بتوقيع  »نسعد  المنصوري: 

جامعة  مع  المذكرة  هذه 

إلدارة  العليا  الدراسات 

واحدة   ،HEC Paris األعمال 

إدارة  كليات  أفضل  من 

األعمال في العالم. وتأتي هذه 

المذكرة في إطار آليات وجهود 

وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة 

المعلومات الرامية إلى تطوير 

التنافسية  القدرة  وتعزيز 

الرقمية  الصناعة  لقطاع 

قطر  دولة  في  والتكنولوجية 

خالل  من  وذلك  عام،  بشكٍل 

األعمال  ريادة  مجاالت  دعم 

والبحث واالبتكار«.  

الدكتور  قال  جانبه،  ومن 

بابلو مارتن دي هوالن، عميد 

جامعة الدراسات العليا إلدارة 

HEC Paris في قطر:  األعمال 

الدراسات  جامعة  »تساهم 

 HEC األعمال  إلدارة  العليا 

Paris في قطر في تطوير قادة 
الغد. 

الجيل  تدريب  خالل  فمن 

قطر  في  القادة  من  القادم 

والمنطقة، نستطيع تشكيل 

في  تساهم  التي  المواهب 

تطوير المنظمات والشركات 

وتنمية االقتصاد في قطر.

مؤتمر دولي تنظمه »اللجنة الوطنية«

حقوق اإلنسان والتغيرات المناخية.. فبراير المقبل
تنظم اللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان في قطر 
في الفترة من 21 - 22 
فبراير المقبل مؤتمرًا 

دوليًا حول »حقوق اإلنسان 
والتغيرات المناخية« 

وذلك بالشراكة مع 
مفوضية األمم المتحدة 

السامية لحقوق اإلنسان، 
برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي )UNDP(، جامعة 
الدول العربية، التحالف 

العالمي للمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان 

.»GANHRI«

ممثلي  من   300 من  أكثر  المؤتمر  في  ويشارك 

والجامعات  الفكر  ومراكز  الدولية  والمنظمات  الدول 

ومنظمات  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  والمؤسسات 

مناقشة  أجل  من  الدوليين  والخبراء  المدني  المجتمع 

ووضع  اإلنسان  حقوق  منظور  من  المناخ  تغير  قضايا 

الحقوق  على  القائم  المناخي  للعمل  ملموسة  توصيات 

تغيرات  حول  الدولي  المؤتمر  ويهدف   .« الجميع  لصالح 

أهمية  على  التأكيد  إلى  اإلنسان  وحقوق  المناخية 

الضوء  وتسليط  الحقوق.  على  القائم  المناخي  العمل 

على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات 

الفاعلة والشركاء اآلخرين بما في ذلك الحكومات واألمم 

والشركات. وضع  المدني  المجتمع  المتحدة ومنظمات 

القائم  المناخي  العمل  لدعم  التعاون  لتعزيز  توصيات 

على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

العطية  الله  عبد  بنت  مريم  السيدة  سعادة  وقالت 

المؤتمر  هذا  إن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس 

امتدادًا للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة 

األحداث  تلك  ذلك  في  بما  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

اإلنسان  وحقوق  الصحفيين  حماية  قضايا  تتناول  التي 

الرقمية ومكافحة اإلرهاب مع احترام حقوق اإلنسان.

مباشر  بشكل  يؤثر  المناخ  تغير  أن  العطية  وأوضحت 

المكفولة  اإلنسان  حقوق  من  العديد  على  مباشر  وغير 

وأضحت  التفاقم  في  آخذة  المناخ  أزمة  إّن  وقالت:  دوليًا. 

الة  الفعَّ التدابير  وضع  ويجب  العالمية  القضايا  أهم  من 

لوقف تغّير المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. 

تطوير  في  الحقوق  أصحاب  يدعم  أن  شأنه  من  وهذا 

قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية.

وأشارت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

تغير  في  المتمثلة  الثالثية  الكوكبية  األزمات  أن  إلى 

مباشر  بشكل  تؤثر  الطبيعة  وفقدان  والتلوث  المناخ 

في  بما  الحقوق،  من  واسعة  مجموعة  على  وكبير 

والسكن  والتعليم  والمياه  الكافي  الغذاء  في  الحق  ذلك 

والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها«. 

على  أكبر  بدرجة  سلبًا  البيئي  التدهور  يؤثر  وقالت: 

والبلدان  هشة  أوضاع  في  يعيشون  الذين  األشخاص 

في  أقل  قدرتها  أن  إذ  المحدودة،  الموارد  ذات  النامية 

االستجابة والتكيف مع التدهور البيئي.

المناخية؛  العدالة  تحقيق  ضرورة  إلى  العطية  ودعت 

معالجة  نحو  الموجهة  والتدابير  اإلجراءات  تكون  وأن 

ومبادئها  اإلنسان  حقوق  قانون  مع  متسقة  المناخ  قضايا 

بموجب  باريس  التفاقية  إنفاذ  جانب  إلى  ومعاييرها. 

المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 

والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق 

اإلجراءات  اتخاذ  عند  ومراعاتها  وتعزيزها  اإلنسان 

الدولي  بالتعاون  الدول  التزمت  حيث  المناخّية. 

المشتركة  والمسؤوليات  اإلنصاف  بمبادئ  مسترشدة 

بتفاوتاتها.

آليات  من  للعديد  المشترك  التقرير  إن  العطية:  وقالت 

اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان بعنوان »آثار 

قدم  والذي  اإلنسان«  بحقوق  الكامل  التمتع  على  المناخ 

إلى المؤتمر الحادي والعشرين لألطراف في اتفاقية األمم 

عام  بوضوح  أشار  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة 

2015، أشار إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 
حقوق  على  سلبًا  يؤثر  أن  شأنه  من  مئوية  درجة   1.5
الحرارة  درجة  ارتفاع  من  الحد  أن  يعني  وهذا  اإلنسان، 

العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف األكثر طموًحا وهو 

كاٍف  غير  باريس  اتفاق  إليه  دعا  الذي  مئوية  درجة   1.5
لحماية حقوق اإلنسان.

لرفع  معًا  للعمل  الجهود  تتكامل  أن  يجب  وأضافت: 

المتعلقة  التدابير  أن  من  والتأكد  الطموح  مستوى 

ويكمل  ومتوافقة  متسقة  اإلنسان  وحقوق  المناخ  بتغير 

التمييز  وعدم  العدالة  توخي  على  عالوة  بعًضا،  بعضها 

بما  المناخي  التغير  آثار  بمعالجة  يتعلق  ما  كل  في 

ومعاييرها،  ومبادئها  اإلنسان  حقوق  مبادئ  إلى  يستند 

ونوهت العطية بالحاجة إلى منهجية أصحاب المصالح 

الجهود  لتعزيز  والشاملة،  التشاركية  المتعددين 

العالمية لحماية حقوق اإلنسان بما في ذلك حق اإلنسان 

في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

وأوضحت العطية أن المشاركين في المؤتمر سيكونون 

من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ 

والمحامون  األكاديمية  واألوساط  السياسات  وواضعي 

ذات  والوزارات  المناخ  وخبراء  اإلنسان  حقوق  وخبراء 

والبيئة  العدل  وزارات  ذلك  في  بما  المناخ  بتغير  الصلة 

والتنمية  والمناخ  المتجددة  والطاقة  والمياه  والطاقة 

واالقتصاد، والجهات اإلعالمية ومراكز البحوث والشركات 

عبر  مختلط  بشكل  المؤتمر  سيعقد  وقالت:  واألعمال. 

مع  اإلنترنت،  شبكة  عبر  ومتابعة  المباشر  الحضور 

مراعاة اإلجراءات الصحية الخاصة بفايروس كوفيد 19، 

وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثالث جلسات 

كما  نتائج.  وجلسة  عمل،  مجموعات  وثالث  رئيسية 

وسيتم  ومقرر،  رئيس  عمل  وورشة  جلسة  لكل  سيكون 

التي  القضايا  حول  المؤتمر  نهاية  في  تقرير  تقديم 

نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات 

المشاركة.

{ مريم بنت عبدالله العطية

$ الدوحة

التغير المناخي يؤثر على الحق في الغذاء والمياه والتعليم والسكن

هناك حاجة لمنهجية أصحاب المصالح لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق اإلنسان

العطية: شراكة أممية 
وإقليمية واسعة 

في أعمال المؤتمر

أزمة المناخ آخذة في 
التفاقم وأضحت من 
أهم القضايا العالمية
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تهدف إلى تمويل ودعم مشاريع التحسين

»حمد الطبية« و»الهالل« 
توقعان مذكرة تفاهم

وجمعية  الطبية  حمد  مؤسسة  أقامت 

الهالل االحمر القطري حفل توقيع مذكرة 

يناير  من  والعشرين  الثالث  في  تفاهم 

حمد  بمدينة  الضيافة  بيت  في  الجاري 

بن خليفة الطبية. وقع االتفاقية كل من 

رئيس  خليفة،  آل  ناصر  حمد  السيد: 

بمؤسسة  الصحية  المرافق  تطوير 

األعمال  خدمات  ورئيس  الطبية،  حمد 

محمد  فيصل  والسيد:  بالوكالة، 

لجمعية  التنفيذي  الرئيس  العمادي، 

من  عدد  بحضور  القطري،  االحمر  الهالل 

كلتا  في  التنفيذيين  والمدراء  القادة 

المؤسستين. 

تمويل  إلى  التفاهم  مذكرة  وتهدف 

مستوى  على  التحسين  مشاريع  ودعم 

تجتاز  التي  الطبية  حمد  مؤسسة 

الدقيقين  والتقييم  المراجعة  عملية 

القطري  األحمر  الهالل  أجراهما  اللذين 

توفر  كما  الطبية،  حمد  ومؤسسة 

االتفاقية أيًضا العديد من فرص التعاون 

على  تركز  والتي  المؤسستين،  بين 

مؤسسة  تحسين  مشاريع  تنفيذ 

تعزز  أن  شأنها  من  التي  الطبية  حمد 

بيئة  وتحسن  المريض،  تجربة 

أفضل  رعاية  وتطور  المرضى،  رعاية 

الموظفين  رفاهية  تعزز  كما  للمرضى، 

ومشاركتهم.

قال  المذكرة،  هذه  على  له  تعليق  وفي 

صممت  »لقد  خليفة:  آل  حمد  السيد: 

تحقيق  أجل  من  هذه  التفاهم  مذكرة 

يحتاجون  الذين  للمرضى  الفائدة 

جمعية  مع  الشراكة  إن  مساعدتنا، 

تنفيذ  لنا  تتيح  القطري  األحمر  الهالل 

والمضي  التحسين  مشاريع  من  المزيد 

قدمًا في خدمة الشركاء بشكل أفضل«. 

ومن جانبه قال السيد: ناصر النعيمي، 

بهذه  الخاص  االتصال  عن  المسؤول 

الجودة  لقطاع  الرئيس  ونائب  الشراكة 

المرضى  ومدير مركز خبرات ومشاركة 

الطبية،  حمد  بمؤسسة  الموظفين  و 

الرعاية  لجودة  حمد  معهد  ومدير 

الطبية،  حمد  مؤسسة  »في  الصحية: 

مرضانا  حصول  ضمان  على  نحافظ 

وأسرهم على أفضل رعاية صحية وعالج 

على  الموظفين  وحصول  طبية،  ومرافق 

أفضل التجارب«. 

ومن جهته يقول السيد: فيصل العمادي 

األوجه  ومتعددة  المتأصلة  »الشراكة  ان 

بين كل من جمعية الهالل االحمر القطري 

ومؤسسة حمد الطبية قد أثمرت نجاحًا 

في االستجابة لوباء كوفيد - 19، وجهودا 

لخدمات  لإلعجاب  مثير  بشكل  منسقة 

الطوارئ الطبية في المالعب خالل بطولة 

كأس العالم لكرة القدم )فيفا قطر2022(، 

وبهذه المذكرة، نتطلع إلى خطوة أخرى 

أقوى، مستوحاة من معايير  نحو تعاون 

رؤية قطر الوطنية 2030«.

اعتمدهم االجتماع األول لمجلس األمناء

»10« فائزين في جائزة الشيخ فيصل
 عقدت مؤسسة الفيصل 
بال حدود لألعمال الخيرية 

»ألف« االجتماع األول 
لمجلس أمناء جائزة 

الشيخ فيصل بن قاسم 
آل ثاني للبحث التربوي 
للعام األكاديمي 2022-

2023 والتي تنظمها 
المؤسسة للعام السابع 

على التوالي بالتعاون مع 
كلية التربية في جامعة 

قطر،
فيصل  الشيخ  سعادة  من  وبحضور   

مجلس  رئيس  ثاني  آل  قاسم  بن 

إدارة  مجلس  ورئيس  للجائزة  األمناء 

لألعمال  حدود  بال  الفيصل  مؤسسة 

الدكتورة   الشيخة  وسعادة  الخيرية 

ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  بنت  حصة 

– جامعة قطر،  – عميد كلية التربية 
النعيمي  ناصر  بن  سالم  والدكتور 

للعلوم  الدوحة  جامعة  رئيس   –
الحر  خالد  والدكتور  والتكنولوجيا، 

والمهندس   المجتمع،  كلية  – رئيس 
العام  المدير  اليافعي-  اللطيف  عبد 

مؤسسة الفيصل بال حدود أ.د  أحمد 

لشؤون  المساعد  العميد   – مجرية 

كلية  العليا-  والدراسات  البحث 

واألستاذة   قطر،  جامعة  التربية 

لقطاع  العام  المدير  الهلباوي  منى 

بالفيصل  والرياضة  والثقافة  التعليم 

القابضة.

سعادة  رحب  االجتماع،  افتتاح  وفي 

ثاني  آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ 

دعم  على  حرصه  وأكد  بالحضور 

واستمراية الجائزة واالنتقال بها لتكون 

التربوية  العالمية  الجوائز  أميز  من 

والتي تحقق الفائدة التربوية والعلمية 

داخل وخارج دولة قطر والتي تتماشى 

مع رؤية المؤسسة ورؤية قطر 2030.

كما أكد سعادته بان الجائزة تشمل 

كل الوطن العربي؛ مما يتيح للعديد 

كافة  من  والتربويين  الباحثين  من 

فيها  المشاركة  من  العربية  الدول 

بالبحوث  التربوية  المكتبة  واثراء 

العلمية الجيدة. 

سعادة  أثنت  السياق  ذات  وفي 

حمد  بن  حصة  الدكتورة  الشيخة 

كلية  عميد   – ثاني  آل  خليفة  بن 

في  المبذولة  الجهود  على  التربية 

السابقة،  السنوات  طوال  الجائزة 

حرصها  على  سعادتها  أكدت  كما 

على ان تكون الجائزة من أميز الجوائز 

البحثية التربوية على نطاق الداخلي 

والخارجي.

من:  كل  انضمام  بالذكر  والجدير 

النعيمي  ناصر  بن  سالم  الدكتور 

للعلوم  الدوحة  جامعة  رئيس   –
خالد  والدكتور  والتكنولوجيا، 

المجتمع،  كلية  رئيس   – الحر 

أعرب  حيث  الجائزة،  أمناء  لمجلس 

سعادته  عن  النعيمي  سالم  الدكتور 

الجائزة  أمناء  مجلس  إلى  باالنضمام 

التي  الجوائز  أفضل  من  تعد  التي 

تضمن  والتي  التربوي  بالبحث  تهتم 

الذين  التربويين  العلماء  من  عددا 

التربوية  األبحاث  بتطوير  يهتمون 

من  مختلفة  فئات  استهداف  خالل  من 

االكاديميين والقادة والمعلمين وطلبة 

بأن  الدكتور  وأفاد  العليا،  الدراسات 

األبحاث هذا العام متميزة وذات جودة 

ثقافة  انتشار  على  يدل  مما  عالية 

العربي  الوطن  داخل  التربوي  البحث 

وهذا ما تسعى اليه الجائزة.

الحر  خالد  الدكتور  أكد  أيضا 

عن  عبر  المجتمع  كلية  رئيس 

سعادته باالنضمام إلى مجلس امناء 

المشاركات  بجودة  وافاد  الجائزة 

العام  هذا  الجائزة  استقبلتها  التي 

من  الباحثين  إلى  سنويا  تمنح  والتي 

كما  العربي،  الوطن  أنحاء  مختلف 

الجائزة  في  الفائزين  الدكتور  هنئ 

لكل  اوفر  حظ  وتمنى  العام  هذا 

المشاركين خالل السنوات القادمة.

كما تناول أ.د  أحمد مجرية - العميد 

والدراسات  البحث  لشؤون  المساعد 

قطر  جامعة  التربية  كلية  العليا- 

تم  التي  البحوث  وعدد  الجائزة  أرقام 

لجنة  قبل  من  عليها  والتحكيم  فرزها 

الجائزة  وانطالق  بداية  منذ  التحيكم 

في عام 2016 حتى العام 2022. 

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المشاركين 

في الجائزة في السنوات الماضية في 

تزايد منذ عام 2016 حتى العام 2022، 

لعام  المشاركين  عدد  وصل  حيث 

2022 إلى 384 مشاركا في جميع فئات 
الجائزة.

عبداللطيف  المهندس  واستعرض 

لمؤسسة  العام  المدير   – اليافعي 

أعمال  جدول  حدود-  بال  الفيصل 

وتطور  نشأت  عن  وتحدث  االجتماع، 

السابقة  السنوات  في  الجائزة 

المؤسسة  لها  تسعى  التي  واألهداف 

رؤية  مع  تتماشى  والتي  خاللها  من 

المؤسسة والرؤية الوطنية لدولة قطر 

 .2030

مجلس  اعتمد  االجتماع،  ختام  وفي 

األولى  انعقاده  دورة  في  الجائزة  أمناء 

نتائج  الحالي  االكاديمي  للعام 

 -  2021 االكاديمي  للعام  الفائزين 

فائزين   10 عددهم  بلغ  والذين   2022
والمعلمين  القادة  فئة  في  إنه  حيث 

مكرر  الثالث  بالمركز  الفائز  جاء 

المقدمة  األبحاث  وجودة  قوة  نتيجة 

والذين  العربية،  الدول  مختلف  من 

في  يقام  حفل  في  تكريمهم  سيتم 

االسبوع األول من شهر مارس 2023.

مكافأة  زيادة  المجلس  وافق  كما 

الجوائز الخاصة بفئة طالب الدراسات 

البكالوريوس  طالب  فئة  وإعادة  العليا 

الجائزة  فئات  ضمن  من  تكون  لكي 

على  الجامعات  طالب  لتشجيع  وذلك 

مما  التربوي  المجال  في  األبحاث 

ورفع  العلمية  بالفائدة  عليهم  يعود 

كفاءتهم.

أقر المجلس دعوة الفائزين من خارج 

كليات  عمداء  من  وعدد  قطر  دولة 

العربي  الوطن  بجامعات  التربية 

لحضور حفل التكريم.

مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب:

رفع إعالن الدوحة إلى القمة العربية القادمة
النابلسي،  طارق  السيد  أكد  قنا-   - الدوحة 

مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون 

إعالن  رفع  سيتم  أنه  العرب،  االجتماعية 

الدوحة الصادر عن الحدث الرفيع المستوى 

»حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والفقر متعدد 

التنمية  خطة  تنفيذ  مواصلة  األبعاد: 

في  النظر  ليتم  بعد«،  وما   2030 المستدامة 

العرب  التنمية  وزراء  وصول  بعد  اعتماده 

لتفاهم على أمور وعناصر عديدة.

المخصصة  الجلسة  خالل  النابلسي،  وقال 

متعدد  )الفقر  حول  الثاني  التقرير  لعرض 

الثانية  الدورة  فعاليات  هامش  على  األبعاد( 

واألربعين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

االجتماعية  الشؤون  وزراء  إن  العرب، 

الوثيق  االرتباط  ضرورة  على  شددوا  العرب 

االجتماعية  العربية  التطلعات  بين 

والسلم  األمن  على  والحفاظ  التنموية، 

اآلمنة  البنية  وتوفير  المجتمعي،  والوئام 

السياسية واالقتصادية والتشريعية الالزمة 

العربية  واألعراف  بالمبادئ  المساس  وعدم 

االجتماعية  والعالقات  باألسرة،  المتعلقة 

الطبيعية.

الثانية  للدورة  المستوى  رفيع  الحدث 

واألربعين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

»حقوق  عنوان  تحت  تنعقد  والتي  العرب، 

األشخاص ذوي اإلعاقة والفقر متعدد األبعاد: 

المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  مواصلة 

2030 وما بعد«،
الصادر  الدوحة  إعالن  تفاصيل  عن  وكشف 

»األشخاص  المستوى  الرفيع  الحدث  عن 

إلى  الفتًا  األبعاد«،  متعدد  والفقر  اإلعاقة  ذوي 

توصلوا  العرب  االجتماعية  الشؤون  وزراء  أن 

وتقييم  لرصد  العمل  بتعزيز  يقضي  التفاق 

لألشخاص  المقدمة  المختلفة  الخدمات 

تمت  التي  الجهود  إطار  في  اإلعاقة،  ذوي 

2030، من  لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 

الناجحة  والتجارب  الخبرات  تبادل  خالل 

ذوي  لألشخاص  الكامل  اإلدماج  إلى  الرامية 

والبرامج  االستراتيجيات  وتنفيذ  اإلعاقة، 

ذات الصلة.

جديدة  مسوح  تنفيذ  سيتم  أنه  وأضاف 

لخطة  االجتماعية  األبعاد  حول  مرقمنة 

أنظمة  واعتماد   ،2030 المستدامة  التنمية 

التنمية  لجهود  مرقمنة  وتقييم  متابعة 

الوطني  المستويين  على  االجتماعية 

نموذج  إعداد  على  للعمل  إضافة  واإلقليمي، 

للموازنة الصديقة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

القاموس  ورقمنة  تحديث  سيتم  بأنه  ونوه 

أداة  ليمثل  الصم،  للغة  اإلشاري  العربي 

الدول  كل  في  الصم  بين  للتواصل  سهلة 

الخبرات  تبادل  بتعزيز  ويسهم  العربية، 

قاموس  أول  ليكون  المجال،  هذا  في  الرائدة 

متخصص يجمع لغات الصم في كل الدول 

المملكة  جهود  تعزيز  إلى  إضافة  العربية، 

القمة  أعمال  لتنظيم  الهاشمية،  األردنية 

العالمية لإلعاقة 2025، والعمل على أن تكون 

من  تعزز  هامة،  مدخالت  تشكل  مخرجاتها 

العالمية  القمة  الستضافة  قطر  دولة  جهود 

الرابعة لألشخاص ذوي اإلعاقة عام 2028.

إعداد  على  العمل  سيتم  أنه  إلى  وأشار 

الوطني،  االجتماعي  العمل  لمعايير  نموذج 

الرائدة  االجتماعية  بالتجارب  استرشادا 

والسيما التجربة القطرية ذات الصلة.

اجتماعية  سياسات  وضع  سيتم  كما 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لصالح  واقتصادية 

الثغرات  معالجة  ذلك  في  وبما  والفقراء، 

على  الحصول  نطاق  وتوسيع  التعليم،  في 

الحماية االجتماعية، وتغطيتها.

$ الدوحة

زيادة مكافأة الجوائز الخاصة بفئة طالب الدراسات العليا

$ الدوحة

إغالق مؤقت بمنطقة الخريطيات
تعلن هيئة األشغال العامة »أشغال« عن 

شارع  من  جزء  على  مؤقت  إغالق  تنفيذ 

كال  في  الخريطيات  بمنطقة  مرزاز  بو 

الخريطيات  شارع  بين  ما  االتجاهين 

العامة  اإلدارة  مع  وبالتنسيق   .12 وشارع 

من  اعتباًرا  اإلغالق  تنفيذ  سيتم  للمرور، 

من  ابتداًء   2023 يناير   28 السبت  يوم 

شهر  ولمدة  صباًحا  السادسة  الساعة 

بهدف استكمال أعمال الطبقة األسفلتية 

مشروع  ضمن  وذلك  للشارع،  النهائية 

في  التحتية  والبنية  الطرق  تطوير 

الخريطيات وإزغوى، الحزمة األولى. 

لمستخدمي  يمكن  اإلغالق،  فترة  وخالل 

إلى  بالوصول  والراغبين  مرزاز  بو  شارع 

االنعطاف يساًرا نحو  الخريطيات  شارع 

شارع 12 ثم يميًنا عند أول شارع للوصول 

موضح  هو  كما  الخريطيات،  شارع  إلى 

في الخريطة المرفقة. 

العامة  األشغال  هيئة  وستقوم  هذا 

لتنبيه  اإلرشادية  اللوحات  بتركيب 

التغيير  بهذا  الطريق  مستخدمي 

المروري.

يبنى التعليم على معارف الطالب المسبقة.. د. األنصاري:

منهج جديد لكلية الشريعة
نظمت كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة قطر ورشة علمية بعنوان »دليل الكلية في 

التدريس والتعلم بفاعلية وفق االتساق البنائي« 

على مدار يومي اإلثنين والثالثاء من هذا األسبوع.

 أدار الورشة الدكتور محمد أبوبكر المصلح العميد 

المساعد للشؤون األكاديمية بالكلية وحضرها 

فضيلة عميد الكلية الدكتور إبراهيم األنصاري، 

وشارك فيها 72 من هيئة التدريس بالكلية من 

مختلف التخصصات والبرامج التي تقدمها الكلية. 

وأكد فضيلة الدكتور إبراهيم األنصاري عميد 

الكلية أهمية هذه الورشة في ترسيخ مفهوم 

التعليم المتسق بنائًيا القائم على مشاركة 

المتعلمين بفاعلية في العملية التعليمية بدال 

من التلقي السلبي من اتجاه واحد، وأضاف أن 

منهج الكلية الجديد يسعى ألن يبنى التعليم على 

معارف الطالب المسبقة وجعل الطلبة ينخرطون 

في الدروس بفاعلية وتشويق.

وقال الدكتور األنصاري إن جميع المشاركين من 

هيئة التدريس بالكلية تفاعلوا في هذه الورشة 

الهامة تفاعاًل مقدًرا، األمر الذي يدل على حرصهم 

على أن ينفتحوا على الفكر التربوي الحديث، 

ويتفكروا في خبراتهم وممارساتهم التدريسية 

في ضوء أحدث النظريات المتعلقة بالتدريس 

والتعلم، لضيفوا إلى خبراتهم، ويكونوا أكثر 

قدرة وفاعلية في التعامل مع األساليب المبتكرة 

والجديدة في التعليم بدال من النمط التلقيني.



لتعليم القرآن بفريج بن درهم

»167« طالبًا بمركز عاصم بن أبي النجود

والشؤون  األوقاف  وزارة  تستعرض 

األثر  التقرير  هذا  في  اإلسالمية 

أبي  بن  عاصم  لمركز  اإليجابي 

الذي  الكريم  القرآن  لتعليم  النجود 

ملحق  منفصل  بمبنى  حلقاته  تقام 

عبدالله  علي  غانم  الشيخ  بمسجد 

قاسم آل ثاني بمنطقة فريج بن درهم 

 )923 س  )م.  رقم  األنصاري(  )جامع 

تربويًا  رافدًا  ويعد  درهم،  بن  بفريج 

وتخريج  األجيال  لتنشئة  وإيمانيًا 

المواطنين  من  الله  كتاب  حفظة 

حيث  قطر،  أرض  على  والمقيمين 

موزعين  طالبا   167 المركز  يحتضن 

واحدا  ويمثل  قرآنية،  حلقة   11 على 

الكريم  القرآن  تعليم  مراكز  من 

أبنائنا  نفوس  في  تغرس  التي 

أثر  بيان  مع  اإليماني،  الهدي  الطالب 

نفوس  في  القرآنية  المراكز  هذه 

القيم  وتعزيز  إليها  المنتسبين 

المجتمع،  في  العليا  والمثل  النبيلة 

على  القرآنية  المراكز  تتوزع  حيث 

مدينة  داخل  المختلفة  الدولة  مناطق 

الخارجية،  المناطق  وفي  الدوحة 

حلقات  في  الطالب  آالف  محتضنة 

الحفظ على اختالف مستوياتهم.

أسامة  الشيخ  المركز  رئيس 

عبدالوهاب محمد، أوضح أن مسيرته 

القرآنية بدأت في مركز حسن الجابر، 

ثم انتقل لمركز عاصم بن أبي النجود 

عاما،  عشرين  منذ  أي   2002 العام  في 

المسجلين  الطالب  عدد  بأن  ونوه 

طالبا  وستون  وسبعة  مائة  بالمركز 

حلقة،  عشرة  إحدى  على  موزعين 

كدراسة  حلقتين  هناك  أن  إلى  ولفت 

الحضور  للطالب  يتاح  حيث  مرنة 

يومين أو ثالثة، وبقية الحلقات التسع 

يوم  كل  الطالب  فيها  يداوم  نموذجية 

ويدرس  الخميس،  إلى  األحد  من 

الله،  لكتاب  خاتما  طالبا   16 بالمركز 

المركز  بهذا  الشيخ  مسيرة  وخالل 

طالبا  وخمسين  مائتين  نحو  تخّرج 

مداومة  أن  وذكر  القرآن،  حفظة  من 

الطالب على الحضور للمركز في هذه 

يحفظ  التي  المهيأة  القرآنية  البيئة 

بأنه  ونوه  الله،  كتاب  الجميع  فيها 

لمس األثر الطيب لكل من حفظ القرآن 

مّن  منهم  والكثير  وسلوكه  خلقه  في 

والمناصب  الوظائف  بتقلد  عليهم  الله 

العليا في الدولة، ولله الحمد يبقى أثر 

وأخالقهم  نفوسهم  في  للقرآن  حفظهم 

الطالب  أبناءه  النبيل، وحث  وتعاملهم 

أن يتعاهدوا القرآن ويداوموا على تعلم 

كتاب الله، وحث من أكرمه الله بختم 

بالقراءات،  القرآن  يحفظوا  أن  كتابه 

والشؤون  األوقاف  لوزارة  الشكر  وقدم 

اإلسالمية على توفير المراكز القرآنية 

المجتمع  أبناء  لتعليم  والمدرسين 

األخالق  على  وتنشئتهم  الله  كتاب 

واآلداب الفاضلة.

حلقات التحفيظ
أوضح  مصطفى،  محمد  المدرس 

مركز  في  بدأت  القرآنية  مسيرته  أنه 

عاصم منذ العام 2008، وقال إن البيئة 

القرآنية المهيأة التي تتواجد بحلقات 

وبخاصة  كبيرة  أهمية  لها  التحفيظ 

الله  بحبل  تمسك  فمن  للنشء، 

وكتابه ينجو ويفلح في الدنيا واآلخرة، 

وقال إن تعلم القرآن يكون له أثر كبير 

في نفس كل من تمسك به فقد كان 

خلقه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 

يتمسك  طالب  أي  أن  شك  وال  القرآن، 

بالقرآن يكون له هاديا وله تأثير كبير 

على خلقه وسلوكه وأدبه وبره بوالديه 

أبناءه  وحث  حوله،  لمن  واحترامه 

وخصهم  عليهم  الله  مّن  الذين  الطالب 

ويجتهدوا  يثابروا  أن  كتابه  بحفظ 

القرآن ويجدوه يسيرا وسهال  في تعلم 

الله  يتق  »ومن  الله  قال  كما  عليهم، 

يجل له من أمره يسرا«.

أنه بدأ  المدرس طالب سيدي، أوضح 

ثالثة  نحو  قبل  القرآنية  الحلقات  في 

عشر عاما، وذكر أن الحلقات القرآنية 

تعلم المنتسبين إليها حب كتاب الله 

سنة  له و سو ر

أولياء  أن  وأكد  وسلم،  عليه  الله  صلى 

األمور هم العامل والدافع األساسي في 

والتواصل  الكريم  القرآن  أبنائهم  تعلم 

مع المدرس أو رئيس المركز للسؤال 

واألخذ  حفظهم  ومتابعة  أبنائهم  عن 

على أيديهم في الحفظ والمراجعة.

الطالب محمد عبدالله المري، يدرس 

بالصف  الوليد  بن  خالد  مدرسة  في 

أربع  منذ  بالمركز  وملتحق  الثامن، 

سنوات، ويعد أحد الطالب المتميزين 

الكريم  القرآن  حفظ  في  اجتهد  حيث 

ليختم  واالهتمام  الرعاية  جل  وأواله 

فقط  عامين  خالل  الله  كتاب  حفظ 

ومتابعة  وبدعم  بالمركز  التحاقه  من 

يحفظ  كان  فقد  أبيه،  من  حثيثة 

على  فيها  عكف  التي  الفترة  خالل 

حفظ القرآن خمس صفحات كل يوم 

بخالف المراجعة إلتقان حفظه، وأكد 

حيث  القرآنية  الحلقة  أهمية  على 

طالبه  بتعليم  المدرس  فيها  يهتم 

بأحكام  الصحيحة  والتالوة  النطق 

ويصوب  حفظهم  ويتابع  التجويد 

وقدم  متقنا،  حفظهم  ليكون  أخطاءهم 

محمد  الشيخ  حلقته  لمدرس  الشكر 

واالهتمام  الرعاية  أواله  الذي  مصطفى 

مع بقية الطالب في تعلم وحفظ القرآن 

الكريم، وقال إنه عازم 

على 

الشاطبية  مثل  المتون  بعض  حفظ 

والتحفة.

القراءات المتعددة 
في  المري،  عبدالله  إبراهيم  الطالب 

معيذر  بمدرسة  السادس  الصف 

الجنوبية، ملتحق بالمركز أيضا قبل 

أربع سنوات، وأكرمه الله بختم حفظ 

القرآن الكريم وهو في الصف الرابع أي 

خالل عامين فقط قضاهما في المركز، 

إلتقان  حلقته  مدرس  مع  اآلن  ليراجع 

حفظ  يعتزم  أنه  وأوضح  الحفظ، 

وحث  المتعددة،  بالقراءات  القرآن 

أقرانه على المداومة على حفظ كتاب 

الله وأن يكونوا من حفظة القرآن.

سعيد  عبدالرحمن  الطالب 

الحادي  الصف  في  يدرس  الجناحي، 

ثابت،  بن  حسان  بمدرسة  عشر 

وبدأ في هذا المركز منذ صغره وخالل 

والمراجعة  الحفظ  تابع  الجائحة 

التعليمية  الوزارة  منصة  عبر  أونالين 

وختم  تيمز،  ميكروسوفت  برنامج  في 

بالمركز  ويداوم  عام  قبل  القرآن  حفظ 

الحلقات  أن  وأوضح  الحفظ،  إلتقان 

على  ومشجعة  محفزة  بيئة  القرآنية 

اإلسالمية،  واآلداب  الكريم  القرآن  تعلم 

الطالب  بين  محمود  تنافس  وهناك 

فيما يعود عليهم بالخير العميم.

عبدالله  الطالب 

يعقوب مالك، قال إنه ختم حفظ القرآن 

في العام 2019 وأنهى المرحلة الثانوية، 

ويداوم على الحضور بالمركز لتثبيت 

الحفظ وإتقانه، وسط أقرانه في حلقة 

القرآن،  جميعهم  يحفظ  التي  القرآن 

وشكر  الله،  من  العظيم  األجر  ولينال 

شيئا  علموه  الذين  المدرسين  جميع 

من كتاب الله، داعيا الله بأن يأجرهم 

ومثابرتهم  جهدهم  على  الجزاء  خير 

لتعليم الطالب كالم الله.

المسابقات القرآنية
يدرس  فتحي،  طارق  محمد  الطالب 

قطر،  بجامعة  الهندسة  كلية  في 

حيث  صغره  منذ  القرآن  حفظ  أتم 

صفحات،  سبع  يوم  كل  يحفظ  كان 

سنوات  عدة  قبل  بالمركز  والتحق 

الله،  كتاب  وإتقان  حفظه  لتصحيح 

القرآنية  المسابقات  أن  إلى  ولفت 

تعقدها  التي  الفصلية  واالختبارات 

على  لهم  حافزا  تكون  األوقاف  وزارة 

المراجعة بشكل مركز، وبخاصة أنها 

ترصد لها جوائز ومكافآت قيمة.

عبدالمجيد  محمد  الطالب 

التاسع  بالصف  يدرس  الحميدي، 

التحق  الصديق،  بكر  أبو  مدرسة  في 

بعدد من المراكز ويحفظ اآلن نصف 

تعليم  مراكز  بأهمية  ونوه  القرآن، 

فالقرآن  الطالب  تنشئة  في  القرآن 

من  نفوس  في  كبير  أثر  له  يكون 

وعمل  حياة  منهاج  فهو  يحفظه، 

وألنه  الحياة،  مناحي  في  وتطبيق 

الذي  اإلنسان  يساعد  فهو  الله  كالم 

وسرعة  عقله  تنشيط  في  يحفظه 

الدراسية  حياته  في  وتميزه  بديهته 

والعملية.

يدرس  جوهر،  محمد  أحمد  الطالب 

الرابع  بالصف  األندلس  مدرسة  في 

سورة  وحتى  الناس  من  يحفظ 

في  يساعده  المركز  بأن  ونوه  القمر، 

المداومة على حفظ القرآن، وتمنى أن 

الله عليه بختم حفظ كتابه. يمن 

جوهر،  محمد  عبدالعزيز  الطالب 

يدرس بالصف الرابع والتحق حديثا 

الحروف  تعلم  أنهى  حيث  بالمركز 

الحروف  مخارج  وأتقن  الهجائية 

بشكل سليم وبدأ في حفظ جزء عم.

يدرس  عبادة،  السيد  عمار  الطالب 

بكر  أبو  بمدرسة  الثامن  الصف  في 

منذ  القرآنية  مسيرته  بدأ  الصديق، 

وختم  سنوات،  خمس  وعمره  صغره 

داوم  حيث  السادس  الصف  في  وهو 

جزأين  ومراجعة  صفحة  حفظ  على 

كتاب  حفظ  ليتقن  يوم  كل  ونصف 

في  المركز  أهمية  على  وأكد  الله، 

الحفظ  في  الطالب  بين  التنافس 

التي  الفاضلة  باألخالق  والتحلي 

والطالب  المدرسين  من  يكتسبها 

المجدين بالحلقة.

المنافسة المحمودة
يدرس  محمد،  سالم  بدر  الطالب 

بمدرسة  عشر  الحادي  بالصف 

وعمره  القرآن  حفظ  بدأ  الريان، 

قبل  القرآن  وختم  سنوات،  سبع 

التاسع،  الصف  في  وهو  عامين 

بما  القرآنية  المراكز  إلى  ولفت 

قرآنية  وحلقات  مدرسين  من  تضمه 

بيئة  تعد  الله  بيوت  من  بيت  وفي 

عن  فضال  واإلتقان،  للحفظ  مناسبة 

لها  ترصد  التي  القرآنية  المسابقات 

الجوائز وتكون حافزا على المشاركة 

المحمودة. والمنافسة 

الشافعي،  عبيدة  محمد  الطالب 

بن  حمزة  مدرسة  في  يدرس 

بدأ  السابع،  بالصف  عبدالمطلب 

منذ صغره في حفظ القرآن، ويحفظ 

دور  وثمن  جزءا،  عشر  ستة  اآلن 

قراءة  تعلمهم  التي  القرآنية  الحلقات 

التجويد وتدبر  الله وفق أحكام  كتاب 

القرآن منهاج حياة  وأن يكون  معانيه، 

يتعلمه. مسلم  لكل 

الشافعي،  تميم  محمد  الطالب 

بمدرسة  الرابع  الصف  في  يدرس 

الناس  من  يحفظ  ناجي،  كمال 

أنه  وأوضح  الدخان،  سورة  حتى 

والحركات  الهجائية  الحروف  تعلم 

أن  إلى  ولفت  الحروف،  ومخارج 

هو  فيما  وقته  يحفظ  المركز 

تعلم  حيث  ومفيد  نافع 

الله. كتاب 
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عزمها  عن  القطرية  القناص  جمعية  أعلنت 

إلى  الصقور  إلرجاع  السادسة  حملتها  إطالق 

الطبيعة، حيث دأبت الجمعية سنويا على 

وإسهام  جهود  إطار  في  الحملة  هذه  إطالق 

دولة قطر وتعزيز جهودها في المحافظة على 

الحياة الفطرية للصقور.

جاء ذلك على هامش فعاليات مهرجان قطر 

الدولي للصقور والصيد في نسخته الرابعة 

والذي يقام تحت رعاية   )2023 عشرة )مرمي 

آل ثاني في  سعادة الشيخ جوعان بن حمد 

ويستمر  بسيلين  مرمي  لى صبخة  إ

الشهر  من  والعشرين  الثامن 

الجاري.

بن  محمد  السيد  وقال 

نائب  المسند  عبداللطيف 

رئيس جمعية القناص القطرية 

العليا  اللجنة  رئيس  ونائب 

لمهرجان مرمي 2023: »تستقبل 

عقب  الصقارين  من  الجمعية 

العام،  هذا  الصيد  موسم  فترة 

منها  االختيار  ليتم  الصقور 

ضمن  الطبيعة،  في  إلطالقها 

السادسة،  الجمعية  حملة 

وذلك استمرارا لجهود جمعية 

الدولة  وبدعم  القناص 

والصقارين القطريين، حيث 

حسب  نجاحات  حققنا 

أجريناها  التي  الدراسات 

من خالل وضع أجهزة التتبع 

ومعرفة خطوط الهجرة«.

القطريين  الصقارين  إن تبرع  المسند  وقال   

إنسانيا  نبال  يمثل  صقورهم  ببعض 

كصقارين قطريين، وهذا ليس بمستغرب 

على أهل قطر الذين كانوا دائما عقب انتهاء 

صقورهم  بعض  يعيدون  المقناص  موسم 

التراث  هذا  يستمر  حتى  الطبيعة  إلى 

لألجيال القادمة.. ودعا نائب رئيس جمعية 

التفاعل  إلى  القطريين  الصقارين  القناص، 

مع الحملة الجديدة والتبرع ببعض صقورهم 

الصقور  استدامة  مصادر  من  تعتبر  ألنها 

ويعود  ويتكاثر  الطبيعة  إلى  يذهب  حيث 

تستمر  حتى  أكبر  بأعداد  مستقبال  إلينا 

هذه  مثل  أن  وأضاف  مستقبال..  الهواية  هذه 

تعود  الحمالت 

قديما،  عاداتنا  من  وإنها  قطر،  أهل  لصقاري 

حيث كانوا في نهاية موسم القنص يرجعون 

الصقور إلى الطبيعة، موضحا أن إحياء هذا 

الموروث موجود عند الجمعية باإلضافة إلى 

جديد،  من  إحيائها  على  الصقارين  حرص 

الجمعية  أن  إلى  نفسه،  الوقت  في  مشيرا 

بفترة  اإلطالق  قبل  الصقور  تستقبل  سوف 

ورعايتها  الصقور  سالمة  لضمان  كافية 

شامال  فحصا  فحصها  يتم  حيث  البيطرية، 

بالتعاون  ذلك،  وغير  والدم  الوزن  فيها  بما 

وغيرها  للصقور  واقف  سوق  مستشفى  مع 

من  خلوها  من  للتأكد  المستشفيات،  من 

قبل  الكاملة  االحتياجات  وإعطائها  األمراض 

رحلة العودة.

ونوه السيد محمد بن عبداللطيف المسند، 

يكون  سوف  العام  هذا  اإلطالق  بأن 

هجرة  خطوط  أحد  وهي  أذربيجان  من 

الصقور العالمية، وهو ما تأكد لدينا من خالل 

التي تم إطالقها من قبل حيث  تتبع الصقور 

رحلة  في  خرج  ثم  األصلي  موطنه  إلى  عاد 

هجرة شتوية.

واجب  الصقور  على  المحافظة  أن  وأكد 

الجميع، وهناك جهود لكثير من المزارع التي 

في  تساهم  الطبيعة  أن  غير  الصقور  تنتج 

إعطاء قوة أكثر للصقور.

وشدد المسند على أهمية الحملة في الحفاظ 

الجمعية  أن  إلى  الفتا  الطيور،  أنواع  على 

بإعالنها من اآلن عن هذه الحملة، فإنها تسعى 

عقب  إلطالقها  استعدادا  الصقور  الستقبال 

الموسم الصيد.

الخميس  اليوم  تقام  أخرى  ناحية  من 

منافسات نهائي هدد التحدي للمجموعتين 

األولى والثانية، على أن يقام في اليوم الموالي 

للمجموعتين  النهائي  منافسات  )الجمعة( 

انتهاء  عقب  سيتم  حيث  والرابعة  الثالثة 

للمجموعتين  الخميس  اليوم  المنافسات 

على  القرعة  سحب  إجراء  والثانية،  األولى 

الذين  للمشاركين،  األولى  اللكزس  سيارة 

واألمر نفسه  الصيد،  شواهينهم من  تمكنت 

إجراء  سيتم  حيث  الجمعة،  ليوم  بالنسبة 

اللكزس  بسيارة  الفائز  على  القرعة  سحب 

المجموعتين  منافسات  نهاية  بعد  الثانية، 

النهائيتين الثالثة والرابعة، وذلك قبل حفل 

 2023 مرمي  بطوالت  في  للفائزين  التتويج 

يختتم  أن  بسيلين.على  مرمي  صبخة  في 

بطولة  مع  يناير   28 السبت  يوم  المهرجان 

المزاين في المبنى رقم 12 بالمؤسسة العامة 

للحي الثقافي كتارا.

انطالق حملة إرجاع الصقور للطبيعة

يقدمها مستشفى سوق واقف للصقور بمهرجان مرمي

خدمـــة ميدانيــــة للصقاريــــن

واقف  سوق  مستشفى  دأب    - قنا   - الدوحة 

للصقور على المشاركة في مهرجان قطر الدولي 

عيادة  بفتح  وذلك  )مرمي(،  والصيد  للصقور 

خاصة متطورة في موقع المهرجان، تقدم جميع 

لصقورهم  الصقارون  يحتاجها  التي  الخدمات 

من العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا.

مجيد  إقدام  الدكتور  قال  السياق،  هذا  وفي 

للصقور  واقف  سوق  مستشفى  مدير  الكرخي 

مكان  في  بتواجده  المستشفى  إن  )قنا(:  لـ 

للصقور  الدولي  قطر  مهرجان  منافسات  إقامة 

والصيد، والذي يعّد أكبر تجمع للصقارين في 

عليهم  يوفر  كامل،  شهر  خالل  والمنطقة  قطر 

المستشفيات  إلى  بصقورهم  التنقل  عناء 

العناية  بتقديم  الخاصة  البيطرية  والعيادات 

والرعاية للصقور.

المتخصص،  بفريقه  المستشفى  أن  وأوضح 

للطيور  والمختبرية  الطبية  الفحوصات  يقدم 

التي يأتي بها أصحابها إلى المستشفى بموقع 

المهرجان، ومنها خدمة فحص المنظار وفحص 

باإلضافة  التنفسي،  والجهاز  الهضمي  الجهاز 

للكشف  الدم  من  مختبرية  عينات  أخذ  إلى 

والفطرية  البكتيرية  باألمراض  اإلصابة  عن 

فحص  عملية  إجراء  يتم  كما  والطفيلية، 

الفيزيائي  الفحص  إلى  باإلضافة  شامل، 

الكامل، لكي يتأكد صاحب الصقر من أن صقره 

الضرورية  النصائح  تقديم  عن  فضال  سليم، 

للصقارين.

من  عددا  يقدم  المستشفى  أن  إلى  وأشار 

الشرائح  تركيب  قبيل  من  أيضا،  الخدمات 

اإللكترونية وتقديم بعض العالجات الضرورية 

والمقويات  المغذيات  إعطاء  قبيل  من  واآلنية، 

يوفر  المستشفى  أن  إلى  الفتا  للصقور، 

فحوصات، تعتمد على أجهزة حديثة ومتطورة، 

بالجهاز  الخاص  المنظار  أجهزة  بينها  من 

الهضمي، وغيرها من األجهزة.

أصحاب  واقف  سوق  مستشفى  مدير  ودعا   

الصقور إلى ضرورة تقديم العالج الالزم للصقور 

وتقديم  دوري  بشكل  الفحوصات  وإجراء 

كاألحماض  الغذائية  والمكمالت  الفيتامينات 

الجفاف  من  الصقور  لوقاية  والمعادن  األمينية 

نقص  أن  إلى  مشيرا  الفيتامينات،  ونقص 

الفيتامينات مثل فيتامين b3 وb1 وغيرها توعز 

إلى وجود خلل في عملية تربية الصقور.

إلى ذلك، لفت إلى أن أكثر األمراض انتشارا بين 

تصيب  التي  الطفيلية  األمراض  هي  الصقور 

التي  الديدان  إلى  باإلضافة  الهضمي  الجهاز 

الثانية  المرتبة  الهوائية، وفي  تصيب األكياس 

تأتي األمراض البكتيرية وااللتهابات بشكل عام، 

ومنها التهابات األمعاء والتهابات األكياس الهوائية 

األمراض  تأتي  الثالثة  المرتبة  وفي  والرئة، 

الفطرية.

أمراضا  هناك  بأن  الكرخي،  إقدام  الدكتور  ونوه 

مرض  بينها  الصقور،  تصيب  فيروسية 

والتهاب  الفيروسي  الكبد  والتهاب  النيوكاسل 

األمعاء الفيروسية، وهناك أمراض أخرى تحدث 

من  الصقور  تربية  أساليب  في  لخلل  نتيجة 

خالل تقديم لحوم تحتوي على مواد خطيرة، وهو 

ما يسبب عملية تسمم للصقور وكذلك تقديم 

باألمراض،  مصابة  والفري  كالحمام  حية  طيور 

حيث يمكن أن تنتقل منها إلى الصقور.

التهابات  األمراض تضم أيضا  أن قائمة   وأضاف 

ومرض  األمعاء،  والتهابات  الفارسة،  الحوصلة 

الفيروسي،  الكبد  والتهاب  والجدري،  الصرع، 

إلى جانب السيدومونس، والقالع، التهاب الكبد، 

إجهاد  الكساح،  الفرسة(،  )ديدان  الكابليريا 

الريش وغيرها.

للصقور،  واقف  سوق  مستشفى  مدير  وقدم 

اآلمنة  الطرق  بعض  عن  للصقارين  شروحات 

إلى  المغذيات والحقن باإلضافة  لتقديم بعض 

عيادة  أي  إن  حيث  للصقور،  واألمالح  الكلوكوز 

بيطرية أو أي مستشفى للصقور عليه أن يكون 

أجل  من  والجزئيات  التفاصيل  هذه  بكل  ملما 

لهذه  تسببها  قد  التي  الجانبية  األضرار  تفادي 

الفصيلة من الطيور.

الحقن  هذه  إعطاء  هي  طريقة  أهم  أن  وأكد   

ألن  األخرى،  المناطق  وبعض  الجلد،  تحت 

أفضل،  تكون  البعيد  المدى  على  االستفادة 

يتم  الوريد  طريق  عن  الحقن  أن  إلى  الفتا 

مرضا  مريضا  الصقر  يكون  عندما  إليه  اللجوء 

شديدا وحالته حادة.

د. الكرخي: 
فريق 

متخصص 
يقدم 

الفحوصات 
الطبية 

والمختبرية 
للطيور

على هامش المهرجان

{ د. الكرخي مع أحد الصقور

 محمد بن عبداللطيف المسند

$ الدوحة
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»الجمارك« تحتفل بيومها العالمي
العالمي  باليوم  الخميس  اليوم  للجمارك  العامة  الهيئة  تحتفل 

عام،  كل  يناير  من  والعشرين  السادس  يوافق  والذي  للجمارك 

يتم  حفل  في  وذلك  المتنوعة  الفعاليات  من  عددًا  تنظم  حيث 

الدوحة، بهدف تعزيز مشاركتها في هذا  إقامته بفندق فيرمونت 

اليوم والذي يأتي تحت شعار»تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر 

بتكريم  العالمي  يومها  في  الهيئة  وتقوم  الجمارك«.  في  المهني 

موظفيها المتميزين وسيتضمن االحتفال باليوم العالمي للجمارك 

عدة فعاليات من ضمنها عرض مرئي يتناول أبرز اإلنجازات التي 

نفذتها الهيئة خالل العام الماضي، وأهم المشروعات التطويرية.

تمهيدا إلدراجها في البورصة

»ميزة« اليوم انتهاء اكتتاب البناء  السعري لـ
ميزة  لشركة  السعري  البناء  اكتتاب  فترة  تنتهي 

تم  التي  المتكاملة  المعلومات  تكنولوجيا  لخدمات 

الخميس  اليوم  المؤهلين  للمستثمرين  طرحها 

الموافق 26 يناير علما بأنها انطلقت بتاريخ 15 يناير 

طلبات  تحديد  السعري  البناء  ويستهدف  الجاري 

السعري،  للنطاق  وفقا  المؤهلين  المستثمرين 

تمهيدا  النهائي  الطرح  سهم  سعر  تحديد  بغرض 

إلدراج أسهم شركة ميزة في بورصة قطر.

في  مستخدمة  آلية  السعري  البناء  ويعتبر 

المنطقة  في  األسواق  من  والعديد  العالمية  األسواق 

االعتماد  خالل  من  لألسهم  الطرح  سعر  لتحديد 

الخبرة  يملكون  الذي  المؤهلين  المستثمرين  على 

العادل  للتسعير  الالزمة  واآلليات  الكافية  والمعرفة 

للورقة المالية.

على  السعري  البناء  آللية  وفقا  االكتتاب  ويقتصر 

من  المرخصة  المالية  الخدمات  شركات  من:  كل 

وشركات  والبنوك  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  قبل 

قبل  من  المرخصة  االستثمار  وصناديق  التأمين 

أي  أو  للمال  قطر  مركز  أو  المركزي  قطر  مصرف 

ومؤسسات  قطر  دولة  داخل  أخرى  رقابية  جهة 

قطر  وجهاز  قطر  لدولة  المملوكة  والشركات  الدولة 

آخر  مستثمر  وأي  له  التابعة  والشركات  لالستثمار 

تعتبره هيئة قطر لألسواق المالية مؤهاًل للمشاركة 

في عملية البناء السعري.

العام  لالكتتاب  أسهمها  »ميزة«  تطرح  أن  المقرر  ومن 

يتم  الذي  السعر  على  اعتمادًا  والمؤسسات  لألفراد 

أن  ويتوقع  السعري  البناء  آلية  خالل  من  تحديده 

 2023 12 فبراير  الفترة من  تبدأ فترة االكتتاب خالل 

السعري  النطاق  ويتراوح   .2023 فبراير   23 وحتى 

ريال   2.61 بين  ميزة  لشركة  األولي  العام  للطرح 

و2.81 ريال قطري لكل سهم من أسهم الطرح. ويتألف 

الطرح من 324,490,000 سهم عادي مدفوعًة بالكامل 

% من إجمالي رأس   50 في شركة ميزة والتي تمثل 

يتراوح  أن  المتوقع  ومن  للشركة.  الُمصَدر  المال 

846,918,900 ريال قطري  إجمالي حجم الطرح بين 

قطر  مؤسسة  وتمتلك  قطري.  ريال  و911,816,900 

للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 259.592.000 سهم 

شركة  تمتلك  بينما  الشركة،  في  الطرح  اسهم  من 

الطرح  اسهم  من  سهم   64.898.0000 نحو   Ooredoo
أسهم  بيع  وسيتم  »المؤسسين«(،  بـ  إليهما  )يشار 

الطرح من قبل المؤسسين.

 QNB الوطني  قطر  بنك  بتعيين  الشركة  وقامت 

بصفته بنك االكتتاب الرئيسي فيما يتعلق بالطرح 

النهائي  التخصيص  إنجاز  المقرر  ومن  االولي  العام 

للجمهور،  االكتتاب  فترة  انتهاء  بعد  الطرح  سهم 

واللوائح  القوانين  لكافة  لالمتثال  ذلك  ويخضع 

بتسجيل  يتعلق  فيما  قطر  دولة  في  بها  المعمول 

االكتتاب باألسهم. { شركة ميزة تستعد لإلدراج في البورصة

سعيد حبيب كتب

نتيجة عدم الوصول لرؤية مشتركة

انتهاء مفاوضات دمج 
»الكوت« و»الدوحة للتأمين«

بين  فيما  جرت  التي  األولية  المفاوضات  على  بناًء 

الدوحة  ومجموعة  للخدمات  الدولية  الخليج  شركة 

للتأمين بشأن مشروع الدمج المحتمل لشركة الكوت 

بالكامل  والمملوكة  التابعة  التأمين  وإعادة  للتأمين 

لشركة الخليج الدولية للخدمات مع مجموعة الدوحة 

مشتركة  رؤية  إلى  التوصل  يتم  لم  فإنه  للتأمين، 

بين الطرفين تؤدي إلى اتفاق مبدئي يحقق مصلحة 

الذي  األمر  الشركتين.  مستوى  على  المساهمين 

ترتب عليه قرار إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات 

المفاوضات  هذه  بإيقاف  للتأمين  الدوحة  ومجموعة 

كل  تمنيات  مع  المشروع،  هذا  من  نهائيًا  والخروج 

واالزدهار  التقدم  من  المزيد  بتحقيق  لألخرى  شركة 

الوطني.  واإلقتصاد  المساهمين  مصلحة  يخدم  بما 

وعبرت الشركتين عن  شكرهما وتقديرهما للجهات 

الرقابية والرسمية التي دعمت وآزرت من حيث المبدأ 

مشروع االندماج المحتمل. 

خالل مشاركته بمنتدى »دافوس« العالمي

»قطر للمال« يستكشف فرص األعمال
أحد  للمال،  قطر  مركز  من  وفد  شارك 

في  الرائدة  والتجارية  المالية  المراكز 

السنوي  االجتماع  أعمال  في  المنطقة، 

للمنتدى االقتصادي العالمي بدورته الثالثة 

دافوس  مدينة  في  ُعقد  الذي  والخمسين 

20 يناير  16 إلى  السويسرية في الفترة من 

2023، تحت شعار »التعاون في عالم مجزأ« 
وقد ضم الوفد كاًل من السيد يوسف محمد 

قطر  لمركز  التنفيذي  الرئيس  الجيدة، 

للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، 

نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي 

القادة  وأحد  للمال،  قطر  مركز  في  لألعمال 

االقتصادي  المنتدى  الشباب في  العالميين 

االقتصادي  المنتدى  وناقش  العالمي. 

العالمي في اجتماعه هذا العام مجموعة من 

القضايا، أبرزها التحديات الجيوسياسية، 

والتغير  العالمية  االقتصادية  واألحداث 

من  أكثر  بمشاركة  والعولمة،  المناخي 

2700 مسؤول بارز من 130 دولة.
من  كل  عقد  المنتدى،  أعمال  هامش  وعلى 

الشيخة  وسعادة  الجيدة  محمد  يوسف 

اللقاءات  من  سلسلة  ثاني  آل  العنود 

عدد  مع  الثنائية  والمحادثات  واالجتماعات 

التنفيذيين ومديري الشركات  الرؤساء  من 

ناقشوا  واألعمال  المال  مجال  في  والقادة 

خاللها آفاق التعاون وفرص األعمال المحتملة 

يوفرها  التي  واالمتيازات  الخدمات  ظل  في 

الشركات  الستقطاب  للمال  قطر  مركز 

شتى  من  األجنبي  االستثمار  ومشاريع 

تصدرت  التي  قطر  دولة  إلى  العالم  انحاء 

لالستثمار  الجاذبة  الدول  أفضل  قائمة 

األجنبي المباشر عالميًا في 2022. كما ركز 

لجذب  للمال  قطر  مركز  جهود  على  الوفد 

مثل  الحيوية  القطاعات  في  االستثمارات 

التحتية  والبنية  والطاقة  والتمويل  البنوك 

إلى  باإلضافة  والطيران،  والنقل  والزراعة 

وذلك  والرقمية،  التكنولوجية  القطاعات 

التنويع  استراتيجية  مع  بالتماشي 

االقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030. 

داخل  لينشط  للمال  قطر  مركز  وتأسس   

الدوحة  مدينة  في  تحديدًا  ويقع  الدولة 

حيث يوفر منصة أعماٍل متميزة للشركات 

الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في 

قطر أو المنطقة بوجٍه عام. كما يتمتع مركز 

خاص  وتنظيمي  قانوني  بإطار  للمال  قطر 

تجيز  راسخة  أعمال  وبيئة  ضريبي  ونظام 

 100% إلى  تصل  بنسبة  األجنبية  الملكية 

وترحيل األرباح بنسبة %100 وضريبة على 

 10% بنسبة  تنافسي  بمعدل  الشركات 

ويرحب  محلية.  مصادر  من  األرباح  على 

المالية  للمال بجميع الشركات  مركز قطر 

وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

{ مركز قطر للمال 

كّرمت »238« من موظفيها.. الكعبي:

»قطر للطاقة« تتوسع عالميا

 كّرمت قطر للطاقة 238 موظفًا على تفانيهم والتزامهم وأعوام 

خدمتهم الطويلة التي امتدت إلى 30 و35 و40 وحتى 45 عامًا.

وجاء التكريم خالل حفل »بصَمتي« الذي أقيم برعاية سعادة 

لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي،  شريدة  بن  سعد  المهندس 

للطاقة،  لقطر  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  الطاقة، 

والذي يشكل استمرارًا لجهود قطر للطاقة تجاه أهم مواردها 

وهي الموارد البشرية.

بن  سعد  المهندس  سعادة  قال  الحفل،  خالل  له  كلمة  وفي 

والمتفانية،  الطويلة  خدمتكم  امتداد  »على  الكعبي:  شريدة 

عاصر معظمكم المؤسسة العامة القطرية للبترول، ثم قطر 

عملكم،  مدة  خالل  شهدتم  وقد  للطاقة.  قطر  واآلن  للبترول، 

في  مسبوق  غير  نموًا  الماضية،  عامًا  العشرين  في  خاصة 

المسال،  الطبيعي  الغاز  صناعة  في  وتحديدًا  الطاقة  قطاع 

مليون   77 من  إنتاجنا  رفع  نحو  كبيرة  إنجازات  بينها  من 

من  العديد  أنجزنا  وكذلك  طن.  مليون   126 إلى  سنويًا  طن 

المشاريع البتروكيماوية الرئيسية وانطلقنا في رحلة مهمة 

لتوسيع وتطوير طبيعة أعمالنا ورقعة تواجدنا حول العالم«.

بشركتنا  كثيرًا  ونفتخر  نعتز  »نحن  سعادته:  وأضاف 

الماضية،  السنوات  مدى  على  حققناه  الذي  النمو  وبمسار 

أعمالنا؛  جوانب  جميع  يغطي  والذي  بلدنا،  وخارج  داخل 

وهناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به. وبينما 

الدؤوب  العمل  من  المزيد  إلى  نحتاج  مسيرتنا،  نواصل 

والعديد من الكفاءات لدعم ذلك«.

قطر  موظفي  والتزام  بتفاني  الكعبي  الوزير  سعادة  وأشاد 

منكم  واحد  كل  »أشكر  قائاًل:  خدمتهم  على  وشكرهم  للطاقة 

تفانيكم  وعلى  قدمتموها،  التي  العظيمة  مساهماتكم  على 

قطر  لجعل  تقدمونه  زلتم  وما  بذلتموه  الذي  الجاد  وعملكم 

أشكر  أن  أود  خاللكم،  ومن  وناجحة.  آمنة  عمل  بيئة  للطاقة 

جميع عائالتكم وأحبائكم على الدعم الذي قدموه لكم لتحقيق 

واجب  جميعًا  »علينا  قائاًل:  سعادته  واختتم  حققتموه«.  ما 

أجل  من  للطاقة  قطر  في  والشابات  الشباب  ودعم  لتوجيه 

تلقينا  كما  تمامًا  لهم،  إلهام  مصدر  نكون  وأن  والتطور،  النمو 

الدعم من الذين سبقونا«.

{ الوزير وصورة جماعية للمكرمين 

$ الدوحة

دعم كبير للكوادر الشابة من أجل النمو والتطورنمو غير مسبوق في صناعة الغاز الطبيعي المسال
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لخدمات التداول والوساطة عبر »المجموعة«

بنك الدوحة يطلق منصة »كيو تريد«
التوسع  استراتيجية  مع  تماشيا 

بنك  أعلن  البنك،  منتجات  في 

»كيو  منصة  إطالق  عن  الدوحة 

تريد«، والتي تعّد بوابة إلى خدمات 

تقدمها  التي  والوساطة  التداول 

المالية  لألوراق  المجموعة  شركة 

)المجموعة( وذلك من خالل خدمتي 

اإلنترنت المصرفي وتطبيق الجوال 

المصرفي لبنك الدوحة.

من  المرخصة  المجموعة،  وتعّد 

واحدة  المالية،  لألسواق  قطر  هيئة 

الوساطة  خدمات  مزّودي  أهم  من 

في دولة قطر. وبإمكان عمالء البنك 

في  حساباتهم  ربط  بسهولة  اآلن 

المجموعة  بحسابات  الدوحة  بنك 

أسهم  أي  في  فوري  بشكل  والتداول 

خالل  من  قطر  بورصة  في  مدرجة 

تطبيق المجموعة.

خالل  من  اآلن  العمالء  وبإمكان  هذا 

فوري  بشكل  الوصول  المنصة 

المجموعة  في  حساباتهم  إلى 

أسهم  أي  وبيع  شراء  يمكنهم  حيث 

باإلضافة  قطر،  بورصة  في  مدرجة 

وأسعار  الحيازات  استعراض  إلى 

واالطالع  الفعلي،  الوقت  في  األسهم 

والمحافظ.  الحساب  بيانات  على 

تحويل  من  العمالء  سيتمكن  كما 

المصرفية  حساباتهم  بين  األموال 

وحساباتهم في المجموعة.

السيد  تحدث  المناسبة،  وبهذه 

أدالستينسون،  ستيهولت  جودني 

للبنك  باإلنابة  التنفيذي  الرئيس 

قائال: »في إطار االستراتيجية الحالية 

التي ينتهجها بنك الدوحة، سنواصل 

التكنولوجيا  مجال  في  االستثمار 

بشكل  والتركيز  األولوية  منح  مع 

القنوات  جميع  رقمنة  على  أكبر 

المصرفية الخاصة بالبنك األمر الذي 

العمالء  تجربة  تعزيز  في  سيسهم 

البنك  منتجات  جميع  مستوى  على 

وسيسهم  هذا  المصرفية.  وخدماته 

تكامل  في   ، كيو-تريد  منصة  إطالق 

الخاصة  التداول  منصات  مجموعة 

المحلي  المستويين  على  بالبنك 

بنك  منصة  وستستمر  والعالمي. 

تم  التي  العالمية  لألسواق  الدوحة 

تسهيل  في  سابق  وقت  في  إطالقها 

أسواق  إلى  العمالء  وصول  عملية 

سريعة  بطريقة  العالمية  المال 

وآمنة وموثوقة. بينما ستمنح منصة 

كيو-تريد الجديدة لعمالئنا إمكانية 

األسواق  في  وسهولة  بيسر  التداول 

المحلية".

متاحة  الخدمة  هذه  وستكون 

المصرفية  الخدمات  عمالء  لجميع 

خالل  من  الدوحة  ببنك  لألفراد 

خدمة اإلنترنت المصرفي وتطبيق 

البنك.  لدى  المصرفي  الجوال 

خالل  من  التداول  من  وللتمكن 

يكون  أن  يجب  المجموعة،  منصة 

فتح  أو  حسابات  العمالء  لدى 

ويمكن  المجموعة.  في  حسابات 

المجموعة  مع  التواصل  للعمالء 

لفتح حساب لديها.

{ بنك الدوحة

$ الدوحة

أدالستينسون: تعزيز االستثمار 
في قطاع التكنولوجيا

إمكانية ربط الحسابات مع 
»المجموعة« وبدء التداول الفوري

حقق نموا »7.2 %« بأرباحه السنوية إلى »1.075« مليار ريال عن »2022«

»الدولي اإلسالمي« يوزع »40 %« نقدا

اجتماع  بعد  النتائج  إعالن  وتم 

سعادة  برئاسة  البنك  إدارة  لمجلس 

ثاني  بن  خالد  الدكتور  الشيخ 

المالية  البيانات  لمناقشة  خصص 

لعام 2022 والتي بينت تحقيق صافي 

1,075 مليار ريال، أي بنسبة  ربح بلغ 

وبلغ   2021 بالعام  مقارنة   %  7.2 نمو 

العائد على السهم 0.64 ريال.

ورفع مجلس اإلدارة توصية إلى الجمعية 

على  نقدية  أرباح  بتوزيع  للبنك  العامة 

رأس  من   %  40 بنسبة  المساهمين 

المال أي 0.40 ريال قطري للسهم )خاضع 

لموافقة مصرف قطر المركزي(.

خالد  الدكتور  الشيخ  سعادة  وصرح 

الدولي  نتائج  إعالن  بمناسبة  ثاني  بن 

»يسعدنا  قائاًل:   2022 للعام  اإلسالمي 

للبنك،  الطيبة  النتائج  هذه  عن  اإلعالن 

المتميزة  البيئة  تعكس  هي  الواقع  وفي 

التي  الكبيرة  والقوة  فيها،  نعمل  التي 

والفرص  القطري  االقتصاد  بها  يتمتع 

على  وقدرتنا  يوفرها،  التي  االستثنائية 

االستفادة من قوة االقتصاد القطري الذي 

الدعم  بفضل  استثنائيًا  عصرًا  يعيش 

السمو  صاحب  حضرة  من  والرعاية 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى«.

اإلفصاح  تم  التي  األرقام  وأضاف:»إن 

للعام  اإلسالمي  الدولي  نتائج  ضمن  عنها 

تعزيز  في  البنك  نجاح  تؤكد  الماضي 

التحديات  ومواجهة  المالي،  مركزه 

بعوامل  أو  باألسواق  المرتبطة  المختلفة 

للمنافسة  االستجابة  أخرى، كما واصل 

ظهر  ما  وهو  المصرفية  السوق  في 

على  الطلب  وزيادة  قاعدته  توسع  في 

منتجاته وخدماته«.

وأشار سعادته إلى: »أن قوة األداء واألرقام 

ومؤشراته  البنك  نتائج  أظهرتها  التي 

انعكست أيضا في مواصلة حفاظنا على 

تصنيفات ائتمانية مرتفعة استنادًا إلى 

بجودة  خصوصًا  اإلسالمي  الدولي  تمتع 

الكافي،  األساسي  المال  رأس  األصول، 

وكفاءة  المستقرة  والسيولة  والتمويل 

نسب  تحقيق  تواصل  التي  التشغيل 

مميزة«.

الذي  الكبير  سعادته:»بالتطور  ونوه 

العام  خالل  اإلسالمي  الدولي  شهده 

بيئة  تطوير  مجال  في   2022 الماضي 

الذي  الرقمي  التحّول  السيما  التشغيل 

نخطط  كبيرة  خطوات  البنك  فيه  أنجز 

لمواصلتها خالل الفترة المقبلة بما يحقق 

من  الجديد  الجيل  مواكبة  في  مزيدًا 

الخدمات المصرفية بما يالقي متطلبات 

وتطلعات عمالء البنك«.

وأكد سعادته:»بأن الدولي اإلسالمي بذل 

من  كبيرة  جهودًا  الماضي  العام  خالل 

كونه  وعلى  ريادته،  على  الحفاظ  أجل 

بمختلف  األعمال  لقطاع  موثوقًا  شريكًا 

فقد  الحمد،  ولله  قطر،  دولة  في  فئاته 

المالي  مركزنا  وعززنا  التحدي  كسبنا 

وساهمنا في تمويل الكثير من المشاريع 

األعمال  لبيئة  نوعية  إضافة  تمثل  التي 

تجلت  وقوة  ازدهارًا  تشهد  التي  المحلية 

بشكل واضح في النجاح المبهر لمونديال 

قطر 2022 الذي أظهر للعالم درجة التقدم 

جميع  في  بالدنا  تعيشها  التي  والتطور 

إرث عالمي  وقدرتها على تقديم  الميادين 

تستفيد منه مختلف الشعوب واألمم«.

وعّبر سعادته عن الشكر والتقدير لإلدارة 

الدولي  في  العاملين  ولجميع  التنفيذية 

اإلسالمي على جهودهم المبذولة لتحقيق 

العام  خالل  المتميزة  النتائج  هذه 

الجهود  هذه  مواصلة  إلى  ودعاهم   ،2022
البنك،  مكانة  ترسيخ  في  يسهم  بما 

والعائد  للعمالء  الخدمات  أفضل  وتقديم 

لمساهمي البنك.

الباسط  عبد  الدكتور  بّين  جانبه  من 

أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي 

اإلسالمي تفاصيل النتائج المالية للبنك 

البنك  إيرادات  »إن  فقال:   2022 للعام 

ريال  مليون   2,660 العام  بنهاية  بلغت 

بنهاية  ريال  مليون   2,457 بمبلغ  مقارنة 

وبلغ   ،%  8.3 نمو  بنسبة   2021 العام 

صافي  ريال،  مليار   56.4 األصول  إجمالي 

وودائع  مليار   35.0 التمويل  موجودات 

العام  بنهاية  ريال  مليار   36.7 إلى  العمالء 

إلى  الملكية  حقوق  ارتفعت  كما   ،2022
9.1 مليار ريال.

في  التشغيل  كفاءة  إلى:«أن  وأشار 

أرقام  تحقيق  واصلت  اإلسالمي  الدولي 

مميزة واستقرت مع نهاية العام 2022 عند 

النسب  أفضل  من  وهي   %  18.7 نسبة 

كما  والدولي،  المحلي  الصعيدين  على 

غير  الديون  نسب  على  البنك  حافظ 

عمل  فيما   %  2.8 مستوي  عن  المنتظمة 

على تدعيم مخصصاته وبحيث وصلت 

نسبة تغطية الديون غير المنتظمة إلى 

94 % من 75 % بنهاية العام السابق».
 III أما فيما يتعلق بكفاية رأس المال بازل

2022 وهو  العام  % مع نهاية   17.7 فبلغت 

ما يفوق الحد التنظيمي، األمر الذي يؤكد 

التي  والمخاطر  االستثمارات  إدارة  كفاءة 

ينفذها الدولي اإلسالمي«.

وأكد الشيبي: »أن نتائج الدولي اإلسالمي 

خالل العام الماضي 2022 تمثل استمرارًا 

للثقة  البنك،وانعكاسًا  أعمال  لنمو 

األعمال  قطاع  قبل  من  بها  يحظى  التي 

القطاع  ضمن  مكانته  المحلي،وأيضا 

نجاحات  يحقق  الذي  القطري  المصرفي 

كبيرة«. 

وتابع: »لقد حولنا الخطط واالستراتيجيات 

عملي  واقع  إلى  اإلدارة  مجلس  أقرها  التي 

الميزانية  بنود  مختلف  في  تلمسه  يمكن 

مواجهة  في  ونجحنا  عنها،  أفصحنا  التي 

االبتكار،  تشجيع  عبر  التحديات  مختلف 

واعتماد حلول منهجية ساعدتنا في تعزيز 

مركزنا المالي«.

تفاعل  اإلسالمي  الدولي  »أن  إلى:  ونوه 

خالل العام 2022 مع بيئة العمل المحلية 

ومع تطلعات العمالء الذين كانوا يتوقون 

فأطلق   2022 العام  كأس  تجربة  لعيش 

الدولي اإلسالمي بطاقات ائتمانية خاصة 

وجدنا  حيث  االستثنائي،  الحدث  بهذا 

أطلقنا  كما  عليها،  النظير  منقطع  إقبااًل 

عددًا من العروض الخاصة بكأس العالم 

أتاحت   Visa فيزا   شركة  مع  بالتعاون 

تذاكر  على  الحصول  فرصة  لعمالئنا 

مثل  الذي  المونديال  مباريات  لحضور 

لم  وإشادة  إعجابًا  نالت  عالمية  تجربة 

النجاح  هذا  كان  ولقد  مثيل،  لها  يسبق 

اإلسالمي  الدولي  في  لنا  فخر  لبالدنا 

الداعمين  من  كنا  دومًا  وأننا  خصوصًا 

تفاعل  من  تمثلها  التي  والقيم  للرياضية 

تجارب  على  وانفتاح  وحضاري  إنساني 

الشعوب«.

نقلة  الماضي  العام  شهد  »كما  وتابع: 

كان  الرقمي  التحول  مجال  في  نوعية 

الخدمات  من  المزيد  إتاحة  نتيجتها 

للدولي  المختلفة  الرقمية  القنوات  عبر 

اإلسالمي وهو ما أسهم بشكل ملموس في 

وتوسع  للبنك  التشغيلية  الكفاءة  تعزيز 

العمالء  رضا  وزيادة  خدماتنا  على  اإلقبال 

المعايير  أفضل  وفق  احتياجاتهم  وتلبية 

المعتمدة عالميًا«.

وأشار إلى: »أنه من جملة الخدمات التي 

تم إطالقها العام الماضي في إطار التحول 

إيداع الشيكات  الرقمي كان هناك خدمة 

اآللية  الصرافات  أجهزة  خالل  من  الفوري 

بطاقات  وإصدار  والشركات  لألفراد 

وخدمة  الرقمية  واالئتمان  الخصم 

دوليًا  األموال  لتحويل  يونيون  ويسترن 

خالل  من  المصرفية  الحسابات  إلى 

البنك  أطلق  كما  المصرفي  الجوال 

 Samsung Payو  Google Pay خدمتي 

الحساب  فتح  خدمة  إطالق  عن  فضال 

الفوري للعمالء الجدد عبر تطبيق الجوال 

واإلنترنت المصرفي، وتوجنا جهودنا في 

تجريبي  بافتتاح  الرقمي  التحول  مجال 

ألول صالة رقمية في مدينة مشيرب تتيح 

الخدمات  معظم  على  الحصول  للعمالء 

بشكل ذاتي، ومن المقرر أن يتم االفتتاح 

الرسمي في وقت قريب«.

واصل  اإلسالمي  الدولي  وأضاف:»إن 

بالتركيز  الماضي  العام  خالل  سياسته 

على السوق المحلية عبر العمل عن قرب 

مع مختلف قطاعات األعمال حيث ساهم 

المشاريع  من  الكثير  تمويل  في  البنك 

آخذًا  والمخاطر  الجدوى  دراسات  وفق 

هذا  وفي  التنمية  في  دوره  االعتبار  بعين 

دعم  على  منصبًا  اهتمامه  كان  الجانب 

وقام  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 

البنك في عام 2022على وجه الخصوص 

للتنمية  قطر  بنك  مع  شراكته  بتعزيز 

اتفاقية  تجديد  على  معه  التوقيع  عبر 

المّحدثة،  بصيغتها  الضمين  برنامج 

يوقع  بنك  أول  اإلسالمي  الدولي  بأن  علمًا 

منتج  اتفاقية  للتنمية  قطر  بنك  مع 

مايو  شهر  في  الضمين  برنامج  محفظة 

.»2015
اهتمامنا  »ومع   : أنه  إلى  الشيبي  وأشار 

العمل  في  وانخراطنا  المحلية  بالسوق 

أن  على  حرصنا  فإننا  فيها  مرّكز  بشكل 

ال نهمل االستثمار الخارجي وفق دراسات 

هذا  وفي  مالئمة،  مخاطر  وإدارة  جدوى 

اتفاقية  اإلسالمي  الدولي  وقع  الصدد 

لتأسيس الشركة التكافلية للتأمين في 

حصة  تشكل  حيث  المغربية  المملكة 

المال  رأس  من   %  10 اإلسالمي  الدولي 

تأسيس  وسيشكل  الجديدة،  للشركة 

للتأمين قيمة مضافة  التكافلية  الشركة 

الستثماراتنا في المملكة المغربية حيث 

% من رأسمال   40 البنك بنسبة  يساهم 

عدد  وصل  الذي  المغربي  أمنية  بنك 

في  منتشرة  فرعًا   48 إلى  حاليًا  فروعه 

مختلف مناطق ومدن المغرب«.

يحققه  الذي  المضطرد  التقدم  وأمام 

الرئيس  السيد  أشار  اإلسالمي  الدولي 

الجهات  من  الكثير  إلى:أن  التنفيذي 

منحت  والدولية  المحلية  والمؤسسات 

على  تقدير  جوائز  اإلسالمي  الدولي 

خلفية ما حققه من نجاحات في مجاالت 

بالثروة  يتعلق  فيما  ،أما  ومتنوعة  كثيرة 

الشيبي  الباسط  د.عبد  فأشار  البشرية 

العام  خالل  واصل  البنك  »أن  إلى: 

باالهتمام  المتمثل  نهجة   2022 الماضي 

وتمكينها  واستقطابها  القطرية  بالكوادر 

فرص  أفضل  تنال  أن  على  والحرص 

والتدريب وإسناد وظائف لها في  التأهيل 

وبما  الحيوية،  البنك  مفاصل  مختلف 

أهم  إلى  وصواًل  المهني  تطورها  يكفل 

بأنه  ونوه  البنك،  في  القيادية  المناصب 

بالكوادر  والعناية  االهتمام  هذا  نظير 

القطرية من قبل الدولي اإلسالمي فقد قام 

المري  صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة 

الحفل  خالل  البنك  بتكريم  العمل  وزير 

للشركات  العمل  وزارة  أقامته  الذي 

الوظائف  بتوطين  المتميزة  والمنشآت 

في القطاع الخاص لكون الدولي اإلسالمي 

للتأهيل  تقديمًا  األكثر  الجهات  إحدى 

والتي حققت  الوطنية  والتدريب للعمالة 

نسبة عالية في إحالل وتوطين الوظائف 

واالعتماد على العمالة الوطنية بمعدالت 

مرتفعة«. 

االجتماعية  المسؤولية  في  األداء  وبشأن 

اإلسالمي  الدولي  »أن   : د.الشيبي  قال 

في  رائدًا  يكون  أن  على  دائمًا  حرص 

الماضي  العام  وكان  المجتمع  خدمة 

حيث  السياسة،  لهذه  استمرارًا   2022
واصل تقديم الدعم للكثير من الفعاليات 

والرياضية  التعليمية  واألنشطة 

قيمة  تقدم  التي  والمبادرات  واألنشطة 

المؤسسات  بين  للشراكة  مضافة 

الربحية والمجتمع«.

د.عبد الباسط الشيبي: »17.7 %« معدل كفاية رأس المالالشيخ د.خالد بن ثاني: التحول الرقمي يمضي قدما

{ الشيخ د.خالد بن ثاني 

{ الدولي اإلسالمي

{ د.عبد الباسط الشيبي

االستثمارات الخارجية مرهونة 
بدرء المخاطر والجدوى االستثمارية

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس 
مجلس إدارة الدولي اإلسالمي نتائج أعمال البنك للعام 2022 والتي 

أظهرت بأن البنك يواصل مسيرته في تعزيز مكانته ومؤشراته 
وتحقيق أداء متميز يعكس ريادته في القطاع المصرفي المحلي.

$ الدوحة

الشركة التكافلية للتأمين قيمة 
مضافة الستثماراتنا الخارجية
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الجمعية العامة التأسيسية تعلن تحّول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية

إدراج »دخان« يمضي قدما

جدول  على  المدرجة  البنود  جميع  مناقشة  االجتماع  وتضمن 

بنك  تحّول  عن  االجتماع  بداية  في  اإلعالن  تم  حيث  األعمال، 

دخان إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفًقا ألحكام المادة 208 

2015 وتعديالته،  11 لسنة  رقم  التجارية  الشركات  قانون  من 

والتكاليف ذات الصلة. وصادقت الجمعية العامة التأسيسية 

على عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك.

 2023 لعام  الخارجي  الحسابات  مدّقق  تعيين  االجتماع  وشهد 

وتحديد أتعابه، والموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للبنك 

النحو  على  قطرية  عامة  مساهمة  شركة  إلى  تحّوله  بعد 

خصوم  تقييم  وأيًضا  األساسي،  النظام  في  عليه  المنصوص 

وأصول البنك.

إلى  دخان  بنك  تحّول  على  باإلجماع  المصادقة  تمت  كذلك، 

شركة مساهمة عامة قطرية.

رئيس  االجتماع  في  المشاركون  فّوض  ذاته،  السياق  وفي 

مساهمة  شركة  إلى  التحّول  عملية  الستكمال  اإلدارة  مجلس 

على  والحصول  التجاري،  السجل  وتعديل  قطرية،  عامة 

الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة، وتفويض 

أو  لعضو  الصالحيات  هذه  من  أي  بتفويض  المجلس  رئيس 

أكثر من أعضاء المجلس أو كبار المديرين التنفيذيين للبنك 

وفقًا لتقديره المنفرد والمطلق.

 وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم 

للغاية  »سعداء  دخان:  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

بالمضي ُقدمًا في إتمام عملية إدراج أسهم البنك في بورصة قطر 

والمتوقع االنتهاء منها في فترة وجيزة بإذن الله. فيما يعد انعقاد 

تحّول  بعد  مهمة  خطوة  التأسيسية  العامة  الجمعية  اجتماع 

الخطوة  هذه  تأذن  قطرية.  عامة  مساهمة  شركة  إلى  البنك 

والتطّور  النمو  من  مزيد  نحو  دخان  لبنك  جديدة  بانطالقة 

نموًا  اإلسالمية  البنوك  أسرع  كأحد  الرائدة  مكانته  وترسيخ 

والمنطقة، وخامس أكبر بنك في قطر، كما ستمنح  في قطر 

المستثمرين فرصة لالستفادة من عوائد النمو المستمر واألداء 

نطمح  والذي  السابقة،  السنوات  في  دخان  بنك  به  تميز  الذي 

إلى مواصلته خالل السنوات القادمة«.

نموًا  اإلسالمية  البنوك  أسرع  من  يعد  دخان  بنك  أن  إلى  ُيشار 

لرقابة  يخضع  مرّخص  بنك  وهو  والمنطقة،  قطر  دولة  في 

مصرف قطر المركزي. يفخر بنك دخان بامتالك أصول تتجاوز 

متنّوعة  محفظة  لعمالئه  ويقّدم  قطري،  ريال  مليار   100 قيمتها 

ومتطّورة من الخدمات المصرفية اإلسالمية الحائزة على جوائز 

مرموقة تشمل خدمات لألفراد والخدمات المصرفية للشركات 

والمعامالت التجارية، والخدمات المصرفية لألعمال والخاصة، 

وإبرام تسهيالت عقارية وخدمات االستثمار وإدارة األصول.

{  الشيخ محمد بن حمد 

{ بنك دخان

الشيخ محمد بن حمد: 
نتوقع إنجاز اإلدراج 

خالل فترة وجيزة

انطالقة جديدة 
نحو مزيد من النمو 

والتطّور في األداء

$ الدوحة

 عقد بنك دخان اجتماع الجمعية العامة التأسيسية عبر تقنية االتصال المرئي 
أمس برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس 

اإلدارة وحضور 90.6 % من المساهمين.

لتمكين قبول بطاقاتها في قطر

»المصرف« يعقد شراكة مع »يونيون باي«

العام  في  الفعاليات  العديد  الستضافة  قطر  تستعد  بينما   

الزوار  من  العديد  الدولة  تستقبل  أن  المتوقع  فمن  المقبل، 

وبما  أخرى.  آسيوية  ودول  الصين  من  القادمين  ذلك  في  بما 

الزوار  من  للعديد  المفضلة  البطاقات  من  هي  باي  يونيون  أن 

التزام  على  ستؤكد  الشراكة  هذه  فإن  الماضي،  العام  في 

الدفع  وتسهيل  نقدي  غير  مجتمع  إلى  بالتحول  المصرف 

البيع  نقاط  أجهزة  جميع  على  باي  يونيون  بطاقات  لحاملي 

التابعة للمصرف.

الخدمات  لمجموعة  العام  المدير  فوزي،  طارق  السيد  وقال 

مع  العمل  »يسعدنا  المصرف:  في  للشركات  المصرفية 

يونيون باي لتوفير المزيد من تقنيات الدفع في قطر، وستلعب 

هذه الشراكة دورًا مهمًا في تعزيز المدفوعات الرقمية في قطر، 

لجميع  وفعالة  وآمنة  متقدمة  دفع  معالجة  خدمات  خالل  من 

حاملي بطاقات يونيون باي، وضمان المدفوعات السلسة عبر 

الحدود«.

لشركة  العام  المدير  يانغ،  جيمس  السيد  قال  جانبه  ومن   

»نحن  األوسط:  الشرق  في   )UPI( إنترناشيونال  باي  يونيون 

فخورون بالتعاون مع المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر 

لتوفير العديد من فرص الدفع لحاملي البطاقات، وخاصة زوار 

من  اقتربنا  قد  نكون  المشترك،  المشروع  هذا  خالل  من  قطر، 

تحقيق تغطية كاملة في قطر لحاملي بطاقات يونيون باي، 

على  المتزايد  الطلب  لتلبية  استراتيجيتنا  مع  يتماشى  بما 

المدفوعات غير التالمسية في جميع أنحاء العالم«.

 يذكر أن يونيون باي إنترناشيونال )UPI(، هي شركة تابعة 

ليونيون باي الصينية، تلتزم بتطوير األعمال التجارية التابعة 

البطاقات  لحاملي  قاعدة  أكبر  توفر  كما  وتعزيزها،  للشركة 

وفعالة  الجودة  عالية  دفع  خدمات  إلى  باإلضافة  العالم،  في 

محلية  خدمات  وتضمن  الحدود،  عبر  وآمنة  التكلفة  حيث  من 

باي  يونيون  بطاقات  حاملي  من  كبيرة  لمجموعة  مريحة 

والتجار في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الحالي، توسعت 

دولة   181 في  تاجر  مليون   67 لتشمل  باي  يونيون  شبكة 

ومنطقة حول العالم، أكثر من نصفها يقبل الدفع عبر الجوال.

فوزي: خطة لتعزيز 
المدفوعات الرقمية

يانغ: UPI تستهدف 
تغطية السوق القطري

 أعلن مصرف قطر اإلسالمي )المصرف(، رائد الصيرفة 
الرقمية في قطر، عن عقد شراكة مع يونيون باي 

إنترناشيونال )UPI ( إحدى أكبر مؤسسات الدفع بالبطاقات 
في العالم، ومقرها الصين. وبموجب هذه الشراكة يسمح 

بقبول بطاقات يونيون باي غير التالمسية على جميع 
أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف اآللي التابعة للمصرف 

في قطر، وتحسين تجربة العمالء الذين يحملون البطاقة.

$ الدوحة

ألعضاء نادي امتياز »القطرية«

جمع واستخدام نقاط »أفيوس« بالسوق الحرة
للخطوط  التابع  االمتياز  نادي  أعلن   

السوق  مع  وبالتعاون  القطرية  الجوية 

 24 من  اعتبارا  بدأ  أنه  القطرية،  الحرة 

االستفادة  إمكانية  توفير   ،2023 يناير 

أو   )Avios( أفيوس  نقاط  جمع  من 

استخدامها من 200 متجٍر في مطار حمد 

المبادرة  هذه  وتعتبر  لألعضاء.  الدولي 

عالم  في  مرة  ألول  تطلق  جديدة  ميزة 

سيمنح  ذلك،  إلى  باإلضافة  الطيران. 

الدوحة  من  المسافرين  األعضاء  جميع 

فور  إضافية   )Avios( افيوس  نقاط 

وسيعكس  لرحلتهم،  الدخول  تسجيل 

الرصيد الجديد في حساب المسافرين 

قبل ساعتين من موعد إقالع رحلتهم.

إلى  المقدمة  الخدمة  هذه  وستمكن 

جميع أعضاء نادي االمتياز من استخدام 

حمد  مطار  في   )Avios( افيوس  نقاط 

الجوائز  من  العديد  على  الحائز  الدولي 

العالمية وذلك بعد أن اصبحت افيوس 

من  كبيرة  مجموعة  لدى  متبعة  عملة 

السوق  في  الفاخرة  العالمية  المتاجر 

أن  ذكره  الجدير  ومن  القطرية.  الحرة 

في  طيران  شركة  أفضل  عمليات  مقر 

مؤخرًا  النقاب  كشف  قد  كان  العالم 

»أورتشارد«  الجديدة  الفنية  عن تحفته 

في  الجديدة  بالتوسعة  المتمثلة 

اجمل  ضّمت  والتي  المسافرين  مبنى 

حديقة  ضمن  العالمية  المتاجر  وأرقى 

في  طبيعية  تحفة  بمثابة  استوائية 

مطار عالمي.

أكبر  السيد  سعادة  قال  جانبه  ومن 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الباكر، 

تم  لقد  القطرية:  الجوية  الخطوط 

لدى  الدائم  المسافر  برنامج  تطوير 

ليتمكن  القطرية  الجوية  الخطوط 

استثنائية  تسوق  تجربة  من  أعضائه 

وتمثل  العالم.  في  نوعها  من  األولى  تعد 

مدى  على  تأكيدًا  الرائدة  المبادرة  هذه 

األفضل  تقديم  على  وعزمنا  التزامنا 

ليحظى  والخدمات  العروض  حيث  من 

تبدأ  سفر  تجربة  بأفضل  المسافرين 

في مطار حمد الدولي. كما نحّث جميع 

العالم  المسافرين عبر أفضل مطار في 

على االستفادة من هذه الفرصة المميزة 

افيوس  نقاط  لكسب  واالستثنائية 

واستخدامها.

عالمية  والء  )Avios(عملة  أفيوس  وتعّد 

للخطوط  التابع  االمتياز  نادي  يعتمدها 

نادي  أعضاء  وتمكن  القطرية  الجوية 

دفع  طرق  من  اإلستفادة  من  اإلمتياز 

استخدام  يمكن  حيث  اعتيادية  غير 

كخيار  النقدية  العملة  مع  افيوس 

السوق  متاجر  في  أو  الجزئي  للدفع 

نادي  أعضاء  وبإمكان  القطرية.  الحرة 

نقاط  جمع  من  عائلتهم  وأفراد  اإلمتيار 

الخطوط  متن  على  السفر  عند  أفيوس 

شركات  إحدى  أو  القطرية  الجوية 

 oneworld طيران تحالف العالم الواحد

القطرية  الناقلة  شركاء  إلى  باإلضافة 

جمع  ويمكن  كما  طيران،  شركات  من 

شركاء   100 من  أكثر  مع  افيوس  نقاط 

العالمات  ذات  الدفع  وبطاقات  عالميين 

التجارية المشتركة.

{ السوق الحرة القطرية 

$ الدوحة

خالل محاضرة حول الدبلوماسية االقتصادية

د. خالد العبد القادر:
 االقتصاد الوطني قوي

مع  بالتعاون  قطر،  غرفة  نظمت 

المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا 

العامة،  للدبلوماسية  كتارا  ومركز 

الدبلوماسية  عنوان  تحت  محاضرة 

المستقبل  وحسابات  االقتصادية 

خالد  الدكتور  قدمها  االقتصادي، 

أستاذ  القادر،  العبد  محمد  شمس 

المالية واالقتصاد، بجامعة قطر.

وشهدت المحاضرة، التي أقيمت بمقر 

قبل  من  كبيًرا  حضوًرا  أمس  الغرفة، 

رجال األعمال والمهتمين.

محمد  شمس  خالد  الدكتور  وقال 

واالقتصاد،  المالية  أستاذ  القادر  العبد 

القطري  االقتصاد  قوة  إن  قطر  بجامعة 

في  الدولة  نفاذ  زيادة  في  ساهمت 

االقتصاد العالمي، فقد استثمرت قطر 

تعزيز  في  الماضية  السنوات  خالل 

حمد  ميناء  خالل  من  التحتية  بنيتها 

المناطق  وبناء  الدولي  حمد  ومطار 

االكتفاء  وتحقيق  واللوجستية  الحرة 

التنافسية  على  قدرتها  عزز  ما  الذاتي، 

اإلقليمية والعالمية.

وأكد أهمية تحقيق التكامل االقتصادي 

دول  تمثله  لما  نظرا  الخليجي، 

على  كبرى  أهمية  من  المجلس 

تمتلكه  ولما  الدولية  التجارة  خريطة 

من قدرات وإمكانات هائلة. 

{ د.خالد شمس العبد القادر

$ الدوحة
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جدل حول قانونية اإلجراءات الجديدة

»مرفأ بيروت« يؤجج الخالفات
بيروت- األناضول- بشكل 

مفاجئ، عادت قضية التحقيق 
بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع 
في 4 أغسطس/  آب 2020، إلى 

الواجهة مع عودة المحقق 
العدلي القاضي طارق بيطار إلى 
عمله بعد توقف دام 13 شهرا.

وجاءت عودة بيطار بموجب 
دراسة قانونية أعدها تتيح 

له استكمال العمل بملف 
التحقيق.

ومنذ اإلثنين، تنشر وسائل 
إعالم لبنانية تسريبات لدراسة 

البيطار القانونية المحتوية 
على ادعاءات بحق متهمين في 

قضية انفجار المرفأ.
واستند البيطار في هذه الدراسة 

إلى اجتهاد قانوني يجيز له 
استئناف التحقيقات ويمنحه 
سلطات واسعة في المالحقة، 

دون الوقوف أمام أي قيد.

اإلعالم  نشرها  التي  البيطار  دراسة  وحسب 

الجهات  قبل  من  نفي  أو  تأكيد  دون  المحلي 

مواعيد  التحقيق  قاضي  »حدد  الرسمية، 

وأرسل  الجدد  عليهم  الُمّدعى  الستجواب 

العامة  النيابة  إلى  التبليغات  مذكرات 

التمييزية ليتم طلبهم إلى التحقيق في فبراير/  

شباط القادم«.

للمحقق  »يمكن  البيطار:  دراسة  وأضافت 

من  األشخاص  جميع  على  يدعي  أن  العدلي 

دون طلب اإلذن من أي إدارة أو وزارة«، كما ذكرت 

المحاكمات  أصول  قانون  من   356 »المادة  أن 

بطبيعة  متعلقا  واحدا  معيارا  أخذت  الجزائية 

المجلس  على  الدعوى  إلحالة  الجرمي  الفعل 

المرتكبين  العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية 

أو  العسكريين  أو  السياسيين  من  كانوا  سواء 

القضائيين«.

الدراسة،  على  بناء  بيطار،  قرر  واإلثنين، 

في  موقوفين   5 سراح  بإطالق  الملف  استئناف 

 8 على  ادعى  بينما  بيروت،  مرفأ  انفجار  قضية 

إبراهيم  عباس  العام  األمن  مدير  بينهم  آخرين 

وفق  صليبا،  طوني  الدولة  أمن  جهاز  ورئيس 

إعالم محلي.

رفض قرار بيطار
لم يتأخر الرد على تحّرك بيطار من قبل النائب 

الذي  عويدات  غسان  القاضي  التمييزي  العام 

بيطار  »كون  وتفصياًل  جملة  القرارات  رفض 

مكفوفة يده عن الملف«.

»نؤكد  لبيطار:  عويدات  وجهها  رسالة  في  وجاء 

يصدر  ولم  القانون  بحكم  مكفوفة  يدكم  بأن 

أو  نقل  أو  ردكم  رفض  أو  بقبول  قرار  أي  لغايته 

عدم نقل الدعوى من أمامكم«.

لبناني  إعالمي  لموقع  بيطار  صّرح  المقابل  في 

استئناف  عن  سيوقفني  أحد  »ال  بالقول: 

مشيرا  سنة«،  من  ألكثر  توّقف  بعد  التحقيق 

للمدعى  االستماع  جلسات  تعيين  »تم  أنه  إلى 

عليهم تباعًا بدءًا من أول فبراير المقبل«.

جدل قانوني
في الوقت الذي يرى خبراء أن بيطار يملك حق 

التمييز  عام  مدعي  اعتبر  تحقيقه،  استكمال 

حديث  في  ماضي،  حاتم  القاضي  السابق 

لألناضول، أن »عودة بيطار الستكمال التحقيق 

األصول  تراعي  ال  فهي  قانونية  غير  خطوة 

القانونية في البالد«.

في المقابل، رأى الصحفي المختص بالشؤون 

بيطار  أن  لألناضول،  دياب  يوسف  القضائية 

»استند إلى مواد واضحة بالقانون في دراسته، 

ومن هنا اعتبرها قانونية«.

والقانوني  الدستوري  الخبير  أكد  جهته  من 

عادل يمين لألناضول، أن »ال جواب حاسم حول 

مستغربة  لكنها  للتحقيق  بيطار  عودة  قانونية 

عن  توقفه  من  سنة  من  أكثر  بعد  أتت  ألنها 

العمل نتيجة طلبات الرد«.

انفجار  في  التحقيق  يصل  لم  اليوم،  وحتى 

التي  الرد  طلبات  بسبب  نتيجة  أي  إلى  المرفأ 

بحق  سابقون(  ووزراء  )نواب  المتهمون  يقدمها 

لتوقف  أدى  ما  البيطار،  طارق  العدلي  المحقق 

التحقيق منذ ديسمبر/  كانون األول 2021.

عاد  )بيطار(  العدلي  »المحقق  أن  يمين،  وذكر 

ليقول إنه خارج نظام الرد في الوقت الذي أوقف 

فالعودة  لذا  لسنة،  به  القيام  عن  وامتنع  عمله 

مستغربة«.

لمحكمة  العامة  »الهيئة  أن  إلى  يمين،  ولفت 

العدليين  التحقيق  قضاة  أن  اعتبرت  التمييز 

يخضعون لطلبات الرد«.

الدولة  شورى  مجلس  رئيس  رأى  بينما، 

»المحقق  أن  صادر،  شكري  القاضي  السابق 

العدلي )بيطار( تصرف بكل حضارة منذ تقديم 

أول طلب رد ضده«.

وأشار صادر في حديث لألناضول، أن »المحقق 

أن  إال  الرد  لطلبات  يخضع  أن  ممكن  العدلي 

كرست  ما  بعد  الموضوع  حول  قائم  الجدل 

المحاكم أنه يخضع لها«.

وتابع أن بيطار »رأى أن هناك سوء نية الستعمال 

الثغرات،  إحدى  الرد  وطلب  القانونية  الثغرات 

كما رأى أنها ُتستعمل لعرقلة التحقيق«.

القرار األخير لمن؟
وسط الجدل القائم، أشار صادر إلى أنه »مقابل 

سيسير  إنه  فيها  يقول  التي  بيطار  دراسة 

أنها  التمييزية  العامة  النيابة  أكدت  بالملف، 

العديمة  التي تعتبر ما بحكم  لن تنفذ قراراته 

الوجود«.

المجلس  هو  بيطار  عمل  يقّيم  »من  أن  وأوضح 

العدلي وليس النيابة العامة«.

أي  تقبل  ال  بيطار  »قرارات  أن  على  صادر  وشدد 

طريق من الطرق بالطعن وفق القانون، وال يمكن 

هذا  إنما  باطلة  قراراته  إن  القول  العامة  للنيابة 

دور المجلس العدلي«.

خوف من القرار
بينما حدد بيطار مواعيد لجلسات االستجواب 

»عدم  أن  دياب  الصحفي  اعتبر  المقبل،  الشهر 

إلى  يؤدي  قد  للتحقيق  عليهم  المدعى  مثول 

يحول  بعدها  بحقهم،  توقيف  مذكرة  إصدار 

إنهاء  ويعلن  العدلي  للمجلس  الملف  بيطار 

التحقيق في القضية«.

القوى  قبل  من  تخوفا  »هناك  أن  إلى  وأشار 

السياسية من صدور القرار الظني في القضية، 

لما قد يحمله من أمور تضرها«.

إخالء السبيل
اإلثنين  بيطار  أصدرها  التي  القرارات  أول 

الماضي، إطالق سراح 5 موقوفين في القضية.

أن  خاصة  لبنانية  إعالم  وسائل  وذكرت 

»الموقوفين هم أحمد الرجب سوري الجنسية، 

نحول  وميشال  أشغال،  متعهد  شبلي  وسليم 

مدير  مرعي  وشفيق  المرفأ،  في  مشاريع  مدير 

العمليات  مدير  حسين  وسامي  الجمارك 

بمنع  قرار  مع  كفالة  دون  من  بالمرفأ  السابق 

السفر«.

القاضي  ذكر  السبيل،  إخالءات  إلى  بالنسبة 

إخالءات  حول  كبير  »الجدل  أن  ماضي،  حاتم 

يتم  لن  كما  تنفذ،  »لن  أنها  معتبرا  السبيل«، 

السير بقرارات بيطار«.

السبيل  أن »طلبات إخالء  من جهته رأى صادر، 

للموقوفين استندت على معاهدات دولية أبرمها 

لبنان تشير إلى أن تعليق البت بقضية المرفأ 

ألكثر من عام يجعل من الموقوف معتقل وليس 

موقوف عادي بالتالي يجب إخالء سبيله فورا«. 

»ألسباب  أنه  إلى  صارد  أشار  ذلك،  على  بناء 

صحي  مشكل  أي  يحصل  ال  ولكي  إنسانية 

للموقوفين قرر بيطار السير بالتحقيق«.

تحركات غاضبة
»التدخالت  بأن  اعتباره  صادر  يخف  لم 

القضاء  في  االنقسامات  إلى  تؤدي  السياسية 

لمعالجة  طريقة  »إيجاد  إلى  داعيا  اللبناني«، 

هذا األمر«.

وهذا ما يتوافق مع كالم دياب الذي قال إن »القوى 

السياسية ممتعضة من إجراءات بيطار«.

وأشار دياب، إلى أن »السير بالتحقيق ممكن أن 

يترك آثارا سلبية في الشارع اللبناني وممكن أن 

يكون هناك ردات فعل غاضبة في حال استكمل 

بيطار اإلجراءات وبرأيي سيستكملها«.

وحسب تقديرات رسمية، فإن االنفجار بالمرفأ 

نحو  يحوي  كان  الذي   12 رقم  العنبر  في  وقع 

شديدة  األمونيوم«  »نترات  مادة  من  طنا   2750
السفن،  إحدى  من  مصادرة  كانت  االنفجار، 

ومخزنة منذ عام 2014.

لبناني   200 من  أكثر  بحياة  االنفجار  وأودى 

 50 بحوالي  وأضر  آخرين،   6500 نحو  وأصاب 

المادية  خسائره  وُقدرت  سكنية  وحدة  ألف 

بقرابة 15 مليار دوالر.

هل تعود األسعار 
النفــــط إلى ارتفـــــاعلمستويات »100« دوالر؟

إسطنبول- األناضول- لم تعد 
أسعار النفط العالمية لتسجل 

مستويات 100 دوالر بالنسبة 
لبرميل برنت، منذ نهاية 

أغسطس/  آب 2022، ألسباب 
صحية واقتصادية وجيوسياسية.

اليوم، عادت بنوك عالمية 
كبرى بقيادة جولدمان ساكس 
ومورغان ستانلي، للحديث عن 
ترجيحات بعودة أسعار النفط 

لمستويات 100 دوالر مجددا بحلول 
الربع الثالث 2023.

 86  -  82 مستويات  بين  حاليا  الخام  النفط  أسعار  وتراوح 

دوالرا بالنسبة لخام برنت، وهي أسعار أعلى من تالك التي 

سجلت نهاية 2022، عند متوسط 78 دوالرا.

الصين.. كلمة السر
القيود  مختلف  رفع  الصين  بدأت  الماضي،  العام  نهاية 

لسياسة  نهاية  في  ومدنها،  مرافقها  جميع  على  الصحية 

كورونا  جائحة  تفشي  منذ  اتبعتها  التي  كوفيد«  »صفر 

نهاية عام 2019.

الرئيسة  المدن  عديد  في  تدريجيا  تدب  الحياة  وبدأت 

السلطات  جانب  من  صارمة،  لقيد  خاضعة  كانت  والتي 

التوريد  سالسل  بدأت  فيما  الفيروس،  لتفشي  منعا 

تستأنف عجلة دورانها.

للنفط  مستورد  أكبر  هي  الطبيعية  الظروف  في  الصين 

ماليين   10.5 يتجاوز  يومي  بمتوسط  العالم،  في  الخام 

 13.5 برميل، وهي ثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 

مليون برميل يوميا.

ويصعد االستهالك لمستوى 14.5 مليون برميل يوميا، وفي 

15 مليون برميل يوميا، بسبب تصديرها  الفترات  بعض 

للمشتقات إلى دول العالم.

الشهور  خالل  تراجع  النفط  على  المحلي  الطلب  لكن، 

وهو  بالمائة،   15 إلى  وصلت  بنسبة  الماضية،  الخمسة 

تراجع أثر سلبا على أسعار الخام العالمية.

وأمام إلغاء سياسة »صفر كوفيد«، يستعد النفط لتحقيق 

شهدت  التداول  من  أخرى  مضطربة  فترة  بعد  قوي  تقدم 

وتلك  الصحية،  التداعيات  بسبب  األسعار  انخفاض 

المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

ويمكن أن ترتفع أسعار النفط بسهولة إلى ما فوق 100 دوالر 

للبرميل هذا العام، حيث يمكن أن تواجه اإلمدادات الضيقة 

االستهالك  زيادة  بسبب  التحديات  من  مزيدا  بالفعل 

الصيني. مطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة أنباء بلومبرغ، 

 ،Global X Management عن روهان ريدي مدير األبحاث في

على  الطلب  من  كبيرة  كمية  تضيف  قد  الصين  إن  قوله 

الخام، مما يساعد على رفع األسعار إلى 110 دوالرات. وقال 

عن  »أوبك«  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  إحجام  إن 

زيادة اإلنتاج، واحتمال أن يكون االحتياطي الفيدرالي أكثر 

تشاؤما من العوامل الدافعة الصاعدة للنفط«.

إلى  تؤشر   ،2023 األول  النصف  خالل  الترجيحات  لكن 

الصعودي  االتجاه  في  أسعارها،  في  التقلبات  استمرار 

والهبوط على حد سواء.

 الضغط القادم من الغرب
واعتبارا من 5 فبراير/  شباط المقبل، تدخل مرحلة جديدة 

من العقوبات األوروبية على النفط الروسي، تتمثل بحظر 

االتحاد  دول  معظم  إلى  بحرا  المنقولة  المشتقات  واردات 

األوروبي. هذا القرار، من شأنه في مرحلة ما أن يدفع روسيا 

إلى تقليص اإلنتاج لمواءمة الطلب الفعلي باإلنتاج، بينما 

من  حاجتها  لتلبية  أخرى  أسواق  عن  التكتل  دول  تبحث 

الوقود.

سوق  إرباك  نحو  يدفع  قد  أوروبا،  شرق  في  التصعيد  هذا 

صعودا  األسعار  تدفع  صدمة  لمرحلة  تصل  وربما  النفط، 

على مستوى العالم.

عن  األوروبيين  تراجع  على  مؤشرات  أية  هناك  تبدو  وال 

عدم  مع  خاصة  الروسي،  الوقود  أو  النفط  ضد  عقوباتهم 

وجود أية حلول في األفق لنهاية الحرب الروسية األوكرانية.

العالم،  في  الخام  للنفط  منتج  أكبر  ثالث  هي  روسيا 

11 مليون برميل يوميا، وتصدر  بالوضع الطبيعي، وتنتج 

قرابة 5 ماليين برميل خام يوميا، ونحو 3 ماليين برميل من 

المشتقات يوميا.

أمام هذه المعطيات، إلى جانب ضعف االستثمار العالمي 

تصل  قد  الطبيعي(،  والغاز  )النفط  التقليدية  الطاقة  في 

أغسطس  منذ  األولى  للمرة  خانات   3 إلى  مجددا  باألسعار 

.2022



في األول من يناير 2023، تولت جنوب 

أفريقيا منصب رئيس مجموعة »بريكس« 

لعام 2023 وتتوقع استضافة قمة البريكس 

الخامسة عشرة لرؤساء الدول والحكومات 

خالل أغسطس 2023.

»بريكس« هو اختصار لمجموعة نافذة 

لبعض االقتصادات الناشئة والصاعدة في 

العالم، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين 

وجنوب أفريقيا.

تضـم دول البريكـس الخمـس ما يـقـرب مـن 

40 % من سكـان العالـم، و30 % مـن مساحــة 
اليابـسـة، و18 % من التجارة العالمية، 

و25 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 

االسمي. وصلت مساهمتهم الجماعية في 

النمو االقتصادي العالمي على مدى العقد 

الماضي إلى ما يقرب من 50 %، مما يجعل 

هذه المجموعة من الدول قوة رائدة في 

التنمية االقتصادية العالمية.

تهدف »بريكس« إلى تعزيز السالم واألمن 

من أجل نظام عالمي عادل متعدد األقطاب 

قائم على سيادة القانون الدولي والمساواة 

واالحترام المتبادل والتعاون والعمل المنسق 

واتخاذ القرارات الجماعية لجميع الدول.

لم تعزز مجموعة البريكس فقط صوت 

األسواق الناشئة والبلدان النامية في العالم، 

بل رسخت نفسها أيًضا كمنصة مهمة 

لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب. وقد تم 

االعتراف بتعاون بريكس على نطاق واسع 

من قبل الدول النامية، ومكانتها ودورها في 

اآلليات المتعددة األطراف مثل األمم المتحدة 

ومجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق 

النقد الدولي.

و في خضم األزمة االقتصادية العالمية 

الحالية التي أعقبت كوفيد - 19، تتطلع 

العديد من دول العالم إلى الدول األعضاء في 

البريكس باعتبارها قاطرات جديدة للنمو 

االقتصادي العالمي ولتوفير زخم متجدد 

للتعاون االقتصادي العالمي. على سبيل 

المثال، عملت تجارة واستثمار دول البريكس 

مع البلدان منخفضة الدخل بمثابة بديل 

للجهات المالية التقليدية ونظام دعم رئيسي 

في أعقاب األزمة المالية العالمية.

خالل فترة رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة 

بريكس، اعتمدت موضوع: »بريكس 

وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع 

المتبادل، والتنمية المستدامة والتعددية 

الشاملة«.

عكس الموضوع قيمة مجموعة بريكس 

كشراكة بين األسواق الناشئة والبلدان 

النامية الرائدة لتوفير القيادة والزخم 

نحو النمو العالمي والتنمية المستدامة 

والمشاركة الهادفة والمتساوية للجنوب 

العالمي في النظام العالمي. كما تشدد على 

الحاجة إلى إعادة هيكلة الهيكل السياسي 

واالقتصادي والمالي العالمي ليكون أكثر 

إنصاًفا وتوازًنا وتمثياًل.

 تتوافق عضوية جنوب إفريقيا في بريكس 

مع أهداف سياستها الخارجية المتمثلة 

في تعزيز العالقات بين الجنوب والجنوب 

خاصة في سياق العالقات الدولية والتعاون 

بين دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية - 

المعروفة مجتمعة باسم دول الجنوب.

إن الدور اإليجابي الذي تلعبه جنوب أفريقيا 

في هياكل الحوكمة العالمية باإلضافة 

إلى موقعها داخل منظمات الجنوب، وال 

سيما االتحاد األفريقي )AU(، ومجموعة الـ

G77 ) )G77 والصين وحركة عدم االنحياز 
)NAM( يحظى بالتقدير من جانب مجموعة 

البريكس وغيرها من شركاء متشابهين في 

التفكير.

تعد جنوب إفريقيا أيًضا الدولة األفريقية 

الوحيدة الممثلة في مجموعة العشرين 

)G20(، والتي أصبحت مؤسسة مهمة في 

إصالح هيكل الحوكمة المالية واالقتصادية 

العالمية.

على مدى السنوات الـ 16 الماضية منذ إنشاء 

البريكس، تم توطيد أسس التعاون وتم 

توسيع مجاالت التعاون.

أصبحت مجموعة بريكس إطاًرا شاماًل 

ومتعدد المستويات، حيث تلعب قمة 

بريكس دوًرا رائًدا، بدعم من اجتماعات 

وزراء خارجية دول البريكس واجتماعات 

مستشاري األمن القومي، وتنفذ تعاوًنا 

عملًيا في عشرات المجاالت، مثل االقتصاد 

والتجارة، والتمويل، والعلوم والتكنولوجيا، 

والصناعة، والزراعة، والثقافة، والتعليم، 

والصحة، ومراكز الفكر، والمدن الصديقة.

و مع تعاظم قوة الدول الخمس، تعمق تعاون 

بريكس وأصبح أكثر واقعية. تجاوز تأثير 

تعاون بريكس الدول الخمس وأصبح قوة 

بناءة لتعزيز النمو االقتصادي العالمي، 

وتحسين الحوكمة العالمية، وتعزيز 

الديمقراطية في العالقات الدولية.

موضوع جنوب أفريقيا لعام 2023 هو 

»بريكس وأفريقيا: الشراكة من أجل النمو 

المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية 

الشاملة«. وإدراج الجنوب العالمي في النظام 

العالمي.

وتلخص األولويات التالية الموضوع:

أواًل، إقامة شراكة من أجل انتقال عادل 

ومنصف

ثانيًا، تحويل التعليم وتنمية المهارات من 

أجل المستقبل

ثالًثا، فتح الفرص من خالل اتفاقية التجارة 

الحرة القارية األفريقية

رابًعا، تعزيز االنتعاش االجتماعي 

واالقتصادي بعد الوباء وتحقيق خطة 

التنمية المستدامة لعام 2030.

أخيًرا، تعزيز التعددية، بما في ذلك العمل 

من أجل إصالح حقيقي لمؤسسات الحوكمة 

العالمية وتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في 

عمليات السالم.

دون المساومة على الرؤية المشتركة 

لنظام سياسي واقتصادي ومالي عالمي 

أكثر إنصاًفا وتوازًنا وعداًل وتمثياًل، ستبني 

مجموعة بريكس على إنجازات اإلصالح 

األخيرة- سيحدد اإلصالحات التي يمكن 

تحقيقها وذات المغزى والوقت التي يمكن 

تحقيقها تحت ضغط الصوت الجماعي 

والتأثير.. تدرك جنوب إفريقيا أهمية 

معالجة تهميش المرأة في عمليات السالم 

حيث ال يمكن تحقيق السالم الدائم واألمن 

والتنمية المستدامة دون إشراك المرأة في 

حل النزاعات وكذلك في إعادة اإلعمار بعد 

الصراع.

إن تصاعد وتيرة االحتجاجات والمطالب االجتماعية في أوروبا 

اليوم تؤشر على تحوالت عميقة، قد تشهدها القارة فيما 

يتعلق ببنيتها السياسية الداخلية ثم عالقاتها الخارجية. ال 

تعود أسباب األزمة إلى الحرب األوكرانية- الروسية فقط وال 

إلى أزمة كورونا قبلها بل إن أسباب األزمة حاضرة في عمق 

األسس المكونة للبناء األوروبي.

اليوم تجد أوروبا نفسها في مواجهة الجيش الروسي في 

حرب ُفرضت على دول االتحاد التي فشلت في استباق األزمة 

ومنع اندالع الحرب. من جهة مقابلة يرى عدد من المحللين 

أن الواليات المتحدة األميركية هي من يعمل على إطالة أمد 

الحرب؛ بهدف استنزاف االقتصاد الروسي من جهة وإنهاك 

االقتصاديات األوروبية لتبقى مرتبطة كما كانت منذ الحرب 

العالمية الثانية بالقوة األميركية.

لكن األمر اليوم لم يعد متعلقا باألسباب الخارجية وبموازين 

القوى الدولية، بل هو نابع أساسا من الداخل األوروبي أزماته 

االقتصادية التي أدت في عدد من دول االتحاد إلى صعود قوى 

اليمين المتطرف. ال يجب أن ننسى أن أزمات شبيهة بهذه 

قد أدت في بدايات القرن الماضي إلى صعود القوى الفاشية 

والنازية العائدة بقوة إلى الساحة األوروبية بمعنى أن 

تجدد الهزات البنيوية قد تؤدي إلى تغير كبير في الخريطة 

السياسية.

في هذا اإلطار يتنزل مشروع إحياء التقارب الفرنسي األلماني 

لمنع مزيد الفجوة بين دول االتحاد خاصة مع رغبة دول 

جديدة في االلتحاق به مثل فلندا والسويد على وقع القصف 

الروسي ألوكرانيا. بناء عليه فإن األزمات االجتماعية الهيكلية 

في بنية االتحاد تكون عادة أخطر وأعمق تأثيرا من األزمات 

السياسية التي ليست في الحقيقة سوى رجع صدى للهزات 

االجتماعية. هذا الواقع الجديد الذي نجم عن تصدعات 

صامتة في بنية الهيكل األوروبي حتى قبل خروج بريطانيا 

منه هو الذي يؤشر على تحوالت ستؤدي إما إلى فرض هيكلية 

جديدة على الدول األعضاء أو نهاية الشكل الحالي للوحدة 

األوروبية.

إن أخطر ما قد يواجه هذه المرحلة االنتقالية إنما يتمثل في 

العودة القوية ألحزاب أقصى اليمين وهي األحزاب التي جعلت 

من محاربة البناء األوروبي أحد أهم ركائزها إضافة إلى 

تشجيع التعويل على الهيكل القومي الداخلي بدل الركض 

وراء سراب الوحد،ة التي لم يستفد منها إال رأس المال.

هذه التحوالت الداخلية ستلقي حتما بظاللها على العالقات 

األوروبية - العربية، وهو األمر الذي يفرض على القوى العربية 

الصاعدة التعويل على الشراكات البينية مع دول االتحاد كل 

على حدة؛ بدل مواجهة التجمع األوروبي بقوته الضاربة.

el
ie

sa
lib

a1
@

gm
ai

l.c
om

آراء وقضايا

15السنة )28( - الخميس 4 من رجب  1444هـ الموافق 26 يناير 2023م العدد )10006(آراء وقضايا

جاءت محادثات حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى وأخيه 

جاللة الملك عبدالله الثاني ابن 

الحسين ملك المملكة األردنية 

الهاشمية الشقيقة، لتؤكد 

على عمق العالقات بين بلدينا 

الشقيقين من جهة، وعلى أهمية 

التعاون والتنسيق في ظل 

الظروف والتطورات الراهنة التي 

تشهدها المنطقة العربية على 

أكثر من صعيد من جهة أخرى.

تتميز العالقات الثنائية بين دولة 

قطر والمملكة األردنية الهاشمية 

تاريخيًا باألخوة الممزوجة 

باالحترام المتبادل والحرص 

المشترك على تنميتها واالرتقاء 

بها، بفضل توجيهات حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى وأخيه جاللة الملك عبد 

الله الثاني ملك المملكة األردنية 

الهاشمية، وقد شهدت العالقات 

الثنائية بين بلدينا الشقيقين 

منذ انطالق التمثيل الدبلوماسي 

بينهما على مستوى السفراء 

عام 1972 تطورا ونموا ملحوظًا 

في كافة المجاالت، بفضل 

الرؤى الحكيمة للقيادتين، وبما 

يخدم قضايا األمن واالستقرار في 

المنطقة، كما شهدت دولة قطر 

والمملكة األردنية الهاشمية على 

مر السنين زخمًا في الزيارات 

الرسمية المتبادلة للوزراء وكبار 

المسؤولين نتج عنها توقيع 

عدد من االتفاقيات الثنائية 

ومذكرات التفاهم التي تعزز 

العالقات الثنائية القوية بين 

البلدين الشقيقين وعلى كافة 

األصعدة السياسية واالقتصادية 

والعمالية. 

ويتشاطر البلدان الموقف 

المبدئي والثابت من قضية 

العرب األولى، القضية 

الفلسطينية، لجهة حرصهما 

على تمكين الشعب الفلسطيني 

الشقيق من إقامة دولته 

المستقلة على حدود عام »1967« 

وعاصمتها القدس الشريف، 

كما يتشاطران الحرص 

الكبير واألكيد على توحيد 

الصف العربي لما فيه خير 

دولنا وشعوبنا وتحقيق األمن 

واالستقرار للجميع.

عالقات عميقة

أوروبا في عين العاصفة

محمد هنيد
استاذ محاضر بجامعة السوربون

ملف الفساد 
في الكيان اإلسرائيلي

قوبل القرار الصادر يوم 18 يناير/  كانون 

الثاني الحالي عن المحكمة العليا في 

إسرائيل، الذي سّبب إقالة رئيس حزب 

شاس لليهود األرثوذكس الشرقيين، 

أرييه درعي من منصبه وزيرًا للداخلية 

والصحة في حكومة بنيامين نتانياهو 

السادسة، بعد أن قضى بأن »تعيينه غير 

معقول إلى أقصى حّد«، من جّراء إداناته 

الجنائية المتكّررة، التي كان جديدها 

أخيرًا إدانته بتهمة االحتيال الضريبي في 

عام 2022، بردود فعل متعّددة، لعّل أبرزها 

التي جزمت بأن إسرائيل باتت منذ عدة 

أعوام دولة فاسدة؛ نظرًا إلى أنه من ناحية 

التعريف األكثر تداواًل، فإن الدولة الفاسدة 

ليست التي ينخرها الفساد فحسب، بل 

باألساس التي تتماشى مع الفساد وتسّلم 

به، وال تحّرك ساكنًا لمحاربته.

ومن يتابع ملف الفساد في الكيان 

اإلسرائيلي، يجد أن األعوام األخيرة شهدت 

ذروة في فساد الواقفين على رأس النظام 

فيها. على سبيل المثال، منذ 1996 لم 

يكن رئيس حكومة واحد إال ارتبط اسمه 

ق معه بشأنها، ومن  بقضايا فساد، وُحقِّ

بينهم إيهود أولمرت، أّدت التحقيقات إلى 

تقديمه إلى المحاكمة وسجنه، فيما 

أفلت رئيس الحكومة الذي سبقه في هذا 

المنصب، أريئيل شارون، من الئحة اتهام 

إثر سقوطه على فراش المرض في غيبوبٍة 

تامٍة انتهت بموته،وفي سياق جرٍد سريٍع، 

يتبّين أن رئيَسي دولة سابَقين اضطرا 

إلى تقليص واليتيهما أو تجميدهما: 

األول عيزر وايزمان، بسبب قضايا فساد، 

والثاني موشيه كاتساف بسبب قضايا 

أخالقية حكم عليه بسببها بالسجن 

سبعة أعوام. 

ثّمة عوامل كثيرة لتعاظم الفساد 

في إسرائيل، وباالرتباط تحديدًا 

بالتسعينيات ال بّد من اإلشارة إلى اتباع 

طريقة االنتخابات المباشرة لرئيس 

الحكومة التي ألغيت الحقًا، واتباع 

االنتخابات التمهيدية )برايمريز( لقوائم 

المرّشحين في معظم األحزاب، وأسهم 

تضافر هذين العاملين في زيادة تبعية 

السياسيين للتبّرعات المالية.

أنطوان شلحت

كاتب وباحث فلسطيني

من قريب

العربي الجديد

جنوب أفريقيا تتولى رئاسة »بريكس«

السفير غالم حسين أسمال
سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى دولة قطر

قمة بريكس تلعب 
دورا رائدا وتنفذ 
تعاونا عمليا في 

عشرات المجاالت مثل 
االقتصاد والتجارة 
والصناعة والزراعة
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السوداني: العراق لم يعد بحاجة
 لقوات أجنبية قتالية بل استشارية

رئيسة بيرو تدعو إلى »هدنة وطنية«

إسطنبول- األناضول- كشف رئيس 

السوداني،  شياع  محمد  العراق  وزراء 

العالقة  لمراجعة  بحاجة  بالده  أن 

عدم  ظل  في  الدولي،  التحالف  مع 

بل  أجنبية  قتالية  قوات  إلى  حاجتها 

استشارية.

نشرته  للسوداني  مقال  في  ذلك  جاء 

)واع(  العراقية  األنباء  وكالة  من  كل 

أمس،  الفرنسية  لوموند  وصحيفة 

عشية زيارته إلى باريس الخميس.

في  ترغب  بالده  إن  السوداني  وقال 

ترسيخ التعاون العسكري واألمني مع 

الفرنسي، »تناغما مع هدفنا  الجانب 

في رفع قدرات قواتنا األمنية القتالية، 

وهي اآلن تحقق تلك الغاية«.

العراق  وأضاف أن هذا الوضع »يجعل 

لقوات قتالية أجنبية،  في غير حاجة 

احتياجات  لسد  استشارية  قوات  بل 

قواتنا من التدريب والتجهيز«.

أننا  يعني  »وهذا  يقول:  ومضى 

العالقة  مراجعة  إلى  دائمة  بحاجة 

خريطة  ورسم  الدولي  التحالف  مع 

التطور  ظل  في  المستقبلي  التعاون 

لقواتنا  القتالية  القدرات  في  الدائم 

بعد  المقال  هذا  ويأتي  المسلحة«. 

حديثه  خالل  السوداني  دفاع  من  أيام 

جورنال«،  ستريت  »وول  لصحيفة 

عن وجود قوات أميركية في بالده، ولم 

يحدد جدوال زمنيا النسحابها، مؤكدا 

أهميتها في مكافحة تنظيم »داعش«.

بيرو  رئيسة  جددت  قنا-  ليما- 

هدنة  إلى  دعوتها  بولوارتي،  دينا 

بين  حوار  بإجراء  للسماح  وطنية 

وممثلي  السياسيين  الفرقاء  مختلف 

حدة  تصاعد  وسط  المتظاهرين، 

االحتجاجات المطالبة باستقالتها. 

تصريحات  في  بولوارتي  ودعت 

تسمح  وطنية  هدنة  إلى  صحفية 

بإجراء حوار وتحديد خطة عمل لكل 

الدعوة  من  أكّل  »لن  وقالت  منطقة.. 

إلى الحوار والسالم والوحدة«.

 وأكدت أنها على ثقة من أن الكونغرس 

سيوافق في فبراير المقبل على تقديم 

أبريل  في  المقررة  االنتخابات  موعد 

تحل  لن  استقالتها  أن  وذكرت   .2024
»سأذهب  وقالت  العنف،  وتنهي  األزمة 

عامة...  انتخابات  إلى  ندعو  حالما 

ليس لدي أي نية للبقاء في السلطة«.

ديسمبر  مطلع  منذ  بيرو،  وتشهد 

احتجاجية  مظاهرات  الماضي، 

أسفرت عن مقتل العشرات، ويطالب 

مبكرة  انتخابات  بإجراء  المتظاهرون 

بيدرو  السابق  الرئيس  سراح  وإطالق 

دينا  الرئيسة  وتنحي  كاستيلو، 

وإجراء  الكونغرس  وإغالق  بولوارتي 

تعديالت على الدستور.

ألمانيا ترسل دبابات »ليوبارد 2« إلى كييف

أوكرانيا تسحب قواتها من »سوليدار«

كييف،  أكدت   - األناضول  كييف- 

سوليدار  من  قواتها  انسحاب  أمس، 

بعد أسبوعين تقريًبا من إعالن روسيا 

استيالءها على المدينة الواقعة بإقليم 

دونباس شرقي أوكرانيا.

متحدث  تشيريفاتي،  سيرغي  وقال 

للجيش  الشرقية  المجموعة 

العامة،  اإلذاعة  لهيئة  األوكراني، 

حياة  »إنقاذ  بهدف  القرار  اتخاذ  تم 

مهمتها  قواتنا  أنجزت  أن  بعد  األفراد 

الرئيسية في المدينة«.

وأوضح المسؤول األوكراني قائال: »لقد 

منعنا العدو من اختراق قواتنا بشكل 

منهجي في اتجاه دونيتسك«.

يتم  »لم  أنه  إلى  تشيريفاتي  وأشار 

في  أوكراني  جندي  أي  على  القبض 

المنطقة في إطار جهود القوات الرامية 

لتجنب الحصار«.

برلين  لدى  الروسي  السفير  واعتبر 

قرار  أن  أمس،  نيتشايف،  سيرغي 

إلى  ليوبارد2  دبابات  إرسال  ألمانيا 

ويرتقي  للغاية«  »خطير  أوكرانيا 

بالحرب إلى مستوى جديد.

موقع  نشره  بيان  في  نيتشايف  وقال 

للغاية  الخطير  القرار  »هذا  السفارة: 

من  جديد  مستوى  إلى  الصراع  ينقل 

تصريحات  مع  ويتعارض  المواجهة، 

رغبة  عدم  بشأن  األلمان  الساسة 

بالدهم في التورط بالصراع«.

هذه  أن  الروسي  السفير  وأضاف 

وأقرب  ألمانيا  أن  أظهرت  الخطوة 

بحل  مهتمين  ليسوا  حلفائها 

وقت  وفي  أوكرانيا.  في  دبلوماسي 

إرسال  عزمها  ألمانيا  أعلنت  سابق، 

 »2 »ليوبارد  طراز  من  قتالية  دبابة   14
الحكومة  متحدث  وقال  أوكرانيا،  إلى 

إن  بيان،  في  هيبيستريت  ستيفن 

بالتنسيق  اتخاذها  »تم  الخطوة 

أن  مضيفا  الدوليين«،  الشركاء  مع 

لكتيبتين  سريع  »تشكيل  هدفها 

دبابات  بينها  ألوكرانيا  الدبابات  من 

هيبيستريت  وأوضح   .»2 ليوبارد 

لحلفائها  أيضا  ستسمح  ألمانيا  أن 

بتصدير دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

أوالف  األلماني  المستشار  وأعلن 

هو  ما  تفعل  ألمانيا  أن  شولتس 

خالل  من  أوكرانيا  لدعم  »ضروري« 

ليوبارد  دبابات  إرسال  على  الموافقة 

لكنها تريد منع »تصعيد« النزاع الذي 

روسيا  بين  حرب  اندالع  إلى  يؤدي  قد 

وحلف شمال األطلسي.

أمام  األلماني  المستشار  وأكد 

الموافقة  إعطائه  بعيد  البوندستاغ 

على تسليم دبابات ليوبارد إلى كييف 

وممكن  ضروري  هو  ما  نفعل  »نحن 

لدعم أوكرانيا، لكننا في الوقت نفسه 

حرب  باتجاه  الحرب،  تصعيد  نمنع 

بين روسيا وحلف الناتو«.

الصومال.. مقتل »50« عنصرا من »الشباب«
نور جيدي- األناضول- أعلن الجيش 

 50 مقتل  األربعاء،  الصومالي، 

عنصرا من حركة الشباب في عملية 

عن  أسفرت  وجوية  برية  عسكرية 

وسط  جلمدغ  والية  في  بلدة  استعادة 

البالد. 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد 

العقيد  الصومالية،  المشاة  قوات 

التليفزيون  إلى  بيحي  تهليل  محمد 

إن  بيحي  العقيد  وقال  الحكومي. 

مع  بالتعاون  الصومالي  الجيش 

الحلفاء الدوليين نفذ عملية عسكرية 

مدينة  من  بالقرب  »ميرون«  بلدة  في 

حررطيري الساحلية في والية جلمدغ 

الجيش  أن  وأضاف  البالد.   وسط 

قبضة  من  البلدة  استعادة  من  تمكن 

عناصر  من   50 وقتل  اإلرهابيين، 

الحركة خالل العملية العسكرية.

بـ»الشركاء  قصده  الوزير  يحدد  ولم 

الصومالي  الجيش  أن  إال  الدوليين« 

 2022 تموز  يوليو/  في  أطلق  أن  سبق 

البالد  وسط  لتحرير  عسكرية  عملية 

من عناصر الحركة بدعم جوي تنفذه 

في  األميركية  العسكرية  القيادة 

كشف  جهته،  من  »أفريكوم«.  إفريقيا 

الخاصة  القوات  من   »16 »الفرقة  قائد 

عبد  أحمد  المقدم  للجيش  التابعة 

»صوت  إلذاعة  تصريح  في  نور  الله 

التي  العملية  إن  الحكومية«  الجيش 

جوية  غارة  رافقتها  البلدة  شهدت 

الشباب،  مقاتلي  عناصر  استهدفت 

كما  التفاصيل.   من  مزيد  دون 

وزير  عن  الحكومي  التليفزيون  نقل 

قوله،  أويس،  داود  الصومالي  اإلعالم 

الشباب  قتلى  حصيلة  إن  األربعاء، 

األسبوع  في  الجيش  عمليات  خالل 

حركة  من  قتيال   323 بلغت  الماضي، 

الشباب.

الجيش اإلسرائيلي يهدم »8« منازل بالضفة

شهيدان وإصابات بالضفة والقدس
القدس المحتلة- وكاالت- 

استشهد فلسطينيان 
أمس، برصاص االحتالل 

اإلسرائيلي في كل من 
الضفة الغربية المحلتية 

والقدس، وذلك في إطار 
مسلسل اعتداءات يومية 

تنفذه قوات االحتالل 
بحق الفلسطينيين.

ففي قلقيلية، شمال 
الضفة، استشهد شاب 

فلسطيني برصاص 
االحتالل، ظهر األربعاء، 

بعد إطالق النار عليه قرب 
قلقيلية، شمال الضفة 
الغربية، بزعم محاولته 

تنفيذ عملية طعن.

الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وقالت 

عارف  الناصر  عبد  عارف  الشاب  إن 

لحلوح »22 عاما« استشهد برصاص 

االحتالل، قرب قلقيلية.

بأن  صحفية  مصادر  وأفادت 

على  النار  أطلق  االحتالل  جيش 

مستوطنة  قرب  فلسطيني  شاب 

أراٍض  على  المقامة  »كدوميم« 

قلقيلية،  مدينة  شرقي  فلسطينية 

طعن  عملية  تنفيذ  محاولة  بدعوى 

في المكان.

استشهد  المحتلة،  القدس  وفي 

علي  محمد  علي  محمد  الفتى 

متأثرا  األربعاء،  مساء  عاما(،   17(

بإصابته برصاص االحتالل بالصدر 

في مخيم شعفاط.

قوات  أن  محلية،  مصادر  وذكرت 

احتجزت  اإلسرائيلي،  االحتالل 

عقب  علي،  محمد  الفتى  جثمان 

نقله إلى مستشفى هداسا بالقدس 

المحتلة، ورفضت تسليمه لعائلته، 

في  الصوت  مكبرات  أعلنت  فيما 

مخيم شعفاط الحداد مدة ثالثة أيام 

على روح الشهيد.

أصيب  أيضا،  شعفاط  مخيم  وفي 

األربعاء،  حرجة،  بجروح  شاب 

مخيم  في  االحتالل  جنود  برصاص 

شعفاط شمال شرق القدس.

الشاب  أن  الصحة،  وزارة  وذكرت 

منطقة  في  الحي  بالرصاص  أصيب 

الصدر، ووصفت حالته بالحرجة.

جنود  أن  فيديو،  شريط  وأظهر 

بعد  الشاب  على  اعتدوا  االحتالل 

إصابته، حيث قاموا بتمزيق مالبسه 

مواطنون  ينقله  أن  قبل  وتفتيشه، 

نقل  والذي  الطبي،  عناتا  مركز  إلى 

من هناك بمركبة إسعاف إلى إحدى 

الجنود  اعتدى  كما  المستشفيات، 

على المسعفين.

من جهة أخرى اعتقلت قوات االحتالل 

اإلسرائيلي أمس 6 فلسطينيين من 

الغربية،  بالضفة  متفرقة  مناطق 

فيما اقتحم مستوطنون وعناصر من 

األقصى  المسجد  االحتالل  شرطة 

المبارك والمصلى المرواني.

الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكرت   

اعتقلت  االحتالل  قوات  أن  »وفا« 

أمر  بيت  بلدة  من  شقيقين 

بمحافظة الخليل، وشابين من بيت 

وشابين  محرر،  أسير  أحدهما  لحم 

آخرين من بلدة سلواد شرق رام الله.

عشرات  اقتحم  ذاته،  الوقت  وفي   

شرطة  من  وعناصر  المستوطنين 

المسجد  اإلسرائيلي  االحتالل 

والمصلى  المبارك،  األقصى 

المرواني.

بأن  »وفا«  لـ  محلية  مصادر  وأفادت   

اقتحموا  المستوطنين  عشرات 

باب  جهة  من  األقصى  باحات 

المغاربة، بحراسة مشددة من قوات 

االحتالل، على شكل مجموعات، وأدوا 

شعارات  ورددوا  تلمودية،  صلوات 

أن  إلى  المصلين،  أمام  عنصرية 

غادروه من جهة باب السلسلة.

الجيش  هدم  اآلخر  الجانب  على 

منازل   8 أمس،  اإلسرائيلي، 

فلسطينية بالضفة الغربية بدعوى 

»البناء دون ترخيص«.

وتم عملية الهدم بحسب شهود عيان، 

في  االستيطان،  مقاومة  في  وناشط 

قرية الديوك التحتا بمحافظة أريحا 

بمحافظة  ماعين  وقرية  )شرق(، 

الخليل )جنوب(.

قوة  إن  لألناضول،  عيان  شهود  وقال 

الديوك  قرية  داهمت  إسرائيلية 

شرقي  أريحا  بمحافظة  التحتا 

جرافات  برفقة  الغربية  الضفة 

بدعوى  منازل   6 وهدمت  عسكرية، 

»البناء دون ترخيص«.

مأهولة  المنازل  أن  الشهود  وأضاف 

بالسكان.

وفي جنوبي الضفة، هدمت جرافات 

قرية  في  اثنين  منزلين  إسرائيلية 

ماعين جنوبي الخليل بذات الذريعة 

لجنة  منسق  العمور،  فؤاد  بحسب 

»الحماية والصمود« جنوبي الخليل 

)غير حكومية(.

»قوة  إن  لألناضول  العمور  وقال 

ماعين  قرية  اقتحمت  إسرائيلية 

دون  البناء  بدعوى  منزلين  وهدمت 

ترخيص.

البناء  اإلسرائيلية  السلطات  وتمنع 

المناطق  في  األراضي  استصالح  أو 

والتي  تراخيص،  المصنفة«ج»دون 

ُيعد من شبه المستحيل الحصول 

عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

اإلسرائيلي،،  الكنيست  وأعلن 

الضفة  في  الطوارئ  قانون  تمديد 

الغربية لمدة 5 سنوات إضافية.

في  اإلسرائيلي،  الكنيست  وقال 

عليه  حصلت  مكتوب  تصريح 

العامة  الهيئة  األناضول:«صادقت 

والثالثة  الثانية  بالقراءة  للكنيست 

تمديد  قانون  اقتراح  على  )الثالثاء( 

الطوارئ  حالة  لوائح  في  العمل 

)بالضفة(.

بالقراءة  االقتراح  »أيد  وأضاف: 

مقابل  بالكنيست  عضوا   39 الثالثة 

معارضة 12«.

اإلسرائيلية  الحكومة  وكانت 

القانون  تمرير  في  أخفقت  السابقة 

ما أدى إلى سقوطها.

{ السلطات اإلسرائيلية تهدم منزال فلسطينيا بمخيم شعفاط 

السويد: ملتزمون بمذكرة التفاهماستعادة قرية وسط البالد
 الثالثية مع تركيا وفنلندا

بروكسل- األناضول- قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون، إن ستوكهولم 

ملتزمة بمذكرة التفاهم الثالثية المبرمة مع تركيا، بغية انضمام بالده وفنلندا 

إلى حلف شمال األطلسي.

وقدم جونسون، شرحا في اللجنة الفرعية لألمن والدفاع بالبرلمان األوروبي حول 

أولويات بالده في رئاسة االتحاد األوروبي بالعاصمة بروكسل.

وفي نهاية العرض التقديمي، أجاب جونسون على أسئلة صحفيي بالده، فيما 

تجنب الرد على أسئلة مراسل األناضول بخصوص حرق القرآن في ستوكهولم.

وتطرق جونسون في معرض إجاباته إلى ملف عضوية بالده إلى حلف الناتو، 

حيث أفاد أن السويد تواصل االلتزام بمذكرة التفاهم الثالثية مع تركيا وفنلندا.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم 

بشأن انضمام البلدين األخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما باالستجابة لمطالب 

أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة اإلرهاب.

ولفت إلى استمرار االتفاقيات العسكرية بين بالده والناتو، مضيفا »كان من 

المقرر أن أجري مقابلة مع وزير الدفاع التركي )خلوصي أكار( قريبا لكن تم إلغاء 

ذلك، وأرجو أن نرجع لعقد اللقاءات مجددا«.

وزعم جونسون أن تركيا وفنلندا والسويد تواصل االلتزام بالمذكرة الثالثية، 

مؤكدا: »نريد االنضمام للناتو، وأعتقد أننا سنحقق ذلك«.

وأعرب عن ثقته في أن عضوية السويد في الناتو ستزيد من قوة الحلف، فضال 

عن زيادة االستقرار في أوروبا واالتحاد األوروبي.

في الهاي بهولندا

إدانات واسعة لحرق المصحف
بيانات  عبر  العربية  اإلدانات  تواصلت  األناضول-   - عواصم 

رسمية، أمس، رفضا وتنديدا بتمزيق نسخة من المصحف 

الشريف وحرقها في مدينة الهاي بهولندا.

واإلثنين، حرق زعيم جماعة »بيجيدا« المتطرفة المناهضة 

القرآن  من  نسخة  واجنسفيلد،  إدوين  هولندا  في  لإلسالم 

الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في الهاي، العاصمة اإلدارية 

للبالد بعد نحو 3 أشهر من توقيفه أثناء قيامه بحرقه أيضا.

لدى  الهولندي  السفير  التركية،  الخارجية  وزارة  واستدعت 

أنقرة جويب ويجناندس، احتجاجا على االعتداء على القرآن 

في الهاي، محذرة من تلك الممارسات.

أن  وأكدت  الحادثة،  تلك  أمس  الجزائرية  الخارجية  وأدانت 

تكرارها ينذر بتداعيات وخيمة، داعية حكومة الدول المعنية 

بردع المساس بالمقدسات الدينية.

الخطوة  »هذه  أن  على  المغربية  الخارجية  شددت  فيما 

من  أكثر  وبمشاعر  بمقدسات  تمس  الجديدة  االستفزازية 

مليار مسلم«، داعية إلى ضرورة إعمال القانون للتعامل بحزم 

لردع كل يمس األديان.

»إدانة  عن  السعودية  الخارجية  وزارة  أعربت  والثالثاء، 

أنها »خطوة استفزازية  للحادثة، مؤكدة  المملكة  واستنكار« 

لمشاعر ماليين المسلمين«.

على  مشددة  الحادثة،  اإلماراتية  الخارجية  وزارة  أدانت  كما 

عن  واالبتعاد  والمقدسات  الدينية  الرموز  احترام  »ضرورة 

التحريض واالستقطاب«.

وأكدت الخارجية الكويتية أن »هذه األعمال من شأنها تأجيج 

مشاعر المسلمين حول العالم«، داعية جميع الدول لتحمل 

مسؤوليتها تجاه وقف تلك اإلساءات المتعمدة والمتكررة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن ما تم »فعل سافر 

يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين«، 

ظاهرة  تصاعد  تشهد  التي  األوروبية  الدول  أن  على  مشددة 

اإلسالموفوبيا مسؤولة عن منع تكرار تلك الحوادث.

الحادثة  األردنية  الخارجية  وزارة  وصفت  جانبها،  من 

وتهدد  والعنف،  الكراهية  تؤجج  متطرفة،  »ممارسات  بأنها 

التعايش السلمي، وتزعزع األمن واالستقرار«، داعية الحترام 

الرموز الدينية والكف عن الكراهية.

الحادثة  أن  أكدت  بدورها  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة 

مطالبة  المسلمين«،  ماليين  مشاعر  على  صارخ  »اعتداء 

بتحرك دولي وأممي لوقف تلك الممارسات وتجريم مرتكبي 

هذه االنتهاكات.

من جانبها، استنكرت الخارجية العمانية الحادثة، مؤكدة 

التي  الدولية لتجريم جميع األعمال  الجهود  »ضرورة تكاتف 

تسيء لألديان والمعتقدات«.

كبار  هيئة  شددت  والمنظمات،  الهيئات  مستوى  وعلى 

العلماء في السعودية،، على أن »هذا التصرف الهمجي مدان، 

إلى  أجمع  العالم  داعية  كافة«،  المسلمين  إلى  إساءة  وهو 

والتشريعات  األنظمة  وسن  المتكررة،  التصرفات  هذه  إدانة 

التي تجرمها.

{ تظاهرات ضد حرق المصحف الشريف
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الشمال يتعاقد مع فيصل آزادي
آزادي قادما من نادي  تعاقد نادي الشمال مع الالعب فيصل 

السد، وذلك لالنضمام لصفوف فريق الكرة بنادي الشمال، 

خالل الفترة المقبلة.

وقال نادي الشمال عبر موقعه الرسمي: نوجه الشكر إلدارة 

كافة  على  الشمال  نادي  مع  الدائم  تعاونها  على  السد  نادي 

المستويات.

لمدة موسم واحد بعد استغناء السد عن خدماته

الجهراء يتعاقد مع »كيمو« 

ضم  عن  رسميا  الكويتي،  الجهراء  نادي  أعلن 

ومنتخبنا  السد  نادي  العب  حسن  الكريم  عبد 

الوطني السابق لمدة موسم واحد، دون الكشف 

عن تفاصيل الصفقة.

الحسابات  عبر  الصفقة  عن  اإلعالن  وجاء 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  للنادي  الرسمية 

أثار  الذي  كيمو  مصير  حول  الجدل  ليحسم 

من  استبعاده  بعد  الماضية  األيام  في  الجدل 

صفوف السد وتغريمه من قبل اتحاد الكرة.

الدوري  في  الرابع  المركز  حاليا  الجهراء  ويحتل 

المحلي علما بأنه خرج في الموسم الراهن مبكرا 

من مسابقتي كأس ولي العهد وكأس األمير.

في  العب  أفضل  عاما(   29( حسن  كيمو  واختير 

آسيا عام 2018، وتوج مع السد بلقب دوري أبطال 

آسيا 2011، ومع منتخب بالده بكأس آسيا 2019، 

وخاض معه غمار كأس العالم األخيرة في قطر.

وأكد رئيس نادي الجهراء خالد الجارالله لوكالة 

هذه  إتمام  على  الله  »نحمد  بريس«:  »فرانس 

فقط  ليس  ستفيد  التي  الضخمة  الصفقة 

تم  التعاقد  ككل.  الكويتي  الدوري  بل  فريقنا 

بعد التواصل مع محامي الالعب ووكيل أعماله، 

نادينا،  اختيار  في  وإرادته  اللعب  رغبة  ولمسنا 

نسعد  البلد،  في  رياضيين  كمسؤولين  نحن 

إلى  حسن  الكريم  عبد  بحجم  العب  بانضمام 

الجهراء«.

وأضاف »نتمنى تحقيق المبتغى من هذا االنتقال 

ونعد  المحلية  المسابقات  في  مستوانا  وتطوير 

الجماهير بصفقات أخرى«.

الصفقة  قيمة  عن  الحديث  الجارالله  ورفض 

عام  إلى  تصل  التي  مدتها  عن  بالكشف  مكتفيا 

واحد. من جهته، قال حسن »سعيد بانضمامي 

»شكرا  مضيفا  الكويتي«،  الجهراء  نادي  إلى 

لرئيس مجلس اإلدارة المحامي خالد الحسيني 

وأخص بالشكر رئيس جهاز الكرة الكابتن طواري 

مدلول«.

إيقاف  رسمي  بشكل  أعلن  قد  الكرة  اتحاد  وكان 

عبد الكريم حسن إلى أجل غير مسمى، وخصم 

ألف   200 وتغريمه  المالية  مستحقاته  نصف 

ريال قطري )نحو 55 ألف دوالر(.

استبعاد  عن  أيضا  السد  نادي  أعلن  وقبله، 

مدافعه نهائيا من صفوف فريقه األول، معلال ذلك 

»بفكر الالعب الذي ال يتوافق مع أهداف وتطلعات 

الفريق في المرحلة المقبلة«.

سبب  أن  بريس«  »فرانس  وكالة  وذكرت 

عبر  الجماهير  استفزازه  هو  الالعب  استبعاد 

له  صورة  نشر  حيث  االجتماعي  التواصل  مواقع 

كأس  في   3-1 السنغال  أمام  قطر  خسارة  عقب 

الئق  غير  تصرفا  اعتبرته  ما  وهو   ،2022 العالم 

الغاضبة من  الالعب غير مهتم بمشاعرها  إذ بدا 

الخسارة.

أحد  مع  جدال  في  دخل  الكريم  عبد  وكان 

بالخسارة  مباالته  عدم  انتقد  الذي  المشجعين 

من  الحزينة  الجماهير  مشاعر  بمراعاة  وطالبه 

صادما  كان  رده  لكن  األول،  الدور  من  قطر  خروج 

حيث كتب ردا على رسالته »استريح على بالك 

حرب« وهو ما اعتبرته الجماهير استفزازا جديدا 

لمشاعرهم، واتهموه باالستهتار وعدم االحترام.

خمسة  لمدة  لإليقاف  تعرض  أن  لحسن  وسبق 

أشهر من قبل لجنة االنضباط باالتحاد اآلسيوي 

في  فيه  المبالغ  انفعاله  بسبب   2019 عام  للعبة 

أبطال  دوري  في  السعودي  والهالل  السد  مباراة 

أحمد  العماني  المباراة  حكم  دفع  حين  آسيا، 

الكاف ما تسبب في طرده.

{ كيمو للدوري الكويتي

{ تعليق عبد الكريم 

محمد الجزار كتب

عبد الكريم حسن: سعيد 
بانضمامي لصفوف الفريق الكويتي 

»وكير« يفوز بكأس »راس ركن«في سباق الخيل أمس
يمامه(   × )النسيلوت  وكير  الجواد  فاز 

سعيد  محمد  سعيد  ناصر  ملك 

ركن،  راس  جزيرة  بكأس  العيده 

السابع  الشوط  أحرز  بعدما  وذلك 

أقيم  الذي  الخيل  سباق  من  واألخير 

أمس.

وأحرز »وكير« فوزه الثاني على التوالي 

200م  آخر  في  اندفاعه  من  زاد  بعدما 

المهجنة  للخيل  التكافؤ  شوط  من 

 85-65 األصيلة إنتاج محلي تصنيف 

عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000م 

بإشراف  وربع  طولين  بفارق  ليفوز 

وبقيادة  الغزالي  جاسم  المدرب 

أضاف  الذي  كازامنتو  ماركو  الخيال 

وتوج  السباق،  في  الثالث  فوزه  بذلك 

الكبيسي،  راشد  عبدالله  الفائزين 

السباق  بنادي  السباقات  إدارة  مدير 

والفروسية.

األول  بالشوط  فاز  األشواط،  بقية  وفي 

)شمردل  كونتندر  سمارت  الجواد 

ريسنق  الرفاع  ملك  ليبرتي(  دارك   {

كازامنتو  ماركو  الخيال  بقيادة 

وهو  الغزالي  محمد  المدرب  وبإشراف 

شوط التكافؤ للخيل المهجنة األصيلة 

فما  سنوات   3 عمر  وأقل   65 تصنيف 

طولين  بفارق  2000م  لمسافة  فوق 

وربع.

هادي  أنا  المهر  الثاني  بالشوط  وفاز 

نورة  ملك  سبريت(  باهاما   × )إكويانو 

الخيل  شوط  وهو  لميتد  ريسنغ 

 3 عمر  المبتدئة  األصيلة  المهجنة 

بإشراف  1300م  لمسافة  سنوات 

الخيال  ومع  الجهني  حمد  المدرب 

شتيبان مازور. 

وفاز بالشوط الثالث الجواد كلوك آند 

ملك  ريداوتابل(   × فيغا  دي  )لوب  داغر 

الدوسري  فاطمة بنت سلطان ضابت 

المهجنة  للخيل  التكافؤ  شوط  وهو 

 3 عمر  وأقل   75 تصنيف  األصيلة 

1300م،  لمسافة  فوق  فما  سنوات 

العتيبي،  فرج  صالح  الخيال  بقيادة 

والمدرب محمد الغزالي.

شعالن  الجواد  الرابع  بالشوط  وفاز 

الغزالي  مربط  ملك  ميزابل(   × )عامر 

األصيلة  العربية  الخيل  شوط  في 

ماركو  الخيال  بقيادة  المبتدئة 

كازامنتو والمدرب محمد الغزالي.

أفندم  الجواد  الخامس  بالشوط  وفاز 

ناصر  ملك  مابود(   × البحر  إف  )إيه 

حمد سعيد الجفالي النعيمي .

{ تتويج الفائزين 

ختام منافسات بطولة »فيدر« الطاولة اليومعلى صالة لوسيل
اليوم  مساء  الستار  يسدل 

بطولة  منافسات  على  الخميس 

إحدى  الطاولة،  لكرة  الدولية  فيدر 

النسخة  ضمن  المقامة  البطوالت 

الـ28 لبطولة قطر الدولية المجمعة 

لوسيل،  صالة  على  الطاولة،  لكرة 

بواقع  والعبة  العبا   130 بمشاركة 

 30 يمثلون  العبة(  و43  العبا   87(

دولة.

نهائية  مباريات  خمس  وستقام 

الرجال  وزوجي  فردي  فئات  في 

والسيدات والزوجي المختلط.

أمس  منافسات  إلى  وبالعودة 

قوية  كانت  فقد  للبطولة  األربعاء 

ربع  الدور  إقامة  وشهدت  ومثيرة 

ففي  النهائي،  ونصف  النهائي 

الثنائي  تأهل  الرجال  زوجي  فئة 

بانج  وشانج  ليسن  يوان  الصيني 

بفوزهما  النهائية  المباراة  إلى 

آن  الجنوبي  الكوري  الثنائي  على 

بنتيجة  سانجمين  وشو  جيهيون 

)3 2-( في نصف النهائي.

نظيره  الصيني  الثنائي  وسيواجه 

ثنائي هونج كونج، هو كوان كيت 

النهائي  بلغ  الذي  هانج  سيو  والم 

لين  الصيني  الزوجي  على  بفوزه 

 3( بنتيجة  يانيو  وشان  شيدونج 

2-( في نصف النهائي.

تأهل  السيدات،  زوجي  فئة  وفي 

وكاي  ريو  زهانج  الصيني  الثنائي 

مان إلى المباراة النهائية بفوزه على 

وايشن  ليو  االخر  الصيني  الزوجي 

في   )-1  3( بنتيجة  سيكي  وفان 

نصف النهائي.

الثنائي  الدور،  لذات  تأهل  كما 

شانيو  وشي  تياني  كيان  الصيني 

كونغ،  هونغ  زوجي  على  بتغلبه 

كيم  هوا  ودو  شانجزهو  زهو 

نصف  في  صفر(   -  3( بنتيجة 

النهائي.

فقد  المختلط،  الزوجي  فئة  في  أما 

مان  كاي  الصيني  الزوجي  تأهل 

ولين شيدونج إلى المباراة النهائية، 

زهانج  مواطنيهما  عقبة  بتخطيهما 

 -  3( بنتيجة  ليسن  ويوان  ريو 

صفر( في نصف النهائي.

{ فردي السيدات{ فردي الرجال

 أهداه قميص النادي

الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس أم صالل

برام  الرئاسة  بمقر  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  فخامة  تسلم 

الله بدولة فلسطين قميص نادي أم صالل الرياضي، وذلك خالل استقبال 

فخامته لسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس نادي 

الماضي  العام  وقع  الرياضي  صالل  أم  نادي  أن  يذكر  الرياضي.  صالل  أم 

اتفاقية شراكة مع نادي هالل القدس بدولة فلسطين.

{ رئيس أم صالل مع أبومازن

بحضور ممثلي األندية

»QSL« تعقد االجتماع 
الفني للقسم الثاني

قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  عقدت 

من  الثاني  للقسم  الفني  االجتماع 

للموسم   QNB نجوم  دوري  بطولة 

بمقر  األربعاء،  أمس   2023  -  2022
المؤسسة ببرج البدع.

أحمد  من:  كل  االجتماع  حضر 

قسم  رئيس  السيد  عبدالله 

مؤسسة  في  القدم  كرة  عمليات 

عبدالله  والسيد  قطر،  نجوم  دوري 

التحكيم  إدارة  ممثل  البلوشي 

القدم،  لكرة  القطري  باالتحاد 

باإلضافة إلى ممثلي األندية.

واستعراض  مناقشة  وتمت 

باألمور  الخاصة  التعليمات 

أهمية  على  والتنبيه  التنظيمية، 

المواعيد  في  الملعب  إلى  الحضور 

بالبروتوكول  وااللتزام  المحددة، 

وكافة اإلجراءات الرسمية المتبعة 

خالل يوم المباراة.

كما تم خالل االجتماع اعتماد أطقم 

)األساسي  للمباريات  المالبس 

القسم  أن  يذكر  االحتياطي(.   –
الدحيل  تصدره  الدوري  من  األول 

خالل الجولة الماضية بـ23 نقطة، 

وبفارق نقطة عن العربي الذي كان 

هو المتصدر من قبل.

{ جانب من االجتماع

الفلسطيني ياسر حمد يصل الكويت

»القادسية« يفاوض مدافع الريان
ياسر  الفلسطيني  الدولي  اقترب 

لصفوف  االنضمام  من  حمد 

القادسية الكويتي، قادما من الريان 

األصفر،  صفوف  لتدعيم  القطري، 

حتى نهاية الموسم الجاري.

الميركاتو  في  القادسية  وينشط 

الصفقات،  من  بعدد  الشتوي، 

استقطاب  في  نجح  حيث 

سيسوكو،  عبدالواحد  الفرنسي 

إلى جانب المالي إبراهيما تدنديا.

إدارة  من  مقربين  وبحسب 

مع  وقع  قد  حمد،  فإن  القادسية، 

فيما  ألوانه  عن  للدفاع  األصفر، 

الموسم  منافسات  من  تبقى 

التي  النقص  لحالة  نظرا  الحالي، 

قلب  مركز  في  الفريق  منها  يعاني 

الدفاع.

والذي  حمد  يصل  أن  المقرر،  ومن 

يحمل الجنسية اإلسبانية، خالل 

المشاركة  له  ليتسنى  ساعة،   48
األمير  كأس  بمواجهات  األصفر  مع 

وبطولة الدوري الممتاز.

{ ياسر حمد العب الريان السابق
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انفرد بالصدارة .. والسد يواصل الزحف نحو المقدمة 

الدحيل يكسر »صمود« العربي
إثارة وتقلبات كبيرة شهدتها الجولة الـ11ـ من دوري نجوم 

QNB واألخيرة من القسم األول، بعد أن تمكن الدحيل من 
انتزاع موقع الصدارة من العربي الذي خسر للمرة األولى 

استعادة  في  السد  استمر  كما  التوقف،  من  العودة  بعد 

بالمتصدر  أطاح  أن  بعد  أيضا  الجولة  هذه  في  توازنه 

كان  الذي  القطرية،  الكرة  ديربي  في  العربي،  السابق 

مثيرًا وقويًا بين الفريقين، سجل فيه الزعيم هدفين في 

مرمى العربي.

عرفت الجولة الـ 11 من الدوري القطري، تسجيل 22 هدفًا 

في 6 مباريات، والتي شهدت أربعة انتصارات وتعادلين، 

الهجومي  اللعب  عن  تبحث  أنها  األندية  جميع  لتؤكد 

»األهداف«  تحقيق  أجل  من  النقاط  وحصد  والتسجيل 

المرسومة لبقية هذا الموسم.

هذه  من  استفادت  التي  الفرق  من  قطر  نادي  ويعتبر 

الجولة، حيث أثبت استراتيجية إدارة النادي نجاعاتها، 

وواصلت في قطف ثمارها، 

النجم  يتقدمهم  كبيرة،  أسماء  استقطاب  خالل  من   

ماالنجو،  والكونغولي  باستوري،  خافيير  األرجنتيني 

وقبلهما المدافع المغربي بدر بانون، وهذا ما ساهم بشكل 

كبير في صعود الفريق للمركز الرابع، بعد بداية كانت 

المركز  من  األهلي  أزاح  حيث  القطراوي،  للملك  سيئة 

الرابع، بعد سقوطه في فخ التعادل خالل هذه الجولة أمام 

المرخية، في مباراة كان فيها متقدمًا في النتيجة بهدفين 

بقوة  األخيرة  دقائق   5 الـ  في  المرخية  ليعود  نظيفين، 

ويخطف منه نقطة ثمينة.

تعقيدًا،  تزداد  السيلية  وضعية  األخيرة  المراكز  في  أما 

المرة على  الدوري، هذه  له في  بعدما تلقى هزيمة أخرى 

يد الوكرة، بخماسية نظيفة، ويحتل المركز األخير بـ 4 

نقاط فقط، بفارق نقطة عن صاحب المركز الـ11 الريان، 

أمام  الجولة،  الذي خطف هو اآلخر نقطة ثمينة في هذه 

مرتين  الرهيب  وعاد  مرتين،  عليه  تقدم  الذي  الغرافة، 

من خالل هدافه اإليفواري يوهان بولي الذي سجل ثنائية 

فريقه...

شهدتها  التي  األحداث  أبرز  على  الضوء  يسلط   »$«

:QNB الجولة األخيرة من القسم األول من دوري نجوم

األهلي يتراجع ..

الملك القطراوي .. 

»تألق مستمر«

»الثنائيات« حاضرة

تراجع نادي األهلي من المركز الرابع إلى 

الخامس، بعد التعادل الذي انتهت مباراته أمام 

المرخية، في مباراة كان فيها متقدما بهدفين 

نظيفين، لكن المرخية استطاع أن يعدل النتيجة 

في 5 دقائق األخيرة.

واستغل نادي قطر تعثر األهلي، للصعود للمركز 

الرابع، بعد فوز هذا األخير برباعية على أم صالل، 

ليواصل سلسلة نتائجه اإليجابية، وحقق 

انتصاره الثالث تواليًا والخامس حتى اآلن، ورفع 

رصيده إلى 16 نقطة، ليضغط على الوكرة بقوة، 

فيما كانت هزيمة أم صالل الثانية تواليًا إثر 

العودة من التوقف ليبقى بالمركز العاشر بـ 7 

نقاط، لكن من 9 مباريات.

تمكن 3 العبين من تسجيل هدفين لكل منهم 

خالل هذه الجولة، ويتعلق األمر بالكيني مايكل 

أولونجا مهاجم الدحيل في شباك الشمال، 

والبرازيلي لوكاس ميندس مدافع الوكرة سجل 

هدفين في السيلية، واإليفواري يوهان بولي مهاجم 

الريان أحرز هدفين في الغرافة.

وكانت الجولة التاسعة عرفت تسجيل 

الكونغولي ماالنجو نجم نادي قطر، لهاتريك في 

شباك الغرافة، فيما سجل الوافد الجديد على 

دورينا هدفا في هذه الجولة خالل مباراة فريقه 

أمام أم صالل، ليواصل بذلك التأكيد أنه إضافة 

كبيرة للملك القطراوي، الذي يسعى للمنافسة 

هذا الموسم بتعداد قوي سيقوده النجم 

األرجنتيني خافيير 

باستوري.

{ من مباراة قطر أمام أم صالل

{ لوكاس ميندس

QSL جدول ترتيب الدوري من }

كتب            وحيد بوسيوف

الزعيــم .. قــادم بقــوة

واصل السد زحفه نحو الصدارة، بعد أن حسم 

أمام   ،QNB نجوم  دوري  من   11 الجولة  قمة 

قطر  كالسيكو  وقبله  مثير،  ديربي  في  العربي 

أمام الريان، وحقق فوزه الثاني بعد العودة من 

التوقف.

من  نقطة   13 بـ  السادس  للمركز  وارتقى   

المتواجد  األهلي  ليزاحم  مباريات،   9 خوضه 

أن  بعد  نقطة،   14 بـ  الخامس  بالمركز 

انتهت مواجهة العميد أمام المرخية بالتعادل 

بهدفين  األهلي  تقدم  حيث   ،  2-2 اإليجابي 

شهدت  التي  األخيرة،  الخمس  الدقائق  حتى 

فتوحي  إدريس  هدفي  بفضل  المرخية  عودة 

وأيمن حسين.

والشك أن عودة السد القوية ستشعل الصراع 

من جديد على اللقب في القسم الثاني، حيث 

يفصله 10 نقاط عن المتصدر الدحيل.

{ السد

ضياع »القمة« ألول مرة
خسر فريق العربي صدارة دوري النجوم ألول 

مرة له هذا الموسم، بعد أن انتزعها منه فريق 

الدحيل في ختام القسم األول، بعد استغالله 

في  السد،  أمام  العربي  تلقاها  التي  للهزيمة 

الشمال  على  وتفوقه  القطرية،  الكرة  ديربي 

بهدفين نظيفين، وهو الفوز الثالث تواليًا من 

ليرفع  بالمجمل،  والسابع  التوقف  بعد فترة 

رصيده إلى 23 نقطة.. ومن المنتظر أن يشهد 

الدحيل  بين  كبيرة،  إثارة  الثاني  القسم 

باإلضافة  بقوة،  العائد  والسد  والعربي 

تحسنت  الذي  قطر  نادي  وكذلك  للوكرة، 

نتائجه كثيرًا خالل الجوالت األخيرة.

السيلية.. في وضعية 
ال ُيحسد عليها

له  الثامنة  الهزيمة  تلقيه  بعد  عليه،  ُيحسد  ال  وضعية  في  السيلية  يتواجد 

في 10 جوالت، وتعادل في مباراة وفاز في لقاء واحد، حيث يحتل المركز الـ12 

صاحب  عن  فقط  واحدة  نقطة  بفارق  نقاط،  بـ4  الترتيب  بجدول  واألخيرة 

تلقيه  رغم  الرهيب  أن  االختالف  لكن  الريان،  األخيرة  قبل  وما  الـ11  المركز 

من  األخيرة  الجولة  في  وتعادله  السد،  أمام  الماضية  الجولة  في  لهزيمة 

القسم األول أمام الغرافة، فقد ظهر بمستوى رائع، عكس الشواهين الذي 

الثالث  المركز  صاحب  الوكرة  أمام  الجولة  هذه  في  كبيرة  هزيمة  تلقى 

بخماسية نظيفة.

المغربي  الالعب  مع  التعاقد  األسبوع  هذا  خالل  أعلن  قد  الفريق  وكان 

في  كثيرا  يعاني  الذي  الهجومي  للخط  اإلضافة  إلعطاء  خافي،  إسماعيل 

بداية الموسم الحالي.. فهل سيتغير وضع الفريق في القسم الثاني؟.
{ من مباراة السيلية 

أمام الوكرة

أولونجا وداال 
يتصدران الهدافين

أولونجا لصدارة هدافي  الدحيل مايكل  صعد نجم 

الهدفين  بعد  أهداف،   9 برصيد  النجوم  دوري 

اللذين سجلهما في مرمى الشمال، وجاء ذلك 

مناصفة مع األنجولي جاسينتو داال مهاجم 

شباك  في  هدفا  سجل  والذي  الوكرة، 

السيلية ليصل إلى 9 أهداف أيضًا.

 ويأتي يوسف المساكني مهاجم العربي 

النعيمات  يزن  ويليه  أهداف،   7 برصيد 

ثم  أهداف،   6 برصيد  األهلي  مهاجم 

الريان،  مهاجم  بولي  يوهان  من:  كل 

وعمر السومة مهاجم العربي، وياسين 

وأيمن  الغرافة  مهاجم  إبراهيمي 

المرخية،  مهاجم  حسين 

 5 منهم  كل  ورصيد 

أهداف.

»22« هدفًا 
في »6« مباريات

{ من مباراة الغرافة والريان

11 من دوري النجوم،  الـ  عرفت الجولة 

تسجيل 22 هدفًا في 6 مباريات، والتي 

وتعادلين،  انتصارات  أربعة  شهدت 

عن  تبحث  أنها  األندية  جميع  لتؤكد 

وحصد  والتسجيل  الهجومي  اللعب 

»األهداف«  تحقيق  أجل  من  النقاط 

المرسومة لبقية هذا الموسم.

الدحيل  فرق  من  كل  وخرجت 

نظيفة،  بشباك  والوكرة  والسد 

وتم تسجيل حالة طرد وكانت 

قطر  نادي  العب  نصيب  من 

واحتساب ركلتي  إبراهيم ماجد، 

كازورال  سانتي  سجلهما  جزاء 

العربي،  شباك  في  السد  العب 

في  المرخية  العب  حسين  وأيمن 

للمشاركة  باإلضافة  األهلي،  شباك 

الجديد  الوافد  السيلية  لالعب  األولى 

المغربي إسماعيل خافي.

وكذلك  والسيلية  الوكرة  مباراة  وتعد 

تسجياًل  األكثر  صالل  وأم  قطر  لقاء 

لألهداف بواقع 5 أهداف.

}

مايكل أولونجا

}
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في خامس أيام مهرجان األمير الوالد للهجن العربية األصيلة

»أشواط الكبار«.. تشعل الشحانية

} تصوير- عباس علي

التوالي،  تواصلت لليوم الخامس على 

المهرجان  ومنافسات  فعاليات 

العربية  الهجن  لسباق  السنوي 

السمو  صاحب  سيف  على  األصيلة 

األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 

الموعد  كان  حيث  الله،  حفظه  ثاني، 

بداية  في  الكبار  أشواط  انطالقة  مع 

المرحلة الثانية من المهرجان السنوي 

الكبير.

وقد أشعلت حماس المضمرين ومالك 

الحالل، استعدادا لهذا المعترك الكبير 

ختام  في  التحدي،  بميدان  أقيم  الذي 

أيام  من  الخامس  اليوم  منافسات 

والختامي  الكبير  السنوي  المهرجان 

الرائع.

المنافسات  كانت  نارية  ستة  أشواط 

فيها أشبه بالمعارك الحربية، مناورات 

القلوب  معها  ارتجفت  ومناوشات 

فيها  وتعالت  األنفاس،  معها  وحبست 

الذي  المدى  إلى  الفائزين  صيحات 

إلى  ووصل  الشحانية  ميدان  تجاوز 

الدول المجاورة.

الثنايا  رموز  الكبار،  رموز  معارك  إنها 

الفضية التي أفرحت البعض وأحزنت 

تسعده  بأن  وعد  على  اآلخر،  البعض 

لتتواصل  قادمة،  أخرى  لحظات  في 

كل  مع  واألجداد،  اآلباء  رياضة  متعة 

سر  هذا  ويظل  المتعاقبة،  األجيال 

محبيها  من  للمزيد  وجذبها  نجاحها 

عامًا بعد اآلخر ويومًا بعد يوم. 

في  كانت  والندية  المتعة  بداية 

بكار  للثنايا  الرئيسي  األول  الشوط 

والمعركة  اليوم،  رموز  أقوى  مفتوح، 

فيه بالطبع كانت طاحنة، كانت على 

الجائزة  ومستوى  الحدث،  مستوى 

الغالية  والشلفة  الكبرى،  المليونية 

التي كانت حلمًا للكثير من الباحثين 

عن المجد والفوز والناموس.

الجميع،  قلوب  خطفت  معركة 

التوفيق  يحالفه  لمن  فقط  واحتاجت 

للظفر  المناسب  التكتيك  وضع  في 

كانت  تطورات  الغالية،  بالشلفة 

يكن  ولم  المفاجآت  من  بالكثير  تنبئ 

المثير،  السيناريو  هذا  يتوقع  أحد 

األلغاز  كل  وفكت  »نجاح«  جاءت  حتى 

واندفعت في األمتار األخيرة إلى صدارة 

ولم  الجامح،  كالسهم  القوي  الشوط 

محلقًة  النواميس  خط  على  إال  تهدأ 

أبوظبي  إلى  معها  لتطير  الرموز  بأقوى 

ماجد  مطر  أحمد  مالكها  بصحبة 

استغرقت  رحلة  بعد  الخييلي، 

بالتمام  دقيقة   12.02.32 نجاح  من 

والكمال.

بعد انتهاء معركة شوط البكار مفتوح، 

أنفاسهم،  بعض  المشاركون  التقط 

من  القلوب  خفق  تواصل  ما  وسرعان 

إثارة  تقل  ال  جديدة  معركة  مع  جديد 

وقوة عن سابقتها، إنها معركة الخنجر 

الثنايا قعدان  الخاص بشوط  الفضي 

وندية،  وقوة  إثارة  من  لها  يا  مفتوح، 

من  سيكون  النهاية  في  الفارق  لكن 

على  المتمرسة  واألوراق  الخبرة  يملك 

الموقف  الخطيرة،  المواقف  هذه  مثل 

ممتعا  واألداء  الروعة  غاية  في  كان 

لكل المتابعين، ولم ال والشوط يحفل 

الخليجية  القعدان  من  كبيرة  بنخبة 

ميدان  في  التحدي  شعار  رفعت  التي 

التحدي.

بطل  فإن  بطل،  شوط  لكل  كان  وإذا 

العمالق،  الشعار  هذا  هو  األوحد  اليوم 

التفوق  دائم  القوي  الشعار  هذا 

الصعبة،  المواجهات  على  والمتمرس 

إنه شعار المتألق دائما حمد بن راشد 

القوي  الشعار  هذا  الكتبي،  غدير  بن 

الذي سجل ثالثية تاريخية قوية على 

أرضية ميدان الشحانية مساء أمس، 

القعدان  بخنجر  الفوز  حقق  بعدما 

أقوى  في  »مهند«  طريق  عن  مفتوح 

»مهند«  وحقق  بل  القعدان،  أشواط 

األمسية  هذه  في  التوقيتات  أقوى 

الـ  رحلة  بقطعه  النارية،  التاريخية 

 11.57.36 8 كم في توقيت زمني قدره 
كسر  الذي  الوحيد  ليكون  دقيقة، 

بالخنجر  ويحلق  دقيقة،   12 الـ  حاجز 

الغالي في ميدان التحدي واإلثارة.

للفوز  القوي  غدير  بن  شعار  عاد  ثم 

الشوط  في  عمانيات  القعدان  بخنجر 

»مرابط«  طريق  عن  الرئيسي،  الرابع 

الذي حقق توقيتًا زمنيًا قدره 12.05.89 

»معيار«  تضيف  أن  قبل  دقيقة، 

في  غدير  بن  لشعار  الثالثة  النقطة 

الشوط الخامس بالفوز بشلفة اإلنتاج 

في توقيت زمني قدره12.09.41 دقيقة.

عوض الكباشي كتب

 محمد الكتبي:

الوصول إلى الرموز 
ليس سهل

غدير  حمد  راشد  محمد  أعرب 

البالغة  سعادته  عن  الكتبي 

الثنايا  منافسات  خالل  بالتألق 

في  رموز  ثالثة  وحصد  أمس 

»مهند«،  طريق  عن  جديد  إنجاز 

الفضي  بالخنجر  توج  الذي 

و»مرابط«  مفتوح،  قعدان  للثنايا 

للثنايا  الفضي  بالنخجر  الفائز 

و»مهند«  عمانيات،  قعدان 

للثنايا  الفضي  بالخنجر  الفائز 

في  محمد  وقال  فتوح،  قعدان 

عقب  صحفية  تصريحات 

»سعداء  الثالثة:  بالرموز  التويج 

تحقق  الذي  باإلنجاز  للغاية 

توفيق  هذا  رموز،  بثالثة  بالفوز 

عمل  ونتيجة  العالمين  رب  من 

لمثل  المطايا  تجهيز  في  كبير 

هذه األشواط القوية«. 

وأضاف قائال: »مهند« حقق إنجازا 

كبيرا بتحقيق توقيت لم يحدث 

القعدان،  مستوى  على  قبل  من 

حقق  حيث  دقيقة،  الـ12  بكسر 

لم  ما  وهو   11:57:36 في  الشوط 

مستوى  على  قبل  من  يحدث 

قاعود  فهو  وبأريحية،  القعدان، 

سبوق وحقق الرمز عن جدارة. 

صعب  »المستوى  أيضا  وقال 

ليس  الرمز  إلى  والوصول  جدا 

يعلم  أحد  فال  السهل،  باألمر 

المنافسة،  في  األمور  خبايا 

وحققنا  التوفيق  حالفنا  ولكننا 

الثالثة،  األشواط  في  المطلوب 

اليوم  في  األفضل  ونتمنى 

الختامي بإذن الله«.

نتائج الفترة الصباحية
شهدت الفترة الصباحية الكثير 

من اإلثارة والمنافسة… وقد 

منحت »الظبي« صدارة الشوط 

االفتتاحي في منافسات اليوم 

لمالكها زايد محمد زايد خلفان 

المنصوري، بعدما حققت الفوز 

بالشوط األول الرئيسي للثنايا 

بكار إنتاج، بتوقيت زمني قدره 

12:25:09 دقيقة.
فيما تألق »الدرع« ملك محمد 

سلطان مطر بن مرخان الكتبي، 

في الشوط الثاني الرئيسي 

المخصص للثنايا قعدان 

إنتاج، وقدم »الدرع« أداء قويًا 

في أقوى أشواط القعدان إنتاج، 

حاسمًا الفوز والصدارة في 

توقيت زمني قدره 12:29:89 

دقيقة.

وانتزعت »بشاير« ملك راكان 

حمد علي الربيعان، ناموس 

الشوط الخامس المخصص 

كرئيسي للثنايا بكار مفتوح، 

وتصدرت »بشاير« الشوط 

القوي بعد منافسة شرسة 

مع عدد من األسماء القوية، 

حتى تمكنت من حسم 

الفوز والناموس والسيارة 

المخصصة للشوط الرئيسي 

للثنايا بكار مفتوح في توقيت 

زمني قوي قدره 12:22:95 

دقيقة. كما اقتنص »همام« 

ملك مبارك حمد مبارك بن 

هامله المري، ناموس الشوط 

السادس الرئيسي للثنايا 

قعدان مفتوح في توقيت زمني 

قدره 12:29:63 دقيقة.

مبارك الخييلي: سعيد بالتتويج
قال مبارك أحمد مطر الخييلي 

مالك »نجاح« المتوجة بالشلفة 

الفضية للثنايا بكار مفتوح بمهرجان 

األمير الوالد للهجن: سعداء 

للغاية بالتتويج بالرمز الغالي في 

المهرجان السنوي الكبير والذي 

جاء بعد منافسة شرسة جدا بين 

جميع المشاركين، فالشوط كان 

في منتهى القوة، ونحن كنا نعلم 

جيدا ذلك قبل المشاركة، إال أن 

»نجاح« قدمت المطلوب ونجحت 

في المهمة بامتياز.  وأضاف قائال: 

نشكر اللجنة المنظمة لسابق 

الهجن على المستوى التنظيمي 

الرائع للمهرجان، والترتيبات الجيدة 

بالميدان، متمنيا التوفيق للجميع 

في اليوم الختامي.

تألق الهديفي والعامري
تألق شعار المتألق حمد بن غانم بن سلطان الهديفي 

حققت  عندما  النارية،  األمسية  رموز  أقوى  من  وهو 

المليونية  والجائزة  الفضية  بالشلفة  الفوز  »مذيار« 

بكار  للثنايا  الرئيسي  الثالث  للشوط  المخصصة 

عمانيات، في توقيت زمني قدره 12.08.53 دقيقة.

وختم »مياس« ملك ناصر حمد بن قناص العامري، 

بالخنجر  بفوزه  أمس،  مساء  القوية  الرموز  حفلة 

للشوط  المخصصة  المليونية  والجائزة  الفضي 

توقيت  في  إنتاج  قعدان  للثنايا  الرئيسي  السادس 

زمني قدره 12.17.75 دقيقة.
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تبدأ اليوم بصالة خولة المسيلة

تنطلق مساء اليوم بطولة نجوم الدوحة ألندية الجمباز 
الفني )بنين - وبنات( في نسختها األولى والتي ينظمها 

االتحاد القطري للجمباز على صالة خولة المسيلة التابعة 
لالتحاد بمشاركة قياسية وصلت إلى 150 العبا والعبة 

يمثلون 6 دول وهي.

»6« دول في بطولة 
الدوحة للجمباز

-االردني  لبنان  -الكويت  السعودية   

قطر،  دوله  إلى  باالضافة   - دبي  -ونادي 

أيام   3 مدار  على  المنافسات  وتستمر 

األول  اليومان  يخصص  حيث  كاملة 

إلقامة منافسات المستوى الثالث والرابع 

البنين  لمنافسات  بالنسبة  أما  بنات 

فستكون للمستوى األول والثاني.

للبطولة  الثاني  اليوم  منافسات  أما   

والثاني  األول  للمستوى  فستكون 

الثالث  اليوم  منافسات  أما  للبنات، 

فستكون منافسات الشباب والعمومي، 

السر  أمين  البوعينين  عبير  وصرحت 

ومديرة  للجمباز  القطري  االتحاد  العام 

للبطولة  المنظمة  اللجنة  ان  البطولة 

للحضور  للجماهير  الدعوة  وجهت 

ومتابعة المنافسات القوية وخاصة وان 

عند  يوم  كل  المنافسات  بداية  توقيت 

البطولة  وتستمر  عصرًا   3:30 الساعة 

لمدة 3 ساعات على االكثر في اليوم األول 

الجمعة  الثاني  اليوم  بينما  والثالث، 

إلى   8:00 الساعة  من  الوقت  سيكون 

الساعه  الصالة  وعقب   11:00 الساعة 

3:30 عصرا.
الفني  السكرتير  طه  مازن  وصرح 

باالتحاد ان توقيت البطولة جاء مناسبا 

في  جاءت  انها  حيث  والالعبات  لالعبين 

الالعبين  وجميع  الموسم  منتصف 

ان  المتوقع  ومن  عال،  فني  بمستوى 

بين  قوية  منافسات  البطولة  تشهد 

الالعبين المشاركين.

سميرة  صرحت  أخرى  ناحيه  ومن 

القطري  االتحاد  نادي  مديرة  سعيد 

ان  البطولة  على  والمشرفة  للجمباز 

بالبطولة  المشاركة  الوفود  جميع 

اكتمل وصولها )الخمس دول( وباشرت 

التدريبات  صالة  على  تدريباتها  الوفود 

لالتحاد  التابعة  اللقطة  صالة  في 

تم  ثم  الدوحة،  إلى  الوصول  بمجرد 

البطولة،  صالة  إلى  التدريبات  انتقال 

جدول  للبطولة  الفنية  اللجنة  ووضعت 

العب  لكل  يكون  بحيث  التدريبات 

على  للتدريب  الكاملة  الفرصة  والعبة 

وفق  عليها  يشاركون  التي  االجهزة 

العدالة  يضمن  بما  محددة  توقيتات 

التامة للجميع.

{ لقطة جماعية للبطالت 

بطولة دوري 
»3×3«

تنطلق اليوم
النسخة  منافسات  اليوم  تنطلق 

األولى من بطولة دوري »3×3« 

الرياضي  للموسم  السلة  لكرة 

 9 بمشاركة  وذلك   ،2023-2022
أندية، وهي: السد، والغرافة، 

والوكرة،  والعربي،  والريان، 

والخور،  والشمال،  واألهلي، 

وقطر.

وكان اتحاد السلة برئاسة 

المغيصيب،  سعد  بن  محمد 

أعلن عن إطالق بطولة دوري 

الفئات السنية  »3×3« لكل 

250 ألف  بمجموع جوائز 

ريال قطري، وذلك ضمن 

موسم  في  لالتحاد  استراتيجية 

االتحاد  أن  السيما   ،2023-2022
العالمي  الدوري  تنظيم  بصدد 

السلة  لكرة   »3×3« لمنافسات 

الخليج  في شهر يوليو، وبطولة 

.»3×3« لمنافسات 

السلة مسابقات  اتحاد  وحدد 

3 محطات،  دوري »3×3« إلى 

13 عاًما،  لفئات األشبال تحت 

15 عاًما،  والناشئين تحت 

18 عاًما، والرجال  والشباب تحت 

18 عاًما. فوق 

لمسابقة  األولى  المحطة  تقام 

4 فبراير  اليوم، والثانية  األشبال 

فبراير   9 والثالثة  المقبل، 

المحطة  تنطلق  فيما  المقبل، 

 30 الناشئين  لمسابقة  األولى 

2 فبراير  والثانية  الجاري،  يناير 

فبراير   18 والثالثة  المقبل، 

الشباب  مسابقة  أما  المقبل، 

31 يناير  األولى  المحطة  فتنطلق 

6 فبراير،  والثانية  الجاري، 

وأما مسابقة  16 فبراير،  والثالثة 

األولى  المحطة  فتنطلق  الرجال 

فبراير،   15 والثانية  فبراير،   7
25 فبراير. والثالثة 

االستضافة دليل ثقة »االتحاد الدولي«

الوكرة واألهلي في »عربية الطائرة«

رئيس  الكواري  غانم  علي  أكد 

آسيا  وغرب  القطري  االتحادين 

باستضافة  سعادته  الطائرة  للكرة 

مؤسسة أسباير زون هذه الجولة في 

المؤسسة  بين  الكبير  التعاون  إطار 

واالتحاد القطري، في تنظيم عدد من 

البطوالت الدولية السابقة.

وأوضح الكواري أن قطر ستنظم أيضا 

بعد جولة المحترفين وألول مرة على 

مالعب اسباير زون منافسات الجولة 

ذات   Elite16 لجوالت  االفتتاحية 

تنظيم  منح  وتم  نجوم،   5 تصنيف 

هذه البطولة لقطر تقديرا من االتحاد 

إليها  وصلت  التي  للمكانة  الدولي 

التصنيف  خالل  من  قطر  في  اللعبة 

الطائرة  الكرة  لمنتخب  المتقدم 

الشاطئية، ومنتخب الصاالت.

الجولة  هي  الدوحة  جولة  وتعتبر 

للكرة  الُمحترفين  لجوالت  الختامية 

في  بدأت  التي  الشاطئية  الطائرة 

جولة   47 وشملت   ،2022 مارس 

جميع أنحاء العالم.

 14 موافقة  المصري  االتحاد  تلقى 

البطولة  في  المشاركة  على  ناديا 

تستضيفها  التي  لألندية  العربية 

فبراير   18 من  الفترة  خالل  القاهرة 

وحتى 3 مارس المقبلين، بمشاركة 

الوكرة واألهلي من قطر، ويغيب عن 

المراكز  أصحاب  الحالية  النسخة 

أقيمت  التي  بالبطولة  األولى  الثالثة 

العام الماضي في تونس حيث غاب 

كل من حامل اللقب الريان القطري، 

صاحب  البحريني  كليب  ودار 

التونسي  والترجي  الثانية  المرتبة 

عدد  وكان  الثالث،  المركز  صاحب 

النسخة  في  ناديا   16 المشاركين 

الماضية.

أعلنت  التي  األندية  قائمة  وجاءت 

النحو  على  البطولة  في  مشاركتها 

مصر  من  واألهلي  »الزمالك  التالي: 

والوكرة واألهلي من قطر وبني ياس 

والميناء من  المهره  اإلماراتي وخيبل 

طرابلس  وأهلي  والسوحيلي  اليمن 

العراقي  الشمال  ومصافي  ليبيا  من 

والسيب  الفلسطيني  والقوات 

والنصر  الكويتي  وكاظمة  العماني 

البحريني«.

وكان مجلس إدارة االتحاد المصري 

 14 يوم  أن  سابق  وقت  في  أعلن  قد 

لتلقي  موعد  آخر  الجاري  يناير 

هذا  في  المشاركة  األندية  موافقات 

الحدث الهام.

علي غانم الكواري رئيس االتحاد:

»14« نادًيا يؤكدون مشاركتهم بالقاهرة

اليوم بمالعب أسباير زون.. وبمشاركة »20« منتخبا

انطالق الجولة الختامية للطائرة »الشاطئية«

الختامية  الجولة  اليوم  تنطلق 

للطائرة  الُمحترفين  لجوالت 

 ،)Beach Pro Tour( الشاطئية 

للرجال والسيدات، وذلك على مالعب 

الفترة  خالل  الشاطئية  زون  أسباير 

يناير  شهر  من   29 حتى   26 من 

الحالي.

بين  بالتعاون  الجولة  هذه  وتاتي 

ومؤسسة  للعبة،  القطري  االتحاد 

ستستضيف  التي  زون  أسباير 

ُمتتالية  سنوات  لثالث  البطولة 

وتحت  الحالي…  يناير  من  اعتباًرا 

إشراف االتحاد الدولي للكرة الطائرة.

المكون  الوطني  منتخبنا  ويفتتح 

تيجان(  وأحمد  يونس  )شريف  من 

األول  يومها  في  البطولة  في  مبارياته 

ماركو  تشيلي  ثنائي  بمواجهة 

جريمالت، وإستيبان جريمالت.

وكانت قرعة البطولة أوقعت العنابي 

يونس  » شريف  الثنائي  من  المكون 

الثاني  المصنف  تيجان«   وأحمد 

األولى  المجموعة  ضمن  عالمًيا 

جريمالت،  ماركو  أيًضا  ضمت  التي 

)شيلي(،  من  جريمالت  وإستيبان 

وفاندرو أوليفيرا جنيور وأندريه لويوال 

ين  شتا

كارامبوال  وأدريان  )البرازيل(، 

وأليكس رانجيري )إيطاليا(، وميشال 

بينما  )بولندا(،  وبارتوش  برايل 

نيكوالي  الثانية  المجموعة  ضمت 

وبيروسيك  )إيطاليا(،  وكوتافافا 

وبيرووير  )التشيك(،  وشفاينر 

والثنائي  )هولندا(،  وميويزين 

وسوروم  مول  عالمًيا  األول  المصنف 

ريناتو  )البرازيل(  وثنائي  )النرويج(، 

وفيتور فيليبي.

ُمبارياته  القطري  الُمنتخب  ويفتتح 

بمواجهة  األول  يومها  في  البطولة  في 

جريمالت،  ماركو  تشيلي  ثنائي 

وإستيبان جريمالت.

تشهد  و

لجوالت  الختامية  الجولة 

الشاطئية  للطائرة  الُمحترفين 

أفضل  مشاركة   ،)Beach Pro Tour(

منتخبات  و10  للرجال  منتخبات   10
للسيدات.

ستكون  الجولة  أن  إلى  وُيشار 

الختامية لمنافسات جميع البطوالت 

وستشهد  الشاطئية،  الطائرة  للكرة 

في  منتخبات   8 أفضل  مشاركة 

بطاقتي  بجانب  العالمي  التصنيف 

دعوة تمنحان لمنتخبين للمشاركة 

للرجال  ستقام  التي  البطولة،  في 

 ، ت ا لسيد ا و

دوالر.. ألف   800 تبلغ  مالية  وبجوائز 

العشرة  الفرق  من  ثمانية  وحجزت 

الُمشاركة في البطولة مكانها بفضل 

 Beach Pro Tour جوالت  في  أدائها 

التصنيف  لنقاط  وفًقا   ،2022 عام  في 

ديسمبر   5 من  اعتباًرا  العالمية 

الماضي..وسيحصل الفائز بالمركز 

على  والسيدات(  )الرجال  في  األول 

جائزة مالية متساوية قدرها 150 ألف 

الجوائز  إجمالي  من  أميركي  دوالر 

البالغة 800 ألف دوالر أميركي.

عوض الكباشي كتب

{ علي غانم الكواري

فريق الوكرة

{ من منافسات الشاطئية

{ شريف يونس واحمد تيجان

منتخبنا 

الوطني 

في مواجهة 

صعبة أمام 

منتخب

 تشيلي

بمشاركة السوبر مان ناصر العطية

»رالي عمان« على خط االنطالق
ُعمان  لرالي  األولى  المرحلة  منافسات  اليوم  مساء  تنطلق 

الدولي »أولى جوالت بطولة الشرق األوسط للراليات« والتي 

ُعمان  سلطنة  من  واسعة  مشاركة  منافساتها  ستشهد 

الفني  الفحص  عمليات  ستجرى  حيث  المجاورة،  والدول 

ومن  للسيارات،  الُعمانية  الجمعية  مقر  في  للسيارات 

المؤتمر  سيقام  كما  الغد،  صباح  التدقيق  إجراء  المقرر 

الصحفي األول في نفس اليوم قبل مراسم االنطالق للرالي، 

العمل  وزارة  بجانب  االستعراضية  المرحلة  إقامة  تعقبه 

بمرتفعات المطار.

السائق  وهو  العطية  صالح  ناصر  العالم  بطل  ويشارك 

األكثر نجاحا في المواسم األخيرة في رالي ُعمان الدولي، 

في  انتصارات  سبعة  القطري  اللقب  حامل  حقق  حيث 

عامي  بين  عاما   21 مدتها  زمنية  فترة  مدى  على  قبضته 

للسيارات  الُعمانية  الجمعية  عقدت  و2022.وقد   2003
المستجدات  آخر  على  للوقوف  الفنية  للجنة  اجتماعا 

األولى  المرحلة  النهائية لتنظيم واستضافة  والتحضيرات 

لرالي ُعمان الدولي  .

وتعد منافسات الراليات من األحداث التي تحظى باهتمام 

كبير من قبل عشاق رياضة المحركات، وتتمتع سلطنة 

المراحل  أكثر  من  وتعتبر  مختلفة  بتضاريس  ُعمان 

رالي  يعتبر  كما  والعالم،  المنطقة  مستوى  على  تحديا 

ُعمان الدولي واحدا من أكثر األحداث الرياضية شعبية في 

واحدة  1977 وبعدها أصبحت  اإلقليمية منذ عام  الروزنامة 

من أهم جوالت بطولة الشرق األوسط منذ عام 1984. { ناصر العطية
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األولى  الجولة  منافسات  اليوم  مساء  تنطلق 

الجديد  بموسمها  للدريفت  قطر  بطولة  من 

سعادة  رعاية  تحت  تقام  والتي   2023 /  2022
نادي  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 

قطر لسباق السيارات والدراجات النارية. 

من  أمس  يوم  الحلبة  افتتح  قد  النادي  وكان 

لهذه  بالتحضير  الخاصة  االختبارات  أجل 

من  المتسابقون  سيتمكن  حيث  الجولة 

انطالق  قبل  سياراتهم  جاهزية  على  الوقوف 

النادي  بأن  علمًا  اليوم،  مساء  المنافسات 

الدريفت  متسابقي  استضاف  قد  كان 

مناسبتين  في  وذلك  مفتوحة  تجارب  في 

أكتوبر  شهر  من  السادس  في  كانت  األولى 

الماضي والثانية في العشرين منه.

األولى  للجولة  الزمني  الجدول  ووفق 

والفحص  التسجيل  عمليات  ستنطلق 

الساعة  بتمام  المشاركة  للسيارات  الفني 

الحلبة  افتتاح  أن يتم  اليوم على  الثالثة ظهر 

الرابعة  من  ابتداًء  ساعتين  لمدة  للتجارب 

تنويري  اجتماع  هناك  سيكون  ثم  عصرًا، 

مساًء  السادسة  بتمام  للمتسابقين 

التجارب  من  األولى  الحصة  انطالق  قبل 

من  المشاركون  سيتمكن  حيث  التأهيلية، 

من  تقييمها  يجري  المضمار  على  لفة  أداء 

قبل لجنة التحكيم.

أما يوم غد الجمعة فسيتم افتتاح التسجيل 

ظهرًا،  الثالثة  من  ابتداًء  واحدة  ساعة  لمدة 

الحضور  من  يتمكنوا  لم  الذين  ألولئك  وذلك 

الرابعة  بتمام  ينتهي  أن  على  الخميس  يوم 

التأهيلية  التجارب  انطالق  موعد  عصرًا 

للمتسابق  األفضل  النتيجة  وتؤخذ  الثانية، 

الخميس  يومي  التجارب  فترتي  من 

على  المتسابقون  ذلك  بعد  ليوزع  والجمعة 

جدول المواجهات الثنائية )التاندم(.

وسيتم تعريف المتسابقين بمواجهات الدور 

األول خالل االجتماع الذي يجمعهم بالحكام في 

المالحظات  إلعطائهم  مساًء  السادسة  تمام 

التي  المنافسات  تنطلق  أن  قبل  األخيرة 

خروج  بطريقة  تجرى  والتي  الجميع  يترقبها 

لمعرفة  الختامي  للسباق  وصواًل  المغلوب 

مراسم  ذلك  تلي  أن  على  الجولة.  بطل 

األولى،  الثالثة  بالمراكز  للفائزين  التتويج 

الخاسرين  حيث ستكون هناك مواجهة بين 

صاحب  لمعرفة  النهائي  نصف  الدور  من 

منصة التتويج الثالثة.

اليوم انطالق بطولة قطر لـ »الدريفت« عبر الجولة األولى في نادي السيارات 
والدراجات النارية

{ من منافسات الموسم الماضي 

الدوحة

}

خليل

المهندي

}

{ ثنائي األدعم تأهل لنهائيات كأس العالم 2023{ المهندي يؤكد جاهزية قطر { أعضاء فريق األحالم للطاولة

{ الدوحة ستنظم المونديال في 2025

خليل المهندي رئيس االتحاد القطري والعربي واآلسيوي لكرة الطاولة يؤكد:

جاهزون الستضافة »مونديال 2025«

الشباب  من  عمل  فريق  يملك  واالتحاد 

والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  القطري 

العالية ولن تشكل هذه االستضافة أي 

صعوبة لنا«.

بطولة  هي  العالم  »بطولة  وأضاف: 

ونحن  البطوالت،  باقي  عن  مختلفة 

التفتيش  فريق  وننتظر  لها  جاهزون 

كانت  أن  بعد  إقامتها  موعد  الختيار 

2025، لكن نظرا  مايو  محددة في شهر 

الرتفاع درجة الحرارة في ذلك التوقيت 

شهر  في  البطولة  إقامة  اقتراح  تم  فقد 

يناير أو فبراير«.

تميز االستضافة 

القطري  االتحاد  أن  إلى  المهندي  وأشار 

لكرة الطاولة نجح وتميز في استضافة 

سنوات،  عدة  منذ  المجمعة  البطوالت 

بطولة  تنظيم  بصدد  اآلن  »نحن  وقال: 

قطر الدولية المجمعة وتضم 3 بطوالت 

الجاري،  يناير   30 يوم  وتختتم  دولية 

منذ  مباشرة  قبلها  استضفنا  أننا  كما 

أول الشهر الجاري، التصفيات اآلسيوية 

بجنوب   2023 العالم  لبطولة  المؤهلة 

هذه  استضافة  وسنواصل  إفريقيا، 

و2024   2023 عامي  المجمعة  البطوالت 

مبينا   ..»2025 العالم  بطولة  غاية  إلى 

تعود  البطوالت  من  النوعية  هذه  أن 

بالنفع على الالعبين، حيث تساعدهم 

في تقليص نفقاتهم المالية، فحين يتم 

واحد  مكان  في  بطوالت   4 أو   3 تجميع 

تساهم هذه الطريقة في تخفيف العبء 

فيها  المشاركة  أن  كما  الالعبين  على 

تساعدهم في رفع تصنيفهم العالمي.

وأكد رئيس االتحاد القطري: »أن دولة 

من  اإلمكانيات  كافة  بتوفر  تتميز  قطر 

فنادق وصاالت ال مثيل لها كما هو الحال 

المقامة  المجمعة  البطولة  هذه  في 

تم  حيث  لوسيل،  صالة  على  حاليا 

وما  لالعبين  التسهيالت  كل  توفير 

في  توفيره  يتم  ما  نادرا  نحن،  نقدمه 

دول أخرى، كما أن االتحاد ينظم أفضل 

العدد  ذلك  على  والدليل  البطوالت 

وأبطال  األوائل  المصنفين  من  الكبير 

العالم المشاركين فيها«.

العربي  االتحادين  رئيس  وأوضح 

واآلسيوي، النائب األول لرئيس االتحاد 

الدولي لكرة الطاولة، أن االتحاد القطري 

واألول  االتحادات  أفضل  من  أصبح 

عالميا في تنظيم البطوالت.

وقال المهندي:»بفضل عملنا االحترافي 

والدعم الموجود أعتقد أن االتحاد القطري 

يشار له بالبنان، وأصبحنا نملك العبين 

ناشئين مصنفين على العالم والعبين 

الخليجي  المستويين  على  مصنفين 

بتنظيم  يتعلق  فيما  أما  والعربي.. 

البطوالت فاالتحاد القطري يأتي اآلن في 

المركز األول على العالم من ناحية عدد 

البطوالت التي تم تنظيمها بشهادة أسرة 

اتحاد  يوجد  وال  العالمية،  الطاولة  كرة 

العالم باستطاعته تنظيم بطوالت  في 

مجمعة لمدة شهر متواصل فقد انطلقنا 

في تنظيم بطولة مجمعة بداية من يوم 

1 يناير الجاري وستختتم يوم 31 يناير، 
وهذه كلها تسجل لالتحاد القطري«.

أزمة كورونا 

  19 أزمة  كوفيد  أن  المهندي  وأوضح 

التي عصفت بكل دول العالم، وشهدت 

تؤثر  لم  الرياضية،  ألنشطتها  توقفا 

الطاولة، بل  لكرة  القطري  االتحاد  على 

البطوالت  لمعظم  حاضنة  قطر  كانت 

حيث   ،2021 سنة  في  توقفت  التي 

تمت استضافة قرابة 780 العبا من 75 

الطاولة  لكرة  مجمعة  بطولة  في  دولة 

معسكر  استضافة  تمت  كما  آنذاك، 

سنة  لمدة  للعبة  الصين  منتخب 

في  عضوا  الـ227  عكس  على  ونصف 

توقفت  التي  للعبة  الدولي  االتحاد 

أنشطتها خالل ذلك العام.. مشيرا إلى 

أن االتحاد سيواصل السير على نفس 

خالل  يستضيف  حيث  المنوال،  هذا 

في  بطوالت  أربع  المقبل  أكتوبر  شهر 

بطولة مجمعة.

العديد  توليه  رغم  أنه  المهندي  وأكد 

كرة  رياضة  في  البارزة  المناصب  من 

لكرة  القطري  االتحاد  )رئيس  الطاولة 

العربي  االتحادين  رئيس  الطاولة، 

لرئيس  األول  والنائب  واآلسيوي، 

االتحاد الدولي للعبة(، إال أنه لم يحقق 

لرئاسة  يطمح  حيث  بعد،  طموحه 

 2026 عام  الطاولة  لكرة  الدولي  االتحاد 

100 سنة  االحتفال بمرور  بالتزامن مع 

للعبة..  الدولي  االتحاد  تأسيس  على 

االتحادين  رئيس  اآلن  »أنا  وقال: 

لرئاسة  وأطمح  والعربي  اآلسيوي 

األمر  لهذا  وسأسعى  الدولي  االتحاد 

خالل عام 2025«.

فريق األحالم 

لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  وأشاد 

سيقود  الذي  »األحالم«  بفريق  الطاولة 

القطرية..  الطاولة  مشروع نهضة كرة 

أربع  منذ  بدأ  المشروع  هذا  أن  مبينا 

وصل  العبين  أربعة  ولدينا  سنوات، 

العاشر  إلى  الخامس  من  تصنيفهم 

أصعب  أن  موضحا  العالم..  على 

الفئات  هي  الطاولة  كرة  في  مرحلة 

العمرية من سن 11 إلى 15 سنة.

المؤسسين  من  أنه  المهندي  وأوضح 

كرة  مؤسسة  إنشاء  لفكرة  والداعمين 

أنها  مبينا   .. /WTT / العالمية  الطاولة 

العالم،  في  اللعبة  مستقبل  تمثل 

دعم  في  المؤسسة  ساهمت  حيث 

حيث  وتنظيميا،  ماديا  الطاولة  كرة 

أصبحت المباريات اكثر جمالية مثل 

التي تشد  والمالكمة  المصارعة  حلبة 

المشاهد غير المحب لهذه اللعبة.

وفيما يتعلق بالبطوالت التي ستنظمها 

والدولي  واآلسيوي  العربي  االتحادات 

المقبلة،  الفترة  خالل  الطاولة  لكرة 

حافل  االتحادات  هذه  برنامج  أن  أوضح 

البطولة  ستنظم  حيث  بالبطوالت 

في  للناشئين  آسيا  وبطولة  العربية 

لألندية  العربية  والبطولة  العراق، 

لبنان،  في  لألندية  آسيا  غرب  وبطولة 

تنظيم  فسيتم  العالم  بطوالت  أما 

هذا  إفريقيا  بجنوب  العالم  بطولة 

 2024 العالم  وبطولة  دربن،  في  العام 

في   2025 العالم  وبطولة  كوريا،  في 

سيتم   2026 العالم  وبطولة  قطر، 

تحديد مكان إقامتها هذا العام من خالل 

التصويت.

اقترحنا إقامة البطولة في يناير أو فبراير بسبب درجة الحرارة

اتحادنا أصبح 
األفضل في 

التنظيم 
بشهادة االتحاد 

الدولي للعبة

أطمح لرئاسة 
االتحاد الدولي 
في االنتخابات 

القادمة

الدوحة -قنا - أكد خليل بن أحمد المهندي 
رئيس االتحاد القطري لكرة الطاولة رئيس 

االتحادين العربي واآلسيوي، النائب األول 
لرئيس االتحاد الدولي للعبة، جاهزية 
الدوحة الستضافة النسخة الـ 59 من 
بطولة العالم لكرة الطاولة عام 2025.

وقال المهندي في حوار لوكالة األنباء 
القطرية » قنا« : »استضفنا بطولة 

العالم لكرة الطاولة سابقا في 2004 
ومنذ ذلك الحين لم تنظم البطولة 

في منطقة الشرق االوسط أو في 
الدول العربية، وواجهنا عدة صعوبات 
آنذاك بسبب عدم توفر الصاالت. لكننا 

اآلن جاهزون لهذا الحدث العالمي بنسبة 
80 بالمائة بفضل توفر الصاالت الرياضية 

العصرية والفخمة سواء في صالة لوسيل أو 
في أسباير وأيضا بفضل توفر الفنادق. 
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رعدية  أمطار  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

األفقية  الرؤية  في  وانخفاض  قوية  برياح  مصحوبة 

على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة مع رياح قوية 

وأمواج عالية أحيانا في عرض البحر.

 وتوقعت أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع 

المناطق  بعض  على  رعدية  تكون  قد  ألمطار  فرص 

و8   4 بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح  أحيانا..  

كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل. 

 »18« الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أدنى  وتكون   

درجة مئوية.

»البيئة«:

ضبط مخالفات
لدهس الروض

قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير 

المناخي، بضبط عدد من مخالفات دهس البيئة 

النباتية المحلية، تمثلت المخالفات في دخول عدد 

من المركبات في الروض التي أعلنت الوزارة عنها 

ُمسبقًا بحمايتها، حيث قامت الوزارة باتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة تجاه تلك المخالفات.

وتهيب وزارة البيئة والتغير المناخي، بجميع قائدي 

المركبات ومرتادي الروض المحلية، ضرورة االلتزام 

بتعليمات الوزارة المتمثلة في عدم الدخول بالمركبات 

واآلليات لمناطق البيئة النباتية، من روض ومحميات 

طبيعية أعلنت عنها الدولة ُمسبقًا، مشيرة إلى ضرورة 

اقتصار المركبات على استخدام الطرق الممهدة، وذلك 

لحماية بيئة قطر.

وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أنه طبقًا للقانون 

رقم )32( لسنة 1995، فإنه ُيمنع اإلضرار بالبيئة 

النباتية ومكوناتها، كما أن القانون ينص على أنه 

يحظر مرور السيارات والمعدات اآلليات عشوائيا في 

مناطق البيئة النباتية، ويقتصر مرورها على الطرق 

المخصصة لها، ُمشددة على أنه من يخالف القوانين 

والتشريعات الرامية لحماية البيئة المحلية يعرض 

نفسه للعقوبة المنصوص عليها ضمن القانون.

كما أشارت الوزارة إلى أن المادة 7 من القانون، قامت 

بحظر إشعال النار أو استعمالها ألي غرض، ُمستثنية 

من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة، بشرط اتخاذ جميع 

االحتياطات والترتيبات الالزمة لمنع نشوب الحرائق، 

كما شملت قائمة المحظورات العبث أو اإلضرار باألسوار 

أو اإلنشاءات الخاصة بمحميات البيئة النباتية، كذلك 

مرور السيارات والمعدات واآلليات عشوائيًا. ويقتصر 

مرورها على الطرق المخصصة لها.

$ الدوحة المنتجات الوطنية تحظى بإقبال كبير

مشاتل الزهور تستقطب زوار »محاصيل«

يواصل مهرجان محاصيل في المؤسسة 

عرض  كتارا  الثقافي  للحي  العامة 

الخضراوات  من  الزراعية  المنتجات 

باإلضافة  الطازجة،  المحلية  والفواكه 

والبيض  والدواجن  اللحوم  منتجات  إلى 

واألجبان  األلبان  من  ومشتقاته  والحليب 

عالية  القطرية  المنتجات  من  وغيرها 

القطرية  والتمور  والعسل  الجودة، 

والعصائر الطبيعية، باإلضافة إلى الورود 

ومشاتل الزهور، ونباتات الزينة الخاصة 

بالحدائق المنزلية. 

الوطنية  الشركات  منتجات  وتحظى 

الغذائي  القطاع  مجال  في  المتخصصة 

المشاركة في مهرجان محاصيل بإقبال 

حيث  المهرجان،  رواد  قبل  من  واسع 

منتجاتها  الشركات  هذه  تستعرض 

المتميزة، وذلك للدور الكبير الذي يقوم به 

مهرجان محاصيل في الترويج للمنتجات 

المحلية وتسويقها بأسعار تشجيعية.

بجودة  المهرجان  زوار  من  العديد  وأشاد 

المنتجات الموجودة، حيث قالت السيدة 

لما  المهرجان  لزيارة  تشجعت  وليد:  أم 

كانت  وبالفعل  اشادات،  من  سمعته 

المطلوب  المستوى  عند  المنتجات 

أم الجودة، كما  سواء من ناحية األسعار 

للتسوق  فرصة  وهي  جميل  المكان  ان 

واالستمتاع بمرافق كتارا المتنوعة.

محمد،  نبيل  السيد  قال  جهته  من 

المهرجان  فكرة  الكويت:  من  سائح  وهو 

جميلة ومفيدة حيث إنها تلبي الحاجات 

ترفيهية  فرصة  أيضا  وهي  الشرائية 

تصميم  اعجبني  وأضاف  للعائلة، 

التي  والزهور  وبالشتالت  المهرجان 

بستان  أو  حديقة  في  كأنك  تشعرك 

وانت تشتري الخضراوات والفواكه.

الزينة  ونباتات  الزهور  محالت  وتحظى 

المهرجان،  زوار  قبل  من  كبير  بإقبال 

تلك  في  البيع  منصات  اكتست  حيث 

من  ومتنوعة  زاهية  بألوان  المحالت 

منظرها  يثير  التي  المختلفة  الزهور 

من  لها  لما  الزوار،  لدى  والسرور  البهجة 

بألوانها  توزعت  ونفسي  جمالي  أثر 

المختلفة  وأشكالها  الخالبة  الطبيعية 

الفاتنة، مجسدة لوحة جمالية بديعة، 

عامل  يشكل  مما  خالبة،  أجواء  وناشرة 

واألسر  للعائالت  وترفيهي  سياحي  جذب 

مهرجان  ينظمها  التي  الفعاليات  خالل 

محاصيل.

بالمحكمة االبتدائية

»األعلى للقضاء«
يفتتح استراحة للمحامين

األعلى  المجلس  رؤية  إطار  في 

أداء  تسهيل  إلى  الرامية  للقضاء 

افتتحت  المحامين،  السادة 

الجنائية  االبتدائية  المحكمة 

على  للمحامين،  خاصة  استراحة 

المحاكم  في  االفتتاحات  تتوالى  أن 

كافة خالل الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء السعي 

الحثيث من المجلس األعلى للقضاء 

تيسير  وأسباب  سبل،  كل  لتوفير 

المهنية  ألعمالهم  المحامين  أداء 

مسيرة  استمرار  بهدف  بالمحاكم 

يسخر  إذ  البناء،  المثمر  العطاء 

واإلمكانيات  الوسائل  كافة  المجلس 

المالئمة  والتسهيالت  المتاحة 

األهداف  إلى  الوصول  سبيل  في 

المرجوة.

ومن المقرر أن يقوم المجلس بالمزيد 

االفتتاحات مستقباًل في مختلف  من 

المزيد  الدولة وذلك لتحقيق  محاكم 

وتهيئة  للمحامين  التسهيالت  من 

لتحقيق  المناسبة  األجواء  كافة 

والكفاءة  األداء  من  مستوى  أفضل 

الشاملة  النهضة  لمواكبة  والسعي 

القضائية  المنظومة  تشهدها  التي 

في دولة قطر.
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أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

ا بخيٍر لوال اآلخرون! ُكنَّ

ُيقال إنه قد ُعثر على هذه الجملة مكتوبًة 

ٍة مهجورة!
َّ

ٍة نفِسي على جداٍر في مصحَّ

 الذين 
َّ

أن على أنكم تعرفون جميعًا 

باألصل  النفسيين  األطباء  يقصدون 

ليسوا مرضى، هؤالء هم ضحايا المرضى 

يحسبون  الذين  الحقيقيين  فسيين  النَّ

أسوياء! أنفسهم 

يُء بالشيِء ُيذكر، نشرْت مجلة  والشَّ

»Forbes« البارحة مقالًة حول دراسة 

لْت إلى أن عدد حاالت  نفسّية، توصَّ

انعدمْت تقريبًا بين طالب  االنتحار 

إقفال  المراهقين خالل فترة  المدارس 

المدارس أثناء جائحة كورونا! فقد توّقف 

اللفظية،  واإلساءات  والسخرية،  نّمُر  التَّ

من  يتلقونها  التي  الجسدية  واالعتداءات 

!
ِّ

الُحضوري التعليم  خالل  زمالئهم 

 أغلَب مشاكل 
َّ

ال يختلُف عاقالن على أن

اس هي من الّناس، أما األشياء فلْم نَر  النَّ

منها إال خيرًا!

يقولون لَك: القهوة ُتسبب مرَض عصب 

المعدة! 

ْق، القهوة مشروب عذٌب ومفيٌد،  ال ُتصدِّ

الّناس، وأمراض  عصُب المعدة ُيسببه لنا 

المعدة جميعها ال تأتي من األشياء التي 

التي تأكلك! تأكلها، وإنما من األشياء 

القهوة تكشُف لك مدى الضرر الذي أحدثه 

فيك الناس فقط، كل مواقف الغدر، كل 

الجارح،  الكالم  لحظات االستغفال، كل 

كل االهمال القاتل، هي التي أتلفت لَك 

أعصاب معدتك، إلى درجة لم تعد تحتمل 

قهوة! فنجان 

حتى الملح الذي يقولون لَك أنه يرفع 

الضغط، َسلُهم: هو يرفُع ضغط الجميع، 

أم الذين أنهكتهم الحياة فقط، حتى لم 

أمام رشة ملح! يعد بإمكانهم الصمود 

إعداداتها،  نحن مخلوقات معبوث في 

مذ كنا صغارًا أخبرونا عن الحيوانات 

والتماسيح! والنمور  األسود  المفترسة، 

لتأكل،  تقتل  مسكينة،  مخلوقات  هذه 

منها! تسلم  عنها  ابتِعْد 

هل سألَت نفسَك كم إنسانًا قتلت هذه 

التاريخ، وكم إنسانًا   
ِّ

الحيوانات على مر

ُقِتَل على يد إنساٍن آخر؟!

أعرفَت اآلن من هو المفترس الحقيقي؟!

يا عزيزي: ال تقلل أكل وال ملح وال قهوة، قلل 

ناس!

ا بخير!
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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مركبة فضائية نووية

مكتبة عائمة

ضبط عمالت أثرية

كشفت إدارة الطيران والفضاء األميركية »ناسا« أنها 

تخطط لتطوير مركبة فضائية تعمل باالنشطار 

النووي بحلول عام 2027، وذلك للبعثات المأهولة 

المستقبلية إلرسال رواد فضاء إلى الكوكب األحمر 

) المريخ(.. وأوضحت في بيان لها، أنها تخطط منذ 

عقود زمنية لتطوير مفهوم تكنولوجيا الدفع الحراري 

النووي المتقدمة، فهي أكثر كفاءة من محركات 

الصواريخ التقليدية القائمة على المواد الكيماوية، 

منوهة إلى أن هذه التكنولوجيا ستسمح لرواد 

الفضاء بإرسالهم إلى ما وراء القمر ومناطق أكثر عمقا 

في الفضاء الخارجي على سبيل المثال كوكب 

المريخ وبشكل أسرع، حيث ستستغرق الرحلة 

الفضائية 4 أشهر تقريبا، بدال من نحو 9 باستخدام 

محرك تقليدي يعمل بالطاقة الكيماوية.

وتستخدم تقنية الدفع الحراري النووي، التي تم 

اختبارها من قبل، مفاعال نوويا خاصا لتوليد درجات 

حرارة شديدة.

رست سفينة »لوغوس هوب«، األربعاء، في ميناء 

العقبة جنوبّي األردن، حاملًة على متنها أكبر مكتبة 

عائمة بالعالم.

وأوضحت مصادر مطلعة من سلطة العقبة، 

لألناضول، بأن السفينة تحمل أيضًا 370 شخًصا، 

بين طواقم ومتطّوعين من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تفتح السفينة أبوابها للعاّمة صباح 

اليوم وذلك لحين موعد مغادرتها منتصف فبراير/ 

شباط المقبل..ُيذكر أن سفينة »لوغوس هوب« 

 Good Books« ُبنَيت عام 1973، وتملكها حالًيا شركة

For All« األلمانية الخيرية، التي تمتلك عدًدا من 
المكتبات العائمة التي تجول موانئ العالم.

وتحتوي مكتبة السفينة على نحو نصف مليون 

نسخة من 4 آالف كتاب في مختلف المعارف العلمية 

واألدبية والفكرية.

ضبطت سلطات األمن التركية ثالثة آالف و90 قطعة 

من العمالت المعدنية األثرية داخل حافلة في والية 

إسطنبول..وذكرت مصادر أمنية،  أن فرق مديرية 

مكافحة التهريب أوقفت في إطار جهود التحري حافلة 

ركاب، وعثرت بداخلها على طرد يحتوي على ألفين 

و154 قطعة من العمالت المعدنية األثرية..وداهمت 

الفرق منزل شخص يشتبه في أنه وضع الطرد داخل 

الحافلة، حيث عثرت بمنزله على 936 قطعة أثرية 

من العمالت المعدنية.

وأوقفت الفرق المشتبه به حيث تم نقله إلى مديرية 

األمن بالوالية.

كلب يقتل رجال بالرصاص

صيادًا  بالرصاص  كلب  قتل 

المقعد  في  جالسًا  كان  أميركيًا 

إثر  اب،   - بيك  لمركبة  األمامي 

موضوعة  بندقية  على  دوسه 

وسط  في  الخلفية،  المقاعد  في 

األيام  في  المتحدة  الواليات 

الماضية، على ما قالت الشرطة.

السبت  موجودًا  الحيوان  وكان 

المركبة، حيث كانت  في مؤخر 

توجد »معدات للصيد وبندقية«، 

أدى  ما  السالح  على  »داس  عندما 

أوضح  ما  وفق  تشغيله«،  إلى 

مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر 

في والية كنساس الريفية.

أن  إلى  السلطات  وأشارت 

سن  في  رجل  وهو  الضحية، 

بجانب  جالسًا  كان  الثالثين، 

أصيب  عندما  السائق  مقعد 

على  »توفي  وقد  بالرصاص. 

يزال  بإصابته«..وال  متأثرًا  الفور 

التحقيق متواصال، لكن، بحسب 

حصل  ما  فإن  األولية،  المعلومات 

ما  وفق  صيد«،  بـ»حادث  مرتبط 

أكد مكتب قائد الشرطة.

سحابة جليدية مظلمة

األميركية  الفضاء  وكالة  ذكرت 

الفضائي  التلسكوب  أن  »ناسا« 

التقط  لها  التابع  ويب  جيمس 

لها  يسبق  لم  حديثة  صورة 

تسمى  جليدية  لسحابة  مثيل 

 500 الحرباء، والتي تقع على بعد 

سنة ضوئية من األرض.

من  الحرباء  سحابة  وتتكون 

والنيتروجين  والكبريت  الميثان 

)اللبنات  وهي  واإليثانول، 

الغالف  في  للحياة  األساسية 

الجليد  داخل  مجمدة  الجوي( 

األكثر برودة في سحابة جزيئية، 

برودة،  المناطق  أشد  تعد  وهي 

وأكثرها ظلمة لدرجة أن جزيئات 

شكل  على  تجمدت  قد  مختلفة 

تلك  بداخل  الغبار  من  حبيبات 

السحابة الجليدية، وتصل درجة 

 -298 نحو  يقارب  ما  فيها  الحرارة 

درجة مئوية.

الجديدة  الصورة  بيانات  وأظهرت 

ويب  جيمس  التقطها  التي 

تحت  األشعة  قدرات  مرة  ألول 

الحمراء، كيف تمتص الجزيئات 

من  النجوم  ضوء  داخل  الجليدية 

حيث  الجزيئية،  السحابة  وراء 

تعقيدا  األكثر  الجزيئات  هذه  إن 

تتشكل  أن  يمكن  الميثانول  من 

هذه  لمثل  الجليدية  األعماق  في 

ونظرا  النجوم،  والدة  قبل  السحب 

ألن هذه العناصر ضرورية للحياة، 

فإن أحدث البيانات ستتيح للعلماء 

معرفة مقدار ما يدخل كل منها في 

والسماح  جديدة  كواكب  تكوين 

العالم  صالحية  مدى  برؤية  لهم 

للعيش.

إعالن ترشيحات األوسكار
السينما  وفنون  علوم  أكاديمية  أعلنت 

األميركية ترشيحاتها لجوائز األوسكار للدورة 

الخامسة والتسعين تمهيدًا لتتويج الفائزين 

أنجلوس  بلوس  بهوليوود  حفل  في 

يوم 12 مارس المقبل.

قائمـة  وضمت   

والممثليـن  األفـالم 

شحين  لمـــر ا

الفئات  فـــي 

 : ئيســــية لر ا

فضـل  أ

 ، يــر تصو

فضل  أ و

 ، ممثـل

فضـل  أ و

 ، ممثلــة

مخرج،  وأفضل 

ممثـل  وأفضــــل 

وأفضل  مســاعد، 

مسـعدة،  ممثلـة 

لنص  سيناريو  وأفضل 

وأفضل  للسينما،  أصال  كتب 

وأفضل  مقتبس،  لنص  سيناريو 

وثائقي،  فيلم  وأفضل  متحركة،  رسوم  فيلم 

وأفضل موسيقى  روائي أجنبي،  وأفضل فيلم 

تصويرية، وأفضل أغنية أصلية.

 وتنافس أفالم مثل »أول كوايت أون ذا وسترن 

فرونت« »كل شيء هادئ على الجبهة الغربية« 

طريق  »أفاتار:  ووتر«  أوف  واي  ذا  و»أفاتار: 

إنشيرين«  أوف  بانشيز  و»ذي  الماء« 

إنشيرين«،  »حوريات 

و»إيفريثينج  و»إلفيس« 

آت  أول  إيفريوير 

وانس« »كل شيء 

مكان  كل  في 

واحد«  وقت  في 

فابلمانز«  و»ذا 

جن:  و»توب 

على  مافريك« 

في  جوائز 

عدة فئات.

وتضمنت   

ت  شيحا تر

فيلم  أفضل 

أجنبي،  روائي 

كويت  »أول  أفالم: 

فرونت«  ويسترن  ذا  أون 

الجبهة  على  هادئ  شيء  »كل 

 ،»1985 و»أرجنتينا،  ألماني.  الغربية«، 

و»إي.أو«،  بلجيكا.  و»كلوز«،  األرجنتين. 

الهادئة«،  »الفتاة  جيرل«  كوايت  و»ذا  بولندا، 

أيرلندا.


