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ص���اح���ب ال���س���م���و ي��ه��ن��ئ رئ���ي���س���ة ج���م���ه���وري���ة ال���ه���ن���د وال����ح����اك����م ال����ع����ام ألس��ت��رال��ي��ا

رئيس مجلس الوزراء يسلم الشهادات للطلبة المرشحين

كوكبة من »العيون الساهرة«
الدفعة 

الخامسة من 
طلبة كلية 

الشرطة 

الدفعتان 
الرابعة 

والخامسة من 
كلية رأس لفان

معاليه يترأس االجتماع األول للمجلس األعلى ألكاديمية الشرطة
بن  خالد  الشيخ  معالي  شهد  قنا-  الدوحة- 

مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

األعلى  المجلس  رئيس  الداخلية  ووزير  الوزراء 

شهادات  تسليم  حفل  الشرطة،  ألكاديمية 

شهادات  شملت  والتي  الشرطة،  أكاديمية 

المرشحين  الطلبة  من  الخامسة  الدفعة 

الرابعة  الدفعتين  وشهادات  الشرطة،  بكلية 

بكلية  المرشحين  الطلبة  من  والخامسة 

معهد  في  وذلك  والسالمة،  للطوارئ  لفان  رأس 

الشرطة، صباح أمس.

البالغ  للخريجين،  الشهادات  معاليه  وسلم 

مبتعثون  ضمنهم  من  خريجا،   »124« عددهم 

الهاشمية  األردنية  والمملكة  فلسطين  دولة  من 

الشقيقتين.

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  وترأس 

عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير 

ألكاديمية  األعلى  المجلس  رئيس  الداخلية 

عقد  الذي  لألكاديمية  األول  االجتماع  الشرطة، 

بمعهد الشرطة صباح أمس.

الموضوعات  استعراض  االجتماع  خالل  وتم 

وبرامج  خطط  من  أعماله  جدول  على  المدرجة 

لكلية  الماجستير  برامج  وأبرزها  للكليات، 

القرارات  بشأنها  واتخذ  العليا،  الدراسات 

المناسبة.

سعادة  أكدت  قنا-  الدوحة- 

سيف  بن  أحمد  علياء  الشيخة 

لدولة  الدائم  المندوب  ثاني  آل 

قطر لدى األمم المتحدة، أن األسرة 

في  األساسية  الوحدة  بصفتها 

كبير  باهتمام  تحظى  المجتمع، 

لدولة  االجتماعية  السياسات  في 

قطر سواء على المستوى الوطني 

على  مشددة  والدولي،  اإلقليمي  أو 

االجتماعية  السياسات  أهمية 

األسري  المنحى  ذات  واالقتصادية 

تحقيق  في  الكبير  إلسهامها  نظرا 

ومجدية  شاملة  اجتماعية  تنمية 

ومستدامة.

مسجلة  كلمة  في  ذلك  جاء 

الثانية  للدورة  وجهتها  لسعادتها 

الشؤون  وزراء  لمجلس  واألربعين 

المنعقد  العرب،  االجتماعية 

األشخاص  »حقوق  عنوان  تحت 

األبعاد:  متعدد  والفقر  اإلعاقة  ذوي 

التنمية  خطة  تنفيذ  مواصلة 

المستدامة 2030 وما بعد«.

قطر  دولة  جهود  إلى  وأشارت 

ومنها  األسرة،  ومبادراتها في مجال 

 »2004« العام  في  استضافتها 

المعني  الدولي  الدوحة  مؤتمر 

باألسرة الذي عقد برعاية صاحبة 

ناصر  بنت  موزا  الشيخة  السمو 

الدوحة  إعالن  عنه  صدر  والذي 

حول األسرة.

الشيخة علياء أحمد بن سيف:

األسرة أساس التنمية االجتماعية

الدوحة - قنا- أكد سعادة 

السيد ألين سيمونيان رئيس 

مجلس الشعب بجمهورية 

أرمينيا، تقدير بالده لدور دولة 

قطر في تعزيز األمن والسلم 

بالمنطقة والعالم، عبر جهودها 

المتواصلة في الوساطات 

وتسوية النزاعات وفق نهج 

دبلوماسي جعل منها نموذجا 

عالميا رائدا في هذا المجال.

وقال سعادته، على هامش 

زيارته للبالد، إن دولة قطر 

تقوم بدور بارز على المستوى 

اإلقليمي والعالمي لتعزيز 

األمن والسالم واالستقرار، عبر 

الوساطات وتسوية النزاعات، 

معبرا عن دعم بالده للجهود 

القطرية في هذا الصدد 

وتقديرها لكل ما من شأنه 

خدمة السالم واالستقرار في 

المنطقة والعالم.

رئيس مجلس 
الشعب األرميني: 

قطر تعزز 
األمن والسلم

الدوحة- قنا- استقبل ميناء الدوحة 

السياحيتين  السفينتين  أمس، 

يوروبا«  وورلد  سي  أس  »أم 

و»لوبوغانفيل« في وقت واحد، وعلى 

من  وطاقم   سائحا،   »5269« متنهما 

»2185« فردا، وسينضم إليهما الحقا 

متن  على  الدوحة  من  سائح   »1000«

»أم أس سي وورلد يوروبا«  السفينة 

جديدة  سياحية  جولة  ضمن 

في  الموانئ  من  عدد  إلى  تقودها 

الزيارة  هذه  وتعد  العربي.  الخليج 

موسم  خالل  للسفينتين  الخامسة 

 ،»2023  –  2022« البحرية  الرحالت 

المقبل،  أبريل  حتى  يستمر  الذي 

وورلد  سي  أس  »أم  السفينة  وترفع 

»أم  شركة  تديرها  التي  يوروبا« 

أس سي كروزس« علم مالطا، فيما 

فرنسا  علم  »لوبوغانفيل«  ترفع 

كروزس«  »بونانت  شركة  وتديرها 

الفرنسية.

ميناء الدوحة

استقبال سفينتين سياحيتين
ج������ول��������ة ث����ان������ي����ة 
من مفاوضات اتفاقية 
التج����ارة الح�����رة ب�ين 
ق����ط�����ر والم����غ�������رب

قطر،  دولة  أدانت  قنا-  الدوحة- 

اإلسرائيلي  العدوان  العبارات،  بأشد 

الوحشي على مخيم جنين، الذي أدى 

إلى سقوط شهداء وجرحى، واعتبرته 

الشنيعة  االحتالل  لجرائم  امتدادا 

الفلسطيني  الشعب  بحق  والمروعة 

األعزل.

بيان  في  الخارجية،  وزارة  وأكدت 

أصبح  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  أمس، 

مضى  وقت  أي  من  أكثر  مطمئنا 

العقاب،  من  واإلفالت  المساءلة  لعدم 

من  المزيد  ارتكاب  على  شجعه  مما 

أبناء  بحق  واالنتهاكات  الجرائم 

وقتل  الشقيق،  الفلسطيني  الشعب 

األطفال  ضمنهم  ومن  المدنيين، 

واستباحة  والمسنون،  والنساء 

المدنية  والمرافق  المستشفيات 

هذا  في  الوزارة  وحملت  الحيوية، 

وحدها  االحتالل  سلطات  السياق 

التي  العنف  دائرة  اتساع  مسؤولية 

الممنهج  التصعيد  هذا  عن  ستنتج 

ضد الشعب الفلسطيني.

االلتزام  أن  على  الوزارة  وشددت 

بالقوانين الدولية والقضايا اإلنسانية 

ال يمكن تجزئتها أو تطبيقها في مكان 

تجاوزها  أو  ونسيانها  العالم،  من  ما 

في مكان آخر، واعتبرت ذلك ازدواجية 

الناس  دماء  حرمة  ألن  مقبولة  غير 

اختلفت  مهما  متساوية  وحقوقهم 

األماكن. 

قطر تدين الهجوم على مخيم جنين

ع����دوان وح��ش��ي

قطر،  دولة  تسلمت  قنا-  الدوحة- 

ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت 

علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية 

عية  جتما ال ا

 ، ة سر أل ا و

واألربعين  الثانية  الدورة  رئاسة 

االجتماعية  الشؤون  وزراء  لمجلس 

العرب، وذلك في الجلسة االفتتاحية 

للدورة أمس. وأعربت سعادة السيدة 

المسند،  ناصر  بن  علي  بنت  مريم 

في الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة، 

العالي  وتقديرها  شكرها  عن 

أصحاب  إياها  أوالها  التي  للثقة 

السعادة وزراء الشؤون االجتماعية 

لتولي  لسعادتها  ودعمهم  العرب، 

واألربعين  الثانية  الدورة  رئاسة 

للمجلس.

السياق:  هذا  في  سعادتها  وقالت 

أيادينا  بأن  ثقة  »كلي 

ستستديم  المتضافرة 

وتثري عملنا المشترك«.

قطر رئيسا لمجلس وزراء 
الشؤون االجتماعية العرب

األخضر  اللون  عاود  قنا-  الدوحة- 

في  قطر  بورصة  تداوالت  ليصبغ 

الجاري،  يناير  من  الرابع  أسبوعها 

نقطة،  ألف   »11« حاجز  ليكسر 

 ،»299.590« رصيده  إلى  ويضيف 

إلى  ليرتفع   ،»%  2.770« نمو  بنسبة 

مستوى »11110« نقاط.

وفي هذا السياق، وصف تامر حسن، 

قطر  بورصة  تداوالت  المالي،  المحلل 

باإليجابية،  الجاري  األسبوع  خالل 

لمستوى  المؤشر  تجاوز  إلى  مشيرا 

مقارنة  نقطة،  ألف   »11« يفوق 

بالرغم  الماضي،  األسبوع  بتداوالت 

تشهدها  التي  الحادة  التقلبات  من 

المعامالت صعودا ونزوال.

وقال حسن في تصريح لوكالة األنباء 

شهد  الجاري  األسبوع  إن  القطرية: 

القطرية،  المحافظ  شراء  في  ارتفاعا 

المحافظ  لدى  للبيع  ارتفاع  مقابل 

األجنبية.

توزيعات األرباح تعزز أداءها

تداوالت إيجابية للبورصة

الوقاية من االنحرافات السلوكية

برامج توعوية لشرطة األحداث
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بمناسبة اليوم الوطني لبالدهبمناسبة يوم الجمهورية لبالدها

صاحب السمو يهنئ الحاكم العام ألسترالياصاحب السمو يهنئ رئيسة الهند
الدوحة - قنا - بعث حضرة صاحب السمو الشيخ 

برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

رئيسة  مورمو  دروبادي  الرئيسة  فخامة  إلى  تهنئة، 

جمهورية الهند، بمناسبة يوم الجمهورية لبالدها.

الدوحة - قنا - بعث حضرة صاحب السمو الشيخ 

برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

الحاكم  هيرلي،  ديفيد  الجنرال  فخامة  إلى  تهنئة 

العام ألستراليا، بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

نائب األمير يهنئ 
رئيسة الهند

رئيس الوزراء يهنئ 
نظيره الهندي

نائب األمير يهنئ 
الحاكم العام ألستراليا

رئيس الوزراء يهنئ 
نظيره األسترالي

بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث   - قنا   - الدوحة 

حمد آل ثاني نائب األمير، برقية تهنئة إلى فخامة 

الهند،  جمهورية  رئيسة  مورمو  دروبادي  الرئيسة 

بمناسبة يوم الجمهورية لبالدها.

بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث   - قنا   - الدوحة 

مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

دولة  إلى  تهنئة  برقية  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، 

بمناسبة يوم الجمهورية لبالده.

بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث   - قنا   - الدوحة 

حمد آل ثاني نائب األمير، برقية تهنئة إلى فخامة 

ألستراليا،  العام  الحاكم  هيرلي،  ديفيد  الجنرال 

بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث   - قنا   - الدوحة 

مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

دولة  إلى  تهنئة  برقية  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

أستراليا  وزراء  رئيس  ألبانيزي،  أنتوني  السيد 

بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

في منظمة التعاون اإلسالمي

وزير العمل يجتمع
»اإلسكوا« مع األمين التنفيذي لـ

بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك

المريخي يتسلم نسخة من 
أوراق اعتماد سفير أذربيجان

»الشورى« يشارك في مؤتمر 
اتحاد مجالس الدول األعضاء

علي  الدكتور  سعادة  اجتمع 

العمل،  وزير  المري  صميخ  بن 

روال  السيدة  سعادة  مع  أمس، 

لألمم  العام  األمين  وكيل  دشتي، 

التنفيذي  واألمين  المتحدة، 

واالجتماعية  االقتصادية  للجنة 

التي  )اإلسكوا(،  آسيا  لغربي 

حاليا. البالد  تزور 

بحث  االجتماع  خالل  جرى 

المشترك  التعاون  تعزيز  سبل 

قطاع  مجاالت  في  السيما 

بدعمها  الكفيلة  والسبل  العمل، 

وتطويرها.

مجلس  يشارك   - قنا   - الجزائر 

عشرة  السابعة  الدورة  في  الشورى 

الدول  مجالس  اتحاد  لمؤتمر 

األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، 

واالجتماعات المصاحبة، التي بدأت 

أمس في الجزائر، وتستمر خمسة 

أيام.

أعمال  في  المجلس  وفد  ويترأس 

الدورة سعادة الدكتورة حمدة بنت 

رئيس  نائب  السليطي  حسن 

مجلس الشورى.

الذي يعقد تحت  المؤتمر،  ويسعى 

ورهانات  اإلسالمي  »العالم  عنوان 

توحيد  إلى  والتنمية«،  العصرنة 

لتعزيز  اإلسالمي  العالم  جهود 

الظروف  ظل  في  دوليا  مكانته 

التي  واالقتصادية  الجيوسياسية 

يغلب عليها عدم االستقرار.

سعادة  تسلم   - قنا   - الدوحة 

سعد  بن  سلطان  السيد 

للشؤون  الدولة  وزير  المريخي 

من  نسخة  أمس،  الخارجية، 

السيد  سعادة  اعتماد  أوراق 

سفير  علييف  أوغلو  محمد  ماهر 

جمهورية أذربيجان لدى الدولة.

الدولة  وزير  سعادة  وتمنى 

للسفير  الخارجية،  للشؤون 

مهامه،  أداء  في  والنجاح  التوفيق 

الدعم  كل  تقديم  له  مؤكدا 

الثنائية  بالعالقات  لالرتقاء 

مختلف  في  أوثق  تعاون  إلى 

المجاالت.

$ الدوحة

رئيس مجلس الشعب األرميني:

دور قطري بارز في تعزيز األمن عالميا
السيد  أكد سعادة   - قنا   - الدوحة 

مجلس  رئيس  سيمونيان  ألين 

تقدير  أرمينيا،  بجمهورية  الشعب 

تعزيز  في  قطر  دولة  لدور  بالده 

والعالم،  بالمنطقة  والسلم  األمن 

في  المتواصلة  جهودها  عبر 

وفق  النزاعات  وتسوية  الوساطات 

نموذجا  منها  جعل  دبلوماسي  نهج 

عالميا رائدا في هذا المجال.

لـ  تصريحات  في  سعادته،  وقال   

للبالد،  زيارته  هامش  على  )قنا( 

على  بارز  بدور  تقوم  قطر  دولة  إن 

والعالمي  اإلقليمي  المستوى 

واالستقرار،  والسالم  األمن  لتعزيز 

عبر الوساطات وتسوية النزاعات.. 

للجهود  بالده  دعم  عن  معبرا 

وتقديرها  الصدد  هذا  في  القطرية 

السالم  خدمة  شأنه  من  ما  لكل 

واالستقرار في المنطقة والعالم.

دولة  بين  العالقات  صعيد  وعلى   

قطر وأرمينيا، نوه بتنامي العالقات 

وتطورها  الصديقين  البلدين  بين 

بالده  حرص  مؤكدا  سريع،  بشكل 

نحو  العالقات  بهذه  الدفع  على 

مختلف  في  وتعزيزها  أرحب  آفاق 

المجاالت، ومنها المجال البرلماني.

بحث  أنه  أكد  الصدد،  هذا  وفي   

الذين  القطريين  المسؤولين  مع 

الحالية  زيارته  خالل  التقاهم 

الموضوعات  من  عددا  للبالد، 

البرلماني  بالتعاون  المتصلة 

المجال  هذا  في  التنسيق  وتعزيز 

والدولية،  اإلقليمية  المحافل  في 

السبل  مناقشة  جانب  إلى 

العالقات  وتطوير  بتعزيز  الكفيلة 

باهتمام  تحظى  التي  االقتصادية 

الديناميكية  ضوء  في  كبير 

االقتصادية  للقطاعات  السريعة 

في كال البلدين.

 وأضاف أن دولة قطر وبالده يمكنهما 

لما  نظرا  اقتصاديا،  العالم  ربط 

استراتيجي  موقع  من  به  يتمتعان 

وإمكانات وقدرات اقتصادية متميزة، 

مشيرا إلى أن دولة قطر تمتلك موقعا 

تمتلك  كما  المنطقة،  في  متميزا 

استراتيجيا  موقعا  كذلك  أرمينيا 

يمنحها أفضلية للربط بين الشمال 

والجنوب والشرق.

 وأشاد بتجربة مجلس الشورى في 

اختارت  قطر  أن  مؤكدا  قطر،  دولة 

نهجا صائبا وتبنت سياسات فريدة 

بما  الشعبية  المشاركة  تعزيز  في 

يتوافق مع طبيعة المجتمع القطري 

وتقاليده وثقافته العريقة.

الجهود  دعم  في  قطر  جهود  وحول   

اإلرهاب  مكافحة  في  البرلمانية 

األمم  برنامج  »مكتب  خالل  من 

البرلمانية  بالمشاركة  المعني 

مقره   ( ومكافحته«  اإلرهاب  منع  في 

الدور  هذا  »نقدر  قال  الدوحة(، 

عاليا  ونثمن  الملموس،  القطري 

التحديات  لمواجهة  المبادرات  هذه 

اإلرهاب،  تحدي  ومنها  العالمية 

وهذه مبادرة غير مسبوقة«.

تنامي العالقات بين البلدين 
وتطورها في مختلف المجاالت

جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين

السليطي يجتمع مع وزير النقل الكوري
سعادة  اجتمع   - قنا   - الدوحة 

سيف  بن  جاسم  السيد 

مع  المواصالت  وزير  السليطي 

ريونغ  هي  وون  السيد  سعادة 

التحتية  والبنية  األراضي  وزير 

والنقل في جمهورية كوريا.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

بين  الثنائي  التعاون  أوجه 

المواصالت  مجاالت  في  البلدين 

وبحث  النقل،  أوجه  ومختلف 

بتعزيزها  الكفيلة  السبل 

أوسع  آفاق  وفتح  وتطويرها، 

استغالل  سيما  ال  التعاون،  من 

والذكية  الحديثة  التقنيات 

الخاصة بقطاع النقل.

حضر االجتماع عدد من مسؤولي 

وسعادة  الدولة،  في  النقل  قطاع 

سفير  لي  هو  جون  لي  السيد 

الدولة،  لدى  كوريا  جمهورية 

وزير  لسعادة  المرافق  والوفد 

والنقل  التحتية  والبنية  األراضي 

الكوري.

قدمها صندوق قطر للتنمية

مساعدات قطرية لمتضرري الجفاف بالصومال
قطر  صندوق  قدم   - قنا  الدوحة- 

الخيرية«  »قطر  مع  بالتعاون  للتنمية 

لمتضرري  عاجلة  غذائية  مساعدات 

تزن  الصومال،  جمهورية  في  الجفاف 

2000 طن من السالل الغذائية.
المساعدات في ظل تفاقم  وتأتي هذه 

تشهدها  التي  الصعبة،  الظروف 

البالد، وسينتفع بها أكثر من 200 ألف 

متضرر في 5 واليات صومالية.

وتهدف إلى التصدي لظاهرة الجفاف، 

والتخفيف  العيش،  سبل  وتحسين 

والمعيشية  االقتصادية  األعباء  من 

الصومالي  الشعب  كاهل  عن 

اإلسهام  إلى  تهدف  الشقيق..كما 

األمن  انعدام  حدة  من  التخفيف  في 

الغذائي، التي تعاني منها الصومال.

يذكر أن الصندوق بالتعاون مع »قطر 

مارس  في  أرسل  قد  كان  الخيرية« 

الطعام  سالل  من  طنا   45 نحو   ،2022
إلى الصومال للتصدي للجفاف.

مساعي  المساعدات،  وتترجم 

بتقديم  الثابت  والتزامها  قطر  دولة 

الشعوب  جانب  إلى  والوقوف  الدعم 

الشقيقة.
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بوفد ترأسه وزير البلدية

على هامش ملتقى االستثمار البلدي »فرص«

قطر تشارك في ملتقى 
»فرص« بالرياض

وزير البلدية يجتمع مع نظيره السعودي

ويجتمع مع وزير النقل الكوري

سعادة  ترأسه  بوفد  قطر  دولة  شاركت 

بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور 

في  البلدية،  وزير  السبيعي  تركي 

»فرص«  البلدي  االستثمار  ملتقى 

وزارة  نظمته  والذي  الثانية،  بنسخته 

واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون 

العربية  بالمملكة  الرياض  بمدينة 

السعودية، خالل الفترة من 24-26 يناير 

السيد/   سعادة  بحضور  وذلك  الجاري، 

شافي،  آل  شافي  حمود  بن  محمد 

المركزي،  البلدي  المجلس  رئيس 

وكبار  البلديات  عموم  مديري  من  وعدد 

واللجنة  البلدية  بوزارة  المسؤولين 

العليا للمشاريع واإلرث، وهيئة األشغال 

القطرية  الحديد  سكك  وشركة  العامة 

)الريل(.

باعتبارها  قطر  دولة  مشاركة  وجاءت 

حيث  بالملتقى،  الضيف«  »الدولة 

في  الناجحة  تجربتها  استعرضت 

2022، ودور  العالم  تنظيم بطولة كأس 

االستثمارية  والفرص  الخاص  القطاع 

التحتية  والبنية  المدن  تطوير  في 

والمشاركة  السكان  حياة  وجودة 

ومختلف  البلدية،  لوزارة  المتميزة 

فعاليات  إنجاح  في  بالدولة  الجهات 

المونديال التاريخي.

شاركت  الذي  المميز  الجناح  وعرض 

لملتقى  المصاحب  بالمعرض  قطر  به 

نماذج  »فرص«،  البلدي  االستثمار 

في  الناجحة  القطرية  التجربة  من 

 ،2022 العالم  كأس  بطولة  استضافة 

وما تم تقديمه من خدمات بلدية متميزة 

وُبنى تحتية خالل فعاليات البطولة.

للنجاح  الكاملة  القصة  الجناح  ويحكي 

باستضافة  قطر  دولة  فوز  لحظة  منذ 

الوطنية  والرؤية  العالم  كأس  بطولة 

مشاريع  وضع  تم  حيث   ،2030 للدولة 

األولوية  ذات  األهداف  من  العالم  كأس 

االستضافة،  ملف  لخدمة  لتنفيذها 

كما تضمن بالجناح عرض مجسمات 

التي  الثمانية  المونديالية  المالعب 

وايضا  البطولة،  مباريات  استضافت 

رئيسي  بدور  ساهمت  التي  الجهات 

وأيضا  وإنجاحها،  البطولة  تنظيم  في 

أتيحت  التي  االستثمارية  الفرص 

المونديال  خالل  الخاص  للقطاع 

كمشاريع هيئة األشغال العامة.

وزارة  دور  على  الضوء  قطر  جناح  ط  وسلَّ

العالم،  كأس  بطولة  خالل  البلدية 

الخدمات  قطاع  مجال  في  وبخاصة 

الناتجة  النفايات  تدوير  وإعادة  العامة 

إنجازا  قطر  حققت  حيث  البطولة،  عن 

بطوالت  تاريخ  في  مثيل  له  يسبق  لم 

تدوير  إعادة  خالل  من  العالم،  كأس 

ومعالجة جميع المخلفات وتحويلها إلى 

طاقة.

بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  اجتمع 

وزير  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 

بن  ماجد  السيد/  سعادة  مع  البلدية 

البلدية  الشؤون  وزير  الحقيل  عبدالله 

السعودية،  العربية  بالمملكة  والقروية 

البلدي  االستثمار  ملتقى  هامش  على 

»فرص« في العاصمة الرياض.

أوجه  استعراض  اللقاء  خالل  وتم 

التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل 

تعزيزها في مجاالت العمل ذات االهتمام 

القطاعين  في  وبخاصة  المشترك 

سعادة  وأشاد  واإلسكاني..  البلدي 

التي  المتطّورة  بالخدمات  البلدية  وزير 

السعودية  العربية  المملكة  تقدمها 

للمواطنين في مجال اإلسكان والتمويل، 

العقاري.  التثمين  مجال  في  وتجربتها 

الشؤون  وزير  سعادة  نوه  جهته،  من 

السعودي  واإلسكان  والقروية  البلدية 

بين  المشترك  العمل  تعزيز  بأهمية 

البناء  تقنية  مجال  في  الجانبين 

والتطوير العقاري والتمويل.

اجتمع سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز 

البلدية  وزير  السبيعي  تركي  بن 

بمكتبه صباح أمس، مع سعادة السيد/  

والبنية  األراضي  وزير  ريونغ  هي  وون 

كوريا  بجمهورية  والنقل  التحتية 

الصديقة والوفد المرافق له.

سبل  مناقشة  االجتماع  خالل  جرى 

البلدين  بين  التعاون  وتطوير  تعزيز 

وتدوير  الغذائي  األمن  مجال  في 

إلى  باإلضافة  النفايات،  ومعالجة 

قطر  معرض  من  كل  إلى  التطرق 

الدوحة   2023 واكسبو  الدولي  الزراعي 

اللذين ستستضيفهما قطر خالل العام 

جمهورية  مشاركة  وأهمية  الجاري، 

سعادة  استعرض  كما  فيهما،  كوريا 

مشاريع  االجتماع  خالل  البلدية  وزير 

تشهدها  التي  التحتية  البنية  تطوير 

دولة قطر تحقيقا للرؤية الوطنية 2030.

ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة في المجتمع

قطر رئيسا لمجلس وزراء 
الشؤون االجتماعية العرب

قطر،  دولة  تسلمت  قنا-   - الدوحة 

ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت 

علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية 

الدورة  رئاسة  واألسرة،  االجتماعية 

وزراء  لمجلس  واألربعين  الثانية 

الشؤون االجتماعية العرب، وذلك في 

الجلسة االفتتاحية للدورة أمس.

بنت  مريم  السيدة  سعادة  وأعربت   

الكلمة  في  المسند،  ناصر  بن  علي 

عن  المناسبة،  بهذه  ألقتها  التي 

التي  للثقة  العالي  وتقديرها  شكرها 

وزراء  السعادة  أصحاب  إياها  أوالها 

ودعمهم  العرب،  االجتماعية  الشؤون 

لسعادتها لتولي رئاسة الدورة الثانية 

واألربعين للمجلس.

السياق:  هذا  في  سعادتها  وقالت 

المتضافرة  أيادينا  بأن  ثقة  »كلي 

المشترك،  عملنا  وتثري  ستستديم 

وشعوبنا  حكوماتنا  تطلعات  لتلبية 

الحياة  وشروط  عناصر  توفير  في 

يكمن  جوهرها  أن  أرى  التي  الكريمة، 

يدا  والتضافري  التكاملي  عملنا  في 

وواقع  وممارسة  مفهوم  لتعزيز  بيد 

بوصفها  الراسخة،  العربية  األسرة 

على  القادرة  القوية  المجتمعات  نواة 

التنموية،  األهداف  باقي  كل  تحقيق 

الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ومنها 

إدماج كل الفئات األقل قدرة في الحياة 

العامة، وتوفير شروط الحياة الكريمة 

استحقاقات  وتلبية  لمجتمعاتنا، 

النمو المستدام لإلنسان العربي«. 

التنمية  وزيرة  سعادة  استهلت  وقد 

الدورة  رئيس  واألسرة  االجتماعية 

وزراء  لمجلس  واألربعين  الثانية 

كلمتها  العرب  االجتماعية  الشؤون 

المشاركين  بجميع  بالترحيب 

وفي  أهلهم  بين  الدورة  هذه  في 

باسمهم  وعبرت  قطر،  الثاني  بلدهم 

والتقدير  الشكر  خالص  عن  جميعا 

لسعادة المهندس أحمد بن سليمان 

البشرية  الموارد  وزير  الراجحي 

المملكة  في  االجتماعية  والتنمية 

رئيس  الشقيقة  السعودية  العربية 

الشؤون  وزراء  لمجلس   41 الدورة 

رئاسته  على  العرب،  االجتماعية 

التي  والمبادرات  باإلنجازات  الثرية 

في  للمجلس،  عطاء  استدامت 

المتوقع  وتلبية  والعطاء  البذل  طريق 

المجتمعات  لخدمة  جهودهم  من 

في  حكوماتها  إرادة  وترجمة  العربية، 

ثبات  نحو  والقدرات،  الفرص  توفير 

االجتماعي  بالشأن  السائرة  الُخطا 

االنتقال  نحو  المأمولة  للتطلعات 

ومن  التنموية..  إلى  الرعوية  من  به 

الضمان إلى األمان.. ومن االحتياج إلى 

اإلنتاج سعيا لتمكين الفرد اقتصاديا 

دائرة  ضمن  فاعال  ليكون  واجتماعيا 

االقتصاد الوطني، منتقال من الحاجة 

إلى  ومستندا  االكتفاء،  إلى  والعوز 

منظومة قيم رشيدة وراسخة.

بني  وفاء  السيدة  سعادة  وأكدت 

االجتماعية  التنمية  وزيرة  مصطفى، 

الهاشمية  األردنية  المملكة  في 

لمجلس  التنفيذي  المكتب  ورئيس 

العرب،  االجتماعية  الشؤون  وزراء 

واألربعين  الثانية  الدورة  أهمية 

للمجلس، المنعقدة حاليا بالدوحة، 

تخدم  بقرارات  خروجها  متمنية 

العربية  للدول  الوطنية  المصالح 

مع  فيها  تتعامل  التي  الفترة  هذه  في 

اآلثار والتداعيات التي أحدثتها الكثير 

الروسي  النزاع  وآخرها  األزمات،  من 

فيروس  جائحة  وتبعات  األوكراني 

كورونا )كوفيد - 19(.

قطر،  دولة  دعم  سعادتها  وثمنت 

بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

المشترك،  العربي  للعمل  المفدى، 

بالدول  االجتماعي  العمل  وتعزيز 

العربية لتحقيق التنمية المنشودة.

االستقبال  بحفاوة  سعادتها  وأشادت 

لهذه  والتنظيم  الترتيب  وحسن 

بغريب  ليس  ذلك  أن  مؤكدة  الدورة 

حققت  التي  الشقيقة  قطر  دولة  على 

واستضافتها  بتنظيمها  باهرا  نجاحا 

قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة 

الدول  لكل  نجاحا  واعتبرته   ،2022
العربية واإلسالمية.

القضايا  سعادتها  واستعرضت   

سيناقشها  التي  المهمة  والمواضيع 

االجتماعية  الشؤون  وزراء  مجلس 

واألربعين،  الثانية  دورته  في  العرب 

دعم  حيث  من  دور  من  عليه  يقع  وما 

وبرامج  ومشاريع  أنشطة  وتطوير 

زراعه  خالل  من  العربي  العمل 

العربي  الصندوق  وهو  التنفيذي، 

للعمل االجتماعي.

توليه  الذي  لالهتمام  تطرقت  كما 

والحماية  الرعاية  لقطاع  المملكة 

االجتماعية وأولويات الحكومة في هذا 

الصدد.

السفيرة  سعادة  أشادت  جانبها  من   

األمين  غزالة،  أبو  هيفاء  الدكتورة 

الشؤون  قطاع  رئيس  المساعد  العام 

العربية،  الدول  بجامعة  االجتماعية 

قطر  دولة  حققتها  التي  باإلنجازات 

مجاالت  في  الوطني  المستوى  على 

التنمية االجتماعية واألسرة.

خالل  كلمتها  في  سعادتها  وأوضحت 

أعمال الدورة الثانية واألربعين لوزراء 

دولة  أن  العرب،  االجتماعية  الشؤون 

مجاالت  في  نوعية  نقلة  شهدت  قطر 

تحت  واألسرة،  االجتماعية  التنمية 

مظلة الوزارة المعنية بهذا الشأن.

والقضايا  الملفات  أهمية  وأكدت 

الشؤون  وزراء  اجتماع  ناقشها  التي 

برئاسة  بالدوحة  العرب  االجتماعية 

التي  الجهود  على  مثنية  قطر..  دولة 

لهذا  والترتيب  التحضير  في  بذلت 

االجتماع.

هذه  أعمال  أن  سعادتها  وأوضحت 

الدورة اشتملت على موضوعات تمثل 

التنموي  االجتماعي  للعمل  أولوية 

مقدمتها  وفي  المشترك،  العربي 

المقبلة  العربية  للقمة  التحضير 

السعودية،  العربية  المملكة  في 

االقتصادية  التنموية  العربية  والقمة 

واإلعداد  موريتانيا،  في  االجتماعية 

من  عدد  في  المجلس  لمشاركة 

المحافل الدولية، خاصة قمة التنمية 

المستدامة باألمم المتحدة.

التي   ،)42( الدورة  وناقشت 

عددا  أمس،  أعمالها  اختتمت 

تمثل  التي  المهمة  الملفات  من 

التنموي  االجتماعي  للعمل  أولوية 

مقدمة  وفي  المشترك،  العربي 

التنمية  خطة  تنفيذ  مواصلة  ذلك 

في  خاصة   ،2030 المستدامة 

تمس  التي  االجتماعية  أبعادها 

جانب  إلى  العربي،  المواطن  حياة 

بالفئات  المتعلقة  الموضوعات 

المجتمع،  في  والهشة  الضعيفة 

اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  خاصة 

كل  في  إدماجهم  زيادة  وسبل 

ومسائل  العامة،  الحياة  ميادين 

الفقر  على  القضاء  بجهود  صلة  ذات 

من  ذلك  وغير  أبعاده،  بمختلف 

األمور والملفات ذات الصلة.

أشارت إلى المبادرات القطرية في مجال األسرة.. الشيخة علياء آل ثاني:

الدوحة تستضيف مؤتمرا دوليا لألسرة العام المقبل
الدوحة - قنا-  أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد 

قطر  لدولة  الدائم  المندوب  ثاني  آل  سيف  بن 

الوحدة  بصفتها  األسرة  أن  المتحدة،  األمم  لدى 

كبير  باهتمام  تحظى  المجتمع،  في  األساسية 

على  سواء  قطر  لدولة  االجتماعية  السياسات  في 

المستوى الوطني أو اإلقليمي والدولي.. 

االجتماعية  السياسات  أهمية  على  مشددة 

إلسهامها  نظرا  األسري  المنحى  ذات  واالقتصادية 

شاملة  اجتماعية  تنمية  تحقيق  في  الكبير 

ومجدية ومستدامة.

وجهتها  لسعادتها  مسجلة  كلمة  في  ذلك  جاء   

الشؤون  وزراء  لمجلس  واألربعين  الثانية  للدورة 

االجتماعية العرب، المنعقد تحت عنوان »حقوق 

األبعاد:  متعدد  والفقر  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

 2030 المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  مواصلة 

وما بعد«.

مجال  في  ومبادراتها  قطر  دولة  جهود  إلى  وأشارت   

مؤتمر   2004 العام  في  استضافتها  ومنها  األسرة، 

الدوحة الدولي المعني باألسرة الذي عقد برعاية 

والذي  ناصر،  بنت  موزا  الشيخة  السمو  صاحبة 

صدر عنه إعالن الدوحة حول األسرة.

 وأضافت سعادتها أن الوفد الدائم لدولة قطر لدى 

الوقت  ذلك  منذ  تولى  بنيويورك  المتحدة  األمم 

بشأن  الرسمية  غير  المشاورات  تيسير  مهمة 

الدولية  السنة  بإعالن  المعني  القرار  مشروع 

الثالثة  اللجنة  في  سنويا  يقدم  الذي  لألسرة 

للجمعية العامة لألمم المتحدة باسم مجموعة 77 

والصين.. مشيرة إلى القرار األخير في هذا الشأن 

الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

نوفمبر الماضي، والذي تم بموجبه اطالق األعمال 

للسنة  الثالثين  السنوية  للذكرى  التحضيرية 

الدولية لألسرة واالحتفال بها.

سيف  بن  أحمد  علياء  الشيخة  سعادة  وقالت 

مع  بالتعاون  حاليا  تعمل  قطر  دولة  »إن  ثاني،  آل 

األمم  في  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة 

الدولي  المؤتمر  الستضافة  للتحضير  المتحدة 

للسنة  الثالثين  السنوية  بالذكرى  لالحتفال 

والذي   ،2024 العام  الدوحة في  الدولية لألسرة في 

وفقا  األسرة  مفهوم  تعزيز  في  يسهم  أن  شأنه  من 

الروابط  التي تقدس  العربية واإلسالمية  لثقافتنا 

األسرية«.

تقديرها  عن  الخصوص  بهذا  سعادتها  وأعربت   

جهودها  على  واألسرة  االجتماعية  التنمية  لوزارة 

المتماسكة  العربية  األسرة  مشروع  قيادة  في 

بوصفها ضمانة المجتمع القوي المستدام النمو.

في  العربية  الجهود  كلمتها  سياق  في  وثمنت   

هذا  في  مشيرة  اإلعاقة..  بذوي  االهتمام  مجال 

التصنيف  تطبيق  تعميم  مسألة  إلى  السياق 

العربي الموحد لإلعاقة الذي اعتمد في الدوحة في 

شهر يونيو الماضي ضمن أولويات هذا االجتماع.

السعادة  أصحاب  لدعم  تطلعها  عن  وعبرت   

قطر  دولة  جهود  في  ومشاركتهم  الوزراء، 

لألشخاص  الرابعة  العالمية  القمة  الستضافة 

ذوي اإلعاقة التي ستعقد بالدوحة في العام 2028، 

بالتعاون مع التحالف الدولي لإلعاقة »والتي يمكن 

من خاللها تسليط الضوء على اإلنجازات اإلقليمية 

للمنطقة العربية في هذا الميدان الهام«.

سيف  بن  أحمد  علياء  الشيخة  سعادة  وأكدت   

آل ثاني، أنها ستواصل جهودها من خالل رئاستها 

باألمم  االجتماعية  التنمية  للجنة   61 للدورة 

القيمة  من  المزيد  إضافة  أجل  من  المتحدة 

على  المستدامة  التنمية  جهود  في  العربي  للدور 

المستوى الدولي.

الدوحة          $

الرياض          $ 

استعراض 
نجاح تجربة قطر 

في استضافة 
المونديال 

{ الشيخة علياء آل ثاني

على هامش أعمال مجلس وزراء الشؤون االجتماعية:

وزيرة التنمية االجتماعية تجتمع مع عدد من نظرائها العرب
الدوحة - قنا- اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت 

االجتماعية  التنمية  وزيرة  المسند  ناصر  بن  علي 

وزراء  السعادة  أصحاب  من  عدد  مع  واألسرة، 

على  وذلك  العرب،  االجتماعية  التنمية  شؤون 

الشؤون  وزراء  لمجلس  الـ42  الدورة  أعمال  هامش 

بالدوحة  أعمالها  اختتمت  التي  العرب،  االجتماعية 

أمس.

المهندس  سعادة  مع  سعادتها  اجتمعت  فقد 

البشرية  الموارد  وزير  الراجحي  سليمان  بن  أحمد 

السعودية،  العربية  بالمملكة  االجتماعية  والتنمية 

وزيرة  الكيالني  محمد  بكر  أبو  وفاء  السيدة  وسعادة 

السيدة  وسعادة  ليبيا،  بدولة  االجتماعية  الشؤون 

االجتماعي  واالندماج  التضامن  وزيرة  حيار  عواطف 

واألسرة بالمملكة المغربية، وسعادة السيدة كوثر 

وقضايا  واألسرة  الوطني  التضامن  وزيرة  كريكو 

سعيد  محمد  السيد  وسعادة  بالجزائر،  المرأة 

والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزير  الزعوري  حسن 

صفية  السيدة  وسعادة  اليمنية،  بالجمهورية 

واألسرة  والطفولة  االجتماعي  العمل  وزيرة  انتهاه 

موريتانيا. بجمهورية 

االجتماعية  التنمية  وزيرة  سعادة  اجتمعت  كما 

سعادة  مع  الدورة،  أعمال  هامش  على  واألسرة 

الشؤون  وزيرة  عبده  إسماعيل  أولوفة  السيدة 

السيدة  وسعادة  جيبوتي،  بجمهورية  االجتماعية 

التنمية  وزيرة  مصطفى  بني  يعقوب  سعيد  وفاء 

االجتماعية في المملكة األردنية الهاشمية، وسعادة 

والشؤون  العمل  وزير  عجية  إيمان  بيجي  السيد 

الفيدرالية،  الصومال  جمهورية  في  االجتماعية 

مجدالني  حسن  السالم  عبد  أحمد  السيد  وسعادة 

وسعادة  فلسطين،  بدولة  االجتماعية  التنمية  وزير 

السيدة لوب ياقوت عثمان وزيرة الصحة والتضامن 

القمر. والحماية االجتماعية بجمهورية جزر 

المشترك  التعاون  آفاق  االجتماعات،  وتناولت 

الشؤون  مجال  في  العربية  والدول  قطر  دولة  بين 

أهم  تناول  عن  فضالاً  والمرأة،  واألسرة  االجتماعية 

الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة.

الوزراء  السعادة  أصحاب  أثنى  االجتماعات،  وخالل 

مجال  في  قطر  دولة  حققتها  التي  اإلنجازات  على 

الكبيرة  ثقتهم  عن  معبرين  االجتماعية..  التنمية 

بنجاحها في تحقيق نقلة نوعية في العمل العربي 

 42 للدورة  رئاستها  خالل  المشترك  االجتماعي 

لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب.
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من طلبــــة مـــــرشـــحي كـــــليـة الشــــــــــــــــــــــــــــــرطة وكلية رأس لفان للطوارئ

رئيـس الــوزراء يسـلـم الشــــــــــهادات لـ »124« خــريـــجــا

الدوحة - $ وقنا-  شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن 

عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس 

شهادات  تسليم  حفل  الشرطة،  ألكاديمية  األعلى  المجلس 

الخامسة  الدفعة  شهادات  شملت  والتي  الشرطة،  أكاديمية 

الدفعتين  وشهادات  الشرطة،  بكلية  المرشحين  الطلبة  من 

لفان  رأس  بكلية  المرشحين  الطلبة  من  والخامسة  الرابعة 

للطوارئ والسالمة، وذلك في معهد الشرطة صباح أمس. وسلم 

124 خريجا، من  البالغ عددهم  الشهادات للخريجين،  معاليه 

ضمنهم مبتعثون من دولة فلسطين والمملكة األردنية الهاشمية 

الشقيقتين.

بوزارة  اإلدارات  ومديري  الضباط  كبار  من  عدد  الحفل  حضر 

هيئة  وأعضاء  لألكاديمية  األعلى  المجلس  وأعضاء  الداخلية 

التدريس وأولياء أمور الخريجين.

كلية  لخريجي  »أبارك  تويتر  عبر  الوزراء  رئيس  معالى  وقال 

الشرطة وكلية رأس لفان للطوارئ والسالمة من أبناء قطر وبلدان 

شقيقة تسلمهم شهاداتهم ونرجو لهم حياة مهنية حافلة بالعطاء 

لهم ولمجتمعاتهم«. 

األعلى  للمجلس  اجتماع  أول  بترؤس  »سعدت  معاليه:  وتابع 

الدراسات  برامج  سيما  أولوياتها  لمناقشة  الشرطة  ألكاديمية 

العليا«.

 وعقب حفل تسليم شهادات خريجي أكاديمية الشرطة تقدم 

المال مستشار معالي  الله يوسف  الدكتور عبد  اللواء  سعادة 

الشرطة بالشكر  أكاديمية  العام على  المشرف  الداخلية  وزير 

لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس 

ورعايته  الشهادات  تسليم  حفل  لتشريفه  لألكاديمية  األعلى 

لبرامج اكاديمية الشرطة. 

حضرة  سيشرفه  الذي  التخريج  حفل  انتظار  في  نحن  وقال: 

صاحب السمو أمير البالد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومن خالل 

الحفل نحاول إبراز اإلمكانيات التي اكتسبها الطلبة الخريجون 

وزمالؤهم من بقية الدفعات خالل السنوات الماضية، مؤكدا أن 

اكاديمية الشرطة تعمل بكل جٍد واهتمام، لالرتقاء المستمر 

التعليم  متطلبات  يواكب  بما  والتدريبي،  األكاديمي  بالمسار 

على  دائم  بشكل  تعمل  الداخلية  وزارة  ان  مضيفا  والتدريب، 

تحديث منظومتها التعليمية والتدريبية والبحثية فيما يدخل 

في  والتطورات  المستجدات  يواكب  بما  اختصاصها،  ضمن 

ويحقق  وعالمًيا،  وإقليمًيا  محلًيا  والقانوني  األمني  المجالين 

األخرى  األمنية  والمؤسسات  الوزارة  دور  ويعزز  إستراتيجيتها، 

في الدولة، وتوفير مخرجات ُتسهم بفعالية في التنمية البشرية 

وبما  الحيوية،  القطاعات  جميع  في  واالقتصادية  واالجتماعية 

يعزز االستثمار األمثل في الموارد البشرية للبالد. وهنأ سعادة 

اللواء المال الخريجين وذويهم على نجاحهم هذا والذي حققوه 

مسيرتهم  في  والتوفيق  النجاح  لهم  متمنيا  والمثابرة  بالصبر 

العملية، متقدما بالشكر لكافة منتسبي االكاديمية من ضباط 

وافراد وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب على تعاونهم المثمر 

وجهودهم المخلصة في االرتقاء بمسيرة عمل االكاديمية. 

توفير أفضل البرامج

وفي كلمة ألقاها خالل الحفل المقدم فهد سعيد السبيعي مدير 

كلية الشرطة، أوضح أن كلية الشرطة حرصت بدعم وتوجيه 

من معالي وزير الداخلية على إعداد الطالب علمياً وعملياً، حيث 

والحرص على  والمثابرة  الجد  أربع سنوات من  الطالب  أمضى 

االختبارات  لكافة  وخضعوا  والعسكري،  األكاديمي  التحصيل 

العملية استيفاًء لمتطلبات الحصول على درجة  والتطبيقات 

البكالوريوس، كما تم تسليط الضوء على أفضل البرامج لتنمية 

الشرطة،  ضابط  شخصية  وبناء  لتكوين  القيادية،  المهارات 

وإكساب الطلبة فضيلة العدل ونشر ثقافة المساواة، من خالل 

ما تم إعداده من لوائح وأنظمة تقف على مسافة متساوية بين 

جميع الطالب من دون تفرقة أو تمييز.

الطالب  وتدريب  تعليم  في  بذلت  التي  الجهود  جميع  أن  وأكد 

على  تؤكد  التي  الحكيمة  قيادتنا  لرؤية  حقيقية  ترجمة  هي 

أهمية االستثمار بتنمية العنصر البشري، باعتباره أحد أهم 

الركائز األساسية لرؤية قطر 2030، موضحا أن الخريجين هم 

الغالي،  وطننا  وسالمة  أمن  عاتقهم  على  ويقع  المستقبل  قادة 

وكلنا ثقة بهؤالء الشباب الغيورين على وطنهم والمخلصين في 

خدمته.

 أوفياء للوطن

وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن الخريجين، عّبر المرشح ضابط 

/   علي محمد المري عن اعتزازه وزمالئه بتخرجهم واالنضمام إلى 
زمالئهم في قوة الشرطة للمشاركة في مسيرة حفظ األمن واألمان 

في  تدريبات  من  الخريجون  تلقاه  ما  إن  وقال  الغالي.  لوطننا 

الصروح األمنية الشامخة تم بجهود قيادتها ومنسوبيها، الذين 

غرسوا في نفوسهم مفاهيم القيم العسكرية النبيلة وتقاليدها 

بكل  العمل  ميدان  لخوض  تواقين  جعلتهم  التي  الراسخة 

إخالٍص وأمانة وشرف، مؤكدا أنهم انخرطوا في برنامج تدريبي 

عسكري ورياضي يواكب أحدث ما وصلت إليه العلوم العسكرية 

من تطور، كما تلقوا خالل الدراسة األكاديمية مقّرراٍت شرطيٍة 

وقانونية متنّوعة من شأنها إعداد كوادر من الضباط المؤّهلين 

علمياً وعملياً في المجاالت القانونية والشرطية والسالمة واألمن.

مسيرتنا  لقائد  والطاعة  الوالء  نجدد  الخريجين:  باسم  وقال 

المباركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، حفظه الله ورعاه، بأن نكون أوفياء لهذا الوطن 

الغالي أمناء على مسؤولية حفظه ورعايته، كما نتقدم بالشكر 

إلى معالي وزير الداخلية على تشريفه الحفل ورعايته الكريمة 

للطلبة طوال الفترة الماضية، وإلدارة كلية الشرطة وإلدارة كلية 

رأس لفان للطوارئ والسالمة والسادة ضباط التدريب والمدربين 

وأعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهود طيبة طيلة التحاقنا 

بالصرحين العمالقين.

معاليه عبر تويتر: نرجو للخريجـين حـياة مهنـيــة حافلـة بالعطــاء لهــم ولمجتـمعاتهماللواء د. المال: نعمل بكل جد واهتمام لالرتقاء المستـمر بالمســـار األكاديمي والتدريبي
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رئيس الوزراء يشهد حفل 
تسليم شهادات أكاديمية الشرطة

ترأسه معالي رئيس الوزراء

انعقاد االجتماع األول للمجلس 
األعلى ألكاديمية الشرطة

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  ترأس  قنا-    - الدوحة 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن 

الشرطة،  ألكاديمية  األعلى  المجلس  رئيس  الداخلية 

الشرطة  بمعهد  عقد  الذي  لألكاديمية  األول  االجتماع 

صباح أمس.

المدرجة  الموضوعات  استعراض  االجتماع  خالل  وتم 

وأبرزها  للكليات،  وبرامج  خطط  من  أعماله  جدول  على 

برامج الماجستير لكلية الدراسات العليا، واتخذ بشأنها 

القرارات المناسبة.

حضر االجتماع أعضاء المجلس األعلى لألكاديمية.
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لطالبات قسم العلوم الطبية الحيوية في جامعة قطر

»7« مشاريع بحثية مميزة
الطبية  العلوم  قسم  ناقش 

 7 قطر  جامعة  في  الحيوية 

 14 قدمتها  بحثية  مشاريع 

الطبية  العلوم  قسم  من  طالبة 

يناير   19 في  وذلك  الحيوية. 

بنتيجة  أتت  والتي  الجاري، 

من  سنوات  ألربع  مثمرة 

الدراسة الجامعية.

شيخة  الطالبتان  أجرت 

عيسى  وريم  النعيمي  خالد 

على  ركزت  دراسة  الهيدوس 

تحت  الثدي  سرطان  خاليا 

نبيل  وسام  الدكتور  إشراف 

المساعد  األستاذ  إبراهيم، 

الطبية.  الحيوية  للعلوم 

غياث  الدكتور  أشرف  كما 

المشارك  األستاذ  الله،  نصر 

جامعة  في  المناعة  علم  في 

قّيمت  دراستين،  على  قطر 

اختبار  أداء  األولى  الدراسة 

الجديد  الكيميائي  التأللؤ 

التهاب  فيروس  عدوى  لفحص 

قبل  من  ُأجريت  والتي   B الكبد 

الطالبتين خديجة نياز محمد 

الملك.  العبد  الله  عبد  ومريم 

أداء  الثانية  الدراسة  قّيمت 

عن  للكشف  التقنية  نفس 

لفيروس  المضادة  األجسام 

البشرية  المناعة  نقص 

واألجسام المضادة. أجرت هذه 

الدراسة الطالبتان هدية محمد 

خالد وجواهر أحمد العمادي. 

كما أشرف الدكتور ناصر رزق، 

العلوم  في  المشارك  األستاذ 

الحيوية الطبية بجامعة قطر، 

بعنوان  األولى  دراستين  على 

على  السلفورافان  مادة  »تأثير 

األيضية  والمسارات  اإلجراءات 

العظمي  الهيكل  عضالت  في 

الذين  لألشخاص  البشري 

المفرطة«  السمنة  من  يعانون 

قبل  من  الدراسة  هذه  ُأجريت 

بور  رحمان  مريم  الطالبتين 

الدراسة  أما  الهاشمي.  وشوق 

إعداد  من  كانت  والتي  الثانية 

المهندي  فاطمة  الطالبتين 

كيف  فقارنت  فرشوخ،  ونور 

االلتهاب  السلفورافان  ُيخفف 

واإلجهاد التأكسدي في عضالت 

البشري  العظمي  الهيكل 

المصابين  لألشخاص  األولية 

بالسمنة والسكري. 

إشراف  تحت  آخر  مشروع  وفي 

باحثة  عمر،  نهلة  الدكتورة 

البحوث  مركز  في  مساعدة 

عملت  الحيوية،  الطبية 

الباكر  اسراء  الطالبتان 

باكتشاف  شريدة  أبو  ونورا 

للمكورات  ومرئي  سريع 

المقاومة  الذهبية  العنقودية 

للميثيسيلين من خالل الوجود 

 spaو  mecA لجينات  المتزامن 

بين  مغلق   LAMP بواسطة 

البشرية.  السريرية  العينات 

حسين  الدكتور  أشرف  كما 

يلسن األستاذ المشارك بمركز 

على  الحيوية  الطبية  البحوث 

المشروع  استخدام  تم  دراسة 

لتقييم  الزرد  أسماك  أجنة 

األموكسيسيلين  سمية 

وأجرتها  حيوي  كمضاد 

الحكيم  عبد  سمية  الطالبتان 

وأميرة محمد.

برامج توعوية لشرطة األحداث

صدر »الحرم الجامعي«
ُ
جامعة قطر ت

بوزارة  األحداث  شرطة  إدارة  نظمت 

في  الماضي  األربعاء  مساء  الداخلية، 

لتوعية  معرضا  مول،  الجونا  مجمع 

رعاية  حول  األمور  وأولياء  الجمهور 

وحمايتهم  حقوقهم  واحترام  األحداث 

من االنحرافات السلوكية وحثهم على 

التحلي بالقيم الحميدة.

القحطاني،  متعب    / النقيب  وأضح 

بإدارة  واإلعالم  التوعية  قسم  ضابط 

تحرص  اإلدارة  أن  األحداث،  شرطة 

بمخاطر  المجتمع  وعي  زيادة  على 

منها،  الوقاية  وسبل  األحداث  ُجَنح 

اإلجراءات  تحسين  على  تحرص  كما 

األحداث  مع  التعامل  في  الشرطية 

مع  الشراكة  وتعزيز  الجانحين، 

ومؤسسات  الداخلية  وزارة  إدارات 

المجتمع المدني ذات العالقة.

إطار  في  يأتي  المعرض  أن  وأضاف 

 2023 واإلعالمية لعام  التوعوية  الخطة 

تتضمن  والتي  األحداث  شرطة  إلدارة 

والمعارض  البرامج  من  العديد 

التجارية،  بالمجمعات  المتنقلة 

بهدف الحد من االنحرافات في صفوف 

وعي  ورفع  الجمهور  وتوعية  األحداث 

أولياء األمور بأهم الممارسات اإليجابية 

وتقديم  االنحراف،  ومخاطر  وأسباب 

تساهم  التي  واإلرشادات  النصائح 

تنشئة  واألحداث  األطفال  تنشئة  في 

سليمة.

أهداف  بشرح  اإلدارة  منتسبو  وقام 

والرد  األمور  وأولياء  لألحداث  المعرض 

طبيعة  حول  استفساراتهم  على 

من  االستفادة  وكيفية  المعرض 

البرامج التوعوية إلدارة شرطة األحداث 

خالل العام 2023. 

تحتوي  مطويات  توزيع  تم  كما 

رجل  تعامل  كيفية  حول  إرشادات 

والحدث،  األمر  ولي  مع  الخاص  األمن 

واإليجابي  الرشيد  االستخدام  وأهمية 

أعمال  في  الوقت  واستثمار  لإلنترنت، 

مفيدة.

أصدر قسم اإلعالم والنشر بإدارة االتصال 

والعالقات العامة في جامعة قطر مجلته 

وقد  الجامعي«،  »الحرم  الفصلية 

بينها  من  متنوعة  بانوراما  العدد  شمل 

والشؤون  األكاديمية  الشؤون  جديد 

الطالبية بالجامعة، وعدد من المواضيع 

والتحقيقات  والحوارات 

وجديده  الجامعي  الحرم  عن  المتنوعة 

من الخدمات.

وفي تصريٍح لها، قالت خولة مرتضوي، 

قطر:  جامعة  في  االتصاالت  مدير 

دورية  هي  الجامعي  الحرم  مجلة   
َّ

»إن

إدارة  عن  تصدر  )رقمية(  فصلية 

بجامعة  العامة  والعالقات  االتصال 

واإلنجليزية،  العربية  باللغتين:  قطر 

تتضمن أهم بانوراما لألخبار والفعاليات 

واألنشطة الخاصة بجامعة قطر«.

مرتضوي:  وأضافت 

مجلة  ل  »ُتشكِّ

الجامعي  الحرم 

بين  وصل  حلقة 

منتسبي  جميع 

كما  الجامعة، 

المشهد  تعكس 

للمجتمع  الجامعي 

وتتضمن  الخارجي. 

تحقيقاٍت  المجلة 

وتغطيات  وحواراٍت 

لبعض  لة  مفصَّ

تحظى  التي  القضايا 

المتابعين  باهتمام 

الجامعي،  للشأن 

أبواٍب  إلى  باإلضافة 

تخضُع  ثابتة  منوعة 

المستمر،  التطوير  إلى 

في  المجلة  تصدر  كما 

دراسي،  فصل  كل  نهاية 

كعدد  كذلك  وتصدر 

حفل  مع  تزامًنا  خاص 

التخرج«.

نظمت معرضا لتوضيح طرق حمايتهم من االنحرافات السلوكية

مجلة تحتوي على جديد الشؤون األكاديمية والطالبية

$ الدوحة

$ الدوحة

استبيان تجريه »حمد الطبية« لتعزيز الصحة والعافية النفسية.. د. العبد الله:

تأثير المونديال على الصحة النفسية

العبد  ماجد  الدكتور  كشف 

إدارة  ورئيس  الطبي  المدير  الله، 

حمد  بمؤسسة  النفسي  الطب 

خالل  استبيان  إجراء  عن  الطبية، 

االيجابية  اآلثار  لفهم  القادمة  الفترة 

الرياضية  للفعاليات  والسلبية 

وتعزيز  السكان  صحة  على  الكبرى 

قائال:  النفسية،  والعافية  الصحة 

من  القادمة  األجيال  تستفيد  سوف 

بمثابة  وستكون  المعلومات  هذه 

إرث رياضي صحي. 

»فيديو«  في  الله  العبد  د.  وأشار 

لمؤسسة  الرقمية  المنصات  بثته 

التواصل  مواقع  على  الطبية  حمد 

العالم  كأس  أن  إلى  االجتماعي، 

وأكثرها  األحداث  أهم  من  يعتبر 

ألول  أنه  وبما  العالم،  في  مشاهدة 

األوسط  الشرق  في  يجرى  مرة 

نسبة  فإن  العربي،  الوطن  وفي 

للغاية،  عالية  كانت  المشاهدة 

حمد  مؤسسة  في  أنهم  مبينا 

الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  الطبية، 

لجمع  استبيان  بإجراء  سيقومون 

عام  بشكل  الصحة  عن  معلومات 

والصحة النفسية. 

بداية الفكرة 

التعاون  بعد  بدأت  الفكرة  إن  وقال 

العالمية  الصحة  منظمة  بين 

 »FIFA« القدم  لكرة  الدولي  واالتحاد 

استنادًا  العامة  الصحة  ووزارة 

من  الرياضة  مبادرة  مبادئ  إلى 

منظمة  عن  الصادرة  الصحة  أجل 

الصحة العالمية ودولة قطر، مبينا 

وسلبية  إيجابية  جوانب  هناك  أن 

الرياضية،  األحداث  حضور  حول 

مشاركة  في  أمله  عن  معربا 

الذي  االستبيان  بهذا  الجميع 

اإللكترونية  المنصات  عبر  يعرض 

األجيال  تساعد  معلومات  لتوفير 

القادمة. 

وقال د. العبد الله: بحسب دارسات 

هذا  حول  لدينا  بسيطة  ومعلومات 

السلبي  التأثير  أن  نجد  التأثير، 

طويلة  لفترات  الجلوس  في  يتمثل 

األحداث  لمشاهدة  التلفاز  أمام 

عليه  يترتب  الذي  األمر  الرياضية، 

غير  الغذائية  السلوكيات  بعض 

الوجبات  تناول  مثل  السليمة 

الغازية  والمشروبات  السريعة 

االيجابي  الجانب  أما  وغيرها، 

االنتماء  روح  زيادة  في  فيتمثل 

االيجابي  التأثير  وأيضا  للفريق، 

مشاهدة  عند  األسري  للترابط 

بعضهم  مع  للمباريات  األسرة  أفراد 

عن  االبتعاد  وكذلك  البعض، 

بينت  حيث  العمل،  ضغوطات 

فترة  خالل  أنه  المعلومات  بعض 

كأس العالم قلت زيارة األطباء، ولن 

االقتصادي  الجانب  أيضا  ننسى 

واالجتماعي والسياحي. 

الُمزّود الرئيسي 

هي  الطبية  حمد  مؤسسة  وتعتبر 

والعالج  للرعاية  الرئيسي  الُمزّود 

بدولة  النفسية  الصحة  في 

الصحة  خدمات  توفر  حيث  قطرـ 

الخدمات  من  سلسلة  النفسية 

العيادات  وداخل  المجتمع  ضمن 

الطب  ومستشفيات  الخارجية 

خدمات  تعمل  كما  النفسي، 

مندمجة  بصورة  النفسية  الصحة 

في  األخرى  المؤسسة  خدمات  مع 

تتوفر  إذ  البدنية،  الصحة  مجال 

في  االرتباط  االستشارة/    خدمة 

المستشفيات  من  مستشفى  كل 

الرئيسية، كما توفر كذلك التعليم 

وكوادر  الممرضات  الطب،  لطالب 

وباعتبارها  المساندة،  الخدمات 

تشارك  فإنها  تعليمية  مؤسسة 

ذات  البحوث  في  ونشاط  بفاعلية 

تعتني  الذين  بالمرضى  العالقة 

األمراض  مواجهة  في  وترعاهم  بهم 

واالضطرابات التي تقوم بعالجها.

القطرية  الصحة  وزارة  وكانت 

من  عدد  مع  بالتعاون  أطلقت  قد 

»هل  بعنوان  حملة  المؤسسات 

العالمي  اليوم  إطار  أنت بخير؟« في 

عامين،  قبل  النفسية  للصحة 

بالصحة  الوعي  مستوى  رفع  بغية 

أيضا  الحملة  وترمي  النفسية، 

عدد  مع  التعاون  أواصر  تقوية  إلى 

دولة  في  المعنية  المؤسسات  من 

المجتمع  أفراد  لتشجيع  قطر 

وانفتاح  بصراحة  التحدث  على 

بصحتهم  الخاصة  المسائل  عن 

أسلوب  باستخدام  وذلك  النفسية، 

سؤال الشخص المقرب أو الصديق 

بخير؟«،  أنت  »هل  الزميل  أو 

عن  صراحة  للحديث  باب  لفتح 

يعاني  التي  النفسية  المشكالت 

التحدث  عليه  ويصعب  الفرد  منها 

مع اآلخرين عنها.

نطاق الخدمات

قطر  في  الصحي  القطاع  وحرص 

الماضية  القليلة  السنوات  خالل 

الرعاية  خدمات  نطاق  توسيع  على 

هذه  لتقريب  النفسية  الصحية 

فضال  المجتمع،  أفراد  من  الخدمات 

الطب  إلى  اللجوء  وصمة  إنهاء  عن 

وتسعى  المجتمع،  في  النفسي 

المقام  في  بخير؟«  أنت  »هل  حملة 

عدد  أكبر  ودفع  استقطاب  إلى  األول 

للتخلي  المجتمع  أفراد  من  ممكن 

عن  التحدث  عن  ناتج  حرج  أي  عن 

هذه  أن  باعتبار  النفسية،  صحتهم 

الوعي  لتعزيز  األولى  الخطوة  هي 

الحياة  ضغوط  مع  التعامل  بكيفية 

والتوتر،  القلق  وتجنب  اليومية 

اآلخرين  مع  التفاعل  عن  فضال 

واتخاذ القرارات الجيدة، فقد ُأطلقت 

األفراد  تشجيع  أجل  من  الحملة 

نفسية  مشاكل  من  يعانون  الذين 

للمبادرة  الدعم  إلى  ويحتاجون 

في  والمشورة  المساعدة  طلب  إلى 

تسريع  بهدف  ممكن  وقت  أسرع 

الشفاء والتعافي والعودة إلى الحياة 

الطبيعية. 

أكرم الفرجابي كتب

إرث ريــاضي صحــي تســتفيد منـه األجيـال القادمـة

النقيب القحطاني: اإلدارة تحرص على زيادة وعي 

المجتمع بمخاطر ُجَنح األحداث وسبل الوقاية منها 

{ د. ماجد العبدالله 

فهم اآلثار 
اإليجابية 
والسلبية 
للفعاليات 

الرياضية الكبرى

{ صورة جماعية

الدوحة          $



العالمي  باليوم  االحتفال  وتضمن 

أبرز  تناول  مرئيا،  عرضا  للجمارك 

العام  خالل  الهيئة  نفذتها  التي  اإلنجازات 

التطويرية  المشروعات  وأهم  الماضي، 

على  العمل  إطار  في  تنفيذها  تم  التي 

الجمركي،  التخليص  إجراءات  تسهيل 

إحصائيات  آخر  عرض  إلى  إضافة 

إنجازها  تم  التي  الجمركية  البيانات 

بكافة المنافذ.

العالمي  يومها  في  الهيئة  كرمت  كما 

فيهم  بمن  المتميزين،  موظفيها 

أصحاب  الجمركيون  المفتشون 

والخريجون  المتميزة،  الضبطيات 

على  الحاصلون  الجمارك  موظفي  من 

والخريجون  الحدود،  إدارة  بكالوريوس 

الجمركية  العلوم  دبلوم  على  الحاصلون 

إلى  باإلضافة  المجتمع،  بكلية 

الشريكة  والخاصة  الحكومية  الجهات 

والمتعاونة.

عبدالله  بن  أحمد  السيد  سعادة  وقال 

للجمارك،  العامة  الهيئة  رئيس  الجمال 

الجمارك  إن  الحفل:  خالل  له  كلمة  في 

منظمة  شعار  مع  تماشيا   - القطرية 

مجال  في  العام  لهذا  العالمية  الجمارك 

على  حرصت  المعرفة-  ثقافة  تعزيز 

الكوادر  مع  المعرفة  تبادل  ثقافة  ترسيخ 

على  االطالع  من  يمكنها  بما  الجديدة، 

من  واالستفادة  الحديثة  المعارف 

منذ  حرصت  كما  المتراكمة،  الخبرات 

تبادل  ثقافة  تعزيز  على  طويلة  سنوات 

اإلقليمي  المستويين  على  المعرفة 

من  العديد  عقد  خالل  من  والدولي، 

ثقافة  لدعم  التخصصية  العمل  ورش 

المجتمع الجمركي بكل ما هو جديد.

تسير  للجمارك  العامة  الهيئة  أن  وأكد 

أهدافها  تحقيق  نحو  حثيثة  بُخطا 

واالقتصادية  الجمركية  المجاالت  في 

في  والمتمثلة  واالجتماعية،  واألمنية 

وتنمية  األمن  حفظ  في  المساهمة 

المناخ  ودعم  التجاري،  التبادل  حركة 

األمنية  التحديات  ومواجهة  االستثماري، 

والتعاون  الثقة  جسور  ومد  واالقتصادية، 

معها،  المتعاملين  وكافة  شركائها  مع 

وترسيخ  تعزيز  إلى  الهيئة  تسعى  كما 

خالل  من  االلتزام  مقابل  التسهيل  مبدأ 

تطوير وتبسيط اإلجراءات الجمركية.

العالمي  باليوم  االحتفال  أن  إلى  يشار 

للجمارك، الذي يصادف رسميا 26 يناير، 

العالمية  الجمارك  منظمة  ألعضاء  يتيح 

أنحاء  جميع  في  وشركائها  وأمانتها 

العالم تكريس أنفسهم للمضي قدما في 

موضوع معين كل عام.

وتعتبر منظمة الجمارك العالمية منظمة 

بروكسل،  في  مقرها  دولية  حكومية 

»مجلس  باسم  1952م  عام  تأسست 

التعاون الجمركي«، وتتمثل رسالتها في 

تحسين فعالية إدارات الجمارك من خالل 

وضع أدوات قانونية دولية لتنسيق النظم 

الدول  بين  الفاعل  واالتصال  الجمركية 

األعضاء.

المنظمة  تعد  الرسالة،  هذه  ولتحقيق 

واألدوات،  الدولية،  العهود  مختلف  وتدير 

والتطبيق  للتنسيق،  والمعايير 

الجمركية  واإلجراءات  لألنظمة  الموحد 

حركة  تحكم  التي  والفعالة  المبسطة 

السلع واألشخاص ووسائل النقل العابرة 

للحدود، كما توفر المنظمة بناء القدرات، 

بحسبانها  لألعضاء  الفنية  والمساعدة 

وسائل تدعم جهود التحديث.
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»الجمارك« تحتفل بيومها العالمي.. الجمال:

تطوير وتبسيط اإلجراءات الجمركية

استراتيجية 
لحفظ األمن 

وتنمية حركة 
التبادل التجاري 

»الوطنية لألسمنت« توزع »30 %« نقدا
البيانات  عن  األسمنت  لصناعة  الوطنية  قطر  شركة  أعلنت 

ديسمبر2022، حيث  في  31  المنتهية  للفتره  السنوية  المالية 

 244.53 الربح  277.1 مليون ريال مقابل صافي  الربح  بلغ صافي 

مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما بلغت ربحية السهم 0.35 ريال قطري عن عام  2022 مقابل 

2021. وأوصي مجلس  0.34 ريال قطري عن عام  ربحية للسهم 

اإلدارة الجمعية العامة العادية، بالموافقة على توزيع نسبة 30 

 30 2022. وذلك بواقع  أرباحًا نقدية عن عام  المال،  % من رأس 
درهمًا للسهم الصحيح الواحد.

{ وزير المالية والجمال يتوسطان المكرمين{ وزير المالية في مقدمة الحضور

احتفلت الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي 
للجمارك، الذي يوافق السادس والعشرين من يناير كل 
عام، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري 

وزير المالية، وعدد من المسؤولين بالدولة.
ونظمت الهيئة عددا من الفعاليات المتنوعة لتعزيز 

مشاركتها في هذا اليوم الذي ُيحتفل به هذا العام تحت 
شعار تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في 

الجمارك.

 الدوحة          $
تدعم التجارة البينية

جولة ثانية لمفاوضات التجارة الحرة القطرية ــــ المغربية

المفاوضات، السيد صالح  وترأس الجانب القطري في 

عبد الله المانع، مدير إدارة التعاون الدولي واالتفاقيات 

ترأس  بينما  والصناعة،  التجارة  بوزارة  التجارية 

العام  المدير  الواحد رحال،  المغربي السيد عبد  الوفد 

للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.

وتعد الجولة الثانية استكماال لمفاوضات الجولة األولى 

التي تم تنظيمها في العاصمة المغربية الرباط، حيث 

تم بحث السبل الكفيلة بتوطيد الشراكة االقتصادية 

بين  واالستثمارية  التجارية  العالقات  وتعزيز  الشاملة 

للجانبين.  المشتركة  المصالح  يخدم  بما  البلدين 

إحدى  تمثل  الحرة  التجارة  اتفاقية  أن  بالذكر  جدير 

التجارة  دعم  في  تسهم  أن  شأنها  من  التي  اآلليات 

االستثمارات  حجم  زيادة  في  دورها  عن  فضال  البينية 

وتيسير  المنافسة  وتنظيم  الجانبين  صادرات  وزيادة 

معامالت  وتسوية  والخدمات  للسلع  الحر  التدفق 

التجارة.

{  خالل التوقيع على محضر أعمال المفاوضات

ُعقدت أعمال الجولة 
الثانية من مفاوضات 

اتفاقية التجارة 
الحرة بين دولة قطر 
والمملكة المغربية 

خالل الفترة من 22 
إلى 23 يناير 2023 في 

مقر وزارة التجارة 
والصناعة بمدينة 

الدوحة.

 الدوحة          $

»100« دقيقة مجانية وبياناتعلى متن السفينتين »أم أس سي وورلد« و»لوبوغانفيل«

Ooredoo تمنح رصيدا لعمالئها المسافرين للسعوديةميناء الدوحة يستقبل »5269« سائحا

أمس  الدوحة  ميناء  استقبل 

أس  أم  السياحيتين  السفينتين 

في  ولوبوغانفيل  يوروبا  وورلد  سي 

وقت واحد، وعلى متنهما 5269 سائحا 

وطاقما من 2185 فردا، سينضم إليهما 

على  الدوحة  من  سائح   1000 الحقا 

وورلد  سي  أس  »أم  السفينة  متن 

يوروبا« ضمن جولة سياحية جديدة 

في  الموانئ  من  عدد  إلى  تقودها 

الخليج العربي.

الخامسة  الزيارة  هذه  وتعد 

الرحالت  موسم  خالل  للسفينتين 

2023، الذي يستمر   - 2022 البحرية 

السفينة  وترفع  المقبل،  أبريل  حتى 

التي  يوروبا«  وورلد  سي  أس  »أم 

تديرها شركة )أم أس سي كروزس( 

»لوبوغانفيل«  ترفع  فيما  مالطا،  علم 

)بونانت  شركة  وتديرها  فرنسا  علم 

كروزس( الفرنسية.

سي  أس  »أم  السفينة  طول  ويبلغ 

ويمكنها  مترا،   333 يوروبا«  وورلد 

استيعاب أكثر من 6700 راكب، فيما 

مترا،   131 »لوبوغانفيل«  طول  يبلغ 

 294 إلى  يصل  ما  استيعاب  ويمكنها 

راكبا بما فيهم الطاقم.

على  باحتوائهما  السفينتان  وتتميز 

مما  للبيئة،  وصديقة  مبتكرة  معدات 

يجعلهما من أكثر السفن السياحية 

االستدامة  مستوى  على  تطورا 

البيئية.

في  البحرية  الرحالت  قطاع  وساهم 

كوجهة  قطر  مكانة  تعزيز  في  قطر 

في  البحرية  للسياحة  رائدة 

نمو  القطاع  يدعم  حيث  المنطقة، 

خالل  من  قطر،  في  الوطني  االقتصاد 

زيادة اإلنفاق السياحي وتوفير المزيد 

من فرص التوظيف واألعمال.

ومنذ عودة سياحة الرحالت البحرية 

في الموسم 2021 - 2022، بعد توقفها 

سجل   ، كورونا  جائحة  بسبب 

قطر  في  البحرية  الرحالت  قطاع 

ميناء  استقبل  حيث  كبيرا،  نموا 

حوالي  الماضي  ديسمبر  في  الدوحة 

8 آالف زائر، جاء معظمهم من إيطاليا 
الزوار  عدد  إجمالي  بلغ  فيما  وروسيا، 

 100 من  أكثر  السابق  الموسم  خالل 

ألف مسافر.

تجربة  طّورت  أنها   Ooredoo أعلنت 

إلى  المسافرين  لعمالئها  التجوال 

المملكة العربية السعودية من خالل 

منحهم رصيدًا إضافيًا للتجوال. 

التي  العديدة  المزايا  جانب  فإلى 

في  بما  قطرنا،  باقات  توفرها 

المحلية  والدقائق  البيانات  ذلك 

الكبير  والرصيد  المحدودة  غير 

ستمنح  للتجوال،  المخصص 

دقيقة   100 قطرنا  عمالء   Ooredoo
أثناء  الستخدامها  مجانية  إضافية 

باقتهم  إلى  تلقائيًا  تضاف  التجوال 

الحالية. 

التجوال  رصيد  الشركة  عززت  كما 

 Ooredoo جواز  خدمة  في  المتاح 

السعودية،  إلى  المسافرين  لعمالئها 

ضعف  منحهم  خالل  من  وذلك 

فعند  للخدمة.  االعتيادي  الرصيد 

سيحصل   Ooredoo جواز  تفعيل 

 200 و  غيغابايت   2 على  العمالء 

ريال   100 مقابل  للتجوال  دقيقة 

جواز  تفعيل  للعمالء  ويمكن  فقط. 

أو   Ooredoo تطبيق  عبر   Ooredoo
OP في رسالة نصية إلى  عبر إرسال 

الرقم 114. 

ربيعة  صباح  قال  الصدد،  وبهذا 

العامة  العالقات  إدارة  مدير  الكواري، 

اإلقبال على  زيادة  »مع   :Ooredoo في 

السعودية  العربية  للمملكة  السفر 

مؤخرًا، حرصنا على أن نطّور تجربة 

االستمتاع  من  نمكنهم  وأن  عمالئنا 

رصيدًا  منحهم  خالل  من  بسفرهم 

البقاء  لهم  يتيح  للتجوال  إضافيًا 

واألصدقاء.  األهل  مع  اتصال  على 

الجديدة  المزايا  هذه  وستضيف 

قطرنا  لعمالء  بالنسبة  أكبر  قيمة 

Ooredoo. فنحن  ومستخدمي جواز 

على  دائمًا   Ooredoo في  نحرص 

وتحقيق  العمالء  تجربة  تطوير 

رضاهم التام«.

مزايا  أن  إلى   Ooredoo وأشارت 

قطرنا  لعمالء  اإلضافية  التجوال 

سيتم   Ooredoo جواز  ومستخدمي 

العمالء  حاجة  دون  تلقائيًا  إضافتها 

للقيام بأي خطوة. 

اتصاالت  شركة   Ooredoo وتعد   

االتصاالت  خدمات  توفر  رائدة  قطرية 

الثابت  الخط  واتصاالت  الجوالة 

والخدمات  البرودباند  وإنترنت 

تلك  صممت  وقد  للشركات.  الُمدارة 

العمالء  احتياجات  لتلبية  الخدمات 

وباعتبارها  والشركات.  األفراد  من 

كبيرة  أهمية  تولي  شركة 

للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، 

إثراء  في  تتمثل  التي  رؤيتها  تسهم 

بقدرتها  وإيمانها  عمالئها،  حياة 

من  البشرية  التنمية  تحفيز  على 

أفراد  مساعدة  في  االتصاالت،  خالل 

أقصى  تحقيق  على  المجتمعات 

تطلعاتهم.

{ السفينة السياحية »أم أس سي« 

 الدوحة          $
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»16.08« مليار مكاسب البورصة األسبوعية

نتائج الشركات تفوق التوقعات
التوقعات  فاقت  التي  السنوية  النتائج  وقع  على 

حققت  »السخية«  المدرجة  الشركات  وتوزيعات 

مستوى  بلغت  أسبوعية  سوقية  مكاسب  قطر  بورصة 

مليار   630.341 إلى  رسملتها  بارتفاع  ريال  مليار   16.08
بلغ  الذي  الماضي  األسبوع  في  ريال، مقارنة بمستواها 

614.268 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداوالت األسهم 
نحو 2.32 مليار ريال من خالل بيع 677.674 مليون سهم؛ 

نتيجة تنفيذ 74022 صفقة في جميع القطاعات. 

في  قطر  بورصة  تداوالت  ليصبغ  األخضر  اللون  وعاود 

أسبوعها الرابع من يناير الجاري، ليكسر حاجز 11 ألف 

نقطة، ويضيف إلى رصيده 299.59 نقطة، بنسبة نمو 

2.77 %، ليرتفع إلى مستوى 11110 نقاط.
المالي،  المحلل  حسن،  تامر  وصف  السياق،  هذا  وفي 

تداوالت بورصة قطر خالل األسبوع الجاري باإليجابية، 

مشيرا إلى تجاوز المؤشر لمستوى يفوق 11 ألف نقطة، 

مقارنة بتداوالت األسبوع الماضي، بالرغم من التقلبات 

الحادة التي تشهدها المعامالت صعودا ونزوال.

»قنا«:  القطرية  األنباء  لوكالة  تصريح  في  حسن  وقال 

المحافظ  شراء  في  ارتفاعا  شهد  الجاري  األسبوع  إن 

األجنبية،  المحافظ  لدى  للبيع  ارتفاع  مقابل  القطرية، 

استفاد  الذي  السوق،  على  أكثر  حركة  أدخل  مما 

التي  المدرجة،  الشركات  بعض  توزيعات  من  أيضا 

البنك  توزيعات  مكنت  حيث  المتوقع،  من  أكثر  كانت 

التجاري على سبيل المثال من ارتفاع تداوالت جلستين 

متتاليتين.

خالل  البورصة  شهدتها  التي  التطورات  »هذه  وأضاف: 

هذه الفترة كانت بمثابة المحرك الذي جاوز به المؤشر 

لتوزيعات  الحاسم  الدور  وكان  نقطة،  ألف   11 حاجز 

األرباح المقترحة على بعض الجمعيات العمومية«.

تم  التي  الشركات  أرباح  أن  إلى  المالي  المحلل  وأشار 

الكشف عنها حتى اآلن كانت فوق المستوى المنتظر، 

المقبلة،  الفترة  في  البورصة  أداء  على  ينعكس  مما 

للمستثمرين  الموجهة  العوائد  كانت  إذا  خاصة 

مجزية.

ولفت إلى أهمية أن يحافظ السوق خالل الفترة المقبلة 

نقطة  و10700  نقطة   10985 بين  االرتكاز  نقطتي  على 

يجعل  الحالي  الظرف  أن  خاصة  أفضل،  أداء  لتحقيق 

للمستثمرين،  بالنسبة  جذبا  أكثر  المالية  األسواق 

األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  قرار  »إن  وقال: 

الفائدة  سعر  برفع  األميركي(  المركزي  )البنك 

سعر  وارتدادات  السابقة،  المستويات  من  أقل  بنسبة 

استقطاب  من  سيمكن  للبرميل  دوالرا   85 حول  النفط 

المستثمرين مجددا نحو أسواق المال«.

وتسعى بورصة قطر إلى رفع تصنيف السوق القطرية 

)البورصة( من ناشئة إلى سوق متقدمة على المؤشرات 

المنتجات، حيث تعتبر بورصة قطر  العالمية وتنويع 

أكبر سوق ناشئة في الشرق األوسط وثاني أكبر سوق 

كما  السوقية،  الرسملة  قيمة  حيث  من  المنطقة  في 

ستانلي  مورغان  مؤشري  في  مدرجة  قطر  بورصة  أن 

فوتسي  ومؤشر   MSCI الناشئة  لألسواق  كابيتال 

صندوق  إطالق  قطر  بورصة  وتدرس  الناشئة.  لألسواق 

ESG بالتعاون مع شركة عالمية  المستدام  لالستثمار 

المدرجة  الشركات  تشجيع  بهدف  األصول  إلدارة 

واالجتماعية  البيئية  االستدامة  معايير  تعزيز  على 

للبورصة  االستثمارية  الجاذبية  وزيادة  والمؤسسية، 

إلى  تميل  التي  األجنبية  االستثمارات  أمام  القطرية 

االستثمار باألسهم التي تتبنى معايير االستدامة. 

وتخطط بورصة قطر إلى إدراج صندوق للذهب المتداول 

 2023 عام  خالل   REITs العقاري  االستثمار  وصناديق 

الضمان  شركة  تضم  مؤكدة  إدراجات   3 على  عالوة 

بالفعل  إدراجها  تم  والتي  »بيمة«  اإلسالمي  للتأمين 

الذي  دخان  بنك  جانب  إلى  الجاري  يناير   16 بتاريخ 

إدراجه فضال عن شركة  عقد عمومية غير عادية أقرت 

»ميزة« لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة.

الذهب  صندوق  أصول  تقسيم  يتم  أن  المقرر  ومن 

المتداول المزمع إدراجه إلى وحدات على ان يتم تداولها 

الذهب  أداء  الصندوق  ويتتبع  التقليدية.  األسهم  مثل 

خالل  من  مباشرة  الصندوق  وحدات  وبيع  شراء  ويمكن 

المقابل  وفي  الوساطة  شركات  عبر  أو  قطر،  بورصة 

عن  عبارة  هي   REITs العقاري  االستثمار  صناديق  فإن 

صبغة  ذات  عقارية  محافظ  في  استثمارية  وحدات 

تجارية وتتملك صناديق االستثمار العقاري، في معظم 

وتذهب  للدخل  مدرة  عقارية  ممتلكات  وتدير  الحاالت، 

معظم إيرادات وأرباح تلك الوحدات إلى المساهمين في 

العقارية وهي عبارة عن صناديق مغلقة  تلك المحافظ 

)على عكس صناديق االستثمار المتداولة ETFs(. وتوفر 

لمالك  المميزات  من  حزمة  العقاري  االستثمار  صناديق 

أصولهم  من  أجزاء  طرح  من  تمكينهم  أبرزها:  العقارات 

العقارية لالكتتاب في شكل وحدات استثمارية، وذلك 

لصعوبة الحصول على مشترين ألصول عقارية كبيرة 

واإلفراج عن رؤوس األموال المجمدة، فضال عن الحصول 

على األموال التي تمكنهم من سداد ديون مترتبة عليهم 

األخرى  المشاريع  نمو  لدعم  المال  رأس  تدوير  وإعادة 

بوحدات  واالحتفاظ  نقدية  تدفقات  تلقي  على  عالوة 

استثمارات عقارية قابلة للتسييل.

ارتفاع النفط فوق مستوى »85« دوالرا محفز لألداءارتفاع مشتريات المحافظ القطرية أنعش التداوالت

$ الدوحة

ترتب الستحواذ في العراق  

»قطر للطاقة« تنضم 
لتحالف تنقيب في لبنان 

اللبنانية  الطاقة  وزارة  وأعلنت 

ستنضم  القطرية  الشركة  أن 

الفرنسية  إنرجيز  توتال  إلى 

تحالف  في  اإليطالية  وإيني 

والغاز  النفط  الستكشاف  ثالثي 

قبالة  بحريتين  منطقتين  في 

سواحل لبنان.

وليد  اللبناني  الطاقة  وزير  وقال 

يوم  سُتوقع  االتفاقيات  إن  فياض، 

"ذلك  أن  موضًحا  المقبل،  األحد 

كبيًرا"،  إيجابًيا  تطوًرا  سيكون 

حسبما ذكرت وكالة وريترز.

وكالة  نقلت  متصل  سياق  وفي 

رويترز عن مصادر لم تسمها قولها 

تجري  للطاقة  قطر  شركة  أن 

حصة  على  لالستحواذ  مفاوضات 

30 % من مجموعة من مشروعات 
توتال  لشركة  التابعة  الطاقة 

قيمتها  البالغة  الفرنسية  إنرجيز 

27 مليار دوالر في العراق.
المحتملة  الصفقة  وتتضمن   

إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي 

المحلية  الكهرباء  محطات  إلمداد 

الرطاوي،  حقل  توسعة  خالل  من 

وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر 

اإلنتاج  لتعزيز  واسع  نطاق  على 

حقن  بتقنية  أخرى  حقول  من 

الماء، وإقامة محطة كبيرة للطاقة 

الشمسية في البصرة.

»قطر  إن  المصادر،  من  اثنان  وقال 

تجريان  إنرجيز«  و»توتال  للطاقة« 

في  حصة  بشأن  محادثات 

المشروع، وإن هناك ثقة كبيرة في 

أن الصفقة ستتم بالرغم من عدم 

التوصل التفاق نهائي حتى اآلن.

توسيع  للطاقة  قطر  وتباشر 

قطاعات  في  استثماراتها 

مع  دوليا  واالستكشاف  التنقيب 

المحلية  النفط  حقول  تطوير 

ومباشرة تنفيذ مشروع توسعة 

من  يتكون  الذي  الشمال  حقل 

توسعة  توسعة  هي  مرحلتين 

لزيادة  الشرقي  الشمال  حقل 

الغاز  من  اإلنتاجية  قطر  طاقة 

77 مليون  الطبيعي المسال من 

ماليين   110 إلى  سنويا  طن 

 ،2026 عام  بحلول  سنويا  طن 

كميات  المشروع  سينتج  كما 

وغاز  المكثفات،  من  كبيرة 

واإليثان،  المسال،  البترول 

ليصل  والهيليوم  والكبريت، 

مليون   1.4 اإلنتاج  إجمالي 

أما  يوميا.  مكافئ  نفط  برميل 

زيادة  فتشمل  الثانية  المرحلة 

القطاع الجنوبي  الغاز من  إنتاج 

سوف  والتي  الشمال  لحقل 

للغاز  اإلنتاجية  الطاقة  ترفع 

إلى  سنويا  طن  ماليين   110 من 

ويتوقع  سنويا.  طن  مليون   126
القطاع  مشروع  من  اإلنتاج  بدء 

في  الثانية(  )المرحلة  الجنوبي 

عام 2027.

{ قطر للطاقة 

$ وكاالت

تعتزم شركة قطر للطاقة االنضمام رسمًيا إلى 
التحالف الذي تقوده شركة توتال إنرجيز الفرنسية 

للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان.

الدوحة والريان وأم صالل األكثر نشاطا

»134.8« مليون تداوالت عقارية في أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات األسبوعية 

إدارة  لدى  المسجلة  البيع  عقود  في 

العدل  بوزارة  العقاري  التسجيل 

يناير   19 إلى   15 من  الفترة  خالل 

الجاري مستوى 134.88 مليون ريال.

الصادرة  األسبوعية  النشرة  وذكرت 

العقارات  قائمة  أن  اإلدارة  عن 

أراضي  شملت  بالبيع  المتداولة 

سكنية  وعمارات  ومساكن  فضاء 

ومبنى متعدد االستخدام.

بلديات  في  البيع  عمليات  وتركزت 

والظعاين  صالل  وأم  والريان  الدوحة 

والشمال والخور والذخيرة والوكرة. 

تحديا  الفائدة  أسعار  زيادة  وتعتبر 

العام  في  العقارات  قطاع  أمام  كبيرا 

وأعباء  تكلفة  ارتفاع  نتيجة  الجديد 

نشاط  يعرقل  قد  الذي  األمر  التمويل، 

المحلي.  السوق  في  العقاري  التطوير 

مصرف  أعلن  متتالية  زيادات  وبعد 

ديسمبر  منتصف  في  المركزي  قطر 

المعطيات  على  بناء  أنه:   2022
فقد  والدولية  المحلية  االقتصادية 

المصرف لإليداع  قرر: رفع سعر فائدة 

أساس  نقطة   50 بمقدار   )QCBDR(

ليصبح 5 % ورفع سعر فائدة المصرف 

نقطة   50 بمقدار   )QCBLR( لإلقراض 

أساس ليصبح 5.5 % ورفع سعر إعادة 

 50 بمقدار   )QCB Repo Rate( الشراء 

وقام   .%  5.25 ليصبح  أساس  نقطة 

الخطوة  بهذه  المركزي  قطر  مصرف 

بهدف تلبية استحقاقات ارتباط الريال 

الفائدة  هامش  ولتضييق  الدوالر  مع 

والريال  األميركي  الدوالر  من  كل  بين 

التضخم،  معدالت  وللجم  القطري، 

أبرز  الفائدة  أسعار  رفع  يعتبر  حيث 

مواجهة  في  النقدية  للسياسة  أداة 

التضخم. 

 308 بـ  السكني  قطر  مخزون  وُيقدر 

صادر  تقرير  وفق  سكنية  وحدة  آالف 

في  المتخصصة  فاليوسترات  عن 

والخدمات  األصول  تقييم  مجال 

عدد  طرح  ويستمر  االستشارية، 

السوق  في  الوحدات  من  متزايد 

خصوصًا في مناطق اللؤلؤة ولوسيل. 

نسبة  إلى  تشير  تقارير  وردت  فيما 

إشـــغال تصل إلى 80 % في الوحدات 

السكنية. 

قوية  دفعة  العقاري  السوق  وتلقى 

بتملك  لألجانب  السماح  إقرار  بعد 

صدور  عقب  للضوابط  وفقا  العقارات 

لسنة   28 رقم  الوزراء  مجلس  قرار 

يجوز  التي  المناطق  بتحديد   ،2020
العقارات  تملك  القطريين  لغير  فيها 

وضوابط  وشروط  بها،  واالنتفاع 

ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم 

تملك  تنظيم  لقانون  تنفيذا  بها، 

واالنتفاع  للعقارات  القطريين  غير 

غير  تملك  مناطق  عدد  ويبلغ  بها. 

بينما  مناطق،   9 للعقارات  القطريين 

16 منطقة،  يبلغ عدد مناطق االنتفاع 

المناطق  مجموع  بذلك  ليسجل 

العقارات  التي تم تخصيصها لتملك 

 25 القطريين  لغير  بها  واالنتفاع 

منطقة.

تم  التي  المناطق  وتعتبر 

واالنتفاع  للتملك  تخصيصها 

المواصفات  أحدث  وفق  نموذجية 

أنظمتها  في  روعي  وقد  العالمية، 

أحدث  والتصميمية  التخطيطية 

مما  العالمية،  العقارية  المواصفات 

وتطلعات  طموحات  تلبي  يجعلها 

دول  مختلف  من  المستثمرين 

االنتفاع  حق  مناطق  وتضم  العالم، 

سنة   99 لمدة  العقاري  بالقطاع 

وهي:  منطقة،   16 القطريين  لغير 

عبد  وفريج  مشيرب،  منطقة 

والغانم  الجديدة،  والدوحة  العزيز، 

والهتمي  الرفاع  ومنطقة  العتيق، 

العتيق، وأسلطة، وفريج بن محمود 

وروضة   ،23 محمود  بن  وفريج   ،22
الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، 

والخليفات،  غويلينة،  وأم  ونجمة، 

وفريج  الجديد  والمرقاب  والسد، 

الدوحة  مطار  ومنطقة  النصر، 

الدولي، فيما تشمل قائمة المناطق 

هذا  في  الحر  بالتملك  المشمولة 

القرار 9 مناطق، وهي: منطقة الخليج 

الغربي )لقطيفية(، ومنطقة اللؤلؤة، 

)المنطقة  والدفنة  الخور،  ومنتجع 

)المنطقة  والدفنة   ،)60 رقم  اإلدارية 

)المنطقة  وعنيزة   ،)61 رقم  اإلدارية 

اإلدارية(، ولوسيل، والخرايج، وجبل 

ثعيلب. 

العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  ودشنت 

القطريين  غير  تملك  مكتب  خدمات 

مدينة  في  بها  واالنتفاع  للعقارات 

تملك  خدمات  لتقديم  وذلك  لوسيل، 

نافذة  عبر  بها  واالنتفاع  العقارات 

والمتعاملين،  للمستثمرين  واحدة 

البيع  متطلبات  كافة  المكتب  ويقدم 

والشراء للعقارات والوحدات السكنية 

المشمولة  المناطق  في  والمكاتب 

لسنة   28 رقم  الوزراء  مجلس  بقرار 

يجوز  التي  المناطق  بتحديد   2020
العقارات  تملك  القطريين  لغير  فيها 

ومزايا  وضوابط  وشروط  بها  واالنتفاع 

بها،  وانتفاعهم  لها  تملكهم  وإجراءات 

من  المستفيدين  المكتب  ويمكن 

أقل  في  الملكية  سند  على  الحصول 

نظام  خالل  من  يوفر  كما  ساعة،  من 

الداخلية  وزارتا  استحدثته  آلي 

انتهاء  فور  اإلقامة  إصدار  والعدل 

إجراءات الملكية أو االنتفاع، وذلك في 

المنتفع  أو  المتملك  عقار  كان  حال 

عن  قيمتها  تقل  ال  التي  الفئة  ضمن 

200 ألف  أي ما يعادل  ألف ريال،   730
مالك  يحصل  بحيث  أميركي،  دوالر 

له  إقامة  على  الفئة  هذه  من  العقار 

تملكه  طيلة  مستقدم  بدون  وألسرته 

العقار  صاحب  يحصل  كما  للعقار، 

اإلقامة  إلى  باإلضافة  به،  المنتفع  أو 

له وألسرته، على مزايا اإلقامة الدائمة 

والتعليم  الصحة  تشمل  التي 

األنشــطـة  بعض  في  واالسـتثمار 

قيمة  كـانت  حــال  فـي  التجـــاريـة، 

3 ماليين و650 ألف  العقار ال تقل عن 

ريال، أي ما يعادل مليون دوالر.

زيادة 
الفائدة أبرز 

تحديات 
القطاع 

خالل عام 
»2023«

التعامالت شملت أراضي 
فضاء ومساكن وعمارات

$ الدوحة
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ضمن فعاليات مهرجان »مرمي 2023«

»أم الزبار« الفائز األول في هدد التحدي

األولى  بالجائزة  الزبار«  »أم  فريق  فاز 

هدد  بطولة  لنهائي  المخصصة 

التحدي والمتمثلة في سيارة »لكزس« 

الدولي  قطر  مهرجان  ضمن  وذلك 

ويقام   .)2023 )مرمي  والصيد  للصقور 

الشيخ  سعادة  رعاية  تحت  المهرجان 

وتنظمه  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان 

األول  من  الفترة  في  القناص  جمعية 

يناير  من  والعشرين  الثامن  حتى 

الجاري، في صبخة مرمي بسيلين.

هدد  بطولة  نهائي  في  ويتنافس 

يومين،  مدار  على  فائزا   75 التحدي 

على  يوم  كل  مجموعتين  بواقع 

فترتين صباحية ومسائية.

وفي هذا اإلطار أجري أمس )الخميس( 

التحدي  هدد  بطولة  نهائي 

بواقع  والثانية  األولى  للمجموعتين 

على  مجموعة  كل  في  متسابقا   19
الذهبي  فريق  فوز  عن  وأسفرت  حدة، 

األولى  المجموعة  من  الزبار  أم  وفريق 

عن الفترة الصباحية، وفوز أحمد علي 

المري  الله  جار  وعبدالرحمن  الكواري 

الفترة  عن  الثانية  المجموعة  من 

المسائية.

المجموعتين،  منافسات  انتهاء  وفور 

القرعة  التحدي  هدد  لجنة  أجرت 

عن  وأسفرت  األربعة،  الفائزين  بين 

الكبرى  بالجائزة  الزبار«  »أم  فريق  فوز 

للبطولة والمتمثلة في سيارة لكزس، 

الثالثة  المتسابقين  إلى فوز  باإلضافة 

ألف   100 قدره  مالي  بمبلغ  المتبقين 

ريال إضافية.

التحدي  هدد  جمهور  وينتظر 

والشغوفون بالمطاردة بين الشواهين 

والحمام الزاجل لعبدالله فخرو، اليوم 

الكبرى  بالجائزة  الفائز  )الجمعة(، 

الصيت  ذات  البطولة  هذه  في  الثانية 

العالمي.

التحدي  هدد  بطولة  نهائي  إلى  وتأهل 

من 25 مجموعة، 75 شاهينا.

أجواء  في  أمس  المنافسات  وأجريت 

كانت  حيث  جميل،  وطقس  خالبة، 

واألخرى  الفينة  بين  الغيوم  تحجب 

تتسلل  كانت  التي  الشمس  أشعة 

على استحياء على صبخة مرمي التي 

زادت رونقا وجماال.

سلطان  بن  علي  السيد  وقال 

الحميدي رئيس لجنة هدد التحدي، 

إن المنافسات في اليوم الختامي األول 

والثانية  األولى  المجموعتين  بين 

التصفيات،  عن  وإثارة  ندية  تقل  لم 

وقدمت الشواهين أداء رائعا، حيث إن 

هذه  إلى  وصلت  التي  الشواهين  كل 

المرحلة، تعتبر نخبة الصقور، وهذا 

بحد ذاته تتويج و»ناموس«.

منافسات  انتهاء  بعد  أنه  إلى  وأشار 

تم  والثانية،  األولى  المجموعتين 

األربعة  الفائزين  بين  القرعة  إجراء 

في بث مباشر على حسابات جمعية 

التواصل  منصات  على  القناص 

موقع  في  الجمهور  وأمام  االجتماعي 

بجائزة  األول  الفائز  مهنئا  البطولة، 

البطولة، والفائزين الثالثة اآلخرين بـ 

100 ألف ريال اإلضافية.
الحاضرين  مرمي  أشبال  أحد  وقام 

تباشير  حامال  القرعة،  في  بالسحب 

الفوز لفريق »أم الزبار«.

عن  الزبار  أم  فريق  أعضاء  وأعرب 

في  حققوه  الذي  بالفوز  سعادتهم 

نهائي بطولة هدد التحدي، متقدمين 

وأهدوا  اللجنة،  ألعضاء  بشكرهم 

نافسهم  الذي  الذهبي،  لفريق  فوزهم 

الصقارين  وإلخوانهم  النهائي،  في 

الفوز  هذا  أن  مؤكدين  المشاركين، 

ما هو إال توفيق من الله رب العالمين.

عبدالله  من  كل  خلق  وكعادتهما، 

الزاجل،  الحمام  صاحب  فخرو 

آل  حمد  اإلعالمي  والمعلق  والشاعر 

والتحدي  اإلثارة  من  أجواء  جميلة، 

البطولة،  ميدان  في  بمشاكساتهما 

فقدان  عليه  يعّز  األول  إن  حيث 

أصحاب  أنصار  من  والثاني  حمامه، 

الشواهين.

وأكدا في تصريحيهما، أن الفائز األول 

العالمي،  المهرجان  هذه  في  واألكبر 

تسري  التي  والمحبة  األخوة  روح  هو 

وأعضاء  مشاركين  من  الجميع  بين 

اللجان والجمهور.

لجنة  استقبلت  متصل  سياق  وفي 

أمس  مرمي  بمهرجان  المزاين 

بطولة  في  المشاركين  الخميس 

الوحش  الحر  لفئات:  المزاين 

)فرخ  تفريخ  والحر  وقرناس(،  )فرخ 

الرئيسيان،  وقرناس( وهما الشوطان 

كبيرا  إقباال  اللجنة  شهدت  حيث 

جمعية  مقر  في  الباكر  الصباح  منذ 

للحي  العامة  المؤسسة  في  القناص 

اقتناء  هواة  وتقدم  »كتارا«  الثقافي 

في  الصقور  بأفضل  المزاين  صقور 

قوية  منافسات  انتظار  في  الفئتين 

وحاسمة يوم غد السبت.

عبداللطيف  بن  محمد  السيد  وقال   

جمعية  رئيس  نائب  المسند 

رئيس  ونائب  القطرية  القناص 

 ،2023 مرمي  لمهرجان  العليا  اللجنة 

البطوالت  من  المزاين  بطولة  إن 

عام،  كل  مرمي  مهرجان  في  المهمة 

ولها اهتمام خاص من قبل الصقارين 

أجمل  اقتناء  على  يحرصون  الذين 

رغم  انه  إلى  مشيرا  الطيور،  واقوى 

في  وسرعته  الصقر  قوة  أهمية 

ممارسة الصيد، فهناك اهتمام كذلك 

تدبر  حسن  وفيها  الطلعة،  بحسن 

لبديع صنع الله في خلقه حيث صور 

سبحانه  وحكمته  بقدرته  شيء  كل 

وتعالى.

الجمالية  المواصفات  أن  وأوضح   

يوجد  ال  حيث  آلخر  طير  من  تختلف 

المواصفات  كافة  يحتكر  طير 

المزاين  لجنة  بأن  منوها  الجمالية، 

الجمعة  اليوم  تستقبل  سوف 

الشوط  في  المشاركين  صقور 

فئة  الوحش  الحر  وهو  المصاحب، 

الجمعية  مقر  في  والجرودي،  األرقط 

غدا  المسابقة  إلقامة  استعدادا  أيضا 

الرابعة  النسخة  اختتام  مع  السبت 

عشرة لمهرجان مرمي.

المزاين  بطولة  في  المشاركون  وثمن 

الهواية  بتعزيز  مرمي  مهرجان  اهتمام 

على  يحرصون  حيث  القطريين  لدى 

الصقور  من  السالالت  أفضل  اقتناء 

جمالها،  في  الناظرين  تسر  التي 

وتتميز بمواصفات جمالية تمكنها من 

المشاركة في المزاين.

سعود  بن  العزيز  عبد  الشيخ  وقال   

مهرجان  في  سنويا  أشارك  ثاني:  آل 

وغيرها،  المزاين  بطولة  في  مرمي 

بطولة  هي  عندي  األهم  البطولة  لكن 

المزاين  أن  إلى  مشيرا  المزاين، 

تطورا  يشهد  عام  بشكل  والمهرجان 

عاما بعد عام.

جميعا  لدينا  أصبح  وأضاف: 

المهرجان  في  مشاركين  كصقارين 

الله  من  والتوفيق  البطولة  هذه  وفي 

اقتناء األفضل، لكن البد هناك اجتهاد 

المتميز  الصقر  على  للحصول  وتعب 

جماليا، وهناك من يسافر إلى مواطن 

العالقات  عن  فضال  األصلية،  الصقور 

في  للبيع  صقورا  يطرحون  من  مع 

للتعرف  فرصة  لدينا  ليكون  قطر، 

أنه  إلى  الفتا  واقتنائه،  األفضل  على 

مميزة  ألنها  البيضاء  الصقور  يفضل 

والصقر  األشقر  الصقر  وكذلك  غالبا، 

الصقر  عن  نبحث  فنحن  األشعل 

الوجه  من  الجماليات  من  القريب 

واللون.

ثاني  آل  عبدالعزيز  الشيخ  وثمن   

أشواط  لوجود  المنظمة  اللجنة  تبني 

متغيرة كل عام في الصقور إلى جانب 

إلى  اللجنة  داعيا  الثابتة،  األشواط 

من  القادمة  النسخ  في  أشواط  تبني 

المهرجان للحر األسود حيث له كثير 

من الهواة.

هادي  حمد  السيد  قال  جهته  من 

في  السعودية  من  )مشارك  العجمي 

قبل  من  شاركت  المزاين(:  بطولة 

المركز  على  حصلت  الماضي  والعام 

الصقارين  لدى  أصبح  وحاليا  الثاني، 

بناء  النادرة  الصقور  اختيار  في  خبرة 

على معايير المزاين حيث نرى جمال 

وغيرها  والنحر  والعين  والوجه  اللون 

وأضاف:  أخرى.  مواصفات  وهناك 

أشتري الصقور من قطر ودول الخليج، 

مثمنا جهود اللجنة المنظمة لمهرجان 

تسهيالت  من  تقدمه  ما  على  مرمي 

ودعم للصقارين.

قطر  مهرجان  لقي  أخرى،  جهة  من 

)مرمي  والصيد  للصقور  الدولي 

وتغطية  باهرا،  نجاحا   ،)2023
اإلعالم  وسائل  كل  من  استثنائية 

أن  عن  فضال  أنواعها،  بكل  المحلية 

الضوء  سلطت  عالمية  أنباء  وكاالت 

الدولي  التراثي  المهرجان  هذا  على 

الكبير.

األستاذة  قالت  الصدد،  هذا  وفي 

لجنة  رئيس  شريم،  آل  محمد  ملكة 

بمهرجان  واإلعالم  العامة  العالقات 

الرابع  والصيد  للصقور  الدولي  قطر 

الجديد  اإلعالم  إدارة  ومدير  عشر، 

الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  في 

استطاع  مرمي  مهرجان  إن  »كتارا«، 

من  الدؤوب  الجهد  من  سنة   14 عبر 

كافة اللجان، وخاصة اللجنة اإلعالمية 

من نقل هذا الحدث الدولي الكبير من 

وهم  معينة  بفئة  خاص  تراثي  حدث 

الصقارون إلى حدث جماهيري يحظى 

دولة  مستوى  على  كبيرة  بشعبية 

قطر وعلى مستوى دول الخليج والدول 

العربية بل والعالم ممن يهتمون بهذه 

الرياضة التراثية.

على  المهرجان  نجاح  أن  على  وأكدت 

إلى  يرجع  السابقة  السنوات  مدى 

اللجان  وكافة  المنظمة  اللجنة  جهود 

والفعاليات  البطوالت  في  والتنوع 

مواكبة  إلى  باإلضافة  المصاحبة، 

محليا  وسائله  بمختلف  اإلعالم 

جانب  إلى  للمهرجان،  ودوليا  وعربيا 

استديو  تقيم  التي  الكأس  قنوات 

ميدانيا فكانت لها متابعة مباشرة من 

من  وافية  تحليالت  وقدمت  المهرجان 

خالل برنامج »العنة« اليومي.

آل شريم: الصحافة المحلية واكبت المهرجان بتغطية مميزةالحميدي: إجراء القرعة بين الفائزين األربعة أمام الجمهور 

{ فرحة الفوز في النهائي{ رئيس مهرجان مرمي ونائبه

مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب:

كأس العام »FIFA« قطر األكثر إدماجا لذوي اإلعاقة
رفيع  الحدث  عن  الصادر  الدوحة(  )إعالن  أشاد  قنا-   - الدوحة 

الشؤون  وزراء  مجلس  من  واألربعين  الثانية  للدورة  المستوى 

والفقر متعدد  اإلعاقة،  العرب حول »األشخاص ذوي  االجتماعية 

األبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد« 

بجهود دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العام FIFA قطر 2022 

توفيرًا  واألكثر  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  إدماجا  األكثر  لتكون 

المبذولة  الجهود  سياق  في  العربي،  للشباب  العمل  لفرص 

لخفض معدالت الفقر، منوها بمدونة أخالقيات األسرة، ومدونة 

كنموذجين  قطر،  لدولة  االجتماعي،  العمل  اختصاصي  عمل 

عربيين استرشاديين في هذا الشأن.

ورحب )إعالن الدوحة( الذي أطلق أمس خالل مؤتمر صحفي على 

هامش أعمال الدورة الثانية واألربعين من مجلس وزراء الشؤون 

العالمية  القمة  العرب بإعالن دولة قطر استضافتها  االجتماعية 

الرابعة لإلعاقة لعام 2028.

العرب  االجتماعية  الشؤون  وزراء  مجلس  تأكيد  االعالن  وجدد 

المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  مسيرة  مواصلة  ضرورة  على 

التنموية  الخطة  في  العربية  الشعوب  تطلعات  ووضع   ،2030
االرتقاء بأوضاع  إلى  الجهود  الجديدة، إضافة لمواصلة  العالمية 

المواطنة  في  المساواة  لمبدأ  وصواًل  االعاقة،  ذوي  األشخاص 

توفير  طريق  عن  وتحدياتها،  ظروفها  بمختلف  العربية  بالدول 

تكافؤ الفرص بالطرق المختلفة ودمجهم الكامل في المجتمع.

ونوه بأنه سيتم تعزيز العمل لرصد تقييم الخدمات المختلفة 

تمت  التي  الجهود  إطار  في  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  المقدمة 

لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خالل تبادل الخبرات 

ذوي  لألشخاص  الكامل  اإلدماج  إلى  الرامية  الناجحة  والتجارب 

اإلعاقة، وتنفيذ االستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.

وشدد على ضرورة وضع سياسات اجتماعية واقتصادية لصالح 

الثغرات  لمعالجة  إضافة  والفقراء،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

والحماية  التغطية  على  حصولهم  نطاق  وتوسيع  التعليمية، 

االجتماعية.

استثمارات  خالل  من  الريفية  التنمية  تعزيز  إلى  اإلعالن  ودعا 

جيدة في الهياكل األساسية االجتماعية، واالستثمار في األطفال 

وتضييق  الرقمي  التحول  على  والعمل  الغذائي،  األمن  وضمان 

بين  نموًا  األقل  العربية  الدول  في  سيما  ال  الرقمية،  الفجوات 

المناطق الحضرية، والريفية وكافة فئات المجتمع.

الدول  لجامعة  العام  األمين  مبادرة  بتعزيز  اإلعالن  أوصى  كما 

العربية، »العيش باستقاللية لألشخاص ذوي اإلعاقة«، بوصفها 

من  واالستفادة  الالئق،  العمل  من  تمكن  متطورة  رائدة  مبادرة 

بشكل  لتسهم  الحديثة،  التكنولوجية  واالختراعات  االبتكارات 

فاعل في عيش األشخاص ذوي اإلعاقة باستقاللية.

السياسات  لدارسات  العربي  »المركز  بتمكين  وطالب 

بوصفه   - العربية«  الدول  في  الفقر  على  والقضاء  االجتماعية، 

هذين  في  األعضاء  الدول  جهود  تدعم  هامة،  فنية  عربية  آلية 

المالية  بالموارد  تزويده  على  والعمل   - الهامين  المجالين 

والبشرية الالزمة.

وأشار إعالن الدوحة إلى أنه سيتم اعتماد أنظمة متابعة وتقييم 

الوطني  المستويين  على  االجتماعية  التنمية  لجهود  مرقمنة 

للغة  اإلشاري  العربي  القاموس  ورقمنة  وتحديث  واإلقليمي، 

الدول  كل  في  الصم  بين  للتواصل  سهلة  أداة  ليمثل  الصم، 

المجال،  هذا  في  الرائدة  الخبرات  تبادل  من  ويعزز  العربية، 

كل  في  الصم  لغات  يجمع  متخصص  قاموس  أول  وليشكل 

الدول العربية.

الهاشمية،  األردنية  المملكة  جهود  بتعزيز  اإلعالن  أوصى  كما 

أن  على  والعمل   ،2025 لإلعاقة  العالمية  القمة  أعمال  لتنظيم 

تكون مخرجاتها تشكل مدخالت هامة، تعزز من جهود دولة قطر 

عام  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الرابعة  العالمية  القمة  الستضافة 

.2028
تنفيذ  دعم  إلى  اإلعالن  دعا  التطوعي،  بالعمل  يتعلق  فيما 

أقرتها  التي  التطوعي،  العمل  لتعزيز  العربية  االستراتيجية 

الجزائرية  الجمهورية  في   )31( دورتها  في  العربية  القمة 

الديمقراطية الشعبية 1 و2 نوفمبر 2022.

العمل  لمعايير  نموذج  إعداد  على  العمل  ضرورة  على  وشدد 

الرائدة،  االجتماعية  بالتجارب  استرشادا  الوطني،  االجتماعي 

العمل  لمهنة  االسترشادي  االستراتيجي  اإلطار  تنفيذ  إطار  في 

دورتها  في  العربية،  القمة  أقرته  الذي   ،-2027  2023 االجتماعي 

إضافة  الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  في   )31(

إلى مواصلة الجهود للتعافي من األزمات الراهنة، على نحو أسرع 

وأكثر مراعاة للبيئة، من خالل تصميم حلول خضراء، كجزء من 

شبكة جديدة لألمان االجتماعي في المنطقة العربية والعالم.

المساعد  الوزارة  وكيل  الكواري  مبارك  غانم  السيد  أكد  وبدوره 

أن  الصحفي  المؤتمر  خالل  واألسرة  االجتماعية  التنمية  بوزارة 

نتائج االجتماع سوف تقوم الدول بمتابعة آلية تنفيذها بما فيه 

أن إعالن  إلى  المجتمعية، الفتًا  الفئات  من موضوعات تهم كافة 

الدوحة أخذ بعين االعتبار وأولويات المنطقة العربية وشعوبها.

وأعلن الكواري عن تبني دولة قطر لرقمنة القاموس العربي للغة 

إطار  في  الصم  لغة  إلى  القرآن  لغة  ترجمة  على  والعمل  الصم، 

المنطقة  في  مهمة  مبادرة  بمثابة  ليكون  القيم،  القاموس  هذا 

الدول  في  االجتماعية  المشاريع  من  عدد  دعم  بجانب  العربية 

العربية الشقيقة.

ومن ناحيته، أكد السيد طارق النابلسي، مسؤول األمانة الفنية 

الشؤون  وزراء  أن  العرب،  االجتماعية  الشؤون  وزراء  لمجلس 

الهامة  الموضوعات  من  العديد  على  توافقوا  العرب  االجتماعية 

المشترك،  العربي  االجتماعي  للعمل  أولوية  بوضع  الممثلة 

الثاني  العربي  والعقد  العربي،  اإلنسان  بمصلحة  تصب  والتي 

إضافة  الفئة،  هذه  أوضاع  لتحسين  اإلعاقة  ذوي  ألشخاص 

تصنيف  أول  ليمثل  لإلعاقة  العربي  التصنيف  على  لتوافقهم 

متخصص إقليمي يدعم حقوق األشخاص ذوي االعاقة، الفتًا إلى 

بكبار  لالحتفال  أكتوبر   10 يوم  تخصيص  بمبادرة  رحبوا  أنهم 

السن، بجانب توافقهم على القانون العربي االسترشادي لدعم 

حقوق كبار السن.

لمجلس  الخمسية  الخطة  اعتماد  تم  أنه  إلى  النابلسي  وأشار 

تضمنت  والتي   -2027  2023 العرب  االجتماعية  الشؤون  وزراء 

والحماية  التنمية  مجاالت  بمختلف  االستراتيجية  التوجهات 

وكافة  والطفولة  باألسرة  الصلة  ذات  والموضوعات  االجتماعية 

الشؤون  وزراء  لموافقة مجلس  االجتماعية، إضافة  الموضوعات 

بالدول  التنموية  المشاريع  من  عدد  على  العرب  االجتماعية 

الخاصة  البرامج  من  العديد  إقرار  تم  أنه  إلى  إضافة  األعضاء، 

باألسرة والطفولة.

وثمن الجهود المقدرة لدولة قطر في تنظيم أعمال الدورة الثانية 

واألربعين من مجلس وزراء الشؤون االجتماعية.

الدوحة          $



على َوقع االنهيار المالي تناسلت االزمات 

الدستورية،  السلطات  لتشمل معظم 

وفي الوقت الذي غابت السلطة االجرائية 

بخلو سدة الرئاسة، احتفظت السلطة 

التين« الشرعية، وما  التشريعية بـ»ورقة 

التنفيذية ممثلة بحكومة  السلطة  زالت 

تصريف األعمال في دائرة الشكوك 

واالجتهادات إلى أن تشّظت السلطة 

القضائية وبلغت ما يمكن تسميته 

»الجنون القضائي« فارتَقت إلى مستوى 

وضعها في أرفع سلم الكوارث، بعدما 

انفجر القضاء بداًل من انفجار البلد. 

وعليه، ما الذي تعنيه هذه المعادلة؟

إن وِجد من يستغرب ما تعيشه البالد 

منذ خلو سدة الرئاسة من شاغلها مطلع 

تشرين الثاني الماضي من مظاهر األزمات 

الكيانية التي تقود إلى االنحالل الكامل 

للدولة ومؤسساتها التي تجّمدت أدوارها أو 

فقدت خدماتها كان يعيش في بلد آخر. 

وأكثر من ذلك فهو بال شك فاقد للبصر 

والبصيرة أللف سبب وسبب. وإن كان 

الدخول في كثير من التفاصيل التي بات 

الغوص فيها ُمماّل ال يتسع له مقال. فإن 

ما هو واضح ان لكل حالة إنكار لما كان 

متوقعًا من انفجار متعدد الوجوه والمظاهر 

له ما يبرره ولو متأخرًا، ومرّده إلى المضي 

في سياسة المناكفات إلى الحدود التي لم 

يكن يتوقعه عقل بشري.

وما زاد الطين بلة، إن فقدان وسائل اللجم 

والردع والمحاسبة لما كان يجري زاد من 

خطورة الوضع إلى الحدود غير المتوقعة، 

وعّزز الشكوك في قدرات اهل المنظومة 

وسقطت كل الرهانات على حنكتهم 

وقدرتهم على إدارة شؤون البالد والعباد، وال 

يمكن إعفاء احد منهم من المسؤولية وإن 

تعّددت االسباب والظروف التي قادت كل 

منهم إلى ما قاموا به من إجراءات منعت 

قيامة الدولة واكتمال عقد المؤسسات 

الدستورية إلى درجة السقوط المدّوي 

لها، وسط التهديد بالوصول إلى مرحلة 

االرتطام الكبير الذي لم تصل إليه البالد 

بعد، وهو ما يفّسر أن ما هو آت قد يكون 

أعظم.

لم يتوقف أي من المسؤولين أمام 

تداعيات ما يجري، فأنكروا الواقع الصعب 

وواصلوا اإلمعان في تهديم مقومات الدولة 

ومؤسساتها، ولم يتبّرع أي منهم بتحّمل 

مسؤولية أي خطأ أو جريمة ارتكبت، 

ال بل فقد قاموا بالمستحيل إلسقاط 

كل المبادرات الدولية واإلقليمية التي 

العالمين  انطلقت تجاوبًا وتفّهمًا من 

العربي والغربي لما يعيشه لبنان، 

وحاولوا استغالل كل أشكال الدعم المادي 

المباشر لتعزيز مواقعهم. وبدل  والمعنوي 

التجاوب مع ما كان ممكنًا منها، وال سيما 

منه المبادرة الفرنسية التي حظيت بدعم 

دولي غير مسبوق، وبقليل من التضحية 

والمسؤولية، فقد أمَعنوا في سياسة 

تبادل االتهامات إلى ان غرقت المسؤولية 

وضاعت كل وسائل المحاسبة وشّلت كل 

المحاوالت التي كان يمكن ان تؤدي إلى 

مرحلة التعافي واإلنقاذ على أطالل شعب 

ومؤسسات ودولة مدّمرة عاجزة عن القيام 

واجباتها. بأقل 

إن ما هو أخطر من هذه الصورة السوداوية 

التي يمكن ان تتكرس في أي لحظة 

»مأساة جماعية«، ما شهدته أروقة قصر 

العدل، والذي يهدد ما تبّقى من مقوماتها. 

فقد كان الرهان كبيرا على هذه السلطة 

لتكون ناظمة للحياة العامة والضامن 

لحقوق الناس في البلد، قبل ان تشهد 

نوعًا من »الجنون القضائي« الذي شهدته 

أخيرًا بإعالن حالة االستنفار القصوى بين 

مكاتب القضاة داخل العدلية بعد أيام 

قليلة على مواجهة قضائية حاول القضاء 

فيها محاسبة احد أشقاء شهداء المرفأ 

بتهمة التهديد بتفجير العدلية بعد ان 

رمى ورفاقه بضع َحصى على زجاج قصر 

القضاء لحماية هيبته  العدل، فانتفض 

وفرض احترام كان مرتقبًا قبل ان يهدمه 

القضاة بأنفسهم وحققوا رغبات َمن أراد 

َشل هذه السلطة وإبعاد سيفها عن رقابهم 

نتيجة ما ارتكب من موبقات وفضائح قادت 

إلى ما نحن فيه من انحالل حكومي ومالي 

واداري وحتى اخالقي ووطني.

ليس في كل ما سبق من مؤشرات 

ووقائع، ما يدعو إلى الشك في اّن البالد 

باتت على فوهة بركان يحول دونه عدم 

قدرة المواطنين على االنتقال من منازلهم 

إلى الساحات والشوارع إلقفالها وإعالن 

الثورة الحقيقية الجامعة لمأساة  قيام 

التي توّحدهم بمختلف  اللبنانيين  جميع 

أطيافهم للخروج من جهنم التي يعيشها 

والمقيمين على ارض  اللبنانيين  ماليين 

وطنهم من نازحين والجئين ومن مختلف 

أصقاع األرض. إال اّن أخطر ما يواجهه لبنان 

سقوط السلطة القضائية في فخ االنهيار، 

ذلك اّن ما تشهده منذ عودة المحقق 

العدلي إلى ممارسة مهامه تجاَوَز كل 

التوقعات.

وختامًا، ال بد من اإلشارة إلى اإلعتراف 

الخطير الذي عّبر عنه وزراء عدل وقضاة 

سابقين وحاليين، بأّن ما يجري في 

العدلية تعّدى »الجنون القضائي« في ظل 

فقدان المخارج الممكنة. واالخطر اّن في 

عقل وقلب كل منهم موقفًا مؤيدًا لكل من 

طرفي الخالف، وهو ما يوحي بأّن الحقيقة 

اللبنانيون ومنهم اهالي  التي يبحث عنها 

والعالم  والمتضررون  والموقوفون  الضحايا 

أجمع يحول دون بلوغها الحفاظ على 

السلم األهلي. وعليه، هل لعب معارضو 

البيطار هذا الدور قبل ان يلعبه آخرون؟ 

وهل انفجرت قضائيًا قبل ان ينفجر البلد؟

مواقف الشعب الفلسطيني ورسالته تجاه عملية السالم 

واضحة وثابتة وتعبر عن متطلبات الواقع الفلسطيني وتجسد 

الرؤية الفلسطينية الثاقبة لمواجهة المخاطر والتهديدات التي 

تواجه القضية الفلسطينية وفي مقدمتها انهاء االحتالل ووضع 

حد لمخططات التصفية واالستيطان وتهويد وسرقة االراضي 

الفلسطينية وكشف مخططاته أمام العالم اجمع كون ان االحتالل 

ال يريد السالم ويسعى إلى استدامة سيطرته العسكرية بكل 

اشكالها حيث ال يمكن لرئيس وزراء االحتالل بنيامين نتانياهو 

وحكومته المتطرفة امتالك القدرة على تنفيذ خيار حل الدولتين 

بينما يمارسون على االرض كل اشكال االحتالل ويمضون في 

تنفيذ مخطط الدولة الواحدة وبناء المستوطنات ومصادرة االراضي 

واالستمرار في قمع وانتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني ورفض 

إطالق سراح األسرى والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة 

إلى أراضيهم.

وما من شك بان مضامين رسالة السالم الفلسطينية كانت دائما 

واضحة وجلية وتعبر عن أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني 

اينما تواجد سواء في داخل الوطن أو خارجه وسوف تسفر على 

قيام دولة فلسطين وان صراع شعب فلسطين هو صراع مع عدوه 

األول االحتالل وستبقى بوصلة فلسطين تجاه الوطن مستمرة ولن 

ينالوا من دولتنا وال من صمود شعب فلسطين مهما تكالبت قوى 

العدوان والظلم والتآمر ولن تسقط قالع الثورة وستستمر المقاومة 

الشعبية حتى قيام الدولة الفلسطينية واحدة موحدة فوق التراب 

الفلسطيني وهذا يمثل اجماعا فلسطينيا ويشكل برنامجا 

سياسيا ووثيقة اجماع وطني تكون بمثابة الوديعة للمضي من 

خاللها النجاز أهدافنا الوطنية المتكاملة على طريق التحرير والعودة 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة والقدس عاصمتها.

تحقيق السالم الممكن من خالل اقامة الدولة الفلسطينية والتعبير 

بوضوح عن محتوى رسالة السالم الفلسطينية وأهمية قيام 

االمم المتحدة بواجبها القانوني والدولي لرفع الظلم التاريخي عن 

الشعب الفلسطيني ويجب ان تتحمل األمم المتحدة مسؤولياتها 

القانونية واألخالقية في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين 

ووقف سياسة المعايير المزدوجة ووقف سياسة الدفاع عن االحتالل 

اإلسرائيلي فال أي معني لمن يقف اليوم ويدافع عن جرائم االحتالل 

ويوفر الدعم والغطاء لتلك العصابات من المستوطنين وجيش 

االحتالل ويتستر على جرائمهم البشعة وممارساتهم غير القانونية. 

المرحلة الراهنة تطلب من الجميع وضع الخالفات جانبا وتجسيد 

الوحدة الوطنية الفلسطينية وخاصة في هذه الظروف الدقيقة 

التي تمر بها القضية الفلسطينية وما نواجهه من مؤامرات كشعب 

موحد وقيادة تحافظ على الثوابت الوطنية وتحمي القرار الوطني 

المستقل بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبصمود الشعب 

الفلسطيني وبعزيمته وإرادته سنتجاوز المرحلة الخطرة التي 

تهدد مستقبل المنطقة.
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شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

رئيس المجلس األعلى ألكاديمية 

الشرطة أمس، حفل تسليم 

شهادات أكاديمية الشرطة، والتي 

شملت شهادات الدفعة الخامسة 

من الطلبة المرشحين بكلية 

الشرطة، وشهادات الدفعتين 

الرابعة والخامسة من الطلبة 

المرشحين بكلية رأس لفان 

للطوارئ والسالمة.. وسلم معاليه 

الشهادات للخريجين، البالغ عددهم 

124 خريجا، من ضمنهم مبتعثون 
من دولة فلسطين والمملكة األردنية 

الهاشمية الشقيقتين.

وفي كلمته خالل الحفل، أكد 

سعادة اللواء الدكتور عبد الله 

يوسف المال مستشار معالي 

وزير الداخلية المشرف العام على 

أكاديمية الشرطة أن األكاديمية 

تعمل بكل جٍد واهتمام، لالرتقاء 

المستمر بالمسار األكاديمي 

والتدريبي، بما يواكب متطلبات 

التعليم والتدريب، حيث تعمل 

وزارة الداخلية بشكل دائم على 

تحديث منظومتها التعليمية 

والتدريبية والبحثية فيما 

يدخل ضمن اختصاصها، بما 

يواكب المستجدات والتطورات 

في المجالين األمني والقانوني 

محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا، ويحقق 

استراتيجيتها، ويعزز دور الوزارة 

والمؤسسات األمنية األخرى في 

الدولة.

وقد أمضى الطالب أربع سنوات 

من الجد والمثابرة والحرص على 

التحصيل األكاديمي والعسكري 

وخضعوا لكافة االختبارات 

والتطبيقات العملية استيفاًء 

لمتطلبات الحصول على درجة 

البكالوريوس.. وال شك أن جميع 

الجهود التي بذلت في تعليم 

وتدريب الطالب هي ترجمة حقيقية 

لرؤية قيادتنا الحكيمة التي تؤكد 

على أهمية االستثمار بتنمية 

العنصر البشري باعتباره أحد 

أهم الركائز األساسية لرؤية قطر 

2030، كما أن الخريجين هم قادة 
المستقبل ويقع على عاتقهم أمن 

وسالمة وطننا الغالي، وكلنا ثقة 

بهؤالء الشباب الغيورين على وطنهم 

والمخلصين في خدمته.

كوكبة جديدة

السالم الفلسطيني وتجسيد الدولة المستقلة

 سري القدوة
كاتب فلسطيني

قصيدة السياب 
النائمة

ال زلنا نعيش أصداء عرس كروي 

وليلة صاخبة تكللت بنصر عراقي غاب 

لسنوات، وحلم اصبح حقيقة واقعة.. 

فرحة لم تكن بالحسابات خصوصا 

ألهالي مدينة البصرة، هذه المدينة 

التي ينتمي اهلوها إلى مدرسة الجود 

والكرم وبيت حاتم الطائي. توجهت 

انظار العالم الخليجي بأكمله خالل 

فترة خليجي خمسة وعشرين نحو 

هذه المدينة التي كانت نسيا منسيا 

عند أصحاب الشأن في العراق، 

وباتت بين ليلة وضحاها مزارا للبيت 

السياسي العراقي بأكمله، بين وزير 

ورئيس ونائب ومسؤول، الكل يتنافس 

للحصول على مقعد الـ vip مقعد 

الشخصيات الرفيعة وال يدركون انها 

قصيدة السياب النائمة بين حربين 

والف نهر. والكثر من عشرين عاما 

تستصرخ هذه المدينة وتنوح على 

امل أن يسأل عنها وعن مصائب اهل 

بيتها الذين يجودون بكرمهم على 

العراق بأكمله من الشمال إلى الجنوب 

وينامون ببطون خاوية وامراض اكلت 

اجسادهم، اليوم عادت البصرة لتكون 

حديثا للعراق، وساحات المستطيل 

االخضر التي جمعت فرق الخليج 

الثمانية كانت وطنا لهم وليست 

مالعب.

لكن كل ذلك اصبح ذكرى بقيت عند 

نفوس البصريين اجمل منها في الواقع 

الذي عاد إلى سابق عهده. محالهم 

خالية من الضيوف، شوارعهم قاسية، 

لم تعد حديثا يطرب االسماع بعد ان 

غادرها المحبون، وغابت عنها الخطط 

االستراتيجية بعد ان ابتعد عنها 

المسؤولون، فال شيء اقسى عند اهل 

البصرة من ذكرى وفرحة لم تكتمل، 

ولكنها في كل االحوال ستصبح شكال 

من اشكال الخلود.. فالفرق الخليجية 

التي زارت البصرة لم تعلم انها توضأت 

بمياه دجلة وصلت على ضفاف شط 

العرب.

نغم التميمي

كاتبة عراقية

من قريب

الزمان العراقية 

خلو سدة الرئاسة.. واألزمات اللبنانية

جورج شاهين
كاتب لبناني

فقدان وسائل 
الردع والمحاسبة 
لما كان يجري زاد 

من خطورة الوضع 
إلى الحدود غير 

المتوقعة

 رأي $

الجمهورية اللبنانية

 alsbahps@yahoo.com

آراء وقضايا
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»10« شهداء ضحايا العدوان على المخيم

مجزرة إسرائيلية في جنين

في  الفلسطينيين  آالف  شيع  وقد 

الغربية،  الضفة  شمالي  جنين  مدينة 

أمس، جثامين 9 شهداء قتلهم الجيش 

اإلسرائيلي.

الجثامين  تشييع  موكب  وانطلق 

جنين  مستشفى  أمام  من  التسعة 

الحكومي إلى منازل عائالتهم في مخيم 

المدينة،  من  الشرقي  والحي  جنين 

بالمحافظة،  واليامون  برقين  وبلدتي 

وفق مراسل األناضول.

لمراسل  عيان  شهود  وبحسب 

األعالم  المشيعون  رفع  األناضول، 

منددة  هتافات  ورددوا  الفلسطينية 

أطلق  فيما  اإلسرائيلية،  باالنتهاكات 

عن  تعبيرا  الهواء  في  النار  مسلحون 

الغضب.

ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«، 

محمود  عصام  صائب  هم:  الشهداء  أن 

صالحات،  ياسين  الدين  وعز  ازريقي، 

أمجد  ووسيم  الغول،  مروان  الله  وعبد 

من  عبيد  ماجدة  والمسنة  جعص، 

الحسن  أبو  ومعتصم  جنين،  مخيم 

صبح،  محمود  ومحمد  اليامون،  من 

والشقيقين محمد ونور سامي غنيم.

فيما قال متحدث الرئاسة الفلسطينية، 

نبيل أبو ردينية، في بيان، إن إسرائيل 

ظل  في  شعبنا  بحق  جرائمها  ترتكب 

عجز وصمت المجتمع الدولي.

قوة  أن  لألناضول،  عيان  شهود  وذكر 

جنين،  مخيم  اقتحمت  إسرائيلية 

عشرات  بين  مواجهات  الندالع  أدى  مما 

الفلسطينيين والجيش اإلسرائيلي.

اندلعت  مواجهات  أن  الشهود،  وبّين 

والقوات  الفلسطينيين  عشرات  بين 

اإلسرائيلية، استخدم خاللها الرصاص 

المسيل  الغاز  وقنابل  والمعدني  الحي 

للدموع.

وذكرت هيئة البث اإلسرائيلية في وقت 

دخلت  األمنية  القوات  أن  أمس،  سابق 

في عملية داخل مخيم جنين لالجئين، 

بعد ورود معلومات استخبارية عن نية 

هجوم  تنفيذ  اإلسالمي  الجهاد  تنظيم 

كبير، دون تقديم دليل أو تفاصيل.

مخيم  في  اإلسرائيلية  العملية  وهذه 

جنين هي األكبر منذ انتفاضة األقصى 

)الثانية( عام 2000.

محمود  الفلسطيني  الرئيس  وأعلن 

ثالثة  لمدة  الحداد  أمس،  عباس، 

سقطوا  الذين  الشهداء  أرواح  على  أيام 

قوات  نفذتها  التي  االقتحام  عملية  في 

جنين  بمخيم  اإلسرائيلي  االحتالل 

شمالي الضفة الغربية.

الفلسطيني  الرسمي  التليفزيون  وذكر 

لمدة  الحداد  أعلن  عباس  الرئيس  أن 

على  األعالم  وتنكيس  أيام،  ثالثة 

لالجئين  جنين  مخيم  شهداء  أرواح 

الفلسطينيين.

الفلسطينية  الرئاسة  قالت  جهتها  من 

إن ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة 

ظل  في  اإلسرائيلي،  االحتالل  ينفذها 

صمت دولي مريب.

الرسمي  الناطق  ردينة  أبو  نبيل  وقال   

بيان  في  الفلسطينية،  الرئاسة  باسم 

الفلسطينية  األنباء  وكالة  نشرته 

ما  هو  الدولي  والصمت  العجز  إن  »وفا«، 

ارتكاب  على  االحتالل  حكومة  يشجع 

الفلسطيني  الشعب  ضد  المجازر 

يستخف  يزال  وما  العالم،  مرأى  على 

بحياته، ويعبث باألمن واالستقرار عبر 

مواصلته لسياسة التصعيد.

الفلسطيني  الشعب  أن  على  وشدد   

القدس  عن  يتنازل  ولن  صامد، 

والمقدسات، مهما ارتكبت قوات االحتالل 

المجتمع  داعيا  ومجازر،  جرائم  من 

الدولي إلى التحرك العاجل لحمايته.

الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  وطالبت 

األميركية،  واإلدارة  الدولي  المجتمع 

يرتكبها  التي  الجرائم  ووقف  بالتحرك 

جيش االحتالل اإلسرائيلي في محافظة 

جنين ومخيمها. 

أمس،  لها  بيان  في  الخارجية  وأدانت   

ترتكبه  الذي  والهمجي  الدموي  االقتحام 

جنين  في  أهلنا  ضد  االحتالل  قوات 

اللحظة  حتى  أدى  والذي  ومخيمها، 

اإلصابات،  وعشرات  شهداء،  لوقوع 

القيم  جميع  الحائط  بعرض  ضاربة 

والمبادئ اإلنسانية.

 وأشارت إلى أن قوات االحتالل حاصرت 

وأطلقت  كافة  مداخله  وأغلقت  المخيم 

بارد،  بدم  القتل  بهدف  الحي  الرصاص 

وسيارات  الطبية  الطواقم  ومنعت 

الجرحى،  إلى  الوصول  من  اإلسعاف 

وتركتهم ينزفون وهم على األرض حتى 

الغاز المسيل  الموت، واالعتداء بقنابل 

على مستشفى جنين، في صورة تعبر 

على  وإصراره  االحتالل  عنجهية  عن 

تصعيد األوضاع في ساحة الصراع بما 

يهدد بتفجيرها بالكامل.

وتساءلت الوزارة إذا لم يتحرك المجتمع 

ظل  وفي  اآلن،  األميركية  واإلدارة  الدولي 

ترتكبها  التي  الوحشية  الجرائم  هذه 

قوات االحتالل.. فمتى يمكن أن يتحرك 

لينتصر لمبادئه ومواقفه ويحافظ على 

ما تبقى من مصداقيته؟.

{ جيش االحتالل اقتحم مخيم جنين بوحشية

القدس المحتلة - قنا- وكاالت- أعلنت وزارة الصحة 
الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء الذين سقطوا جراء 

العدوان اإلسرائيلي في مخيم جنين إلى 10 شهداء، من بينهم 
مسنة، وإصابة 16 آخرين، بينهم أربعة بحالة خطيرة.

وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«، أن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي اقتحمت مدينة ومخيم جنين صباح أمس، 
واعتلت أسطح المنازل في المخيم، مما أدى إلى اندالع 

مواجهات، أطلق خاللها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه 
الشبان، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان »استشهاد 

10 فلسطينيين، وإصابة   20 بجراح بينهم 4 بحالة خطيرة.

عباس يعلن 
الحداد لمدة 

ثالثة أيام على 
أرواح شهداء 

عملية االقتحام

الرئاسة الفلسطينية: 
الصمت الدولي 

يشجع االحتالل على 
ارتكاب المجازر

الخارجية: نطالب 
بالتحرك العالمي 

لوقف الجرائم 
الوحشية

تحذيرات من اتساع دائرة العنف

»الجريمة الصهيونية« إدانة دولية.. لـ
من  عدد  أدانت  األناضول-  أنقرة- 

الدول المجزرة التي ارتكبها جيش 

االحتالل أمس في مخيم جنين.. 

الخارجية  وزارة  أعربت  فقد 

القتحام  إدانتها  عن  التركية 

المخيم..  اإلسرائيلية  القوات 

إنها تلقت ببالغ األسى نبأ  وقالت، 

الفلسطينيين  من  الكثير  مقتل 

جراء اقتحام الجنود اإلسرائيليين 

مخيم جنين لالجئين.

»نعرب  الخارجية  وأضافت 

التوتر  إزاء  العميق  قلقنا  عن 

باألرواح  خسائر  ووقوع  المتصاعد 

في الضفة الغربية.

وقف  إلى  إسرائيل  مصر،  ودعت 

المدن  على  »لالعتداءات«  فوري 

الفلسطينية.

لوزارة  بيان  في  مصر  وقالت 

اقتحام  »تدين  إنها  الخارجية 

اإلسرائيلية لمخيم جنين  القوات 

الفلسطيني«.

حملة  أن  من  أمس،  األردن،  وحّذر 

التصعيد العسكرية اإلسرائيلية، 

تنذر  الفلسطينية،  المدن  في 

جديدة  العنف  من  دوامة  بتفجر 

سيدفع الجميع ثمنها.

لدول  التعاون  مجلس  وأدان 

العبارات  بأشد  العربية  الخليج 

الذي  مدينة   جنين ،  على  العدوان 

أدى إلى استشهاد فلسطينيين .

العربية  الدول  جامعة  أدانت  كما 

قوات  اقتحام  عملية  بشدة 

لمدينة  اإلسرائيلي  االحتالل 

عنها  أسفر  وما  ومخيمها  جنين   

الشهداء  من  لعدد  سقوط  من 

والجرحى.

{ آثار العدوان اإلسرائيلي الوحشي

على العملية العسكرية لجيش االحتالل في جنين

الفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد
فصائل  نددت  األناضول-  غزة- 

 9 بمقتل  أمس،  سياسية، 

فلسطينيين في عملية عسكرية 

اإلسرائيلي  الجيش  نّفذها 

الضفة  شمالي  جنين  بمخيم 

الغربية، متوّعدة بـ»الرد على هذه 

الجريمة«.

وتصريحات  بيانات  في  ذلك  جاء 

وقياداتها،  الفصائل  عن  صدرت 

جنين  عملية  على  تعقيبا 

العسكرية.

المكتب  رئيس  نائب  وتوّعد 

»حماس«  لحركة  السياسي 

بـ»دفع  إسرائيل  العاروري،  صالح 

ارتكبتها  التي  المجزرة  ثمن 

»رد  أن  على  مشددا  جنين«،  في 

المقاومة لن يتأخر«.

االحتالل  »سيدفع  بيانه:  في  وقال 

ومقاومتنا  جنين  مجزرة  ثمن 

يتأخر«،  لن  وردها  تنكسر  لن 

العدو  على  للرد  »المقاومة  ودعا 

مناطق  كل  في  معه  واالشتباك 

واألراضي  الغربية  الضفة 

المحتّلة«.

»الجهاد  حركة  حّذرت  بدورها، 

معركة  »اندالع  من  اإلسالمي«، 

غزة،  قطاع  في  ومفتوحة  قريبة 

العملية  تتوقف  لم  حال  في 

العسكرية اإلسرائيلية في مخيم 

جنين«.

وقال داود شهاب، القيادي بالحركة 

لألناضول، »على األطراف المعنّية 

يسّمها(  )لم  بغزة  الهدوء  بحالة 

جماح  لكبح  الفوري  بالتدخل 

الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة«.

في  القيادي  الهندي،  محمد  أما 

»جنين  إن  قال  فقد  الحركة، 

أصبحت عنوانا للمقاومة والكرامة 

الوطنية وعصّية على االنكسار«.

نبنيها  »وحدتنا  بيان:  في  وأردف 

ميادين  في  الرجال  بين  اليوم 

الميزان  وهي  والقتال،  المواجهة 

الباردة  الكلمات  وكل  الفصل، 

واإلدانات الخجولة ال قيمة لها«.

الشعبية  الجبهة  قالت  كما 

»دماء  إن  فلسطين،  لتحرير 

الشهداء لن تذهب هدرا والشباب 

هذه  على  يرد  كيف  يعرف  الثائر 

المجازر التي لن تمر دون عقاب«.

إن   ، الديمقراطية،  الجبهة  وقالت 

باالستفراد  يسمح  لن  »شعبنا 

الحملة  وهذه  ومخيمها،  بجنين 

شعبنا  إرادة  تكسر  لن  الدموية 

ومقاومته«.

»الصمت  حالة  أن  إلى  وأشارت 

على  االحتالل  تشجع  الدولي 

مواصلة عدوانه على ضد الشعب 

الفلسطيني«.

حركة  أشادت  جانبها،  من 

بيان،  في  الفلسطينية،  األحرار 

لقوات  الفلسطينيين  بـ»تصدي 

مخيم  اقتحمت  التي  الجيش 

جنين«.

اشتباك  من  شاهدناه  »ما  وقالت: 

بين المقاومة والقوة )اإلسرائيلية( 

جنين،  دخلت  التي  الخاصة 

عن  تتوقف  لن  المقاومة  أن  تؤكد 

واجبها.

قبول استقالة الحكومة الكويتية
في  أميري  أمر  صدر  الكويت-قنا- 

بقبول  يقضي  أمس،  الكويت، 

نواف  أحمد  الشيخ  سمو  استقالة 

األحمد الجابر الصباح رئيس مجلس 

الوزراء وحكومته.

الذي  األميري  األمر  نص  في  وورد 

الكويتية:  األنباء  وكالة  نشرته 

أحمد  الشيخ  سمو  استقالة  »تقبل 

مجلس  رئيس  الصباح  األحمد  نواف 

منهم  كل  ويستمر  والوزراء،  الوزراء، 

شؤون  من  العاجل  تصريف  في 

الوزارة  تشكيل  لحين  منصبه 

مجلس  رئيس  وكان  الجديدة«. 

استقالة  رفع  قد  الكويتي  الوزراء 

سمو  إلى  الماضي  االثنين  الحكومة 

الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح 

ولي عهد الكويت وذلك بعد ثالثة أشهر 

من تشكيلها.

الجيش اإلسرائيلي يرفع حالة التأهب
رئيس  أوعز  األناضول-  القدس- 

اإلسرائيلي  الجيش  أركان 

برفع  أمس،  هاليفي،  هرتسي 

القوات،  لدى  التأهب«  »مستوى 

بمخيم  العسكرية  العملية  بعد 

جنين.

»أنهى   : اإلسرائيلي  الجيش  وقال 

لتقييم  جلسة  األركان  رئيس 

رئيس  وأوعز  العملياتي  الوضع 

األركان برفع حالة التأهب.

الكرملين: إرسال الدبابات »تدخل مباشر بالصراع«

د هجماتها على أوكرانيا
ّ
روسيا تصع

جويا  هجوما  روسيا  شنت  وكاالت-  كييف- 

الذروة، صباح أمس  على أوكرانيا خالل ساعة 

من  أوكرانيون  مسؤولون  وطلب  الخميس، 

المالجئ، بينما أسقطت  السكان االحتماء في 

صواريخ  عدة  األوكراني  الجوي  الدفاع  قوات 

روسية.

وأعلنت أوكرانيا، أمس، أنها أسقطت مجموعة 

أطلقتها  الصنع  إيرانية  هجومية  مسّيرات 

القوات الروسية من بحر آزوف بجنوب البالد.

على  بيان  في  األوكراني  الجو  سالح  وقال 

من  طيار  بدون  طائرات  »ُأطلقت  تليغرام: 

الساحل الشرقي لبحر آزوف.

)الكرملين(  الروسية  الرئاسة  متحدث  وقال 

إرسال  أن  تعتبر  بالده  إن  بيسكوف،  دميتري 

بينها  أسلحة  أوروبية  ودول  المتحدة  الواليات 

دبابات إلى أوكرانيا »تدخال مباشرا بالصراع«.

بالعاصمة  صحفي  تصريح  في  ذلك  جاء 

الدول  بعض  قرار  على  خالله  علق  موسكو 

الغربية، وعلى رأسها الواليات المتحدة وألمانيا 

إرسال دبابات إلى أوكرانيا.

عديدة  تصريحات  »صدرت  بيسكوف  وقال 

إرسال  بأن  وواشنطن  األوروبية  العواصم  من 

أنظمة أسلحة مختلفة، بما في ذلك الدبابات، 

األحوال  من  حال  بأي  يعني  ال  أوكرانيا،  إلى 

تورط هذه الدول أو الحلف )الناتو( بالصراع في 

{ آثار القصف الروسيأوكرانيا، نحن قطعا ال نتفق مع ذلك«.
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خالد الجارالله رئيس نادي الجهراء الكويتي يؤكد لـ                     :

حل »أزمة كيمو« سيرضي جميع األطراف
مؤتمر صحفي لإلعالن عن ضم الالعب بحضور الممثل القانوني

الكويتي  الجهراء  نادي  رئيس  الجارالله  خالد  أكد 

الالعب  مع  بالتعاقد  المتعلقة  التفاصيل  كل  أن 

مؤتمر  خالل  عنها  الكشف  سيتم  حسن  عبدالكريم 

قال  حيث  تأكيداته،  وفق  اليوم  سيعقد  صحفي 

صحفي  مؤتمر  سنعقد  »اليوم  الرياضي:  للوطن 

حسن  عبدالكريم  الالعب  مع  التعاقد  عن  لإلعالن 

األمور  وستكون  للنادي  القانوني  الممثل  بحضور 

طيبة بين كل األطراف«.

التعاقدات تحدث فيها منازعات لكنه  إن بعض  وقال 

الجميع،  يرضي  مناسب  حل  إلى  التوصل  يأمل 

مشيرًا إلى أن المؤتمر الصحفي سيتم خالله اإلعالن 

االستفسارات  كافة  على  والرد  التفاصيل  كل  عن 

النادي  صفوف  إلى  الالعب  بانتقال  المتعلقة 

الكويتي.

الجدل  من  حال  في  الجهراء  نادي  تعاقد  وتسبب 

عن  تردد  بعدما  الماضية  الساعة  خالل  الكبير 

الجهراء،  نادي  على  مغلظة  عقوبة  وصول  امكانية 

أن  إمكانية  وسط  للفيفا،  السد،  نادي  شكوى  حال 

يكون عقد الالعب ال يزال ساريا مع السد.

العب  أفضل  كيمو  ضم  عن  أعلن  قد  الجهراء،  وكان 

مع  العريضة  االنجازات  وصاحب   ،2018 آسيا  في 

الالعب  أن  كما  العنابي،  ومنتخب  السد،  فريق 

في  القطري  المنتخب  مع  أساسية  بصفة  تواجد 

األخير. المونديال 

خالد  النادي  رئيس  لسان  على  الجهراء،  وأشار 

الجار الله، أن التعاقد مع عبد الكريم، لم يكن باألمر 

مصرية،  أندية  من  شرسة  منافسة  وسط  السهل، 

الالعب،  برغبة  الله،  الجار  أشاد  كما  وسعودية، 

والجهد الذي قام به وكيل الالعب.

وذكر موقع كوورة أن الجهراء لم يحصل على بطاقة 

عبدالكريم حتى اآلن، وسط توجه لطلب البطاقة من 

الفيفا في حال رفض السد إرسالها. 

في  المجلس  راعي  جاسم  خالد  اإلعالمي  وتمنى 

حسن،  الكريم  لعبد  التوفيق  تويتر  على  تغريدة 

ثم  ومن  جديد،  من  نفسه  إلثبات  فرصة  أنها  مؤكدا 

إمكانية عودته للعنابي مجددا.

الكويتي،  الدوري  في  القطري  الدولي  تألق  أن  وأضاف 

للمحترفين  جديدة  آفاقا  يفتح  أن  شأنه  من 

القطريين في الدوري الكويتي.

إدارة نادي  من جانبه غرد ماجد الخليفي أن مجلس 

أول  في  سقط  أسبوعين،  منذ  المنتخب  الجهراء 

دون  الكريم،  عبد  السد  العب  مع  بالتعاقد  له،  ظهور 

مشيرا  السابق،  ناديه  مع  عقده  سريان  من  التأكد 

إلى أن السد في حال تصعيده األمر، سوف يتعرض 

إلى  التعاقدات،  من  منعه  منها  لعقوبات  الجهراء 

جانب خصم نقاط من رصيده في الدوري.

إلدارة  شكره،  وجه  الكريم،  عبد  أن  بالذكر  جدير 

الله،  الجار  خالد  النادي  ورئيس  الجهراء،  نادي 

وأيضا رئيس جهاز الكرة طواري مدلول.

محمد الجزار كتب

بمشاركة ألمع نجوم اللعبة

بطولة »أريد« الكبرى
للبادل تنطلق »28« فبراير

أول  للبادل،  الكبرى  قطر  أريد  وتعد 

جولة  في  مدرجة  كبرى  بطولة 

لموسم  العالمية  بادل  بريميير 

.2023
وتشهد األدوار الرئيسية لمنافسات 

في  فريقا   56 مشاركة  البطولة 

تقام  أن  المقرر  من  فيما  الزوجي، 

األدوار التمهيدية خالل الفترة من 26 

إلى 27 فبراير المقبل.  

الفائز  الثنائي  وسيحصل   

نقطة،   2000 على  بالبطولة 

فيما  نقطة،   1200 على  ووصيفه 

ستصل  التي  الفرق  ستحصل 

 750 على  النهائي  نصف  الدور  إلى 

المالية  الجائزة  إلى  إضافة  نقطة، 

الكبيرة البالغ قيمتها 525 ألف يورو.

زينل،  درويش  طارق  السيد  وقال 

القطري  لالتحاد  العام  السر  أمين 

والريشة  واالسكواش  للتنس 

الطائرة، مدير البطولة في تصريح 

نسخة  بتنظيم  فخورون  »نحن  له 

قطر  أريد  بطولة  من  جديدة 

بمشاركة   ،2023 للبادل  الكبرى 

الذين  العالم  في  اللعبة  نجوم  أبرز 

إلى  االنضمام  على  حرصهم  أبدوا 

البطولة«.

قبل  من  كبير  إقبال  »هناك  وأضاف 

البطولة  في  للمشاركة  الالعبين 

من  هائال  عددا  تلقينا  حيث 

ثقتهم  يعكس  الذي  األمر  الطلبات، 

الذي  التنظيمي  المستوى  في 

تقدمه الدوحة من خالل استضافتها 

والتي  العالمية  البطوالت  لكبرى 

الذي  الباهر  النجاح  آخرها  كان 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  حققته 

قطر 2022«.

جارية  االستعدادات  أن  وأكد 

اللجان  جميع  من  وساق  قدم  على 

الرعاة  جميع  مع  وبالتنسيق 

الجاهزية  إلى  الوصول  أجل  من 

متطلبات  كافة  وتوفير  القصوى، 

النجاح المتعلقة بالبطولة، بشكل 

يعكس الريادة القطرية في تنظيم 

كبرى األحداث العالمية.

إلى  نتطلع  »نحن  قائال  وتابع 

العالم  في  اللعبة  أبطال  استقبال 

مرة أخرى في الدوحة؛ لذلك نتوقع 

ما  أفضل  على  البطولة  تكون  أن 

يكون فنيا وكذلك تنظيميا«.

{  طارق زينل

عادل النجار كتب

أعلن االتحاد القطري للتنس عن تواصل 
االستعدادات الستضافة بطولة أريد قطر الكبرى 

للبادل 2023، التي ستقام على مالعب مجمع 
خليفة الدولي للتنس واإلسكواش المقررة خالل 

الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس المقبل بمشاركة 
واسعة أللمع نجوم اللعبة في العالم.

منتخبنا يتغلب على تشيلي ويواجه إيطاليا والبرازيل

انطــالقـة قـــوية للطــائـــرة الشاطــئيـــة

{  لقطة من المباراة 

شريف  الثنائي  من  المكون  القطري  المنتخب  حقق 

عالميا،  الثاني  المصنف  تيجان  وأحمد  يونس 

واستيبان  جريمالت  ماركو  تشيلي  ثنائي  على  الفوز 

جرت  التي  المباراة  في  نظيفين  بشوطين  جريمالت 

من  األول  اليوم  في  األولى  المجموعة  ضمن  أمس 

المحترفين  لجوالت  الختامية  الجولة  منافسات 

للرجال   ،)Beach Pro Tour( الشاطئية  الطائرة  لكرة 

أسباير  مالعب  على  اليوم  انطلقت  التي  والسيدات، 

زون الشاطئية.

 وتشهد البطولة مشاركة أفضل 10 منتخبات للرجال 

و10 منتخبات للسيدات وبجوائز مالية تبلغ 800 ألف 

دوالر.

ونجح  المباراة  في  جيدا  أداء  القطري  المنتخب  وقدم   

 – و21   18 –  21    / الفوز بشوطين دون مقابل بواقع  في 

الثانية في  القطري مباراته  المنتخب  /  ، وسيلعب   18

وأليكس  كارامبوال  أدريان  الثنائي  بمواجهة  البطولة 

الثالثة  مباراته  يخوض  كما  )إيطاليا(،  من  رانجيري 

الثنائي  من  المكون  البرازيلي  نظيره  بلقاء  أيضا  غدا 

فاندرو أوليفيرا جنيور وأندريه لويوال شتاين 

 وبدوره أشاد محمد سالم الكواري األمين العام االتحاد 

غرب آسيا للكرة الطائرة – عضو مجلس إدارة االتحاد 

قدمته  الذي  الجيد  بالمستوى  للعبة-  القطري 

البطولة  من  األول  اليوم  في  المشاركة  المنتخبات 

الذي  القطري  للمنتخب  والمشرف  القوي  وباالداء 

اللقب،  المنافسة على  البطولة بهدف  إلى هذه  يدخل 

نسبة  المرشحين  أبرز  من  يعد  المنتخب  ان  خاصة 

أقوى  من  أصبح  حيث  اللعبة،  في  المتقدم  لتصنيفه 

الثاني  المركز  في  اآلن  ويحل  العالم  في  المنتخبات 

من  بالعديد  فوزه  بعد  وذلك  الدولي  التصنيف  في 

الميدالية  حامل  أنه  كما   ،2022 العام  في  الميداليات 

طوكيو  الماضية  األولمبية  األلعاب  لدورة  البرونزية 

بهدف  الحالي  العام  منافسات  إلى  ويدخل   ،2020
المقبلة  األولمبية  األلعاب  دورة  إلى  المباشر  التأهل 

باريس 2024  .

عوض الكباشي كتب

محمد الكواري: راضوان عن االنطالقة
أعرب محمد مبارك الكواري رئيس التسويق التنفيذي بمؤسسة أسباير 

ومدير البطولة عن سعادته الكبيرة باالنطالقة المتميزة لبطولة الجولة 

اسباير  تنظمها  والتي  الشاطئية،  الطائرة  لكرة  للمحترفين  الختامية 

بالتعاون والتنسيق مع االتحاد القطري لكرة الطائرة.

االتحاد  مع  بالتعاون  سعداء  صحفية:  تصريحات  في  الكواري  وقال 

القطري لكرة الطائرة والتي ستستمر لفترة قادمة نعمل من خاللها على 

المساهمة في تطوير كل الرياضات. وتابع: قصدنا من تنظيم مثل هذه 

بل  القدم  بكرة  فقط  مرتبط  غير  »اسباير«  ان  الجميع  ليعرف  البطوالت 

على العكس نحن نعمل دوما على أن نكون مع 

الجميع.

فعاليات  وانطالق  األول  اليوم  وحول 

عن  راضون  الكواري:  قال  البطولة 

أن  إلى  مشيًرا  األولى،  االنطالقة 

وقوية  مثيرة  كانت  المنافسة 

بطولة  على  غريبا  ليس  وهو 

كبيرة يشارك فيها كبار النجوم 

مستوى  على  المصنفين 

العالم.

محمد  قال  حديثه  ختام  وفي 

منتخبنا  نهنئ  الكواري:  مبارك 

الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني 

على  وأحمد  شريف  الثنائي  بقيادة 

المستوى الذي قدماه في افتتاح البطولة 

متمنيا لهما التوفيق خالل الجولة العالمية.
{  محمد الكواري

على استاد عبد الله بن خليفة

مسيمير ومعيذر في افتتاح »أغلى الكؤوس«
النسخة  منافسات  ومعيذر  مسيمير  فريقا  يدشن 

األمير  سمو  لكأس  والخمسين  الحادية  الجديدة 

قوي  بلقاء   ،2023-2022 الرياضي  للموسم  المفدى 

في  الفريقين  يجمع  والذي  التمهيدي،  الدور  ضمن 

السادسة مساًء على استاد عبدالله بن خليفة بنادي 

الدحيل.

من  الماضية  النسخة  ترتيب  رابع  مسيمير  فريق 

 ،2022/2021 الثانية للموسم الرياضي  دوري الدرجة 

في  الخامس  المركز  صاحب  بمعيذر  يصطدم 

لدخول  يتأهل  المباراة  من  والفائز  ذاتها،  النسخة 

قرعة دور الـ 16 من البطولة وفق النظام الجديد الذي 

أقره االتحاد القطري لكرة القدم منذ النسخة الثامنة 

واألربعين للموسم الرياضي 2020-2019.

وبالنظر لموقف الفريقين في الموسم الحالي بدوري 

الدرجة الثانية القطري، يحتل معيذر المركز الثاني 

برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد مسيمير في المركز 

الخامس برصيد خمس نقاط، بعد انقضاء خمس 

جوالت من القسم األول لدوري الدرجة الثانية.

16 فريقًا سيتم توزيعها إلى  ستقام القرعة بين عدد 

صاحبة  وهي  فرق   8 عدد  األولى  تضم  مجموعتين، 

المراكز من األول إلى الثامن في الموسم المنصرم من 

دوري نجوم قطر للموسم الرياضي 2022/2021.

بالتعادل،  األصلي  وقتها  في  المباراة  انتهاء  حال  في 

المباراة  الترجيح مباشرة، ويدير  إلى ركالت  يحتكم 

طاقم تحكيمي بقيادة الحكم الدولي عبد الله العذبة.
{  مسيمير ومعيذر اليوم

»مسيمير« يضم البرازيلي »إيرفيرسون«

مسيمير  نادي  أعلن 

جديدة  صفقة  عن 

االنتقاالت  فترة  خالل 

الحالية،  الشتوية 

العبا  ضم  حيث 

وهو  آخر،  برازيليا 

إيرفيرسون  الالعب 

من  قادما  لويس، 

بالمفلور  نادي 

في  والمشارك 

كما  البوليفي،  الممتاز  الدوري 

خاض تجربة في أندية برازيلية عدة 

كنادي موتو وكاريري وكوريسابا.

العقد كل من  وحضر مراسم توقيع 

األول  الفرق  مدير  أمير  عبدالرحمن 

ومحمد الهالبي إداري في الفريق.

ضمه  عن  أعلن  قد  الفريق  وكان 

هيليرسون  البرازيلي  لالعب 

لمواطنه  بديال  رسميا،  ماتيوس 

برونو.

أ  بد و

مشواره  ماتيوس 

لفريق  السنية  الفئات  مع  الكروي 

الفريق  لصالح  لعب  ثم  بوتافوجو، 

لنادي  إعارته  تمت  ثم  األول، 

 ،2017 عام  البرتغالي  إيستوريل 

جوينفيل  نادي  بفريق  ليلتحق 

ذلك  بعد  لينتقل   ،2020 البرازيلي 

عام  البرازيلي  بيلوتاس  دي  لنادي 

.2022

وحيد بوسيوف كتب

األمير علي يفوز برئاسة اتحاد غرب آسيا بالتزكية
جددت الجمعية العمومية التحاد غرب آسيا، ثقتها في األمير علي بن الحسين 

لرئاسة اللجنة التنفيذية لوالية جديدة تمتد حتى عام 2027. واحتفظ األمير 

علي برئاسة اتحاد غرب آسيا بالتزكية، بعد ترشحه وحيًدا لمنصب الرئيس 

في انتخابات اللجنة التنفيذية، التي أقيمت على هامش االجتماع العادي 13 

للجمعية العمومية واحتضنته العاصمة األردنية عمان. وشهدت انتخابات اللجنة 

التنفيذية، فوز الفريق جبريل الرجوب بالتزكية بمنصب نائب الرئيس، لترشحه 

وحيدا لهذا المنصب، وفاز بعضوية اللجنة التنفيذية أحمد البوعينين من قطر، 

محمد فليطح الشمري من الكويت، سمعان الدويهي من لبنان، حسن باشنفر 

من اليمن، يوسف السهالوي من اإلمارات، صالح الدين رمضان من سوريا، الشيخ 

محسن المسروري من سلطنة ُعمان.
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خالل مشاركة اللجنة العليا بملتقى االستثمار البلدي في الرياض

المولوي يستعرض رحلة المونديال »التاريخية«

أكد خالد علي المولوي، نائب المدير 

وتجربة  واالتصال  للتسويق  العام 

للمشاريع  العليا  اللجنة  في  البطولة 

إلسدال  التاريخي  المشهد  إن  واإلرث، 

 FIFA العالم  كأس  على  الستار 

يختزن  الماضي  الشهر   2022 قطر 

سنوات طويلة من الجهود المتواصلة، 

استعدادًا الستضافة الحدث العالمي 

ألول مرة على أرض عربية.

في  مشاركته  خالل  المولوي  وأضاف 

ملتقى  من  الثانية  النسخة  فعاليات 

بالعاصمة  »فرص«  البلدي  االستثمار 

على  الرحلة  أن  الرياض،  السعودية 

نحو  قبل  بدأت  المونديال  طريق 

قطر  فاجأت  عندما  عامًا،  عشر  ثالثة 

 2009 في  رسميًا  ملفها  بتقديم  العالم 

خطوة  في  المونديال،  الستضافة 

ملف  لكن  المنال،  صعبة  آنذاك  بدت 

وتحقق  الجميع،  إبهار  في  نجح  قطر 

الحلم وربحت قطر التحدي الذي بدا 

للكثيرين مستحياًل.

البطولة  تنظيم  من  قطر  رؤية  وحول 

من  الرؤية  »تلخصت  المولوي:  قال 

استضافة المونديال في أن الوقت قد 

حان إلقامة البطولة في العالم العربي 

الضوء  إللقاء  التاريخ،  في  مرة  ألول 

لهذا  العريق  والتراث  الثقافة  على 

الجزء المحوري من العالم، وتصحيح 

عن  المغلوطة  والمفاهيم  التصورات 

أمام  الفرصة  وإتاحة  والمنطقة،  قطر 

من  الثقافات  مختلف  من  الجمهور 

كافة أنحاء العالم لاللتقاء على أرض 

قطر تحت مظلة الشغف بكرة القدم، 

بها  تحظى  التي  الشعبية  وإبراز 

اللعبة في قطر وعالمنا العربي.«

أن  البداية  منذ  قطر  »أكدت  وتابع: 

تقتصر  ال  العالم  لكأس  استضافتها 

كرة  في  مباريات  تنظيم  مجرد  على 

تتجاوز  بل  يومًا،   29 مدى  على  القدم 

اإلعداد  رحلة  من  لالستفادة  ذلك 

التنمية  عجلة  دفع  في  للبطولة 

تنظيم  يشكل  بحيث  البالد،  في 

لتسريع  محّفزًا  العالمي  الحدث 

كافة  في  والتطوير  التنمية  وتيرة 

المجاالت«.

المولوي  أشار  السياق،  هذا  وفي 

البداية  منذ  حرصت  قطر  أن  إلى 

البنية  مشاريع  كافة  تضمين  على 

كأس  الستضافة  الالزمة  التحتية 

 ،2030 الوطنية  رؤيتها  في  العالم 

البطولة  مشروعات  تأتي  بحيث 

ضمن االستراتيجية العامة لمشاريع 

قطر،  أنحاء  في  التحتية  البنية 

ووسائل  الطرق،  شبكات  وشملت 

النقل والمواصالت، وفي مقدمتها مترو 

الدولي،  الدوحة، وتوسعة مطار حمد 

ومرافق الضيافة، وغيرها.

غير  النجاح  إلى  المولوي  وتطرق 

خالل  قطر  حققته  الذي  المسبوق 

سنوات التحضير للبطولة، إذ شّيدت 

خصيصًا  بالكامل  استادات  سبعة 

المونديال،  منافسات  الستضافة 

الدولي  خليفة  استاد  شهد  حين  في 

أن  إلى  مشيرًا  شاملة،  تطوير  أعمال 

تعكس  المونديال  استادات  تصاميم 

تراث وثقافة قطر والمنطقة، ما يؤكد 

ويغرس  العريق،  بتاريخها  االعتزاز 

بتراث  الفخر  المقبلة  األجيال  في 

بالدهم، وتاريخ أجدادهم.

تمثل  االستادات  أن  المولوي  وأوضح 

صروح  وهي  المقبلة،  لألجيال  إرثًا 

احتياجات  تلبي  متطورة  عصرية 

مع  ينسجم  بما  المجتمع،  أفراد 

 2030 الوطنية  قطر  رؤية  أهداف 

أنمام حياة  الترويج التباع  إلى  الرامية 

حيث  المجتمع،  أفراد  لدى  صحية 

نابضة  مجتمعية  وجهات  تشكل 

بالحياة تتيح لألفراد ممارسة أنشطة 

رياضية وترفيهية.

المشجعين؛  لتجربة  اإلعداد  وحول 

التحضير  رحلة  إن  المولوي  قال 

للبطولة وخالل تنظيم الحدث شهدت 

صعيد  على  مبتكرة  حلول  تنفيذ 

اإلقامة  ومرافق  التشغيلية  العمليات 

وفي  االستادات  بين  الجمهور  وتنقل 

تجربة  ضمان  بهدف  البالد،  أنحاء 

وأضاف:  للمشجعين،  استثنائية 

الذي  العصري،  الدوحة  مترو  »لعب 

يتصل مباشرة بخمسة من استادات 

في  محوريًا  دورًا  العالم،  كأس 

خالل  للمشجعين  السلس  التنقل 

في  بفاعلية  أسهم  وقد  المونديال، 

توفير تجربة نقل آمنة وموثوقة خالل 

الجماهير،  تنقل  وتيسير  البطولة، 

الركاب  عدد  إجمالي  تجاوز  وقد 

مترو  شبكتي  عبر  راكب  18.2مليون 
 29 مدى  على  لوسيل،  وترام  الدوحة 

يومًا، هي فترة البطولة«.

الملتقى  حضور  أمام  المولوي  وأكد 

حققته  الذي  المبهر  النجاح  أن 

العالم  كأس  استضافة  في  قطر 

من  طويلة  سنوات  جهود  نتاج  جاء 

تنظيم  من  الخبرات  وتراكم  العمل 

التجريبية  األحداث  من  العديد 

الحدث،  سبقت  التي  السنوات  طوال 

التشغيلية  بالعمليات  لالرتقاء 

استعدادًا لتنظيم كأس العالم، ومن 

العربي  الخليج  كأس  بطولة  بينها 

العالم  كأس  من  ونسختين   ،24
التي   ،2021 العرب  وكأس  لألندية، 

الفيفا،  مظلة  تحت  مرة  ألول  أقيمت 

المباريات  من  العديد  إلى  إضافة 

البالد  أمير  سمو  لكأس  النهائية 

مع  تتزامن  كانت  والتي  المفدى، 

بداية  المونديال،  استادات  افتتاح 

استادات  أول  جاهزية  عن  اإلعالن  من 

في  الدولي،  خليفة  استاد  البطولة، 

مايو 2017.

في الختام أعرب المولوي عن أمله في 

استضافة  في  قطر  نجاح  يمثل  أن 

أخرى  عربية  لدول  حافزًا  المونديال 

الفعاليات  أهم  لتنظيم  للتصدي 

هنا  »يسعدني  وقال:  العالم،  في 

بداية  منذ  قطر  أكدته  ما  إلى  اإلشارة 

أنها  العالم  لكأس  استعدادًا  مشوارها 

بطولة لكل العرب، وهو ما تجّسد في 

كلمات صاحب السمو، الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

خالل اإلعالن عن جاهزية أول استادات 

قال  عندما   ،2017 عام  في  المونديال 

وعربي،  قطري  كل  )باسم  سموه: 

أعلن عن جاهزية استاد خليفة الدولي 

الستضافة كأس العالم 2022(.

ملتقى  في  كلمته  المولوي  واختتم 

شك  »ال  »فرص«:  البلدي  االستثمار 

قطر  أرض  على  العالم  شهده  ما  أن 

هو إنجاز لكل عربي، ويؤكد للجميع 

للبعض  يبدو  قد  ما  تحقيق  إمكانية 

مستحياًل«.

ملف قطر أبهر الجميع.. وكسب التحدي بعد نهاية المنافسات

استادات كأس العالم إرث لألجيال القادمة.. يتماشى مع رؤية »2030«

$ الرياضي الدوحة

في ختام دورة صقل مقيمي الحكام والحكام النخبة

إنفانتينو يشيد بتطور »التحكيم« القطري
مقيمي  صقل  دورة  فعاليات  الدوحة  في  اختتمت 

القدم  لكرة  القطري  باالتحاد  النخبة  والحكام  الحكام 

إدارة التحكيم باالتحاد خالل الفترة من  والتي نظمتها 

من  مقيمًا   )20( بمشاركة  الجاري،  يناير   23 إلى   16
الحكام  من  حكمًا   )60  ( مقيمي الحكام إضافة إلى    

بحضور  الدورة  لختام  حفل  اللجنة  وأقامت  النخبة. 

الجويني  ناجي  التحكيم  إلدارة  التنفيذي  المدير 

باالتحاد  التحكيم  إدارة  مدير   – بوساكا  وماسيمو 

الدولي لكرة القدم. 

وتقدم ناجي الجويني بالشكر للمحاضرين الضيوف 

على تلبيتهم للدعوة وعلى الجهود الكبيرة التي بذلوها 

لجميع  شكره  عن  أعرب  كما  الدورة،  فترة  طوال 

الكبير،  لجهدهم  المشاركين  والحكام  الحكام  مقيمي 

التام بالبرنامج الخاص بالدورة مما كان له  والتزامهم 

أكبر األثر في نجاح فعالياتها.

االتحاد  رئيس  من  مميز  بحضور  الدورة  حظيت 

بزيارة  قام  الذي  إنفانتينو،  جياني  القدم  لكرة  الدولي 

خاللها  والتقى  الدوحة  السيجال  بفندق  الدورة  لمقر 

بالمشاركين من المقيمين والحكام والمحاضرين.

وأكد إنفانتينو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي 

في  تطور  من  يراه  بما  سعادته  على  القطري  لالتحاد 

للتحكيم  ورعايته  دعمه  مؤكدًا  القطري،  التحكيم 

عائلة  من  جدًا  مهم  جزء  هم  الحكام  وأن  عامة  بصفة 

القارية واألهلية وحث الحكام  الفيفا وجميع االتحادات 

على بذل المزيد من الجهد واالستمرار في التطور.

وتحليلية  نظرية  محاضرات  على  الدورة  اشتملت 

الفيديو  تقنية  على  وتدريبات  فيديو  واختبارات 

محاضرات  إلى  إضافة  المحاكاة  جهاز  باستخدام 

خالل  اإلنجليزية  باللغة  القدم  كرة  قانون  مواد  في 

الدورة  إقامة  بمقر  والمسائية  الصباحية  الفترتين 

بفندق السيجال الدوحة.

عملية  وتطبيقات  بدنية  لياقة  تدريبات  إلى  إضافة 

الفترتين  خالل  الفيديو  تقنية  تطبيق  على  وتدريبات 

 )6( رقم  التدريب  بملعب  والمسائية  الصباحية 

المشاركين  الحكام  تقسيم  تم  حيث  قطر،  بجامعة 

بينهم  األنشطة  هذه  توزيع  وتم  مجموعتين  إلى 

بالتناوب.

المحاضرين  التحكيم بدعوة عدد من  إدارة  قامت  وقد 

إطار  في  بالدورة  للمحاضرة  واألوربيين  الدوليين 

وكذلك  بالفيفا  التحكيم  إدارة  مع  الوثيق  التعاون 

األوروبية  االتحادات 

تم  كما  المختلفة، 

اختصاصية  دعوة 

الفيديو  تقنية  في 

لعمل   )VAR(

عملية  تدريبات 

للحكام.

ن  و ضر لمحا ا و

ماسيمو  هم:- 

إدارة  مدير  بوساكا 

باالتحاد  التحكيم 

جوليان  وأوسكار  الدولي، 

وإيفانوف  الدولي،  باالتحاد  المحاضر  أكوستا  رويز 

المحاضر  بينوتي  وميلوت  دولي،  محاضر  فالنتين 

الريوندا  لويس  وخورخي   ،VAR الفيديو  تقنية  في 

المحاضر باالتحاد الدولي.

تقنية  في  الدولي  المحاضر  رويست  دير  فان  ومايك 

المحاضر  بولتينك  بابتيست  وجين   ،VAR الفيديو 

تواتي  وقادر  للحكام،  البدنية  اللياقة  في  الدولي 

المحاضر الدولي في اللياقة البدنية للحكام، باإلضافة 

إلى المهندسة /  إيمان عيسى خربوطلي اختصاصية 

تقنية الفيديو. { إنفانتينو { لقطة جماعية للمشاركين 

محمد الجزار كتب
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اختتمت أمس في ثاني بطوالت قطر الدولية للطاولة »2023«

سيطرة صينية على ألقاب بطولة »فيدر«

الدولية  فيدر  بطولة  ألقاب  على  الصينينون  سيطر 

لكرة الطاولة، إحدى البطوالت المقامة ضمن النسخة 

الـ 28 لبطولة قطر الدولية المجمعة لكرة الطاولة، على 

 87( بواقع  والعبة  العبا   130 بمشاركة  لوسيل،  صالة 

والتي أسدل الستار  30 دولة،  و43 العبة( يمثلون  العبا 

التفوق  على  واضحة  داللة  في  أمس  منافساتها  على 

الصيني الواضح في اللعبة عالميا.

وتوج الصيني شو ينج بين، بلقب فئة فردي الرجال، 

بعد تغلبه على مواطنه زهو كاي بنتيجة ) -3 صفر( 

في المباراة النهائية.

هي  الصينية  أحرزت  فقد  السيدات  فردي  فئة  في  أما 

مان  كيو  مواطنتها  على  فوزها  بعد  باللقب  زيهوجيا 

بنتيجة )3 - 1( في المباراة النهائية.

يوان  الصيني  الثنائي  حقق  الرجال،  زوجي  فئة  وفي 

هونج  ثنائي  على  بتغلبهما  اللقب  بانج  وشانج  ليسن 

 )-2  3( كونج، هو كوان كيت والم سيو هانج بنتيجة 

في المباراة النهائية.

فيما حصد الثنائي الصيني كيان تياني وشي شانيو 

لقب زوجي السيدات بفوزهما على مواطنتيهما زهانج 

ريو وكاي مان بنتيجة )3 1-( في المباراة النهائية.

الزوجي  توج  المختلط،  الزوجي  فئة  وفي  وأخيرا 

بعد  الفئة  بلقب  شيدونج  ولين  مان  كاي  الصيني 

بانج  وشانج  تياني  كيان  مواطنيهما  على  تغلبهما 

بنتيجة )3 2-( في المباراة النهائية.

الطاولة،  لكرة  المجمعة  الدولية  قطر  بطولة  وتضم 

المقامة حاليا على صالة لوسيل، ثالث بطوالت دولية 

وبختام  للشباب(..  وكونتندر  وفيدر،  )كونتندر، 

بطولة  منافسات  الجمعة  اليوم  تنطلق  فيدر  بطولة 

الجاري،  يناير   30 حتى  وتستمر  للشباب،  كونتندر 

وتشهد  دولة..   21 من  والعبة  العبا   88 بمشاركة 

مشاركة 21 العبا والعبة من المنتخب القطري ليسدل 

المجمعة  الدولية  قطر  بطولة  على  بعدها  الستار 

للعبة.

ستكون  اليوم  أن  االتحاد  رئيس  المهندي  خليل  وأكد 

بداية منافسات الشباب وهناك فرصة كبيرة لالعبين 

النقاط  لتحقيق   2023 في  الرياضية  الرزنامة  لبداية 

يعطيهم  أمر  وهذا  المقبلة  البطوالت  في  تخدمهم  التي 

والنتائج  القوية  المستويات  لتقديم  كبيرة  دوافع 

المتميزة من أجل تحسين التصنيف الدولي.

رؤساء  كافة  من  كبيرة  إشادات  »تلقينا  وأضاف: 

تشهد  التي  النادرة  البطوالت  من  وبطوالتنا  االتحادات 

هذا الحضور الكبير من كافة المسؤولين على مستوى 

العالم وهذا دليل على حسن السمعة التي تحظى بها 

البطوالت التي تنظمها قطر«.

{ لقطة جماعية بعد نهاية المنافسات 

محمد الجزار كتب

الصيني 
»شو ينج 

بين« توج 
بفردي 
الرجال 

ومواطنته 
»هي 

زيهوجيا« 
بطلة 

للسيدات

محمد عبد الله صالح: 

حققنا مكاسب كبيرة

أمين  صالح  الله  عبد  محمد  أشاد 

السر العام لالتحاد بالختام المميز 

الدولية، مؤكدا  لثاني بطوالت قطر 

عن  قوة  تقل  لم  فيدر  بطولة  أن 

عدد  ناحية  من  »كونتندر«  بطولة 

الرجال  فئتي  في  المشاركين 

والسيدات.

أخرى  مكاسب  »هناك  وأضاف: 

البطولة  هذه  في  بنجاحنا  تتعلق 

مشاركة  لدينا  تكون  أن  وهو 

الشبالت  فئة  في  نسائية 

والناشئات حيث لدينا 4 العبين لم 

يسبق لهن المشاركة في أي بطولة 

دولية وبالتالي كانت لديهن فرصة 

كبيرة للمشاركة في بالدنا وتقديم 

أنفسهن بشكل طيب في عالم هذه 

اللعبة«.

بشكل  المنافسات  مستوى  وعن 

الالعبين  أن  أتوقع  »كنت  قال:  عام 

كبيرة  مفاجآت  لديهم  الصينيين 

لم  وكأنهم  بالفعل  حدث  ما  وهو 

من  سواء  معوقات  ألي  يتعرضوا 

طبيعي؛  أمر  وهذا  غيرها  أو  كورونا 

بطولة  أي  في  الصين  تواجد  ألن 

بطولة،  ألي  كبيرا  مكسبا  يعتبر 

كما أن مستوى الالعبين القطريين 

في بطولة »فيدر« سواء محمد عبد 

المهندي  خليل  أحمد  أو  الوهاب 

العالم  لكأس  تأهلهما  أن  فأعتقد 

هو  لدينا  والمهم  كبير  مكسب  هو 

والمشاركة  الخبرات  اكتساب 

وأعتقد  الكبيرة  التحديات  هذه  في 

مواجهة  على  أجبرتهما  القرعة  أن 

أصحاب  الصينيين  الالعبين 

فإن  وبالتالي  الكبيرة  المستويات 

القرعة لم تخدمهما على اإلطالق«.

{ محمد عبد الله 

علي سلطان المفتاح: 

تفوق »التنين« طبيعي

أمين  المفتاح  سلطان  علي  أعرب 

القطري  باالتحاد  المساعد  السر 

عن  البطولة،  مدير  الطاولة،  لكرة 

سعادته بخروج بطولة فيدر الدولية 

تنظيميا  ومبهرة  مميزة  بصورة 

الصين  سيطرة  ان  مؤكدا  وفنيا 

يعد  والزوجية  الفردية  االلقاب  على 

كانت  »التتويجات  وقال  عاديا  أمرا 

لها  الصين  أن  باعتبار  طبيعية 

وتملك  اللعبة  هذه  في  كبير  تاريخ 

أوائل،  ومصنفين  عالميين  أبطاال 

كرة  بطوالت  ألقاب  تحتكر  ودائما 

الطاولة نظرا لقوة العبيها«.

بطولة  منافسات  إن  المفتاح  وقال 

عودة  بعد  خاصة  قوية  كانت  فيدر 

عن  تغيبوا  الذين  الصين  العبي 

السابقة  السنوات  في  المشاركات 

بسبب أزمة كوفيد وقال: »من وجهة 

في  الصين  العبي  تواجد  ان  نظري 

أي بطولة يساهم في رفع المستوى 

الوصول  ويجعل  لمنافساتها  الفني 

إلى منصات التتويج في غاية اإلثارة 

الفني  النجاح  يعزز  ما  وهذا  والقوة، 

لهذه البطولة«.

وفي ختام حديثه أشار المفتاح إلى 

التي  للشباب  كونتندر  بطولة  أن 

مشاركة  ستشهد  اليوم  ستنطلق 

سواء  الالعبين  من  كبير  عدد 

القطري  المنتخب  من  أو  األجانب 

وستكون  وشابات  شباب  من 

للفوز  أشدها  على  المنافسات 

باأللقاب.

{ المهندي يتوج الفائزين

في االتحاد الدولي والحمادي عضوا في اللجنة الفنية

العذبة عضوا بلجنة االستدامة للرماية
العذبة  علي  حمد  للرماية،  الدولي  االتحاد  اختار 

والقوس  للرماية  القطري  االتحاد  عام  سر  أمين 

الدولي  باالتحاد  االستدامة  بلجنة  عضوا  والسهم 

عضو  الحمادي  الله  عبد  اختار  كما  للرماية، 

إدارة االتحاد لالنضمام إلى اللجنة الفنية  مجلس 

باالتحاد، وذلك خالل اجتماع مجلس إدارة االتحاد 

خالله  تم  والذي  يناير   24 يوم  للرماية  الدولي 

مراجعة جميع المرشحين للجان المختلفة، ويتم 

الكوادر  على  االختيار  ووقع  الكترونيا،  التصويت 

الله  العذبة للجنة االستدامة وعبد  القطرية حمد 

الحمادي للجنة الفنية.

القطري  االتحاد  سر  أمين  العذبة  علي  وشكرحمد 

للرماية المسؤولين عن الرياضة القطرية، مؤكدا 

جاء  الدولي  باالتحاد  االستدامة  للجنة  دخوله  أن 

سعادة  برئاسة  القطرية  األولمبية  اللجنة  بدعم 

االتحاد  ودعم  ثاني،  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

مشعل  برئاسة  والسهم  والقوس  للرماية  القطري 

لدخول  بترشيحه  قام  والذي  النصر،  إبراهيم 

لجنة االستدامة باالتحاد الدولي للعبة.

وكما وجه حمد العذبة الشكر إلى رئيس االتحاد 

الصباح،  السالم  صباح  سلمان  الشيخ  اآلسيوي 

االستدامة  لجنة  إلى  باالنضمام  تهنئته  على 

للرماية  التوفيق  متمنيا  للعبة،  الدولي  باالتحاد 

في  آسيا  لقارة  ممثل  خير  يكون  وان  اآلسيوية 

االتحاد الدولي.

الحمادي  الله  عبد  أيضا  تحدث  االطار  نفس  وفي 

واالتحاد  القطرية  األولمبية  اللجنة  »اشكر  قائال: 

القطري للرماية والقوس والسهم واالتحاد اآلسيوي 

للرماية وأمين عام االتحاد اآلسيوي للرماية لما لهم 

لالتحاد  الفنية  باللجنة  وجودي  في  كبير  دور  من 

الدولي للعبة«.

منصب  يشغل  الحمادي  ان  بالذكر  الجدير 

اآلسيوي  باالتحاد  والحكام  الفنية  اللجنة  رئيس 

معتمد،  دولي  ومحاضر  للعبة  العربي  واالتحاد 

من  العديد  تحكيم  في  وشارك  أولمبي  وحكم 

أيضا  األولمبية  والبطوالت  العالم  كأس  بطوالت 

لالتحاد  كبيرة  إضافة  الفنية  باللجنة  ووجوده 

الدولي لخبرته الكبيرة وإلمامه بكافة األمور الفنية 

الخاصة باللعبة.
{ عبد الله الحمادي{ حمد علي العذبة

بمشاركة قياسية وصلت »150« العبا والعبة

انطالقة قوية لبطولة نجوم الدوحة للجمباز
منافسات  من  األولى  النسخة  أمس  مساء  انطلقت 

بطولة نجوم الدوحة ألندية الجمباز الفني )بنين - 

القطري للجمباز على  االتحاد  والتي ينظمها  وبنات( 

بمشاركة  لالتحاد  التابعة  المسيلة  خولة  صالة 

دول   6 يمثلون  والعبة  العبا   150 إلى  وصلت  قياسية 

واالمارات،  واالردن  ولبنان  والكويت  السعودية  وهي: 

على  المنافسات  وتستمر  قطر،  دولة  إلى  باالضافة 

3 ايام كاملة حيث يخصص اليوم األول إلقامة  مدار 

والذي  بنات،  والرابع  الثالث  المستويين  منافسات 

جميع  من  شرسة  ومنافسة  كبيرة  ندية  شهد 

أفضل  تحقيق  أجل  من  البطولة،  في  المشاركين 

النتائج والتواجد على منصات التتويج. 

وأعربت عبير البوعينين مدير البطولة عن سعادتها 

بالمستوى الفني الذي ظهر به الالعبون والالعبات في 

والعبة  العب  كل  أن  على  مؤكدة  البطولة،  أيام  أول 

يحرص على تقديم أفضل ما لديه في النسخة األولى 

جعل  ما  وهو  النتائج،  أفضل  وتحقيق  البطولة  من 

من  أندية  مشاركة  ظل  في  جدا  شرسة  المنافسة 

الالعبين  أداء  دول مختلفة وهو ما يساهم في تطوير 

والالعبات وهذا هو الهدف األول من إقامة البطولة. 

السر  أمين  المراغي  الله  عبد  محمد  قال  فيما 

المساعد للجمباز »إن انطالقة البطولة جاءت مميزة 

ناد  من  أكثر  مشاركة  ظل  في  متوقعا،  كان  كما 

من أكثر من دولة، السيما وان البطولة شهدت إقباال 

والعبة  العبا   150 اعتماد  وتم  االنطالقة  قبل  كبيرا 

للمشاركة وهذا رقم قياسي، ويدل على مدى االهتمام 

والرغبة في المشاركة وتحقيق االستفادة المرجوة، 

فالهدف األساسي من إقامة البطولة هو تحقيق أكبر 

استفادة فنية ممكنة وتبادل الخبرات«. 

أندية  من  مميزة  مجموعة  البطولة  في  يشارك 

يشارك  حيث  العربية،  الدول  مختلف  من  الجمباز 

نادي  لبنان  ومن  جيمنازيا،  نادي  الكويت  من 

للجمباز  قطر  أكاديمية  أندية  قطر  ومن  فليكسزون 

ومن  للجمباز،  قطر  ونادي  للتدريب  قطر  واكاديمية 

أندية  إلى  باإلضافة  جيمناستكس،  نادي  اإلمارات 

العبا   150 األندية  تلك  ويمثل  واألردن،  السعودية 

والعبة.

{ لقطة جماعية للمشاركين

»TOD« كأس االتحاد اإلنجليزي على

الرياضية   ،»TOD« منصة  أعلنت 

والترفيهية الرائدة في الشرق األوسط 

مباشرا  بثا  ستوفر  أنها  وأفريقيا 

االتحاد  كأس  من  الرابعة  للجولة 

األلماني  الدوري  ومباراة  اإلنجليزي 

المرتقبة.

 سُتعرض الجولة الرابعة من كأس 

مانشستر  اإلنجليزي،  االتحاد 

األلماني،  والدوري  وأرسنال،  سيتي 

وآينتراخت  ميونيخ  بايرن 

كرة  لعشاق  مباشرة  فرانكفورت، 

األوسط  الشرق  منطقة  في  القدم 

نهاية  عطلة  في  أفريقيا  وشمال 

.TOD األسبوع على منصة

فريق  أفضل  ميونيخ،  بايرن  ويواجه 

على  اختباًرا  األلماني،  الدوري  في 

تتم  لم  حيث  أرينا،  أليانز  في  ملعبه 

هزيمته منذ أكثر من عام. 

المباراتين  كلتا  ببث   TOD وستقوم 

لمشتركيها، الذين يمكنهم استخدام 

ميزة »المشاهدة من البداية« لمتابعة 

جميع المباريات في وقت واحد. 

مشاهدة   TOD لمشتركي  ويمكن 

أو  الذكية  هواتفهم  على  المباريات 

أجهزة التليفزيون الذكية من أي مكان 

وفي أي وقت.
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تختتم اليوم الجمعة فعاليات المهرجان السنوي لسباق 

الهجن العربية األصيلة على سيف صاحب السمو األمير 

الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تنظمه لجنة 

السباق  بميداني  أيام  سبعة  مدار  على  الهجن  سباقات 

 2022( موسم  منافسات  ضمن  ولبصير  الشيحانية  في 

- 2023(، وسط مشاركة كبيرة من دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

ستة  بإقامة  المسائية  الفترة  في  المهرجان  وسيختتم 

أشواط للحيل والزمول أشواط عامة لمسافة ثمانية كلم، 

وسيخصص الشوط األول للزمول إنتاج وسيفوز صاحب 

المركز األول بالخنجر الفضي وجائزة مالية قدرها مليون 

والمركز  ريال،  ألف   600 الثاني  المركز  وجائزة  ريال، 

ريال،  ألف   200 الرابع  والمركز  ريال،  ألف   300 الثالث 

الثاني  الشوط  ريال..أما  ألف   100 الخامس  والمركز 

فسيخصص للحيل إنتاج، وسيفوز صاحب المركز األول 

ريال،  مليون   1.5 قدرها  مالية  وجائزة  الفضية  بالشلفة 

فيما ينال صاحب المركز الثاني 800 ألف ريال، ويحصل 

صاحب المركز الثالث على 400 ألف ريال، والمركز الرابع 

200 ألف ريال، والمركز الخامس 100 ألف ريال.

المخصص  الثالث  الشوط  بلقب  الفائز  وسيحصل 

مالية  وجائزة  الفضي  الخنجر  على  عمانيات  للزمول 

ألف   600 الثاني  المركز  جائزة  أما  ريال،  مليون  قدرها 

ريال، والمركز الثالث 300 ألف ريال، والمركز الرابع 200 

ألف ريال، والمركز الخامس 100 ألف ريال.

الرابع للحيل عمانيات وسيحصل  وسيخصص الشوط 

مالية  وجائزة  الفضية  الشلفة  على  الشوط  بلقب  المتوج 

قدرها مليونا ريال، وينال صاحب المركز الثاني جائزة مالية 

قدرها 800 ألف ريال، والمركز الثالث 600 ألف ريال، والمركز 

الرابع 400 ألف ريال، والمركز الخامس 250 ألف ريال.

للزمول  الخامس  الشوط  بلقب  المتوج  سيحصل  فيما 

 1.5 قدرها  مالية  وجائزة  الفضي  الخنجر  على  مفتوح 

مالية  جائزة  الثاني  المركز  صاحب  وينال  ريال،  مليون 

ريال،  ألف   400 الثالث  والمركز  ريال،  ألف   600 قدرها 

والرابع 300 ألف ريال، والخامس 200 ألف ريال.

فيما تختتم المنافسات بإقامة الشوط السادس واالخير 

صاحب  سيفوز  حيث  مفتوح،  للحيل  والمخصص 

قدرها  مالية  وجائزة  الفضي  بالسيف  األول  المركز 

خمسة ماليين ريال، وسيحصل صاحب المركز الثاني 

المركز  2.5 مليون ريال، وجائزة  على جائزة مالية قدرها 

والخامس  ريال،  مليون  والرابع  ريال،  مليون   1.5 الثالث 

500 ألف ريال.

رصد جوائز مالية ضخمة للفائزين في كل األشواط

ختام مهرجان األمير الوالد للهجن
المشاركون يستعدون للمنافسة المثيرة اليوم بالشحانية

{  تصوير- عباس علي

عوض الكباشي كتب - 

نتائج الفترة الصباحية

سباق الهجن التراثي

غردت »الظبي« ملك خليفة عبدالله 

العطية بناموس الشوط الرئيسي 

للحيل إنتاج، بعد تصدرها الشوط 

األول الرئيسي في منافسات الفترة 

الختامي  قبل  لليوم  الصباحية 

العربية  الهجن  سباق  بمهرجان 

األصيلة على سيف صاحب السمو 

األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني، حفظه الله.

عن  مريح  بفارق  »الظبي«  وتفوقت 

األول  الشوط  في  منافسيها  أقرب 

أقيمت  الذي  للسباق  الرئيسي 

ميدان  أرضية  على  منافساته 

الخميس،  أمس  صباح  التحدي 

في  والناموس  الفوز  محققة 

 12.20.59 قدره  مميز  زمني  توقيت 

األفضل  التوقيت  وهو  دقيقة، 

الصباحية  الفترة  منافسات  خالل 

والسيارة  بالناموس  لتغرد  أمس، 

للشوط  المخصصة  العينية 

القوي.

حمد  ملك  »شاهين«  تألق  فيما 

سالم بن جهويل في الشوط الثاني 

أداء  وقدم  إنتاج،  للزمول  الرئيسي 

سيطرته  خالله  من  أحكم  قويًا 

على مقدمة الشوط بدون أية أوامر، 

بفارق  والناموس  الفوز  ليحسم 

منافسيه،  أقرب  عن  مريح  زمني 

النواميس  لخط  الوصول  محققًا 

في زمن قدره 12.38.57 دقيقة.

بالشحانية  التحدي  ميدان  يشهد 

الهجن  سباق  انطالق  اليوم  صباح 

اللجنة  حرصت  حيث   … التراثي 

إقامة  على  الهجن  لسباق  المنظمة 

سباق للهجن التراثي ضمن فعاليات 

المهرجان  ومنها  الكبرى  المهرجانات 

العربية  الهجن  لسباق  السنوي 

السمو  صاحب  سيف  على  األصيلة 

خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير 

 ،)2023  -  2022( لموسم  ثاني  آل 

التراث  رياضة  على  للحفاظ  وذلك 

وقد  هائال،  إقباال  يشهد  ما  ودائما 

اللجنة المنظمة شوطين  خصصت 

عاما   )45 ـ   18( من  العمرية  للفئات 

رصدت  كما  البشري،  للراكب 

الهجن  لسباق  المنظمة  اللجنة 

نقدية(  )سيارات  قيمة  عينية  جوائز 

وجوائز  األولى  بالمراكز  للفائزين 

الخمسة  بالمراكز  للفائزين  نقدية 

عشر، علمًا بأن برنامج أشواط سباق 

على  يكون  سوف  التراثي  الهجن 

النحو التالي: الشوط األول مخصص 

للفئة العمرية من سن 18 حتى سن 

45 من مسافه 4 كم.. الشوط الثاني 
مخصص للفئة العمرية من سن 18 

حتى سن 45 من مسافه 4 كم.

منافســة مثيــرة عــلى شــوط »الســيف«
يتوقع أن يشهد شوط السيف الفضي إثارة ومنافسة 

من  قوية  رغبة  ظل  في  المشاركين  بين  كبيرة 

تخصيص  وتم  خاصة  بالسيف..  للظفر  الجميع 

مفتوح«،  »الحيل  لشوط  ريال  ألف  و500  ماليين   10
باإلضافة  الغالي،  بالسيف  للفائز  ماليين   5 بواقع 

إلى بقية الجوائز الخاصة بالمركز الثاني في شوط 

ألف  و500  ومليون  ريال  ألف  و500  مليون   2 السيف 

ريال  ألف  و500  للرابع  ومليون  الثالث  للمركز  ريال 

المنظمة  اللجنة  اكملت  حيث  الخامس،  للمركز 

المهرجان  لختام  التام  االستعداد  الهجن  لسباق 

بن  حمد  الشيخ  سمو  سيف  على  الكبير  السنوي 

مؤكدا  الله(،  )حفظه  الوالد  األمير  ثاني  آل  خليفة 

أن المهرجان شهد مشاركة كبيرة من قطر وخارج 

مشتعلة  المنافسة  تكون  أن  المتوقع  ومن  قطر 

ظل  في  السيما  المشاركين  جميع  بين  للغاية 

باع  لهم  والذين  الهجن  مالك  من  نخبة  مشاركة 

طويل في رياضة اآلباء واألجداد.

تألق »الكوارث« و»وابل«

األشواط  أول  الخامس  الشوط  في 

اليوم،  منافسات  في  المفتوحة 

الشرقي  ملك  »الكوارث«  تألقت 

حموده الزفنة الحرسوسي وقادت 

لتحلق  بنجاح  الشوط  مقدمة 

في  الكبرى  والجائزة  بالناموس 

توقيت زمني قدره 12.25.29 دقيقة.

أحمد  ملك  »وابل«  اقتنص  كما 

ناموس  الخييلي  ماجد  مطر 

مفتوح  للزمول  السادس  الشوط 

في توقيت قدره 12.39.55 دقيقة.

الحيل  وانطالقات  أشواط  وتوالت 

مدار  على  أمس  صباح  والزمول 

األربعة  خصصت  شوطًا،   14
جميع  وجرت  لإلنتاج،  منها  األولى 

المنافسات من مسافة 8 كم.

إثارة في المنافسات المسائية
تواصلت أمس منافسات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية األصيلة 

ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير  السمو  صاحب  سيف  على 

حفظه الله ورعاه… نجحت »شرح« ملك حمد راشد حمد بن غدير الكتبي، 

الفري…  األداء  صاحب  المميز  الشعار  لهذا  جديدة  قوية  نقطة  إضافة  في 

وفي آخر المحطات والجوالت الماراثونية قبل المعترك الختامي للمهرجان 

نواميس  أقوى  اقتناص  من  »شرح«  تمكنت  الجمعة،  غدًا  الكبير  السنوي 

مفتوح،  الحيل 

بعد فوزها بالشوط 

الرئيسي  األول 

منافسات  ضمن 

المسائية  الفترة 

أمس الخميس هو 

هذه  في  األفضل 

لتضيف  األمسية، 

جديدة  قوية  نقطة 

المميز  للشعار 

الثالثية  صاحب 

في  التاريخية 

رموز  منافسات 

الثنايا.

»صايب«  تألق  كما 

ملك محمد سلطان 

الثاني الرئيسي للزمول مفتوح، واستطاع  مطر مرخان الكتبي في الشوط 

»صايب« أن يصيب هدفه بنجاح بالفوز بصدارة الشوط الرئيسي للزمول 

الزمول في  مفتوح، ليحتفل مع جماهير شعار بن مرخان بأقوى نواميس 

توقيت زمني قدره 12:38:49 دقيقة.

من  الختامي  قبل  اليوم  في  أمس  مساء  والزمول  الحيل  منافسات  وتوالت 

المهرجان السنوي الكبير، على مدار 12 شوطًا، خصصت 7 منها للحيل و5 

للزمول، جرت جميعها من مسافة 8 كم.



17متابعات السنة )28( - الجمعة 5 من رجب 1444هـ الموافق 27 يناير 2023م العدد )10007(

بالميدان الخارجي للشقب

انطالق تاسع جوالت »لونجين هذاب«

التاسعة  الجولة  منافسات  الجمعة  اليوم  تنطلق 

من بطولة جوالت قطر للفروسية »لونجين – هذاب« 

في نسختها السادسة على مدار يومين، على ميدان 

لونجين الخارجي في الشقب -عضو مؤسسة قطر 

القطري  االتحاد  مع  بالتعاون  البطولة  ينظم  الذي 

للفروسية والخماسي الحديث.

منافسة  في  »الصغرى«،  بالجولة  المنافسات  وتبدأ 

من جولة واحدة ضد الساعة بارتفاع حواجز من )100 

إلى 115 سم(، ثم تختتم بالجولة »المتوسطة«، من 

جولة واحدة ضد الساعة بارتفاع حواجز من )120 إلى 

135 سم( لفئتي الفردي والفرق.
السبت  غدا  البطولة  من  الخامسة  الجولة  وتختتم 

 115( ارتفاع حواجز  بإقامة الجولة »المفتوحة«، على 

األول  المستوى  منافسات  تعقبها  سم(،   125 إلى 

لفئة فرسان المستقبل على ارتفاع )80 سم( يعقبها 

المستوى الثاني للفئة نفسها على ارتفاع )90 سم( ثم 

الجولة الكبرى في ختام المنافسات وتقام على ارتفاع 

) تمايز  واحدة مع جولة  145 سم( من جولة  إلى   130(

حاسمة(.

ويتصدر الفارس محمد خليفة الباكر الترتيب العام 

تشتمل  والتي  البطولة  من  الكبرى  الجولة  لفرسان 

14 جولة. وحل الباكر في المركز األول برصيد  على 

211 نقطة بعد ثماني جوالت من البطولة، وجاء في 
 202 برصيد  العجمي  سويد  فالح  الثاني  المركز 

الرميحي  يوسف  مبارك  الثالث  المركز  وفي  نقطة، 

سعيد  محمد  تصدر  كما  نقطة.   180 برصيد 

برصيد  المتوسطة  الجولة  فرسان  ترتيب  حيدان 

المركز  في  القاضي  ناصر  غانم  وحل  نقطة   202
الثالث،  المركز  في  حيدان  سعيد  وحسين  الثاني، 

وفي الجولة ذاتها للفرق حل فريق الفردان في المركز 

األول، وإكسون موبيل في المركز الثاني، والسالم في 

المركز الثالث. وتصدر محمد ضافي المري تصنيف 

وحل  نقطة   153 برصيد  الصغرى  الجولة  فرسان 

ومحمد  الثاني،  المركز  في  النعيمي  سالم  سلطان 

جمال  محمد  تصدر  كما  الثالث،  المركز  في  جمال 

أما في فئة  18 سنة.  فرسان الجولة الصغرى تحت 

فرسان المستقبل المستوى األول فتصدر التصنيف 

مريم  الفارسة  تصدرت  كما  المري،  عبدالله  محمد 

عبدالكريم فرسان المستوى الثاني.. وفي منافسات 

الفارس  التصنيف  تصدر  األول  المستوى  الترويض 

أبا  أزادي  تصدرت  بينما  البوعينين،  أحمد  سعود 

فرسان الترويض المستوى الثاني.

الحواجز  قفز  منافسات  تتضمن  البطولة  أن  يذكر 

مستويات  من  وتتكون  الترويض،  ومنافسات 

المستقبل،  فرسان  مستوى  من  بدءا  مختلفة، 

الجوالت  ومستوى  الصغرى،  الجوالت  ومستوى 

الوسطى، وصوال إلى الجولة الكبرى، كما توجد أيضا 

منافسات للفرق.

{  أرشيفية من السباقات 

بمشاركة »350« العبا والعبة

اليوم بداية
الجائزة الكبرى للمبارزة

{  تحضيرات النطالق المنافسات 

الكبرى  الجائزة  بطولة  اليوم  تنطلق 

»الدوحة  والسيدات  للرجال  االبيه  لسالح 

االتحاد  ينظمها  التي  بأسباير،   »2023
الدولي،  االتحاد  بإشراف  للعبة  القطري 

على مدار ثالثة أيام. وتعد البطولة إحدى 

تصنيف  وفق  المبارزة  بطوالت  أكبر 

جوائزها  مجموع  ويبلغ  الدولي،  االتحاد 

هذا  نسخة  وستشهد  دوالر.  ألف   )22 (

يمثلون  والعبة،  العبا   350 مشاركة  العام 

هي:  عربية  دول   9 ضمنها  من  دولة،   52
قطر ومصر والمغرب واإلمارات والسعودية 

فيما  والجزائر،  ولبنان  والعراق  والكويت 

يدير المنافسات 21 حكما.

منافسات  في  الوطني  منتخبنا  ويمثل 

عبد  يوسف  من:  كل  الرجال  فئة 

الهزاع،  ومحمد  الله،  عبد  ومحمد  التواب، 

العوالن،  ومحمد  الجدرة،  الرحمن  وعبد 

الفدعق، وفي  القحطاني، وجابر  ومشعل 

فئة السيدات هيا دياب.

بإقامة  المنافسات  تبدأ  أن  المقرر  ومن 

دوري  من  اعتبارا  السيدات  تصفيات 

من  األوائل  يصعد  حيث  المجموعات، 

المجموعات إلى دور الـ 128، ثم دور الـ 64، 

وسوف  المغلوب،  خروج  طريق  عن  وذلك 

التصفيات  لهذه  األول  اليوم  يخصص 

التالي  اليوم  في  تنطلق  أن  على  فقط، 

اليوم  وفي  للرجال،  الفردي  منافسات 

للرجال  المنافسات  تستكمل  الختامي 

حتى  الصباحية  الفترة  في  والسيدات 

والتي  النهائية،  المباراة  إلى  الوصول 

تعقبها  المسائية  الفترة  في  ستقام 

مراسم التتويج.

مدير  سويد  خالد  أكد  جانبه،  ومن 

البطولة، ورئيس لجنة المالعب وفحص 

صالة  أن  بالبطولة،  واإلعاشة  األدوات 

الستضافة  تماما  جاهزة  باتت  أسباير 

الكبير  بالدعم  مشيدا  المنافسات، 

إنجاح  أجل  من  األكاديمية  تقدمه  الذي 

بطوالت  أهم  من  تعد  والتي  البطولة، 

عالمية  بسمعة  وتتمتع  الدولي  االتحاد 

اللوجستية  االستعدادات  فإن  ولذلك 

المباريات  أو  للتدريبات  سواء  والمالعب 

مستوى  نفس  على  تكون  أن  يجب 

كل  عليه  يحرص  ما  وهو  البطولة، 

القائمين على تنظيم البطولة.

من  الماضي  العام  نسخة  أن  إلى  يشار 

البطولة توج بلقبها الفرنسي يانيك بوريل 

جالي  ايمريك  مواطنه  على  فوزه  بعد 

النهائية،  المباراة  في   )10  -  15( بنتيجة 

فيما  الدوحة،  في  ألقابه  ثاني  ليحقق 

بلقب  ليس  كاترينا  اإلستونية  توجت 

مواطنتها  على  فازت  بعدما  السيدات، 

نيلي ديفيرت بنتيجة )15 - 11(.

وحيد بوسيوف كتب

وسط حضور جماهيري كبير في الختام

»الخبرة« يتوج ببطولة »اليوم الوطني« للخماسيات
فاز فريق »الخبرة« على فريق الطليعة 

في  ثالثة  مقابل  أهداف  بخمسة 

اليوم  لبطولة  الختامية  المباراة 

كرة  لخماسيات  السنوية  الوطني 

عبد  الشيخ  سعادة  بملعب  القدم 

بالريان  ثاني  آل  مبارك  بن  الرحمن 

برعاية  سنويا  تقام  والتي  القديم 

باليوم  االحتفال  هامش  على  سعادته 

فرق  بالبطولة  شارك  للبالد  الوطني 

من مختلف العبي كرة القدم من أبناء 

بالدوحة  المقيمة  العربية  الجاليات 

واالردن  وتونس  واليمن  مصر  من 

قوية  ندية  الختامية  المباراة  وشهدت 

شهدت  كما  الفريقين  من  وحماس 

حضورا جماهيريا كبيرا.

عادل  عمر  البطل  للفريق  سجل 

وشريف  توفيق  وحسن  عماد  ومحمد 

احرز  فيما  توفيق،  وابراهيم  حليم 

أهداف فريق الطليعة محمد العنسي 

وعبد الله االنصاري وحسام سعيد.

االتفاق  فريق  الثالث  المركز  في  وجاء 

من  كل  طيب  بمستوى  ظهر  وقد 

رجب  واحمد  البديع  عبد  مصباح 

من  الليبي  ومحمد  صالح  والشقيقان 

ومحمد  وصالح  المصرية  الجالية 

وكذلك  اليمنية  الجالية  من  العنسي 

التونسية  الجالية  من  محمد  اسامة 

وعبد الله حبيب من الجالية االردنية.

وبعد نهاية المباراة قام سعادة الشيخ 

ثاني  آل  مبارك  بن  الرحمن  عبد 

والهدايا  والكؤوس  الميداليات  بتوزيع 

التذكارية للفرق الفائزة بدأت بتكريم 

عبد  وجابر  نجم  عماد  البطولة  حكام 

عمر  بتكريم  سعادته  قام  ثم  السالم، 

وعالء  بالبطولة  العب  كأفضل  عادل 

سعيد  واسالم  المثالي  الالعب  مختار 

وخالد الحمزي كأفضل حراس مرمى 

للبطولة  كهداف  جابر  الرحمن  وعبد 

العب  كأكبر  عواد  سعيد  وماجد 

مشارك وكل من يوسف رجب ومحمود 

مشاركين  العبين  كأصغر  جمال 

خلف  علي  والمستشار  بالبطولة 

إداري  كأفضل  الخبرة  فريق  مدير 

المشاركة  الجاليات  أبناء  قام  كما 

بالبطولة بإهداء درع تذكارية لسعادة 

الشيخ عبد الرحمن بن مبارك تقديرا 

الرياضية  دعم  في  المستمرة  لجهوده 

والرياضيين بصفة دائمة.. وتم اهداء 

الفرق الثالثة األولى فانالت حملت طابع 

الفرق األولى الفائزة بكأس العالم والتي 

بالدوحة قدمتها تركواز  أقيمت مؤخرا 

للمالبس الرياضية والهدايا.

ثالث  يشهد  الريان  ملعب  ان  يذكر 

الوطني  اليوم  )بطولة  سنويا  بطوالت 

الرياضي  اليوم  وبطولة  ديسمبر(   18
إدارة  على  يشرف  الرمضانية،  والدورة 

الفعاليات رجب نجم العب فريق  هذه 

للطيران  ومصر  المصرية  الجالية 

مؤسسي  اوائل  من  وواحد  السابق 

فريق الجالية المصرية بالدوحة.

»12« سائقا في بطولة قطر الصحراوية
منطقة  في  الجمعة  اليوم  تنطلق 

من  الثانية  الجولة  قطر  غرب  )زكريت( 

 2023 الصحراوية  للسباقات  قطر  بطولة 

الباها لفئة السيارات  ( من  )الجولة األولى 

يمثلون  سائقًا   )12( من  أكثر  بمشاركة 

قطر والسعودية واالمارات والكويت.

المشاركين  القطريين  السائقين  وأبرز 

في هذه الجولة السائق عبدالله الخليفي 

والسائق  المهندي،  فرج  خالد  والسائق 

أحمد  والسائق  المهندي،  شاهين  أحمد 

السويدي،  نواف  والسائق  الكواري، 

والسائق المخضرم عبدالله الربان. 

من جانبه أكد السائق القطري بطل تي3 

في  للمشاركة  جاهز  بأنه  المهندي  خالد 

بصحبة  قطر(  )باها  من  األولى  الجولة 

وذلك  سانتوس،  بدرو  البرتغالي  المالح 

بعد غياب طويل.

بلقب  الفوز  عيني  نصب  »أضع  وأضاف: 

الباها لهذا الموسم 2023، وسأبذل قصارى 

المنشود  هدفي  تحقيق  أجل  من  جهدي 

خطوة بخطوة«.

الشرق  كأس  في  »سأشارك  وتابع: 

تحت  يقام  الذي   2023 للباها  األوسط 

 ،)FIA  ( للسيارات  الدولي  االتحاد  إشراف 

وسأبدأ بالجولة األولى) رالي حائل ( الذي 

تقام في مدينة حائل خالل الفترة من )2-

نخبة  فيه  يشارك  الذي  القادم  فبراير   )4
ممّيزة من نجوم الراليات«.

{  تتويج الفائزين 

في المرحلة االستعراضية مع الكويتي الظفيري

»الكواري« يحقق أسرع زمن برالي عمان
الكويتي  السائق  احرز 

ومالحه  الظفيري  مشاري 

سعدون  ناصر  القطري 

في  زمن  أسرع  الكواري 

من  االستعراضية  المرحلة 

الجولة  الدولي  عمان  رالي 

الشرق  بطولة  من  األولى 

األوسط للراليات.

مع  الظفيري  وسجل 

دقيقتين  زمن  الكواري 

المرحلة  في  ثانية  و51.4 

التي  االستعراضية 

 3.01 لمسافة  أمس  اقيمت 

التشيكي  على  ثانية   4.1 بفارق  كيلومتر، 

بيتر كايرك ومالحه بيترا شيهاكوفا.

صالح  ناصر  منه  عانى  الذي  الوقت  في 

األوسط  الشرق  وبطل  اللقب  حامل  العطية 

االستعراضية،  المرحلة  في  مشاكل  من 

حيث اصطدمت سيارته فولكس فاجن مع 

الفرنسي ماثيو بوميل ليتسبب في  مالحه 

تلف الرادياتير، ليخرج العطية من المرحلة 

مع  وغدا  اليوم  السباق  لمراحل  خوضه  مع 

توقع عقوبة زمنية.

رالي  فريق  من  الرواحي  الله  عبد  واحتل 

عمان ومساعده األردني عطا الحمود المركز 

لث  لثا ا

يتصدر  كما  العام،  الترتيب  في 

عن  ثانية   6.8 بفارق  »ميرك2«  فئة  الظفيري 

وطه  الزبير  الله  عبد  الرابع  المركز  صاحب 

سومر. 

خليفة  بن  ناصر  القطري  السائق  واختتم 

جيوفاني  اإليطالي  ومالحه  العطية 

األولى.  الستة  المراكز  برناشيني 

من  حلقتين  مع  العمل  أطقم  وستتعامل 

ثالث مراحل من الحصى اليوم، في الخوض 

وجافنين  كيلومتر،   21.98 طولها  البالغ 

بعد  وتعاد  كم(   15.79( وسال  كم(،   19.54(

الظهيرة.

{  خط النهاية 

البوعينين توج الفائزين على مضمار العقدة

»المطافي« تفوز بكأس الجذيع للخيل العربية األصيلة
ملك  »المطافي«  الفرس  أحرزت 

وإنتاج الشقب ريسنغ كأس الجذيع 

للخيل العربية االصيلة، بعد فوزها 

ضمن  والرئيسي  السابع  بالشوط 

السباق  نادي  نظمه  الذي  السباق 

والفروسية على مضمار العقدة.

بالشوط  »المطافي«  فوز  وجاء 

للخيل  المخصص  الرئيسي 

المميزة  المبتدئة  االصيلة  العربية 

2100م  لمسافة  سنوات   6-4 عمر 

ليمارتنيل  إيريك  المدرب  بإشراف 

جيروم  الخيال  من  متميزة  وبقيادة 

عبدالعزيز  الفائزين  وتوج  موتار، 

جاسم البوعينين، مدير إدارة مجمع 

العقدة.

المدرب  أحرز  األشواط  باقي  وفي 

ماركو  والخيال  الغزالي  جاسم 

على  الثاني  فوزهما  كازامنتو 

مع  المرة  هذه  وكان  معًا،  التوالي 

ملك  ميوزيك«  »مستيكال  الجواد 

العيده  سعيد  محمد  سعيد  ناصر 

شوط  السادس،  بالشوط  بفوزهما 

األصيلة  المهجنة  للخيل  التكافؤ 

سنوات   4 عمر   90-70 تصنيف 

وفازت  1400م،  لمسافة  فوق  فما 

»ارتقاء«  الفرس  الخامس  بالشوط 

محمد  بن  علي  بن  مشعل  ملك 

للخيل  التكافؤ  شوط  في  العطية، 

محلي  إنتاج  األصيلة  المهجنة 

4 سنوات فما  95 وأقل عمر  تصنيف 

فوق لمسافة 1400م بإشراف المدرب 

الخيال  وبقيادة  الغزالي  جاسم 

بالشوط  وفاز  كازامنتو.  ماركو 

وتدريب  ملك  »ميالد«  الجواد  الرابع 

العتيبي  الرحمن  عبد  بتال  نايف 

العربية  للخيل  التكافؤ  شوط  في 

 4 عمر   95-75 تصنيف  األصيلة 

في  2200م  لمسافة  فوق  فما  سنوات 

بفارق  الفوز  ليحرز  األخيرة  مراحله 

نصف طول بقيادة الخيال براكاش 

نهاية  الثالث  الشوط  وشهد  أكادي. 

»يونيون«  الجواد  انتزع  حيث  مثيرة 

ملك وذنان ريسنغ وبإشراف المدرب 

شوط  في  صعبًا  فوزًا  ميول  دو  ألبان 

األصيلة  المهجنة  للخيل  التكافؤ 

فما  سنوات   4 عمر   85-65 تصنيف 

الخيال  بقيادة  2200م،  لمسافة  فوق 

الثاني  وبالشوط  توماس،  رونن 

المهجنة  للخيل  التكافؤ  شوط 

 65 تصنيف  محلي  إنتاج  األصيلة 

وأقل عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 

كيه  »إس  الجواد  فاز  1400م، 
بن  حمد  بن  جاسم  ملك  شاهين« 

محمد عبدالله العطية.

واحرز الشوط األول الجواد »أشَوس« 

عبدالله  بن  محمد  بن  عبدالله  ملك 

شوط  في  العطية، بتفوقه  حمد  بن 

األصيلة  العربية  للخيل  التكافؤ 

 4 وأقل   65 تصنيف  محلي  إنتاج 

1400م،  لمسافة  فوق  فما  سنوات 

والخيال  الغزالي  محمد  المدرب  مع 

ماركو كازامنتو. {  تتويج الفائزين 
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رعدية  أمطار  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

األفقية  الرؤية  في  وانخفاض  قوية  برياح  مصحوبة 

على الساحل،

ومن أمطار رعدية ورياح قوية وأمواج عالية في عرض 

إلى  جزئيا  غائما  الطقس  يكون  أن  وتوقعت  البحر.. 

البحر  وفي  أحيانا..  رعدية  تكون  قد  أمطار  مع  غائم 

يكون غائما مع أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

كيلومترات،  و8   4 بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح 

حرارة  درجة  أدنى  وتكون  كيلومترين،  إلى  ينخفض 

متوقعة في الدوحة »18« درجة مئوية.

د. الشمري خطيبًا باإلمام

»مكفرات الذنوب« عنوان الخطبة

انطالق فعالية »الكنار والعسل«
بساحة المزروعة لمدة »10« أيام

انطلقت صباح أمس، فعالية الكنار والعسل بساحة 

المزروعة، والذي تنظمه وزارة البلدية ممثلة بإدارة 

الشؤون الزراعية، لمدة اسبوع في الفترة من 26 يناير 

إلى 04 فبراير الجاري. حضر االفتتاح كل من السيد 

أحمد سالم اليافعي رئيس قسم االرشاد والخدمات 

الزراعية بوزارة البلدية، وعدد من أصحاب المزارع 

والشركات المشاركة، وسط إقبال عدد من الزوار 

والمواطنين لحضور الفعالية.

وقال السيد أحمد اليافعي، إن عدد المزارع المشاركة 

وصل إلى 25 مزرعة مشاركة تعرض منتج الكنار 

والعسل بمختلف أنواعه، حيث تعرض 15 مزرعة 

منتجاتها من الكنار و10 مزارع لبيع العسل بهدف تسويق 

المنتجات المحلية، ودعم المزارع القطرية والعمل على 

جذب جمهور للساحات لالستفادة من المعروضات سواء 

الخضراوات أو الفواكه. كما دعا الجمهور الكريم لحضور 

فعالية الكنار والعسل بالساحة من الساعة 7 صباحا 

وحتى 2 ظهرًا بساحة المزروعة لبيع المنتج الزراعي 

المحلي بسوق أم صالل المركزي.

تعلن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن 

القطري فضيلة الشيخ/ د. ثقيل  الداعية 

اليوم  الجمعة  الشمري، سيكون خطيب  ساير 

2023م  27 يناير  1444هـ الموافق  5 رجب  بتاريخ 

بجامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب، بينما 

القطري فضيلة الشيخ/ د.  الداعية  سيكون 

الشيوخ،  بجامع  خطيبًا  المريخي  حسن  محمد 

وسوف يكون محور الخطبة في كال الجامعين 

الذنوب«. حول »مكفرات 

جهود الستقطاب القطريين للتخصصات العلمية
خالل فعاليات يوم قطر للرياضيات.. أكاديميون

حوالي  المشاركين  عدد  وصل  كما 

والمهتمين  الخبراء  من  مشاركا   350
في مجال الرياضيات من داخل وخارج 

الجامعة.

منصة  خلق  بهدف  المؤتمر  هذا  ويأتي 

من  بالرياضيات  للمهتمين  أكاديمية 

خالل عقد جلسات نقاشية ومحادثات 

مع  وللتواصل  الرياضيات،  شأن  في 

والباحثين  والمعلمين  الخبراء  أبرز 

ولتشجيع  الرياضيات  مجال  في 

تعليم  في  المشاركة  األطراف  جميع 

من  المنطقة  في  والبحث  الرياضيات 

الدراسات  من  العديد  تقديم  خالل 

واألبحاث.

في  الرئيسيان  المتحدثان  تطرق  وقد 

وتعليم  المبتكرة  التعلم  حول  المؤتمر 

قدمها  وخارجها  فنلندا  في   STEAM
من  فينيفسي  كريستوف  الدكتور 

التربوية  للبحوث  الفنلندي  المعهد 

فنلندا،  في  يوفاسكوال  جامعة   –
األستاذ  تحدث  ذلك  إلى  باإلضافة 

الدكتور ليث أبو رداد من وايل كونريل 

حول  خليفة  بن  حمد  جامعة   – قطر 

انتقال  تغذي  بكونها  المالريا  موضوع 

البشرية:  المناعة  نقص  فيروس 

قصة لدراسة نمذجة رياضية في علم 

األوبئة.

قال  المناسبة،  بهذه  كلمته  وفي 

العميد  الهزاع،  خليفة  الدكتور 

والعلوم  التطبيقية  للعلوم  المشارك 

بكلية اآلداب والعلوم:»يسرني أن أرحب 

بكم في يوم قطر للرياضيات لعام 2023 

جامعة  في  الثالثة  للمرة  ينعقد  والذي 

الرياضيات  قسم  جهود  بتضافر  قطر 

العلوم  قطاع  في  والفيزياء  واإلحصاء 

اآلداب  كلية  في  التطبيقية  والعلوم 

البرنامج  الرياضيات في  والعلوم وقسم 

التأسيسي في عمادة الدراسات العامة 

التوجيه  إدارة  في  الرياضيات  وقسم 

والتعليم  التربية  بوزارة  التربوي 

خطة  من  انطالًقا  العالي.  والتعليم 

جامعة قطر االستراتيجية المنسجمة 

والتي   2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع 

تدعو إلى توفير مستوى تعليمي يلبي 

طموحات الطلبة وفًقا الحتياجات سوق 

العمل الحالية والمستقبلية.

ضمن  الفعالية  هذه  »تأتي  وأضاف: 

جامعة  تبذلها  التي  الحثيثة  الجهود 

والتعليم  والتعليم  التربية  ووزارة  قطر 

بالبحث  المهتمين  بجمع  العالي 

والتدريس في مجال الرياضيات بدولة 

والخبرات  األفكار  وتبادل  للتعارف  قطر 

بما يعود بالنفع على المجتمع وخاصة 

المجتمع األكاديمي من طلبة ومعلمين 

وباحثين ونحن واثقون من أن المستوى 

الرفيع من المشاركين من داخل الدولة 

ووزارة  المحلية  والجامعات  وخارجها 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

ثرية  بحثية  ونتائج  بمناقشات  يبشر 

توظيف  في  لنا  عون  شك  بال  ستكون 

األساليب التربوية الصحيحة للمضي 

في  الرياضيات  تعليم  عملية  في 

المدارس والجامعات في الدولة«.

قطر  جامعة  بأن  الهزاع  الدكتور  وأكد 

والتعليم  والتعليم  التربية  ووزارة 

الطلبة  الستقطاب  يسعون  العالي 

العلمية  التخصصات  في  القطريين 

والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في 

لما   STEAM والرياضيات  والهندسة 

التنمية  تحقيق  في  فعال  دور  لها 

وهذا  قطر  في  واالجتماعية  االقتصادية 

ما يدفعهم لتشجيع كل المعنيين في 

تعليم العلوم ومفاتيحها أي الرياضيات 

األساليب  في  التطور  لتحقيق 

ذات  البحثية  والمجاالت  التدريسية 

الصلة.

الدوحة           $

$ الدوحة

{ جانب من الحضور

العلمي  البحث  لرعاية  القطري  الصندوق  من  بدعم 
بعمادة  التأسيسي  بالبرنامج  الرياضيات  قسم  نظم 
الرياضيات  قسم  مع  بالتعاون  العامة  الدراسات 
وقسم  والعلوم  اآلداب  بكلية  واإلحصاء  والفيزياء 
التعليم  بوزارة  التربوي  التوجيه  بدائرة  الرياضيات 
والتعليم العالي المؤتمر الثالث للرياضيات بدعم من 

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.
وذلك بحضور كل من السيدة مها الرويلي، وكيل وزارة 
والتعليم  التربية  بوزارة  التعليمية  للشؤون  مساعد 
الكعبي،  إبراهيم  الدكتور  واألستاذ  العالي،  والتعليم 
عميد الدراسات العامة بجامعة قطر، واألستاذ الدكتور 
أحمد الزتحري، عميد كلية اآلداب والعلوم، والدكتورة 
واألستاذة  واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  عميد  صبح،  رنا 
العمادي، مدير قسم اإلشراف  الدكتورة مريم نعمان 
قسم  رئيسة  الحردان،  لطيفة  والسيدة  التربوي، 

معايير مناهج الرياضيات.
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شخصيات غير حقيقية ولديهم متابعون بالماليين

المؤثرون االفتراضيون

سيكون  الجديدة،  الميزة  ومع 

أي  عن  البحث  المستخدم  بإمكان 

موضوع أو عبارة على يوتيوب، وعند 

التي  بالعبارة  متعلق  فيديو  ظهور 

الضغط  فسيمكنه  عنها  يبحث 

الفيديو«،  داخل  »البحث  زر  على 

موجودة  العبارة  كانت  حال  وفي 

المستخدم  فسينتقل  النص  في 

فيه  تظهر  الذي  الجزء  إلى  مباشرة 

العبارة في الفيديو.

أيضا  أنها تعمل  إلى  وأشارت غوغل 

يوتيوب  في  جديدة  ميزة  على 

 ،)Courses( »كورسيس«  تسمى 

المستخدمون  سيتمكن  خاللها  من 

من إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو 

»بي  بملفات  وإرفاقها  التعليمية، 

إضافية،  بصور  أو   )PDF( إف«  دي 

للراغبين  مدفوعة  خدمات  وطرح 

من  النوع  هذا  على  الحصول  في 

المحتوى.

يحصل  أن  المفترض  من  أن  كما 

مسارات  دعم  على  أيضا  يوتيوب 

صوتية متعددة في مقاطع الفيديو، 

بالترجمة  تتعلق  جديدة  وميزات 

اآللية للفيديوهات.

ميزة  اختبار  حديثا  يوتيوب  وبدأ 

»اإلضافة إلى قائمة المحتوى التالي« 

لمستخدمي   )Add to queue(

بنظامي  العاملة  المحمولة  األجهزة 

أندرويد و»آي أو إس«.

الميزة  هذه  يوتيوب  ويتيح 

منذ  الويب  نسخة  لمستخدمي 

لتطبيق  يوفرها  أنه  كما  سنوات، 

المحمولة  األجهزة  على  يوتيوب 

تحت ظروف محددة، مثل: التحكم 

كاست«  »كروم  البث  بأجهزة 

)Chromecast( باستخدام الهواتف.

اختبار  يوتيوب  منصة  بدأت  واآلن، 

النسخة  مشتركي  مع  الميزة 

بريميم«  »يوتيوب  المدفوعة 

الذين   )Youtube Premium(

تجربة  على  الموافقة  يختارون 

لهم  التجريبية، وهي تتيح  الميزات 

قائمة  إلى  الفيديو  مقاطع  إضافة 

لمشاهدتها معا.

سيرى  الميزة،  تفعيل  وبعد 

على  -بالنقر  المستخدمون 

أسفل  ُتعرض  التي  الثالث  النقاط 

العنوان-  جانب  إلى  فيديو  كل 

خيارا جديدا، هو »التشغيل تاليا« 

)Play last in queue(، وبالنقر عليه 

أسفل  إلى  ُيضاف  الفيديو  فإن 

جديدة  قائمة  ُينشئ  أو  القائمة، 

يشاهد  المستخدم  يكن  لم  إن 

فيديو. مقطع 

فيديو  مقطع  كل  انتهاء  وبعد 

ُيشّغل  يوتيوب  فإن  القائمة،  في 

المقاطع  انتهاء  التالي حتى  المقطع 

أيضا  الميزة  هذه  وتتيح  كلها. 

في  المقاطع  ترتيب  إعادة  إمكانية 

حذف  ويمكن  حذفها.  أو  القائمة 

الخروج  خالل  من  جميعها  القائمة 

اإلغالق  زر  النقر على  أو  التطبيق  من 

في الشريط السفلي.

خدمة  في  مشتركا  كنت  وإن 

الميزة  تَر  ولم  المدفوعة  يوتيوب 

الجديدة، فيمكنك تفعيلها من خالل 

الشخصي  الملف  صورة  على  النقر 

ثم  اليمنى،  العليا  الزاوية  في 

 ،)Settings( اإلعدادات  إلى  الذهاب 

 Try( الجديدة  الميزات  تجربة  ثم 

إلى  التمرير  ثم   ،)New Features
 ،)Queue( المحتوى«  »قائمة  ميزة 

)Try it Out(؛  »تجربة«  خيار  ثم 

وسيبقى اختبار الميزة متاحا حتى 

28 يناير/ كانون الثاني المقبل.
يوتيوب  خدمة  أن  إلى  ُيشار 

نحو  مقابل  المتاحة  المدفوعة 

تقدم  شهريا،  أميركيا  دوالرا   12
الميزات،  من  العديد  للمشتركين 

إعالنات،  دون  المشاهدة  مثل: 

وتنزيل  المباشرة،  والمشاهدة 

دون  لمشاهدتها  الفيديو  مقاطع 

إمكانية  إلى  باإلضافة  إنترنت، 

الموسيقى  خدمة  إلى  الوصول 

بريميم«  ميوزيك  »يوتيوب 

.)YouTube Music Premium(

للمستخدمين  أيضا  الميزة  وتتيح 

إمكانية االشتراك في تجربة الميزات 

قبل إطالقها لعموم المستخدمين.

محل  تحل  واآلالت  الروبوتات  بدأت  أن  بعد 

فشيئًا،  شيئًا  الوظائف  من  العديد  في  البشر 

السيارات  مصانع  من  الكثير  في  يحدث  كما 

بدأوا  االفتراضيين«  أن»المؤثرين  يبدو  مثاًل، 

ومنافسة  مكانة  على  ألنفسهم  يحصلون 

التواصل،  مواقع  على  اإلنترنت  مشاهير  مع 

واستطاع  المتابعين،  ماليين  ويحصدون 

مع  وإعالنات  صفقات  على  الحصول  بعضهم 

عدد من أكبر العالمات التجارية.

من هم المؤثرون 

االفتراضيون؟

فـ»المؤثرون  االسم،  من  واضح  هو  كما 

تم  افتراضية  شخصيات  هم  االفتراضيون« 

ِقبل  من  إما  الكومبيوتر؛  بواسطة  تصميمها 

شركات  أو  بالتكنولوجيا،  مهتمين  أفراد 

تلك  والتسويق.  بالدعاية  متخصصة 

مواقع  على  حسابات  لديهم  الشخصيات 

بالضبط  الجمهور  مع  ويتفاعلون  التواصل، 

كما يفعل مشاهير اإلنترنت من البشر.

البعض منهم لديه شكل ومالمح بشرية واقعية، 

ويظهرون في فيديوهات، يخاطبون الجمهور، أو 

في  المشاركة  وحتى  »يومياتهم«.  يشاركون 

لتحقيق  هذا  وكل  و»التريندات«.  التحديات 

الشخصيات  هذه  مثل  لصناعة  األكبر  الهدف 

وتحويلهم إلى مشاهير على اإلنترت.

عن  للربح  هو  االفتراضيين«  »المؤثرين  وجود 

طريق اإلعالنات والترويج للمنتجات، أو الترويج 

وهو  الشخصية،  تلك  وراء  الشركة  إلمكانيات 

العديد منهم على  ما حدث فعاًل بعد أن حصل 

ماليين المتابعين.

ومع عدم وجود أي مشاكل مثيرة للجدل متعلقة 

حياتهم  في  »أخطاء«  يرتكبون  ال  وكونهم  بهم، 

االفتراضيون  المؤثرون  يتمتع  الشخصية، 

بسمعة جيدة جدًا، وقاعدة جماهيرية كبيرة. 

جعلت العالمات التجارية ترغب بالتعاون معهم 

في الحمالت اإلعالنية.

تعاونت  المثال  سبيل  على  سامسونغ  شركة 

في حملة إعالنية مع Miquela، للترويج لهواتفها 

الذكية.

 CALVIN KLEIN شركة  تعاونت  وكذلك 

إعالن  في  حديد،  بيال  مع  وظهرت   Miquela مع 

للعالمة التجارية المعروفة.

وأنشأت عالمة السيارات العالمية رينو سفيرها 

إعالن  في  ظهر  الذي  بها،  الخاص  االفتراضي 

كما  المعروفة،  للعالمة  للترويج  تليفزيوني 

و  Balenciagaو  Coachو  Dior مثل  أزياء  دور  أن 

الذين  األسماء  من  قليل  عدد  مجرد  هم   OUAI
المؤثرين  باستخدام  إعالنية  حمالت  أطلقوا 

االفتراضيين.

لعام  االفتراضيين  المؤثرين  عن  لمسح  وفقًا   

 Influencer Marketing شركة  أجرته   ،2022
يتابعون  المشاركين  من   58٪ فإن   ،Factory
من   35٪ وقال  األقل،  على  واحدًا  افتراضيًا  مؤثرًا 

مؤثر  له  روج  منتجًا  اشتروا  إنهم  المستهلكين 

افتراضي. 

أشهر المؤثرين االفتراضيين 

بعد أن عرفنا من هم المؤثرون االفتراضيون، وما 

 5 هي وظيفتهم، حان الوقت للتعرف على أشهر 

على مواقع التواصل، في الوقت الحالي:

1-Lu do Magalu

المؤثرين  نجاح  قصص  أكبر  من  واحدة 

متابع  ماليين   6 من  أكثر  مع  االفتراضيين، 

تيك  على  متابع  ماليين  و7  إنستغرام،  على 

التواصل  مواقع  على  المتابعين  وماليين  توك، 

اإلنترنت  مشاهير  تنافس  جعلها  ما  األخرى، 

بكل سهولة.

ظهرت »Lu do Magalu« ألول مرة منذ أكثر من 

شركات  من  لواحدة  دعاية  في  سنوات،   10
ذلك  ومنذ  البرازيل،  في  بالتجزئة  البيع 

الحين، ظهرت في العديد من الحمالت اإلعالنية 

لمختلف العالمات التجارية.

Miquela - 2

»ميكيال سوزا«، أو المعروفة باسم »ليل ميكيال«، 

19 عامًا، وهي  تبلغ  أنها  المفترض  فتاة من  هي 

من بنات أفكار شركة »Brud« الناشئة في لوس 

أنجلوس والمتخصصة في الذكاء االصطناعي 

البعض  مع   »Miquela« تعاونت  والروبوتات.. 

على  لهم  وروجت  األزياء،  ماركات  أفضل  من 

إعالني  فيديو  في  ظهرت  كما  التواصل،  مواقع 

أصدرت  وكذلك  حديد،  بيال  األزياء  عارضة  مع 

أغنية في عام 2017 وقدمت أول فيديو موسيقي 

 ،TeamGalaxy# العالمية  حملتها  وفي  لها، 

 ،Miquela مع   Samsung شركة  تعاونت 

لتجسيد شعار الحملة.

على  متابع  ماليين   3 يقارب  ما  لديها   Miquela
إنستغرام، و3.6 على تيك توك.

Guggimon 3-

صناعة  في  الرائدة   ،»Superplastic« شركة 

هي  المصممين،  وألعاب  المتحركة  الرسوم 

يعتبر  ال  وربما  الشخصية،  هذه  وراء  الجهة 

المؤثرين  قائمة  ضمن  من   Guggimon
تصميمه  بسبب  التقليدية،  االفتراضيين 

شبيه  بجسد  أرنبًا  يشبه  الذي  المختلف 

بالبشر، ويميل للمظهر الشرير المخيف أكثر. 

1.5 مليون متابع  لكنه تمكن من جمع أكثر من 

على إنستغرام.

العمل  فرص  أن   Guggimon شخصية  تثبت 

تنتهي  ال  االفتراضيين  المؤثرين  لدى  المتوفرة 

عند اإلعالنات والعالمات التجارية فقط.

جولة  في  يشارك  أن  المقرر  من  كان  فقد 

اختياره  بعد   ،2022 في  عالمية  موسيقية 

الشهير  العالمي  الموسيقى  منسق  ِقبل  من 

إلغاء  مع  وحتى  أوكي«،  »ستيف  والمنتج 

التعاون  فإن  العراقيل،  بعض  بسبب  الجولة، 

حقق شهرة كبيرة.

4-Bermuda

الكثير  الشخصية  هذه  تمتلك  ال  ربما 

المؤثرين  من  زمالئها  مثل  المتابعين  من 

متابع  ألف   257 حوالي  فلديها  االفتراضيين، 

فقط على إنستغرام، لكن القصة التي تقدمها أو 

خلفية حياتها هي المثيرة بعض الشيء كونها 

تقدم  فهي  علنًا،  السياسية  آرائها  عن  تعبر 

نفسها على أنها مناصرة سابقة للرئيس ترامب 

لكنها غيرت رأيها.

يتجنبه  أمر  هو  علنًا،  السياسة  في  والخوض 

وحتى  االفتراضيين  المؤثرين  من  الكثير 

يثيروا  ال  حتى  أحيانًا،  البشر  من  المؤثرين 

قد  وبالتالي  التواصل،  مواقع  على  الجدل 

التعاون  أو  التجارية،  الرعاية  فرص  يخسرون 

مع الشركات التي ترغب باإلعالن لديهم.

5-Lechat

تيك  موقع  على  متابع  ماليين   3 من  أكثر  مع 

أسئلة  على  أجوبتها   »Lechat« تشارك  توك، 

مخلوقة  أنها  على  نفسها  وتقدم  المتابعين، 

 ،M-City ُيدعى  بعيد  كوكب  على  تعيش 

لكنها كانت دائمًا مفتونة بالثقافة على األرض. 

شركة  أنتجتها  الواقع  في  الشخصية  وكون 

كورية جنوبية، فليس من المستغرب، كونها 

تعلن أنها من أشد المعجبين بأفالم الكيبوب.

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة 
»غوغل« )google( بدأت اختبار تقنيات جديدة في منصة 

الفيديوهات »يوتيوب« )youtube(، من بينها البحث داخل 
الفيديو باستخدام كلمات مفتاحية.

يــوتيــوب .. 
ميــزات جــديــدة
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منها الترجمة اآللية والبحث عن كلمات داخل الفيديو
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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األغذية السوبر

القرنبيط األخضر، يسمى أحيانا القنبيط األخضر، 

وأحيانا يسمى كما ينطق في اإلنجليزية، بروكلي. 

هو من الخضراوات التي ال تملك شعبية كبيرة، 

ربما بسبب مذاقها غير اللذيذ، أو بسبب عدم توفرها 

في كل األسواق، أو بسبب قلة الوصفات الغذائية 

في المطابخ التي تستخدمها، لكن مع ذلك هذه 

الخضراوات مهمة للغاية وتأتي في قوائم »السوبر 

فود«.

البروكلي غني بالمعادن والفيتامينات، خصوصا 

البروتين النباتي، ما يجعله مناسبا جدا للنباتيين، 

ثم الدهون الصحية، والكالسيوم والحديد وحمض 

األسكوربيك، وحسب موقع webteb، فمائة غرام 

من القرنبيط األخضر تساوي 38.8 من السعرات 

الحرارية، مجملها من الكربوهديرات، ثم الدهون، ثم 

البروتين.

ووجدت دراسة تحت عنوان »سلفورافان في 

بروكلي.. الوقاية الكيميائية الخضراء!! دور في 

الوقاية من السرطان وعالجه« أن األشخاص الذين 

يستهلكون البروكلي بانتظام وإن لم يكن يوميا، 

أظهروا مستويات أعلى من نوع من الجينات تكبت 

تطور السرطان في الخاليا.

وذكرت هذه الدراسة المنشورة في المكتبة الوطنية 

األميركية للطب، لتوفر هذه الخضراوات على مركب 

يحمل اسم سلفورافان، تبين أنه لديه فعالية 

في الوقاية وعالج أنواع من السرطان مثل سرطان 

البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان القولون والجلد 

والمثانة البولية وسرطان الفم.

مرآة الصحة

تعد تشققات األظافر أكثر من مجرد 

مشكلة جمالية؛ إذ إنها قد تشير إلى 

مشكالت صحية كذلك.

وأفادت مجلة Jolie المعنية بالصحة 

والجمال بأنه بشكل عام يكمن سبب 

تشققات األظافر في نقص السوائل أو 

سوء التغذية، ال سيما نقص الحديد.

وتعد التشققات الطولية أحد المظاهر 

الطبيعية للتقدم في العمر، كما أنها 

قد ترجع إلى اضطرابات سريان الدم أو 

الروماتيزم.

وقد تنذر التشققات العرضية باإلصابة 

بالصدفية والتهاب الجلد العصبي، 

واضطرابات األيض واضطرابات الغدة 

الدرقية واالضطرابات الهرمونية ومشكالت 

المعدة واألمعاء.

كما أن التشققات قد تكون أثرا جانبيا 

لبعض األدوية، مثل المضادات الحيوية 

وأدوية السرطان.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب 

لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء 

ظهور تشققات باألظافر للخضوع للعالج 

في الوقت المناسب، ال سيما إذا كانت 

تشققات األظافر مصحوبة بأعراض 

أخرى مثل: تساقط الشعر والحمى 

والتعب المستمر والشعور العام 

بالضعف.

أقوى من قنبلة نووية

في 20 ديسمبر/ كانون األول 2021، ثار بركان 

»هونغا تونغا« تحت البحر في أرخبيل تونغا 

جنوبي المحيط الهادي، وتوقع العلماء أن يهدأ األمر 

خالل فترة قصيرة كما حدث قبل حوالي عقد، لكن 

البركان استمر في التصاعد حتى وصل إلى ذروته 

بعد 4 أسابيع تقريبا من تاريخ ثورانه، ليصبح أقوى 

ثوران بركاني في القرن الـ21.

وبسبب قوته، التفتت الوكاالت الفضائية لدراسة 

أثره على كوكب األرض، وكانت وكالة ناسا قد 

أشارت إلى أن كمية الطاقة المنبعثة من الثوران 

كانت تعادل ما بين 4 إلى 18 ميغا طن من مادة »تي 

إن تي«، يعني ذلك أنه كان أقوى بمئات المرات من 

القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما.

وإلى جانب ذلك، فقد تسبب ثوران هذا البركان في 

حدوث تسونامي بارتفاع وصل إلى 20 مترا ضرب 

الجزر المجاورة، وخلق دويا صوتيا دار حول العالم 

كله مرتين.

النظام البيئي في خطر

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن جامعة واشنطن 

)ثاني  ساوند  بيوجت  في  األسماك  طفيليات  أن 

المتحدة(  للواليات  الرئيسي  البر  في  مصب  أكبر 

درجة  ارتفعت  عندما  عاما   140 خالل  تراجعت 

الحرارة هناك على نحو كبير.

الطفيليات  نسبة  في  التراجع  أن  الباحثون  ورجح 

درجة  ارتفاع  من  مئوية  درجة  لكل   %  38 بـ  يقدر 

حرارة سطح البحر. وقدمت الدراسة -التي نشرت 

في  الجاري  الثاني  كانون  يناير/   من  التاسع  في 

دورية »بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف 

العالم  ساينسز« أكبر وأطول مجموعة بيانات في 

عن مدى وفرة طفيليات الحياة البرية.

الرسمي  الموقع  على  نشر  صحفي  بيان  وفي 

وود  تشيلسي  الرئيسية  المؤلفة  قالت  للجامعة، 

األستاذ المشارك في علوم األحياء المائية واألسماك 

في جامعة واشنطن »يعتقد الناس عموما أن تغير 

المناخ سيؤدي إلى ازدهار الطفيليات، وإننا سنشهد 

العالم«،  حرارة  درجة  ارتفاع  مع  تفشيها  في  زيادة 

أنواع  لبعض  بالنسبة  صحيحا  هذا  يكون  قد 

الطفيليات  هذه  أن  نعلم  أن  بد  ال  لكن  الطفيليات، 

تعتمد على العائالت وهذا يجعلها معرضة للخطر 

بشكل خاص في عالم متغير، ويتغير معه مصير 

العائالت أيضا.

وفي حين أن بعض الطفيليات لديها مضيف واحد، 

فإن العديد منها تنتقل بين أكثر من نوع من األنواع 

مضيف  نوع  في  البيض  يحمل  حيث  المضيفة، 

واحد، ويمكن أن تصيب اليرقات مضيفا آخر، كما 

يمكن أن تصل إلى مرحلة النضج في مضيف ثالث 

قبل وضع البيض.

التاريخية انخفاضا  وأظهر تحليل عينات األسماك 

أو  مضيفة  أنواع   3 على  تعتمد  التي  الطفيليات  في 

أكثر خالل دورة حياتها بنسبة 11 % في المتوسط 

نصف  من  أكثر  ذلك  في  بما  الزمن،  من  عقد  لكل 

أنواع الطفيليات المحددة في بيوجت ساوند.

مخاطر كبيرة للبطاريات
منازلنا  في  البطاريات  نستخدم 

بشكل شبه يومي، سواء في الساعات 

في  أو  بعد  عن  التحكم  أجهزة  في  أو 

بالكهرباء.  تعمل  ال  التي  المصابيح 

التي لم  البطاريات  التخلص من  لكن 

حاويات  في  رميها  يتم  ال  صالحة  تعد 

القمامة، أو رميها في الطبيعة، ألن هذا 

السلوك خطير جدًا.

إعادة  السكان  من  يطلب  ألمانيا،  في 

المحالت  إلى  المستعملة  البطاريات 

التجارية حيث توجد صناديق لجمع 

وضعها  يمكن  وأحيانًا  المواد،  هذه 

الشارع  في  لها  مخصصة  نقاط  في 

المالبس  جمع  نقاط  قرب  )غالبًا 

مع  رميها  وُيمنع  المستعملة(، 

يتعرض  قد  وإال  المنزلية،  النفايات 

المخالف لغرامة.

فإن  للبيئة  األلمانية  الوكالة  حسب 

البطاريات، حسب أنواعها المختلفة، 

تحتوي على مواد يجب إعادة تدويرها 

مواد  مع  وجمعها  منفصل  بشكل 

المواد:  هذه  مثال  خطير.  أمر  أخرى 

واأللمنيوم  والحديد  والنيكل  الزنك 

والفضة،  واللثيوموالكوبالت 

كالزئبق  خطير  المواد  هذه  وبعض 

خطرًا  يشّكل  أن  ويمكن  والرصاص، 

التخلص  تم  إذا  العامة  الصحة  على 

منه بشكل غير مناسب.

البطاريات تعمل،  عملية إعادة تدوير 

استعادة  على  ذاته،  المصدر  حسب 

من  والتخلص  المواد  هذه  من  عدد 

هذا  معينة.  بتقنيات  المتبقية 

شركات  عند  عادة  يتوافر  ال  األمر 

النفايات  تجمع  التي  النفايات  تدوير 

مؤهلة  تكون  ما  غالبًا  والتي  المنزلية، 

األغذية  كمخلفات  محددة  أنواع  مع 

والبالستيك والورق.

دبوس في المعدة
األكاديمية  رئيس  روديغرز،  كيفن 

في  أكد  الطوارئ  لطب  األميركية 

هناك  أن  دايجست«  »ريدرز  موقع 

العديد من الحاالت التي تصل إليهم 

بلع  من  تشتكي  الطوارئ  قسم  في 

أشياء غريبة، إما أن تكون عن طريق 

الخطأ أو أنها مقصودة. فقد استقبل 

قامت  امرأة  مؤخرا  الطوارئ  قسم 

في  وضعته  أن  بعد  دبوس  ببلع 

المهام  ببعض  انشغالها  أثناء  فمها 

إلجراء  األطباء  واضطر  المنزل،  في 

جراحة الستخراج الدبوس من معدة 

المريضة.

خطأ  بسبب  الخطيرة  الحاالت  من 

فقد  استرالية؛  المرأة  كانت  األطباء 

الستئصال  جراحة  األطباء  أجرى 

الحظ  لسوء  لكن  األمعاء،  من  جزء 

نسي أحدهم مقص الجراحة داخل 

بطنها، األمر الذي أدى لشعورها بآالم 

إلزالة  أخرى  جراحة  وإجراء  شديدة 

المقص.

ال تقتصر حاالت بلع األشياء الغريبة 

حاالت  فهناك  فقط  اإلنسان  على 

أشياء  بلعت  لحيوانات  حدثت 

في  األطباء  استخرج  فقد  غريبة، 

البيطري  للطب  ميدواي  مستشفى 

بطن  من  غولف  كرة  فلوريدا  في 

كيف  األطباء  يعرف  وال  ثعبان، 

ولكنهم  الثعبان،  لفم  الكرة  وصلت 

عملية  طريق  عن  بإزالتها  قاموا 

جراحية إلنقاذ حياته.

أمراض  مركز  أجراها  دراسة  وفي 

أميركا  في  والكبد  الهضمي  الجهاز 

لبلع  حاالت   305 سجلت   2010 عام 

رود  مستشفى  في  غريبة  أشياء 

معدنية  قطعا  تتضمن  آيالند 

وبالستيكية ومالعق وشوكا.




