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»3 %« نمو االقتصاد في »2023«
تقديرات »جلوبال داتا« العالمية 

العالمية  داتا  جلوبال  شركة  عن  صادر  تقرير  توقع 

على  الجاري  العام   »%  3« بواقع  القطري  االقتصاد  نمو 

 »2024« عام  في   »%  3.1« إلى  النمـــو  زخم  يستمــر  أن 

اآلفاق  أن  إلى  مشيرا   ،»2025« عام  في   »% إلى»3.2  وصوال 

من  حزمة  نتيجة  واعدة  القطري  لالقتصاد  األجل  طويلة 

حقل  توسعة  مشروع  وهي:  الرئيسية  النمو  محفزات 

عالميا  اإلنشاء  قيد  للغاز  مشروع  أكبر  وهو  الشمال 

ومبادرات  »آسياد«  اآلسيوية  األلعاب  دورة  واستضافة 

االقتصاد. تنويع 

معدالت  استقرار  إلى  أيضا  داتا  جلوبال  توقعات  وتشير 

عند  قطر  في  البطالة 

 »%  0.1« يبلغ  مستوى 

في  بطالة  معدل  أقل  وهو 

العالم.

اإلستراتيجية  وتستهدف 

للصناعات  الوطنية 

مضاعفة  التحويلية 

في  الصناعة  حجم  قيمة 

حاليا  قيمته  البالغ  قطر 

قطري  ريال  مليار   »41.49«

تباشر  الستراتيجية  وفقا 

لتحقيق  حاليا  تنفيذها 

االقتصادي  التنويع  خطة 

وهي أبرز ركائز رؤية قطر الوطنية »2030«. 

للصناعات  الوطنية  قطر  استراتيجية  رصدت  حيث 

وزارة  تنفيذها  على  تشرف  التي   »2030« التحويلية 

اإلجمالية  القيمة  بلوغ  هدف  والصناعة  التجارة 

مستوى  الصناعة  قطاع  وتطوير  توسعة  الستثمارات 

إنشاء  مع  دوالر(  مليار   27.5( قطري  ريال  مليار   »100«

نمو  تحقيق  واستهداف  جديدة  مصانع   »410« من  أكثر 

مع  سنويا   »%  4.5« بنسبة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في 

توفير »77« ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام »2030«.

كتب          سعيد حبيب 

»0.1 %« معدل البطالة 
في قطر .. األقل عالميا 

الصناعة 
توفر »77« 
ألف فرصة 

عمل جديدة

جرائـم 
تتواصــل

صبري: مدننا على فوهة بركان

غزة- قنا- شنت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، فجر 

أمس، سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع 

غزة.. وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية أن طائرات 

االحتالل أطلقت نحو »15« صاروخًا على موقع في مخيم 

المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بالكامل 

وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات مجاورة له.

وندد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى 

المبارك بالعدوان اإلسرائيلي المستمر على مخيم 

جنين والقدس المحتلة وكافة المدن الفلسطينية، 

ولم يستبعد محاولة الحكومة اإلسرائيلية اليمينية 

المتطرفة السيطرة على المسجد األقصى.

وأكد الشيخ صبري في تصريحات خاصة لوكالة 

األنباء القطرية أن كل التهديدات للشعب الفلسطيني 

ال تضعف من موقفه، مشددا على أن المدن 

الفلسطينية تجلس على فوهة بركان، وأن الضغط 

يولد االنفجار، محمال االحتالل المسؤولية الكاملة عن 

أي أحداث قادمة.

تصرف دنيء مستفز
أساتذة شريعة ينددون باستهداف المصحف

وعلماء  الشريعة  أساتذة  من  عدد  استنكر 

المصحف  من  نسخ  إحراق  ظاهرة  الدين، 

الغربية،  العواصم  من  عدد  في  الشريف 

مشيرين إلى أن األمر ال يعني إحراق صفحات 

وأوراق، وال يعني إحراق كتاب كأّي كتاب، بل 

الفاضلة،  واألخالق  العليا  القيم  إحراق  يعني 

فمن أقدم على هذا التصرف الدنيء المستفز 

فردا كان أو منظمة أو دولة أراد أن يحرق ضمير 

أمة عريضة حية بأكملها. 

$ على  وشددوا في تصريحات خاصة لـ 

االعتداء  يجرم  أممي  تشريع  إيجاد  ضرورة 

العالم،  شعوب  عند  والمقدسات  الرموز  على 

الشعوب  وتتعايش  السالم  يعم  حتى 

التصرفات  هذه  أن  إلى  الفتين  باحترام، 

وإنكار  غضبة  تستوجب  الشنيعة  الدنيئة 

الحرمات  يعظم  من  وكل  المسلمين،  كل 

والمقدسات.

تحقيق      أكرم الفرجابي

استمرار التسجيل 
بـ »قطر للعلوم«

آخر موعد »9« فبراير

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  أكدت 

للعلوم  قطر  بمدرسة  اإللكتروني  التسجيل  استمرار 

الثانوية للبنين، وذلك للدفعة الخامسة  والتكنولوجيا 

لطالب الصف التاسع للعام األكاديمي المقبل »-2023  

فبراير   »9« التسجيل  عملية  غلق  إلى  الفتة   ،»2024
المقبل.

كتب          محمد الجعبري

السياحة تنعش الصرافة
ارتفاع التدفقات الواردة بالموسم البحري 

رصد مسؤولون في شركات صرافة محلية 

سوق  في  المعامالت  حجم  في  انتعاشا 

تدفقات  زيادة  وقع  على  المحلي  الصرافة 

السياحة  موسم  خالل  الواردة  السياحة 

البحرية.

الرئيس  المعضادي،  جمعة  السيد  وقال 

الصرافة،  ألعمال  الدار  لشركة  التنفيذي 

إن شركات الصرافة المحلية تقوم بتوفير 

منوها  للراغبين،  األجنبية  العمالت  جميع 

عن  فضال  وتعامالته  السوق  استقرار  إلى 

سيولته الصلبة والوفيرة.

وأكد السيد محمد الزعابي، مدير الشؤون 

بشركة  الحكومية  والعالقات  اإلدارية 

الصرافة  شركات  أن  للصرافة،  الخليج 

شهدت حركة قوية في معامالتها«. 

وفرة في 

السيولة 

وإقبال على 

شراء الريال

 كتب      عوض التوم 

تأهيل الطالب للقيادة
عبر برنامج »التميز األكاديمي« 

يسعى برنامج التميز األكاديمي بعمادة الدراسات 

العامة إلى توفير البيئة التعليمية األنسب للطلبة 

المتميزين والطموحين، وذلك من خالل مدهم بمهارات 

مختلفة تمكنهم من بعض السمات، كالقيادة 

والتعلم مدى الحياة واإللمام بالتطورات التكنولوجية 

واالقتصادية.

وألجل أن يحقق البرنامج أهدافه المنوطة، فقد ُأِعدت 

باقة من الوحدات الدراسية المميزة، وفقا لمتطلبات 

العصر وتحدياته؛ بغرض تأهيل الطلبة لالندماج في 

سوق العمل.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال األستاذ الدكتور 

إبراهيم الكعبي عميد الدراسات العامة: »إن برنامج 

التميز األكاديمي من البرامج المهمة في عمادة الدراسات 

العامة والتي تعزز استراتيجية جامعة قطر للتميز في 

التعليم لتحقيق رؤية الجامعة ورؤية دولة قطر، مشيرا 

إلى أن برنامج التميز األكاديمي بحلته الجديدة يركز 

على االبتكار وربط المجتمع المحلي والعالمي واستثمار 

طاقات الشباب من خالل طرح أساليب جديدة في 

التعليم تتوافق مع متطلبات برامج التميز العالمية. 

كتب                 محمد أبوحجر

توفير البيئة 
األنسب 

للمتميزين 
والطموحين

استثمار 
طاقات 
الشباب 
المختلفة

الدوحة- قنا- توج سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 

الفائزين في األشواط  القطرية،  األولمبية  اللجنة  رئيس 

ختام  في  والزمول  الحيل  سن  لمنافسات  الختامية 

على  األصيلة  العربية  الهجن  لسباق  السنوي  المهرجان 

سيف صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 

الشيحانية  بميدان  أمس  مساء  أقيمت  التي  ثاني،  آل 

لدول  التعاون  مجلس  دول  من  كبيرة  مشاركة  وسط 

الخليج العربية.

الستة  األشواط  في  الفائزين  بتتويج  سعادته  وقام 

والزمول  الحيل  سن  لمنافسات  الختامية  الرئيسية 

الفضية،  الرموز  على  القبائل  أبناء  لهجن  عامة(  )أشواط 

خليل  عبدالهادي  السيد  الفضي  بالسيف  توج  حيث 

شوط  بلقب  فوزها  بعد  »فيفا«  الهجن  مالك  الشهواني 

الحيل »مفتوح«.

السيد  من:  كال  الفضيتين  بالشلفتين  سعادته  وتوج 

عبدالهادي خليل الشهواني مالك الهجن »مصيونة« بعد 

فوزها بلقب شوط الحيل »عمانيات«، والسيد زايد محمد 

شوط  لقب  حصدها  إثر  »بيان«  الهجن  مالك  المنصوري 

الحيل »إنتاج«.

من  كال  الفضية  الثالثة  بالخناجر  سعادته  توج  كما 

الزمول  شوطي  في  الفائز  غدير،  راشد  محمد  السيد 

»مفتوح« والزمول »عمانيات« بواسطة كل من »المهندس« 

الهجن  مالك  العذبة  حمد  علي  والسيد  تواليا،  و»البدع« 

»هتاش« بعد إحرازه لقب شوط الزمول »إنتاج«.

مهرجان األمير الوالد للهجن

الشيخ جوعان يتوج الفائزين
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تعاون مروري 
بين قطر واإلمارات

دولة  بين  المشترك  التعاون  إطار  في 

المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  قطر 

عقد  المروري،  الشأن  في  الشقيقة 

المرور  مسؤولي  بين  الثنائي  االجتماع 

يناير  و24   23 يومي  خالل  بالبلدين 

الجاري في فندق المسيلة، حيث باشر 

المعني  اجتماعه  جدول  الفني  الفريق 

المخالفات  ربط  مشروع  بمناقشة 

المرورية.

$ الدوحة

قام بها مسؤولو المرور لمركز حمد لإلصابات

زيارة مصابي الحوادث المرورية

راضي  محمد  الدكتور  العميد  زار 

الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية 

باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 

المرورية  الحوادث  مصابي  أمس 

بمركز حمد لإلصابات رافقه عدد من 

الضباط بهدف تقديم الدعم المعنوي 

لهم، باإلضافة إلى الهدايا التذكارية.

محمد  الدكتور  العميد  وقال 

التوعية  إدارة  مدير  الهاجري  راضي 

المرورية إن اإلدارة تواصل العمل عن 

حمد  مركز  في  شركائها  مع  كثب 

الوعي  زيادة  أجل  من  لإلصابات؛ 

سالمة  على  للحفاظ  الجمهور  لدى 

بدولة  الطرق  مستخدمي  جميع 

قطر، ويجري في الوقت الحالي وضع 

الالزمة  واالستراتيجيات  الخطط 

مستخدمي  سالمة  على  للحفاظ 

بينهم  ومن  ضعفا،  األكثر  الطرق 

والمشاة  النارية  الدراجات  سائقو 

الحوادث  أعداد  تزايد  مع  خاصة 

المرورية بين تلك الفئات والتي ينتج 

عنها إصابات بالغة.

حمد  برنامج  يلتزم  بالذكر  جدير 

لمركز  التابع  اإلصابات  من  للوقاية 

بالعمل  والحوادث  لإلصابات  حمد 

التي  اإلصابات  حدوث  من  الحد  على 

على  سلبا  تؤثر  والتي  منعها  يمكن 

القطري،  المجتمع  شرائح  مختلف 

واإلرشادات  التوصيات  وتقديم 

مجال  في  علميا  والمثبتة  المدروسة 

أفراد  حماية  شأنها  من  التي  السالمة 

المجتمع ووقايتهم من اإلصابة.

وحذر أخصائيون بمركز حمد للوقاية 

من اإلصابات من استمرار ارتفاع أعداد 

النارية  الدراجات  سائقي  إصابات 

بنفس  للتوصيل  المخصصة 

الوتيرة الحالية.

$ الدوحة

هطول أمطار الخير على البالد.. األرصاد الجوية:

انخفاض مستمر لدرجات الحرارة

للطيران  العامة  الهيئة  وأهابت 

الجوية(  األرصاد  )إدارة  المدني 

األنشطة  كافة  تجنب  بضرورة 

أن  المتوقع  من  حيث  البحرية، 

الشمالية  الرياح  نشاط  يتزامن 

عقدة   35 من  ألكثر  الشرقية 

من  ألعلى  األمواج  وارتفاع  أحيانًا 

العالي  المد  حدوث  مع  قدما   12
من  الشواطئ  مختلف  على 

البالد.

إن  الجوية  األرصاد  إدارة  وقالت 

تم  تراكمية  أمطار  كمية  أعلى 

تسجيلها أمس الخميس كانت 

في راس لفان 52.5 ملم.

نشرتها  التي  األرقام  وبحسب 

إدارة األرصاد عبر حسابها بموقع 

كما  الجمعة،  أمس  تويتر، 

إلى  الجوية  االرصاد  إدارة  أشارت 

درجات  في  انخفاض  حدوث 

أمس  مساء  من  بدءا  الحرارة 

وازدياد االحساس بالبرودة حتى 

تأثير  بسبب  ذلك  االثنين،  يوم 

على  الغربية  الشمالية  الرياح 

ما  العظمى  تتراوح  حيث  البالد، 

والصغرى  نهارًا  م( 
ْ
 22  -  18( بين 

مختلف  على  لياًل  م( 
ْ

 15-10(

المناطق وتكون أقل من ذلك على 

المناطق الجنوبية والخارجية.

جاهزية فرق الطوارئ
غرفة  استقبلت  مواز  سياق  وفي 

بمركز  الرئيسية  العمليات 

البلدية  بوزارة  الموحد  االتصال 

المتعلقة  الجمهور  بالغات   ،»184«

تحويلها  وجرى  األمطار،  بمياه 

األمطار  طوارئ  غرف  إلى  مباشرة 

معها  للتعامل  بالبلديات  الفرعية 

التنسيق  يجرى  كما  الفور،  على 

تنظيم  بشأن  األمنية  الجهات  مع 

لتسهيل  المرورية،  الحركة 

مياه  تجمعات  سحب  عملية 

مع  التنسيق  وكذلك  األمطار، 

بشأن  بالبلديات  الحدائق  أقسام 

سقوطها  يتم  أشجار  أي  إزالة 

بسبب الرياح واألمطار، والتنسيق 

مع إدارة النظافة العامة، لتنظيف 

سحب  بعد  الطرق  جميع 

تجمعات المياه منها. 

ممثلة  البلدية  وزارة  وأكدت   

لطوارئ  المشتركة  باللجنة 

المسبقة  جاهزيتها  األمطار 

من  األمطار،  هطول  مع  للتعامل 

االستعدادات  جميع  اتخاذ  خالل 

والمعدات  العمل  فرق  وتوفير 

تجمعات  لسحب  الالزمة  واآلليات 

الدولة  مناطق  مختلف  من  المياه 

أوال بأول وعلى مدار الساعة.

شهدت الدوحة 
ومناطق متفرقة في 

البالد هطول أمطارالخير 
أمس، والتي كانت 

أحيانًا رعدية على 
بعض المناطق، حيث 
كانت األمطار متفرقة 

ومتفاوتة الغزارة ورعدية 
على بعص المناطق، 

وصاحبها رياٌح قوية 
هبوطية، وذلك وسط 
أجواء غائمة جزئيا مع 
تزايد كميات السحب.

$ الدوحة

فرق الطوارئ تسحب تجمعات األمطار من الشوارع

خالل خطبة الجمعة بجامع 

المساس بالقرآن إهانة لألمة جميعااإلمام.. د. ثقيل الشمري:
ساير  ثقيل  د.  الشيخ  فضيلة  قال 

الجمعة  خطبة  خالل  الشمري 

بن  محمد  اإلمام  بجامع  ألقاها  التي 

والزلل  الخطأ  ُكتب  لقد  عبدالوهاب: 

البشر تجاه ربهم  والخلل على  والهفوة 

أن  ذلك  الله،  عصمه  من  إال  وجل  عز 

النقص  على  جبلت  البشرية  األنفس 

من  مسلم  صحيح  ففي  والتقصير، 

قال  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  حديث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم »والذي 

الله  لذهب  تذنبوا  لم  لو  بيده  نفسي 

فيستغفرون  يذنبون  بقوم  ولجاء  بكم 

اإلنسان  لهم«، هذه طبيعة  الله فيغفر 

على  مجبولة  أنها  البشرية  والنفس 

الذنب  كان  ولما  والتقصير،  النقص 

البشري  النقص  لوازم  من  والخطأ 

وتعالى  سبحانه  الله  فضل  من  كان 

لهم  شرع  أن  بعباده  ورحمته  وحكمته 

ذنوبهم،  عن  بها  يكفر  ما  األعمال  من 

أخلصوا  إذا  سيئاتهم  عن  بها  ويتجاوز 

به  يشركوا  ولم  وحده  وجل  عز  لله 

شيئا، ألن الله ال يغفر أن يشرك به »إن 

الله ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 

ذلك لمن يشاء«.

الذنوب  مكفرات  أن  الخطيب  وأوضح   

وتعالى  سبحانه  الله  جعلها  كثيرة، 

في  المؤمن  العبد  يسلكها  أسبابا 

هذه  ومن  وجل  عز  الله  إلى  الطريق 

»وتوبوا  الصادقة  التوبة  المكفرات 

لعلكم  المؤمنون  أيها  جميعا  الله  إلى 

الذي  »وهو  تعالى  ويقول  تفلحون«، 

عن  ويعفو  عباده  عن  التوبة  يقبل 

يا  »قل  سبحانه  ويقول  السيئات«، 

ال  أنفسهم  على  أسرفوا  الذين  عبادي 

يغفر  الله  إن  الله  رحمة  من  تقنطوا 

الذنوب  الذنوب جميعا«، ومن مكفرات 

صلى  النبي  يقول  الوضوء،  الله  عباد 

الله عليه وسلم »أال أدلكم على ما يمحو 

الدرجات؟  به  ويرفع  الخطايا  به  الله 

إسباغ  قال:  الله‹  رسول  يا  بلى  قالوا 

الوضوء  إسباغ  المكاره«  على  الوضوء 

الذي  الغسل  األعضاء،  غسل  أي 

غير  منها  أجزاء  يجعل  وال  يعممها 

مغسولة، إسباغ الوضوء على المكاره، 

ألسباب  اإلنسان  يكرهها  التي  والمكاره 

إما لشدة برد أو لشدة حر أو لمرض أو 

لعجز أو أي سبب من األسباب، »إسباغ 

الخطى  وكثرة  المكاره  على  الوضوء 

بعد  الصالة  وانتظار  المساجد  إلى 

الرباط«،  فذلكم  الرباط  فذلكم  الصالة 

عثمان  حديث  من  الصحيحين  وفي 

بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ يوما 

ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه 

قال  ثم  هذا  وضوئي  نحو  توضأ  وسلم 

»من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 

أو  نفسه  فيهما  يحدث  ال  لله  ركعتين 

من  تقدم  ما  له  غفر  فيهما  يسهو  ال  قال 

ذنبه«، وفي الحديث اآلخر يقول صلى 

الله عليه وسلم »من أحسن الوضوء ثم 

أتى إلى الجمعة واستمع وأنصت غفر 

ثالثة  وزيادة  الجمعة  وبين  بينه  ما  له 

أيام«، كل ذلك من فضل الله عز وجل 

الذين  العابدين  المؤمنين  عباده  على 

طلبا  وتعالى  سبحانه  الله  يقصدون 

للعفو والمغفرة.

وأضاف الخطيب: ومن مكفرات الذنوب 

عباد الله االستغفار »ومن يعمل سوءا 

يجد  الله  يستغفر  ثم  نفسه  يظلم  أو 

»وما  تعالى  ويقول  رحيما«،  غفورا  الله 

كان  وما  فيهم  وأنت  ليعذبهم  الله  كان 

ويقول  يستغفرون«،  وهم  معذبهم  الله 

أو  فاحشة  فعلوا  إذا  »والذين  سبحانه 

فاستغفروا  الله  ذكروا  أنفسهم  ظلموا 

ولم  الله  إال  الذنوب  يغفر  ومن  لذنوبهم 

يعلمون«،  وهم  فعلوا  ما  على  يصروا 

وفي الحديث اآلخر قال النبي صلى الله 

عليه وسلم »أذنب عبد ذنبا فقال يا رب 

عز  الله  فيقول  لي  فاغفره  ذنبا  أذنبت 

وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 

ثم  لعبدي،  غفرت  قد  بالذنب  ويأخذ 

فاغفره  آخر  ذنبا  أذنبت  رب  يا  يقول 

عبدي  علم  قد  تعالى  الله  فيقول  لي، 

بالذنب  ويأخذ  الذنب  يغفر  ربا  له  ان 

ما  عبدي  فليفعل  لعبدي  غفرت  قد 

شاء«، قالها في الثالثة أو الرابعة، وفي 

سبحانه  الله  يقول  القدسي  الحديث 

تخطئون  إنكم  عبادي  »يا  وتعالى 

بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا 

فاستغفروني أغفر لكم«.

أن  الشمري  ثقيل  د.  الشيخ  وذكر 

فعل  كذلك  الذنوب،  مكفرات  من 

يفعلها  الصالحات  واألعمال  الحسنات 

عز  الله  وجه  ابتغاء  المؤمن  العبد 

»وأقم  ذنوبه،  عنه  الله  فيمحو  وجل 

الليل  من  وزلفا  النهار  طرفي  الصالة 

ذلك  السيئات  يذهبن  الحسنات  إن 

ذكرى للذاكرين«.

مكفرات  من  أن  الى  الخطيب  ولفت 

عليه  الله  صلى  النبي  شفاعة  الذنوب 

والسالم  الصالة  عليه  النبي  وسلم، 

عظمى،  شفاعة  له  بأمته  الرحيم 

وشفاعته يوم القيامة، يقول صلى الله 

عليه وسلم »شفاعتي ألهل الكبائر من 

وتعالى  سبحانه  الله  نسأل  أمتي«، 

عليه  الله  صلى  أتباعه  من  يجعلنا  أن 

والسائرين  له  المحبين  ومن  وسلم 

على نهجه.

وأوضح د. ثقيل الشمري أن كتاب الله 

الذي حفظه الله سبحانه وتعالى فيه 

من األحكام وفيه من المواعظ وفيه من 

الخالد  األمة  هذه  كتاب  هو  القصص، 

عليها،  ومن  األرض  الله  يرث  أن  إلى 

إهانته  أو  الله  بكتاب  المساس  وإن 

الدين  من  يخرج  فإنه  مسلم  فعله  إذا 

والملة، فكيف إذا فعله كافر من الكفار؟ 

بفعله  جميعا،  األمة  هذه  يحتقر  فإنه 

فإهانة  إهانته،  أو  تمزيقه  أو  بحرقه 

كتاب الله هو إهانة لهذه األمة جميعا.

ذلك  يفعلون  الغرب  أهل  كان  وإذا   

الرأي؛  بحرية  أو  الكلمة  حرية  بدعوى 

في  الواضح  التناقض  من  ذلك  فإن 

فإنه  وسلوكهم  وأفعالهم  أقوالهم 

وما  أفواههم  من  البغضاء  بدت  قد 

أنهم  يظهرون  أكبر،  صدورهم  تخفي 

الحرية  أو  الديمقراطية  أو  بالعلمانية 

أو هذه األسماء التي يدعونها ويزعمونها 

فإنه  المسلك،  بهذا  اإلسالم  فيهينون 

في  تقف  أن  جميعا  األمة  على  ينبغي 

وجه هؤالء، ومسؤولية الحكام والعلماء 

ذلك  بعد  ثم  المسؤوليات،  أولى  هي 

لنصرة  الشعوب،  مسؤولية  تأتي 

التعامل  وعدم  عنه  والدفاع  الله  كتاب 

أنها قضايا  مع مثل هذه الحوادث على 

من  وجل  عز  الله  كتاب  هذا  عابرة، 

وأهان  مؤمن  فرد  كل  أهان  فقد  اهانه 

مهما  األمة  أشخاص  من  شخص  كل 

اآلخر  األمر  وألوانهم،  ألسنتهم  اختلفت 

تزال  ال  التي  االعتداءات  أن  الله  عباد 

تتوالى على أهل فلسطين، وعلى بيت 

المقدس وعلى المرابطين فيه بحاجة 

تنسى  وال  بالدعاء  ولو  معهم  نقف  ألن 

سبحانه  الله  نسأل  القضية،  هذه 

وتعالى أن ينصر عباده المجاهدين.

االستغفار والوضوء والشفاعة من مكفرات الذنوب

$ الدوحة

في طهران

قطر تدين بشدة 
هجوما على سفارة أذربيجان

دولة  أعربت  قنا-  الدوحة- 

واستنكارها  إدانتها  عن  قطر 

الذي  للهجوم  الشديدين 

جمهورية  سفارة  استهدف 

العاصمة  في  أذربيجان 

اإليرانية طهران، وأدى إلى مقتل 

مدير األمن في السفارة وسقوط 

جرحى.

في  الخارجية،  وزارة  وجددت 

قطر  دولة  موقف  أمس،  بيان 

الثابت الرافض للعنف واإلرهاب 

كانت  مهما  اإلجرامية،  واألعمال 

الدوافع واألسباب.

دولة  تعازي  عن  الوزارة،  وعبرت 

وتمنياتها  الضحية،  لذوي  قطر 

للجرحى بالشفاء العاجل.
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دور  في  القرآن  تحفيظ  وأسهم 

عبر  انتشرت  التي  الكتاتيب 

في  التاريخّية  الحقب  مختلف 

في  العربي  الوطن  أنحاء  شّتى 

العربي  الطفل  وعي  صياغة 

اللغوّي مبّكًرا، ومن ثّم كان لها دور 

الُبعد  تشكيل  في  األهّمّية  بالغ 

الثقافي واإلنساني في الشخصّية 

العربّية. 

الدكتورة  توّضح  السياق  هذا  في 

آيات  حفظ  أثر  الدجاني  بسمة 

القرآن الكريم منذ الصغر في بناء 

الفصحى  العربّية  اللغة  أسس 

في  شّك  »ال  قائلة:  األطفال  لدى 

باإلضافة  القرآنّية  النصوص  أّن 

خاّصة  أهّمّية  لها  روحانّيتها  إلى 

العربّية  اللغة  استخدام  في 

في  تالوتها  إتقان  وإّن  ألُفصحى، 

الحروف  لفظ  ُيجّود  مبّكرة  ِسّن 

تمييز  على  األذَن  وُيعّود  والكلمات، 

سياقات  واستخدام  اللغة  قواعد 

لغوّية متقنة، كما أّنه ُيساعد في 

تطوير مهارات الخطابة«.

أساسّية  الحفظ  »مهارة  أضافت: 

وِبناء  المعلومات  لتخزين 

ذات  للذاكرة  وخاّصة  الذاكرِة، 

قدرات  ولألطفال  الطويل،  المدى 

يقّدم  ما  اكتساب  في  كبيرة 

إليهم في المراحل العمرّية األولى، 

االستفادة  ُنحسن  أن  فُيمكننا 

ا 
ًّ

ومنهجي ا 
ًّ

تربوي القدرات  هذه  من 

من  لهم  األخالقّية  األسس  بتقديم 

وإشغال  أساسي،  كمصدر  القرآن 

يتناسب  ما  بحفظ  الدماغ  خاليا 

وإدماجهم  العمرّية،  المرحلة  مع 

األصوات  بين  التمييز  بمتعة 

المعاني  وإدراك  المتشابهة، 

من  المستفادة  والدروس  السهلة 

التي  الحكايات  وِعبر  القصص 

منها  فيتعّلم  الذهن،  في  ترسخ 

أن  بعد  األطفال  لينطلق  النشء؛ 

من  وافًرا  رصيًدا  أذهانهم  في  يبنوا 

تكوين  إلى  الفصيحة  الكلمات 

بهم  الخاّصة  وتعابيرهم  ُجملهم 

والتحّدث بلغة سليمة رفيعة.

إلى  التعليم  مسؤولّية  انتقال  مع 

التعليم  وتحّول  المركزّية،  الدولة 

متأّثرة  وخاّصة  عاّمة  مدارس  إلى 

وتطّور  مختلفة،  تعليمّية  بنماذج 

واالجتماعّية  السياسّية  األحوال 

العشرين،  القرن  منتصف  منذ 

بشكل  الكتاتيب  دور  تراجع 

بواسطة  ُتدار  كانت  والتي  كبير، 

وكانت  المحّلّية،  المجتمعات 

ومع  بالمساجد.  مقترنة  باألحرى 

الدجاني  الدكتورة  تعتقد  ذلك، 

أطفال  تثقيف  في  االستمرار  أن 

هو  الكريم  القرآن  خالل  من  اليوم 

خالله  من  ليتعّرفوا  ضروري  أمر 

العربّية  والثقافة  التاريخ  على 

تطبيقه  يمكن  ما  وهو  واإلسالمّية، 

بما يتماشى مع متطّلبات األجيال 

رياض  مرحلة  في  الجديدة 

يمّدنا  فكما  فتقول:  األطفال. 

بمعرفة  الكريمة  اآليات  حفظ 

شريعتنا وتهيئتنا لضبط اللسان 

تربية  في  يساعدنا  فإّنه  والنطق، 

ما  لهم  بتقديمنا  ا، 
ًّ

أخالقي أطفالنا 

يناسبهم، ليعرفوا تدريجًيا ما لهم 

السلوكّيات  وتنضبط  عليهم،  وما 

شيئا فشيًئا في التعامل لتحقيق 

المصلحة العاّمة للمجتمع.

علينا  واجب  كذلك  وأردفت: 

الثقافي  الُبعدين  لتشكيل 

واإلنساني في شخصّياِت أطفالنا 

الغنّية  حضارتنا  ثقافة  تقديم 

التي  البطوالت  حكايات  خالل  من 

خياالتهم  وُتعمل  األطفال  تجذب 

عّباس  عن  فيسمعون  الواسعة، 

على  يتخّيلونه  وقد  فرناس  بن 

ويعيشون  »سوبرمان«...  شاكلة 

ابن  ُمغامرات  مع  سياحّية  أجواء 

ا في بداية 
ًّ

بّطوطة الذي انطلق شاب

ليجوب  ُعمره  من  العشرينات 

مع  ويتعارف  الواسعة  الله  أراضي 

شعوب الثقافات.

استقبلتهم المدرسة.. واألعداد قابلة للزيادة

»200« طلب لاللتحاق بـ »قطر للتكنولوجيا«

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم 

العالي، استمرار التسجيل اإللكتروني 

والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  بمدرسة 

للدفعة  وذلك  للبنين،  الثانوية 

للعام  التاسع  الصف  لطالب  الخامسة 

الفتة   ،2024  /2023 المقبل  األكاديمي 

فبراير   9 التسجيل  عملية  غلق  إلى 

المقبل 2023.

إقبال  يوجد  أنه  الوزارة،  وأوضحت 

الحكومية  المدارس  طالب  من  كبير 

بالمدرسة،  لاللتحاق  والخاصة 

فتح  منذ  المدرسة  سجلت  حيث 

طلب   200 من  أكثر  التسجيل  باب 

ان  إلى  مشيرة  المدرسة،  في  للقبول 

المدرسة تستهدف العام الحالي قبول 

تبدأ  حيث  التاسع،  للصف  طالبا   60
باب  غلق  عقب  المقابالت  إجراء  عملية 

التسجيل مباشرة.

القبول  شروط  من  أنه  الوزارة  وبينت 

والمقابالت  لالختبارات  الطالب  اجتياز 

التي تقوم بها المدرسة، وذلك بحصوله 

مواد  اختبارات  في  فوق  فما   %  80 على 

اإلنجليزية  واللغة  والعلوم  الرياضيات 

يجتاز  وأن  المدرسة،  تنظمها  التي 

كما  الشخصية،  المقابلة  الطالب 

الطالب  يكون  أن  الشروط  تستمل 

قطري الجنسية، وأن يكون آخر تقرير 

أكاديمي له ال يقل عن 80 %.

السيد  أكد  الشخصية  المقابلة  وعن 

المدرسة  العمادي مدير  محمد مندني 

في وقت سابق، أن المقابلة الشخصية 

ان  المدرسة  اقتناع  في  أهميتها  تبرز 

أو  الطب  لدراسة  سيتوجه  الطالب 

التخرج  بعد  التكنولوجيا  أو  الهندسة 

محدودية  إلى  مشيرًا  المدرسة،  من 

األعداد المقبولة والتي تقدر بـ60 مقعدا 

دراسية  صفوف  أربعة  على  مقسمة 

15 طالبا فقط، حيث ترغب  لكل صف 

الدراسة  بهذه  يستفيد  ان  المدرسة 

هذه  دراسة  في  الراغبون  الطالب 

ستنعكس  والتي  المحددة،  المجاالت 

العلمية  المجاالت  تلك  إثراء  على 

أبناء  من  الوطنية  الكوادر  من  بالدولة 

هذا الوطن.

للعلوم  قطر  مدرسة  مدير  وأشار 

من  الكبير  اإلقبال  إلى  والتكنولوجيا 

بالمدرسة،  للدراسة  للتقدم  الطلالب 

حيث تقدم العام الماضي أكثر من 430 

سواء  الدولة  مدارس  جميع  من  طالبا 

طالبا   60 قبول  تم  خاصة،  أو  حكومية 

الطالب  اجتياز  أهمية  إلى  الفتًا  فقط، 

المشاريع  في  المهارية  لالختبارات 

يقتصر  حيث  والتقنية،  العلمية 

بالمدرسة  لاللتحاق  الطالب  قبول 

وضمن  فقط  التاسع  الصف  على 

قبول  يمكن  القانونية،  السن  حدود 

الجغرافي  النطاق  خارج  من  الطلبة 

شروط  عليهم  تنطبق  ممن  للمدرسة 

الطلبة  حصول  والتسجيل،  القبول 

الخاصة  المدارس  من  المسجلين 

خارج  المدارس  من  أو  الدولة  داخل 

الدولة على إفادة معادلة شهاداتهم قبل 

االلتحاق بالمدرسة.

الطالب  قبول  لعملية  وبالنسبة 

الحكومية  المدارس  من  المحولين 

أنه  إلى  الوزارة  أشارت  فقد  والخاصة، 

يمكن قبول أو نقل الطلبة إلى المدرسة 

التالية  التعليمية  المراحل  من  أي  في 

)من العاشر إلى الثاني عشر(، ال يمكن 

تسجيل أي طالب في المدرسة أو نقله 

أو  الشروط  عليه  تنطبق  ال  ممن  إليها 

القبول  الختبارات  يخضع  لم  ممن 

الجغرافي  النطاق  داخل  من  سواء 

للمدرسة أو من خارجه.

الطلبة  حصول  الوزارة  تشترط  كما 

المنتقلين من المدارس الخاصة داخل 

الدولة أو من المدارس خارج الدولة على 

االلتحاق  قبل  شهاداتهم  معادلة  إفادة 

الطلبة  بتحويل  يسمح  بالمدرسة، 

والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  مدرسة  من 

المدارس  إلى  للبنين  الثانوية 

الخاصة  المدارس  إلى  أو  الحكومية 

في الدولة في أي مرحلة تعليمية ودون 

الذي  الدراسي  المستوى  على  التأثير 

وذلك وفق سياسة  الطالب،  به  يلتحق 

بها  المعمول  االنتقال  ومواعيد  االنتقال 

في المدارس الحكومية، على أن تتولى 

معادلة  مسؤولية  الطلبة  تقييم  إدارة 

المستوى  وتحديد  الطالب  شهادة 

الذي  التعليمي  والمسار  الدراسي 

يمكنه االلتحاق به في تلك المدارس.

للعلوم  قطر  مدرسة  وتعمل 

على  للبنين،  الثانوية  والتكنولوجيا 

على  قائم  تكاملي  تعليمي  منهج  تبني 

والتكنولوجيا،  )العلوم،  مواد  تدريس 

بصورة  والرياضيات(  والهندسة، 

المنهج  هذا  يعرف  حيث  تكاملية، 

 STEM Education باسم  عالميًا 

األربع في  المواد  ويتمحور حول دراسة 

تصميمها  يتم  منهجية  وأطر  سياقات 

الحاجة  دون  التعليم،  من  النوع  لهذا 

لتدريسها بشكل مستقل عن بعضها 

ينتج  مما  منفصلة،  مواد  في  البعض 

وحداثة  والفهم،  المعرفة  في  عمق  عنه 

وإبداع في التصميم واالبتكار. وتتجلى 

من  الطلبة  تمكين  في  المدرسة  رؤية 

والعشرين،  الحادي  القرن  مهارات 

بناء  في  الفاعلة  للمساهمة  وإعدادهم 

المعرفة  على  القائم  الوطنّي  االقتصاد 

والتطور العلمي والتكنولوجي.

والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  ومدرسة 

تطوير  إلى  تهدف  ثانوية  مدرسة  هي 

جيل من المبتكرين في مجاالت العلوم 

والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 

الطالب  المدرسة  وتقبل  قطر،  بدولة 

دولة  أنحاء  جميع  من  والطالبات 

دراسية  صفوف  في  وتجمعهم  قطر 

األكاديمية  وتستهدف  مشتركة. 

بمجاالت  الشغوفين  الطالب  اجتذاب 

العلوم والتكنولوجيا ويسعون لاللتحاق 

بأفضل الجامعات وبدء مسيرة مهنية 

في عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات.

إتقان التالوة ُيساعد في تطوير مهارات الخطابة

الدجــاني: للكتاتيـــب أثــر عبـــر التاريـــخ في تنشــــئة أجيـــال تمتلــــك مهــــارات لغويــــة

غلق باب التسجيل اإللكتروني »9« فبراير المقبل

»80 %« في اختبارات الرياضيات والعلوم واللغة اإلنجليزية أبرز الشروط

المقابالت بعد انتهاء التسجيل وتستهدف »60« طالبا فقط

محمد الجعبري كتب

{ د. بسمة الدجاني

حفظ القرآن
م العربّية

ّ
ل تعل

ّ
ُيسه

لدى األطفال والنشء.. خبيرة بمؤّسسة قطر:

 أكدت الدكتورة بسمة الدجاني، أستاذة اللغة العربّية وثقافتها بكّلّية 
الدراسات اإلسالمّية في جامعة حمد بن خليفة أن للكتاتيب أثرا عبر 

التاريخ في تنشئة أجيال تمتلك مهارات لغوية، ويمكن للتعليم 
الحديث إعادة إحيائها بما يتناسب مع متطّلبات العصر..
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العدوان على القرآن

خاصة  تصريحات  في  وشددوا 

تفعيل  ضرورة  على   »$« لـ 

يعتدي  الذي  يجرم  أممي  تشريع 

على الرموز والمقدسات عند شعوب 

العالم، حتى يعم السالم وتتعايش 

أن  إلى  الفتين  باحترام،  الشعوب 

الشنيعة  الدنيئة  التصرفات  هذه 

إال  المسلمين  نحن  تزيدنا  ال 

العزيز،  ربنا  بكتاب  أقوى  تمسكا 

ودعوة  ألحكامه،  أكثر  وتطبيقا 

بحكمة وحنكة أكثر في نشره بين 

العالمين. 

غضبة المسلمين 
للهيئة  العام  األمين  يقول  بداية 

واإلصالح،  للحقوق  الشرعية 

محمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة 

لدى  يوجد  ال  إبراهيم:  يسري 

كالم  من  أعز  وال  أقدس  المسلمين 

رب العالمين، وهو القرآن العظيم، 

والعدوان  الكريم  القرآن  وإهانة 

لكان  مسلم  من  صدر  لو  عليه 

المسلمين،  بإجماع  مرتدا  كافرا 

من  القرآن  على  بالعدوان  واإلعالن 

غضبة  يستوجب  المسلمين  غير 

من  وكل  المسلمين،  كل  وإنكار 

يعظم الحرمات والمقدسات. 

دول  روجت  لما  فضيلته  وقال 

ببرامج  ودعمت  لإللحاد  عربية 

القرآن  على  التعدي  إعالمية 

انتقاص  على  وعملوا  والسنة، 

كثير  وسكت  واألئمة،  الصحابة 

ذلك؛  عن  للعلم  المنسوبين  من 

للدول  ممهدا  الطريق  أصبح  فقد 

ومتطرفيها  ومالحدتها  الغربية 

وتمزيقه  الكريم،  القرآن  إلهانة 

وتحريقه، بعد التعدي على جناب 

النبي صلى الله عليه وسلم. 

للهيئة  العام  األمين  وطالب 

واإلصالح  للحقوق  الشرعية 

لدول  االقتصادية  بالمقاطعة 

الغرب الوالغة في انتهاك الحرمات 

كما  المقدسات  على  والتعدي 

يردعهم،  فهو  ويضعفهم؛  يضرهم 

بعدم  يفهمونها  بطريقة  ويقنعهم 

الوضيعة،  األساليب  هذه  جدوى 

إرادة  يقوي  فإنه  الوقت  نفس  في 

وانتماء أهل اإلسالم لدينهم، ويعيد 

من  موقفهم  بوحدة  وحدتهم  إليهم 

مقدساتهم. 

إيذاء المشاعر 
المساعد  العميد  يقول  جهته  من 

بكلية  العليا  والدراسات  للبحث 

الشريعة والدراسات اإلسالمية في 

جامعة قطر، أ.د. محمد المجالي، 

إن ظاهرة التجرؤ على إيذاء مشاعر 

قصير  فيلم  عنها  عبر  المسلمين، 

عن  سنوات  قبل  ألمانيا  في  أنتج 

النمو  نسبة  قلة  خطورة  مدى 

الغرب عموما، بينما  السكاني في 

زيادة نسبة النمو عند المسلمين، 

عن  عموما  الغرب  إلعراض  وذلك 

االجتماعية،  المسؤولية  تحمل 

على  فاإلقبال  األسرة،  تحديدا 

فبدون  حصل  وإن  قليل،  الزواج 

فقليل،  اإلنجاب  تم  وإن  إنجاب، 

نجد  اآلخر  الجانب  في  بينما 

الغربيين  من  اإلسالم  على  إقباال 

اإلنجاب  ومعدل  أنفسهم، 

الطبيعي، والهجرة، فهذه من أكثر 

التوازن  اختالل  في  الغرب  يقلق  ما 

اإلسالم  بتمدد  المنذر  السكاني، 

وال  تحديدا،  النصرانية  وتقلص 

المساجد  زيادة  من  ذلك  على  أدل 

اإلسالمية،  المظاهر  وانتشار 

إلى  الكنائس  من  كثير  وتحول 

مساجد، فالقوم ارتضوا العلمانية 

في  إال  دينهم  عن  أبعدتهم  التي 

المناسبات التقليدية.

أضفنا  إذا  المجالي:  أ.د.  وقال 

صنعه  وما  اإلعالم  عامل  ذلك  إلى 

والمسلمين،  لإلسالم  تشويه  من 

ولصق صفة اإلرهاب به، األمر الذي 

ألجله شنت حروب على المسلمين 

في أكثر من بلد، فهذا أّجج مشاعر 

اإلسالم  من  الخوف  تجاه  الغرب 

من  باإلسالموفوبيا،  يسمى  فيما 

المتعصبين،  بعض  تجرأ  هنا 

المتطرف  اليمين  من  تحديدا 

إلى  اإلساءة  على  الدول  تلك  في 

المسلمين، تارة عن طريق تشويه 

صورة النبي صلى الله عليه وسلم، 

بحرق  التحدي  طريق  عن  وأخرى 

المسلمين  الذي هو كتاب  القرآن، 

تشريعاتهم،  ومصدر  ومرجعيتهم 

اإلسالم  ضد  أنهم  واضح  تحد  في 

يشكل  التي  والهجرة  وقضاياه 

المسلمون غالبية فيها، وإذا أضفنا 

إلى ذلك تاريخ الصراع بين األديان، 

إحياء  هناك  يكون  أن  يبعد  فال 

هذا  عند  سيما  الخالف،  لجذور 

اليمين المتطرف.

للبحث  المساعد  العميد  ونوه 

الشريعة  بكلية  العليا  والدراسات 

جامعة  في  اإلسالمية  والدراسات 

قطر إلى أنه ال يريد أن يهمل سببا 

للسويد  بالنسبة  آنيا  سياسيا 

لالنضمام  النية  حيث  تحديدا، 

إلى حلف النيتو، ومعارضة تركيا 

األمور  بعض  تسوية  بعد  إال  لذلك 

جرأ  الذي  األمر  الدولتين،  بين 

على  اإلقدام  على  األفراد  بعض 

حيث  المصحف،  إحراق  خطوة 

يتباهى الغرب بالحرية المفتوحة 

وال  الفطرة،  مناقضة  في  حتى 

ضابطة  تشريعات  فيها  توجد 

له  فيما  األشخاص  لتصرفات 

عالقة بالدين تحديدا، واألمر ليس 

فبعضهم  اإلسالم،  على  مقتصرا 

أمم  عند  مقدسة  رموز  إلى  يسيء 

من  فيه  بد  ال  أمر  وهذا  مختلفة، 

يعتدي  الذي  يجرم  أممي  تشريع 

عند  والمقدسات  الرموز  على 

السالم  يعم  حتى  العالم،  شعوب 

وتتعايش الشعوب باحترام.

حالة اإلفالس
صالح  أ.د.  يؤكد  ناحيته  ومن 

الفقه  قسم  رئيس  الزنكي،  قادر 

في  الشريعة  بكلية  وأصوله 

جامعة قطر، إن إحراق المصحف 

إحراق صفحات  ال يعني  الشريف 

وأوراق، وال يعني إحراق كتاب كأّي 

القيم  إحراق  يعني  بل  كتاب، 

فمن  الفاضلة،  واألخالق  العليا 

الدنيء  التصرف  هذا  على  أقدم 

منظمة  أو  كان  فردا  المستفز 

أمة  ضمير  يحرق  أن  أراد  دولة  أو 

صغيرها  بأكملها  حية  عريضة 

وكبيرها، رجالها ونسائها، إحراقه 

حالة  يعيش  الفاعل  أن  يعني 

اإلفالس الشامل اإلفالس األخالقي، 

واإلفالس  التشريعي،  واإلفالس 

الفكري.

التراجع  يعني  كما  وأضاف: 

الروحي  واالنهزام  القهقري، 

القرآن  هذا  أثر  أمام  والنفسي 

النفوس  في  وتأثيره  العظيم 

اإلحراق  فهذا  عليه،  الناس  وإقبال 

التعاليم  على  شعواء  حربا  غدا 

واألحكام والعقائد والحقائق الواردة 

الخالد،  العظيم  الكتاب  هذا  في 

الكتاب  ذلك  هو  العظيم  فالقرآن 

منيعا  وحصنا  عائقا  وقف  الذي 

اإلنسان  بكرامة  هؤالء  تالعب  أمام 

الشعارات  وكشف  واحترامه، 

عن  والطنانة  الرنانة  الزائفة 

المعتقد،  واحترام  الحرية 

الضمير  أيقظ  قد  أيضا  وهو 

الفضيلة،  وأوجب عليهم  البشري، 

واالحتالل  االعتداء  عليهم  وحرم 

رفضها،  على  وحثهم  واالغتصاب، 

الظالمين،  مقاومة  عليهم  وأوجب 

الشذوذ  وحرم  ومنع  والمحتلين، 

الجنسي واألخالقي، كما حرم نهب 

وسلب  وأقواتهم،  الشعوب  ثروات 

التعليمات  هذه  فهل  حقوقهم، 

المنصفة  الحقة  والتشريعات 

العادلة هي التي أزعجتكم وصدت 

مخططاتكم الشيطانية فأخذتكم 

التخلص منها  وأردتم  باإلثم  العزة 

من  كمثل  ومثلكم  جنوني،  بفعل 

الشمس  شعاع  يطفئ  أن  يريد 

والتاريخ  وخسر.  خاب  لقد  بفيه، 

للعالم  أكد  والواقع  والتجارب 

التصرفات  هذه  بأن  مرة  غير 

الدنيئة الشنيعة ال تزيدنا -نحن 

أقوى  تمسكا  إال  المسلمين- 

بكتاب ربنا العزيز، وتطبيقا أكثر 

وحنكة  بحكمة  ودعوة  ألحكامه، 

أكثر في نشره بين العالمين. 

ازدواجية المعايير
السالم  عبد  الدكتور  يرى  وبدوره 

أبو سمحة، عضو هيئة التدريس 

قطر،  جامعة  في  الشريعة  بكلية 

في  الشريف  المصحف  إحراق  أن 

يعبر  الغربية،  العواصم  من  عدد 

عالم  في  المعايير  ازدواجية  عن 

هذا  واإلعتدال  اإلنصاف  عنه  غاب 

ويسمح  يأذن  الذي  الغربي  العالم 

تحت إطار الحريات بكل فعل شاذ 

ويخالف  اإلنسان  فطرة  يخالف 

عليها  الناس  فطر  التي  الله  فطرة 

للبشر،  الطبيعي  النمو  ويخالف 

المزعومة  الحرية  هذه  أن  مؤكدا 

الدينية  بالمقدسات  تمس  بدأت 

إيمانا  من  الناس  يعتقده  وما 

صادقا بكتبه السماوية. 

حالة  إن  سمحة  أبو  د.  وأوضح 

حالة  الشريف  المصحف  إحراق 

كتاب  أي  حرق  كحال  منكرة 

مقدس ال نقبله ألي دين آخر، كما 

ولكتاب  الحنيف  لديننا  نقبله  ال 

مبينا  وتعالى،  سبحانه  ربنا 

حوارا  تنشئ  ال  الحالة  هذه  أن 

حوارا  تنشئ  وال  الحضارات  بين 

تبادال  تنشئ  وال  الشعوب  بين 

من  حالة  في  والعيش  للثقافات 

السلم العالمي والسلم اإلنساني، 

التطرف  من  حالة  أنها  إلى  الفتا 

اليمين  صعود  عن  ناتجة  والغلو، 

الذي  األمر  أوروبا،  في  المتطرف 

إنساني  حضاري  صراع  إلى  يقود 

المختلفة  الصعد  في  آثاره  نرى 

من العالم. 

وأشار عضو هيئة التدريس بكلية 

إلى  قطر،  جامعة  في  الشريعة 

لن  الشريف  المصحف  إحراق  إن 

المحفوظ  ربنا  كتاب  في  يؤثر 

تكفل  وتعالى  سبحانه  فالله 

بحفظه، بل هذا سيزيد من إصرار 

كتاب  على  للحفاظ  المسلمين 

الصدور  ربنا سبحانه وتعالى في 

فهذا  والفعل،  العمل  في  وحفظه 

إطار  عن  يخرج  كتاب  الكتاب 

البشر  عمل  عن  ويخرج  البشرية 

سبحانه  الله  كتاب  يكون  أن  إلى 

من  الباطل  يأتيه  ال  الذي  وتعالى 

بين يديه وال من خلفه، هذه الحالة 

من  مزيد  في  نستثمرها  أن  علينا 

وكتاب  ديننا  عن  والنشر  الدعوة 

والتمسك  وتعالى  سبحانه  ربنا 

المصطفى  حبيبنا  وبسنة  به 

صلى الله عليه وسلم.

{ أ.د. صالح الزنكي { أ.د. محمد المجالي { د. محمد يسري إبراهيم { د. عبد السالم أبو سمحة

أساتذة شريعة وعلماء 

دين يكشفون لـ»$« 

األسباب وطرق العالج

أ.د. المجالي: 
ال بد من 

تفعيل تشريع 
أممي يجرم 

االعتداء

أ.د. الزنكي: 
يعبر عن 

حالة اإلفالس 
التي يعيشها 

الفاعل

استنكر عدد من أساتذة الشريعة وعلماء الدين، 
ظاهرة إحراق المصحف الشريف في عدد من 

العواصم الغربية، مشيرين إلى أن األمر ال يعني 
إحراق صفحات وأوراق، وال يعني إحراق كتاب 

كأّي كتاب، بل يعني إحراق القيم العليا واألخالق 
الفاضلة، فمن أقدم على هذا التصرف الدنيء 

المستفز فردا كان أو منظمة أو دولة أراد أن 
يحرق ضمير أمة عريضة حية بأكملها. 

أكرم الفرجابي تحقيق

د. إبراهيم: يستوجب غضبة 
وإنكار كل المسلمين

د. أبو سمحة: ازدواجية المعايير 
في عالم غاب عنه اإلنصاف



أهدافه  البرنامج  يحقق  أن  وألجل 

من  باقة  أعدت  فقد  المنوطة؛ 

وفقا  المميزة،  الدراسية  الوحدات 

وتحدياته؛  العصر  لمتطلبات 

في  لالندماج  الطلبة  تأهيل  بغرض 

سوق العمل.

االكاديمي  التميز  برنامج  وينخرط 

الوطني  المجلس  في  عضوا  بوصفه 

وقد  االكاديمي،  للتميز  االميركي 

الخطة  انطالقة   2021 ربيع  شهد 

للربنامج؛  الجديدة  الدراسية 

العالمية  للتحديات  استجابة 

في  واالبتكار  التميز  لقيم  وتحقيقا 

الجامعة. 

قال  المناسبة،  بهذه  له  تصريح  وفي 

الكعبي  إبراهيم  الدكتور  االستاذ 

برنامج  »إن  العامة:  الدراسات  عميد 

المهمة  البرامج  من  االكاديمي  التميز 

والتي  العامة  الدراسات  عمادة  في 

قطر  جامعة  استراتيجية  تعزز 

رؤية  لتحقيق  التعليم  في  للتميز 

الجامعة ورؤية دولة قطر، مشيرا إلى 

بحلته  االكاديمي  التميز  برنامج  أن 

وربط  االبتكار  على  يركز  الجديدة 

المجتمع المحلي والعالمي واستثمار 

طرح  خالل  من  الشباب  طاقات 

تتوافق  التعليم  في  جديدة  أساليب 

التميزالعالمية  برامج  متطلبات  مع 

خريجي  سمات  لغرس  مهمة  وهي 

على  وتشجيعهم  قطر  جامعة 

ليصبحوا  المجتمع؛  في  االنخراط 

قيادة  على  وقادرين  فاعلين  مواطنين 

دفة التنمية االجتماعية واالقتصادية 

دولة قطر. 

أن  إبراهيم:  الدكتور  وأضاف 

هذا  على  كبيرة  آماال  تضع  الجامعة 

من  منتقاة  عينة  لتخريج  البرنامج 

القرن  بمهارات  متسلحين  الطلبة 

لفخور  وإنني  والعشرين،  الحادي 

لدينا  التدريس  هيئة  بأعضاء 

لتقديم  الدؤوب  لسعيهم  وموظفينا؛ 

وتوجيه  تعليمية  تجربة  أفضل 

الفرص  من  العديد  وإتاحة  مميز 

الجامعة. لمجتمع 

يسري  الدكتور  أشار  وبدوره، 

التميز  برنامج  مدير  المرزوقي، 

االكاديمي إلى أن البرنامج ال يقتصر 

بل  االكاديمي  الجانب  على  فقط 

في  الفعلي  االنغماس  عليه  يضفي 

والتي  ملموسة  تعليمية  تجارب 

شكل  على  االحيان  بعض  في  تكون 

فنية  وورشات  ميدانية  زيارات 

وفكرية خارج الحرم الجامعي.

التميز  برنامج  يطمح  وأضاف: 

تعليميا  نموذجا  يكون  أن  االكاديمي 

جامعة  في  للتآلف  ومحفزا  مميزا 

االكاديمية  برامجه  نوعية  عبر  قطر 

يعد  التي  التحفيزية  ومبادراته 

قادة  ليكونوا  خاللها  من  الطلبة 

البرنامج  أن  إلى  مشيرا  المستقبل، 

المتميزين  الطلبة  تزويد  إلى  يهدف 

ومتعدد  ثري  اكاديمي  بمسار 

ثرية  اكاديمية  بتجربة  االهتمامات 

وشاملة لتخصصات عدة تعتمد في 

األساس على التعلم الذاتي والتركيز 

في  النوعية  المهارات  تطوير  على 

مجال البحث والتجريب. 

مساحات  يوفر  البرنامج  ان  وأكد 

يكونوا  أن  من  تمكنهم  للطلبة 

استثنائية  أفكار  وأصحاب  رائدين 

النشط  التعلم  على  التركيز  عبر 

التفاعلي.

على  الجامعة  عملت  بالذكر  جدير 

الجديدة  الدراسية  الخطة  تطوير 

لتتضمن مقرر مقدمة في التميز الذي 

وتعليم  تعلم  أسس  للطلبة  يمهد 

التميز األكاديمي ثم ينطلق في رحلة 

بشكل  تقدم  دراسية  وحدات   8 مع 

التفكير  مثل  تطبيقي  عملي  مرن 

التصميمي وريادة األعمال والقيادة في 

األساتذة  وخبرات  المتغيرات  عصر 

متعدد  العلمي  البحث  منهجيات  في 

التخصصات.

العربية  باللغة  المواد  هذه  وتقدم 

سياسة  وفق  اإلنجليزية  واللغة 

تعزيز  على  وتحرص  قطر  جامعة 

على  الواعي  واالنفتاح  والهوية  القيم 

العالم.

البرنامج  هذا  قطر  جامعة  وتقدم 

مجانا للطلبة باإلضافة لربط الطلبة 

توفر  متخصصة  وجهات  بمؤسسات 

لالبتكار  وتؤهلهم  تدريبية  فرصا 

مجتمعاتهم  وتنمية  المجتمعي 

وبالرغم من انطالقة الخطة الدراسية 

حديثا إال أنها شهدت إقباال غير مسبوق 

من الطلبة حيث يتم اختيار ما يقرب 

الطلبة  100 طالب فقط من مئات  من 

بالتسجيل  والمهتمين  المرشحين 

بالبرنامج حيث ان البرنامج يشترط 

متبقية  دراسية  فصول   6 عدد 

االلتحاق  ليستطيع  تخرجه  على 

من  واستفادة  الدراسية  بالوحدات 

الطالب  أن  كما  المقدمة،  الفرص 

 %  90 معدل  على  يحصل  ان  يجب 

كان  لو  العامة  الثانوية  في  فأعلى 

معدل  أو  بالجامعة  االلتحاق  حديث 

3.3 لو كان مقيدًا من قبل وله معدل 
دراسي.

لطلبة  مميزة  فرصة  هذه  أن  شك  وال 

دخولهم  عند  العامة  الثانوية 

الجامعة الكتشاف شغفهم وتحقيق 

على  يحصل  لم  لو  حتى  طموحاتهم 

قبول في الكلية التي رغب بها كخيار 

األكاديمي  التميز  فبرنامج  اول، 

لتوظيف  بديلة  ذهبية  فرصة  يقدم 

طلبة  تضم  حيث  التعلم  مجتمعات 

لهم  وتقدم  التخصصات  جميع  من 

موضوعات حديثة بطرق مبتكرة.

الفصل  هذا  البرنامج  شهد  كما 

مختلفة  جهات  من  وتعاون  شراكات 

للتوجيه  قطر  مركز  يقدم  حيث 

خصيصا  صمم  برنامجا  المهني 

المهني  الوعي  إلدارة  البرنامج  لطلبة 

والمهنية  المالية  ثقافتهم  وتعزيز 

االبتكار،  باإلضافة لشراكة مع مقهى 

شركة  القطرية،  المرأة  ورابطة 

إطالق  في  تربية  مركز  إطالق، 

رياديي  مع  التميز  لقاءات  سلسلة 

تبث  القطري  المجتمع  في  أعمال 

الطلبة  ويطرح  انستغرام  خالل  من 

الضيف  على  اسئلتهم  والجمهور 

ويكتبوا  مساهماتهم  على  ليتعرفوا 

تقريرا حول ذلك.

التميز  برنامج  ويسعى  هذا 

التميز  ثقافة  لنشر  األكاديمي 

المحلي  المجتمع  وربط  واالبتكار 

الشباب  طاقات  واستثمار  والعالمي 

في  جديدة  أساليب  طرح  خالل  من 

برامج  متطلبات  مع  تتوافق  التعليم 

التميز حول العالم.

واعد  جيل  إعداد  إلى  يهدف  كما 

مسلحين  المتميزين  الطلبة  من 

احتياجات  تناسب  عصرية  بمهارات 

فالخطة  والعالمية.  المحلية  السوق 

مقارنة  إعدادها  تم  الجديدة 

في  االكاديمي  التميز  برامج  بخطط 

الجامعات العالمية المرموقة. 

صارمة  شروطا  الجامعة  تضع  وكما 

فان  االكاديمي  التميز  طلبة  الختيار 

الختيار  صارمة  شروطا  أيضا  هناك 

التدريس  هيئة  أعضاء  أفضل 

من  سواء  البرنامج  في  للتدريس 

داخل الجامعة أو خارجها.
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عبر »التميز األكاديمي« بالجامعة.. مسؤولو البرنامج:

تأهيل الطالب ليكونوا قادة الغد

{ إحدى الندوات التعريفية بالبرنامج { إبراهيم الكعبي

توفير البيئة التعليمية 
األنسب للمتميزين 

والطموحين

شروط صارمة 
الختيار طلبة التميز 

األكاديمي

يسعى برنامج التميز االكاديمي بعمادة الدراسات العامة إلى توفير البيئة 
التعليمية االنسب للطلبة المتميزين والطموحين؛ وذلك من خالل مدهم 

بمهارات مختلفة تمكنهم من بعض السمات، كالقيادة والتعلم مدى الحياة 
واإللمام بالتطورات التكنولوجية واالقتصادية.

كتب            محمد أبوحجر

د. الكعبي: 
الحلة الجديدة 
تركز على 
استثمار 
طاقات 
الشباب

المرزوقي: 
تزويد 

المتميزين 
بمسار أكاديمي 
ثري ومتعدد 

االهتمامات

باقة من 
الوحدات 
الدراسية 

لتأهيل الطلبة 
لسوق العمل

تنظمه الدوحة للدراسات.. األربعاء 

»38« جهة عمل تشارك في المعرض المهني
في  الطالب  شؤون  إدارة  تستعد 

العليا  للدراسات  الدوحة  معهد 

المهني  المعرض  فعاليات  لتنظيم 

يوم  وذلك  السادسة،  نسخته  في 

فبراير  شباط/    1 الموافق  األربعاء 

عمل  جهة   38 بمشاركة   ،2023
التعليم،  كقطاع  وخاصة  حكومية 

إلى  إضافة  واألعمال،  المال  وقطاع 

قطاع الصحافة واإلعالم، والخدمات، 

وغيرها من قطاعات العمل الحيوية 

في الدولة.

الذي  المهني،  المعرض  ويتيح 

للدراسات  الدوحة  معهد  في  سيقام 

لطلبة  مناسبة  فرصة  العليا، 

التعرف  من  المعهد  وخريجي 

المهنية  الشواغر  وأبرز  أهم  على 

القطري،  العمل  سوق  يقّدمها  التي 

الممكنة،  الخيارات  واستكشاف 

فرص  على  اطالعهم  على  عالوة 

التدريب التي تتوافق مع طموحاتهم 

المستقبلية،  الوظيفية  وتوجهاتهم 

واعدة  مهنية  فرص  وتقديم 

ومتنوعة. 

السيدة  قالت  المناسبة،  وبهذه 

إرشاد  أخصائي  شبارو  علياء 

في  للطالب  مهارات  وتطوير  مهني 

بأن  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد 

تنفيذه  المزمع  المهني  المعرض 

يعّد أحد أهم الفعاليات التي تقّدمها 

إلدارة  التابع  المهني  اإلرشاد  خدمة 

المعرض  يعتبر  إذ  الطلبة،  شؤون 

سنوًيا  تقليًدا  السادسة  بنسخته 

التواصل بين  من أجل ربط جسور 

في  الفاعلة  والمؤسسات  الطلبة 

المعلومة  على  والحصول  قطر  دولة 

المؤسسة،  مصدر  من  الصحيحة 

للشواغر  الذاتية  السير  وتقديم 

المشاركة  المؤسسات  في  المعلنة 

باإلضافة  هذا  مباشر،  بشكل 

مؤسسات  مع  اللقاء  سهولة  إلى 

مما  واحد؛  يوم  في  عدة  وشركاء 

يوفر فرصة لالطالع على مستجدات 

القطري،  العمل  سوق  وتوجهات 

وأبرز  أهم  على  التعرف  وبالتالي 

والمعايير  الشاغرة  المهنية  الفرص 

المطلوبة في هذا السوق.

{ معهد الدوحة

{ المعرض المهني أرشيفية
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حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  قام 

في  الفائزين  بتكريم  أمس،  ثاني،  آل 

للصقور  الدولي  قطر  مهرجان  بطوالت 

عشرة  الرابعة  نسخته  في  والصيد 

)مرمي 2023(. وذلك في موقع المهرجان 

بصبخة مرمي بسيلين.

البطوالت  ختام  عقب  التكريم  وجاء 

نهائي  بإجراء  أمس  الميدانية 

للمشاركين  التحدي  هدد  بطولة 

والرابعة،  الثالثة  المجموعتين  في 

لنهائي  الكبرى  بالجائزة  فاز  حيث 

هدد التحدي فريق الظفرة من اإلمارات 

بسيارة  وفاز  القرعة،  طريق  عن 

لكزس، فيما فاز بالجائزة نفسها عن 

أم  فريق  والثانية  األولى  المجموعتين 

الفائزين  بين  القرعة  بواسطة  الزبار 

في النهائي.

هدد  لبطولة  النهائي  في  توج  كما 

الذهبي،  فريق  من  كل  التحدي 

محمد مشعل العطية، فريق الظفرة، 

علي  المري،  الله  جار  عبدالرحمن 

وعبدالهادي  الكواري،  الجهام  أحمد 

حمد الهدوان، بجائزة مالية قدرها 100 

في  صيدهم  نظير  إضافية  ريال  ألف 

النهائي.

تتويج الفائزين

حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  وقام 

بتتويج  المهرجان،  راعي  ثاني،  آل 

مرمي  مهرجان  بطوالت  في  الفائزين 

يناير  من  األول  في  انطلقت  التي 

)السبت(  اليوم  وتختتم  الجاري، 

القاعة رقم  المزاين في  بإجراء بطولة 

الثقافي  للحي  العامة  بالمؤسسة   12
»كتارا«.

راس  برنامج  السادة  تكريم  تم  كما 

ومثله  االجتماعي،  للتواصل  لفان 

الحميدي،  شاهين  بن  سعد  السيد 

دعم  في  المتميزة  لمساهمتهم  وذلك 

ورعاية  قطر  دولة  في  الصقارة  تراث 

بطولة راس لفان للصقور خالل األعوام 

2019 و2020 و2021 و2022.
وتوج خالل الحفل الفائزون في بطولة 

ريال  ألف   100 بمبلغ  التحدي  هدد 

بالترتيب وهم: محمد راشد العذبي، 

أم  فريق  )صقران(،  المجد  فريق 

سيارة  إلى  باإلضافة  صقور   3( الزبار 

الدوسري،  عبدالهادي  فهد  لكزس(، 

محمد  صقور،  بثالثة  الغربية  فريق 

العذبة،  سعيد  حمد  العذبة،  علي 

باإلضافة  صقور   4( الذهبي  الفريق 

النهائي(، مبارك عبدالله  الفوز في  إلى 

الهاجري،  راشد  ذيب  المعضادي، 

محمد  عبدالله  المهندي،  حمد  تميم 

الكواري، صالح راشد المري، غانم حمد 

محمد  الكعبي،  سعيد  الرميحي. 

علي  عبدالله  العذبة،  عبدالرحمن 

الله  جار  عبدالرحمن  المري،  البحيح 

المري، حمد خميس عيسى الكعبي، 

جبر محمد جبر النعيمي، زايد محمد 

محمد  الكعبي،  مرشد  فهد  الهاجري، 

علي  عامر  العذبي،  خجيم  حمد 

صقور(،   3( مسيمير  فريق  الهاجري، 

فريق  العتيبي،  زايد  عبدالله  زايد  ثم 

فريق  المري،  سالم  حمد  الغربية، 

عبدالله  خليفة  )صقران(،  المشغار 

الخاطر،  محمد  راشد  النعيمي، 

الحارث سعيد النعيمي، سالم راشد 

القوز، أحمد عبدالعزيز المسند، فريق 

القمة، ثم سالم نخيرات العامري،علي 

إبراهيم  سعود  القاشوطي،  مبارك 

النصر، ظافر خالد الدوسري، برغش 

مشعل  محمد  النعيمي،  محمد 

الفهيدة،  سعيد  عبدالهادي  العطية، 

أحمد  علي  المنصوري،  سيف  هادي 

الخاطر،  عبدالله  أحمد  الكواري، 

عبدالهادي  الحنيتم،  سعيد  محمد 

فوزه  إلى  باإلضافة  الهدوان  حمد  بن 

الهيفي  عبدالله  سلمان   ، النهائي  في 

حنزاب  جابر  ومحمد  الكويت،  من 

المري،  جارالله  جابر  )صقران(، 

عبدالله  ناصر  محمد  أحمد  الشيخ 

من  المزروعي،  أحمد  غدير  ثاني،  آل 

المسلم،  جبر  سيف  االمارات،  دولة 

الهاجري، حمد محمد  خليفة سلطان 

الخالدي، فيصل عبدالعزيز الخاطر، 

محمد علي العذبة الشيخ حمد ناصر 

آل ثاني وفريق الغربية، أحمد عبدالله 

الكعبي،  سعيد  صالح  المهندي، 

سعيد  هادي  حنزاب،  جابر  محمد 

عبدالله  محمد  الشيخ  المنصوري، 

فالح آل ثاني، عامر ناصر النعيمي، ثم 

عبدالله مسند المسند.

هدد التحدي

التحدي  هدد  بطولة  في  والفائزون 

أيضا: فريق الغربية بـ 3 صقور وفريق 

المجد  وفريق  واحد  بصقر  القمة 

بصقرين  المشغار  وفريق  بصقرين، 

وفريق  صقور  بثالثة  مسيمير  وفريق 

إلى  باإلضافة  صقور،  بثالثة  الزبار  أم 

سيارة لكزس، وفريق الذهبي بأربعة 

صقور، باإلضافة إلى الفوز في النهائي 

بصقرين،  اإلمارات  من  الظفرة  وفريق 

باإلضافة إلى الفوز في النهائي وسيارة 

الهدوان،  حمد  وعبدالهادي  لكزس، 

باإلضافة إلى فوزه في النهائي وعبدالله 

فوزه  إلى  باإلضافة  المسند،  مسند 

في النهائي، ثم محمد طالب الحنزاب 

بصقرين.

األول  بالمركز  فاز  الطلع،  بطولة  وفي 

شاهين  السيد  الطلع  بطولة  في 

الثاني  وبالمركز  الدوسري،  سالم 

فيما  شافي،  آل  ناصر  نواف  السيد 

إلى فريق برزان،  الثالث  المركز  ذهب 

بطولة  في  األول  المركز  صاحب  وفاز 

الطلع بسيارة من نوع »جي أكس أر«، 

سيارة  على  الثاني  المركز  وصاحب 

على  والثالث  أكس«،  »جي  نوع  من 

مبلغ مالي قدره 100 ألف ريال.

المتوجون في بطولة »الدعو« ففي  أما 

األول  بالمركز  فتوج  حر(  )قرناس  فئة 

المركز  في  وجاء  الشحانية،  فريق 

نايفة،  بن  عبدالهادي  حمد  الثاني 

محمد  الثالث  المركز  على  وحصل 

خباب النعيمي، وفي فئة فرخ حر فاز 

بالمركز األول خليفة محمد الحنزاب، 

وجاء في المركز الثاني عبدالله سعيد 

المري، ليحصل عبدالله عامر الكعبي 

على المركز الثالث، وفي فئة قرناس 

شاهين فاز بالمركز األول محمد خباب 

فريق  الثاني  وبالمركز  النعيمي، 

عامر  عبدالله  حصل  بينما  لوسيل، 

الكعبي على المركز الثالث.

فئة  في  أيضا  الدعو  بطولة  في  وتوج 

بالمركز  وقرناس(  )فرخ  شاهين  جير 

والثاني  المري  سعيد  عبدالله  األول 

المركز  في  وجاء  الشحانية،  فريق 

جير  فئة  أما  لوسيل،  فريق  الثالث 

الحر )فرخ وقرناس( فقد فاز بالمراكز 

فريق  الترتيب  على  األولى  الثالثة 

الشحانية، فريق لفان فريق لوسيل.

في  األول  المركز  أصحاب  وحصل 

على  محلي(  )دعو  الخمس  الفئات 

جائزة عبارة عن سيارة الند كروزر جي 

على  الثاني  المركز  وأصحاب  اكس، 

حصل  فيما  آب،  بيك  تويوتا  سيارة 

جائزة  على  الثالث  المركز  أصحاب 

مالية قدرها 50 ألف ريال.

بطولة الدعو

توج  الدولي،  الدعو  بطولة  وفي 

قرناس  فئة  في  الثالثة  بالمراكز 

خالد  من  كل  التوالي  على  شاهين 

المري،  جابر  ناصر  الهاملي،  جمعة 

فئة  وفي  المنصوري  محمد  فهد 

فاز  فرخ(،   + )قرناس  بنوعيه  الحر 

الترتيب  على  األولى  الثالثة  بالمراكز 

حمد  العامري،  محمد  حمد  من:  كل 

البلوشي،  علي  محمد  الكندي،  أحمد 

الدعو  جوائز  نفس  على  وحصلوا 

المحلي.

وفي شوط النخبة الدعو، توج السيد 

المملكة  من  المنصوري  محمد  فهد 

األول،  بالمركز      / السعودية  العربية 

من  النعيمي  خباب  محمد  ووالسيد 

    / والسيد  الثاني،  بالمركز  قطر  دولة 

الكويت  دولة  من  العازمي  سعد  فهد 

بالمركز الثالث، وفاز صاحب المركز 

األول بسيارة من نوع »جي أكس أر«، 

سيارة  على  الثاني  المركز  وصاحب 

على  والثالث  أكس«،  »جي  نوع  من 

مبلغ مالي قدره 100 ألف ريال.

السلوقي  سباق  نهائي  في  وتوج 

فريق  والثالث  األول  بالمركزين 

ناصر  الثاني  وبالمركز  الحاشر، 

سعيد المفتاح، ويفوز صاحب المركز 

والثاني  كروزر،  الند  بسيارة  األول 

مالي  مبلغ  والثالث  آب،  بيك  سيارة 

قدره 50 ألف ريال.

وفي بطولة الصقار الواعد، فاز في فئة 

الجبر  محمد  خالد  محمد  كل  التبع 

في  يليه  األول،  بالمركز  النعيمي، 

المركزين الثاني والثالث حسن نواف 

الرابع  المركز  في  وجاء  النعيمي، 

خليفة  ثم  المسلم،  عيسى  محمد 

نواف النعيمي في المركز الخامس.

بالمركز  فاز  فقد  القرموشة  فئة  أما 

وفاز  المناعي،  سالم  عبدالله  األول 

علي  والخامس  الثاني  بالمركزين 

الثالث  وبالمركز  النعيمي،  خالد 

وبالمركز  النعيمي،  منصور  محمد 

الرابع محمد خالد النعيمي.

األوائل على  العشرة  الفائزون  وحصل 

ما مجموعه 88 ألف ريال، منها 25 ألف 

ألفا  و20  األول  المركز  لصاحب  ريال 

للمركز الثاني و15 ألفا للمركز الثالث 

و10 آالف للمركز الرابع و8 آالف للمركز 

الخامس، والفائزون في فئة القرموشة 

لهم نفس جوائز فئة التبع.

الصغير  الصقار  بطولة  في  وفاز 

بالمركز   10 إلى   6 من  العمرية  للفئة 

بطي  الترتيب  على  األولى  العشرة 

عبداللطيف  الكعبي،  محمد  فضل 

خالد  مسند  الحميدي،  ثامر  خالد 

راشد  حمد  راشد  الحميدي،  ثامر 

عبداللطيف  سعد  حمد  البوعينين، 

الدوسري،  تركي  مقرت  المسند، 

مقرن  البوعينين،  راشد  حمد  مبارك 

هجرس مقرن الدوسري، عبدالرحمن 

راشد  الرميحي،  عبدالرحمن  سعود 

سعود عبدالرحمن الرميحي.

ألف   20 بـ  األول  المركز  صاحب  ويفوز 

ريال، والثاني بـ 15 ألف ريال، والثالث بـ 

10 آالف والرابع بـ 8 آالف ريال، والخامس 
بـ 6 آالف ريال، والسادس بـ 5 آالف ريال، 

 4 بـ  العاشر  إلى  السابع  المركز  ومن 

آالف ريال لكل واحد على حدة.

اللجنة العليا

وقال السيد علي بن خاتم المحشادي 

القطرية  القناص  جمعية  رئيس 

ورئيس اللجنة العليا لمهرجان مرمي 

جوعان  الشيخ  سعادة  نشكر   ،2023
بن حمد آل ثاني راعي المهرجان على 

واهتمامه  للمهرجان،  الالمحدود  دعمه 

بهذا التراث وحضوره لتتويج الفائزين 

في بطوالته المختلفة، مقدما التهاني 

بطوالت  مختلف  في  الفائزين  لكافة 

بحظ  أمنياته  مع  مرمي،  مهرجان 

أفضل للجميع في النسخ القادمة من 

المهرجان.

القناص  جمعية  رئيس  وأكد 

نسخته  في  المهرجان  أن  القطرية، 

الذي  النجاح  رسخ  عشرة  الرابعة 

السابقة،  السنوات  مدى  على  حققه 

على  وحضورا  تميزا  أكثر  فكان 

األعداد  حيث  من  المستويات  كافة 

أو  القطريين  من  سواء  المشاركة، 

التعاون  مجلس  دول  في  األشقاء  من 

الدول  من  أو  العربية  الخليج  لدول 

المستوى  عن  فضال  األخرى،  العربية 

مختلف  في  الصقارون  به  ظهر  الذي 

بوضوح  ظهر  حيث  المهرجان  بطوالت 

مدى احترافية المشاركين في الطلع 

أو الدو أو هدد التحدي الذي حقق رقما 

العام  هذا  المتأهلين  عدد  في  قياسيا 

وبلغ النهائي 75 صقارا، وقد سادت روح 

التنافس،  خالل  الجميع  بين  األخوة 

نساهم  أننا  نطمئن  يجعلنا  ما  وهو 

القناص  جمعية  أهداف  تحقيق  في 

هذا  على  المحافظة  في  القطرية 

باعتباره  والخليجي  القطري  الموروث 

إرثا عالميا.

الجمهور  المحشادي  السيد  ودعا 

المهرجان  ختام  متابعة  إلى  للحضور 

مساء  كتارا  في  المزاين  بطولة  مع 

الصقور  أن  إلى  الفتا  السبت،  اليوم 

من  البطولة  هذه  في  المتنافسة 

النادرة والتي تتميز بالجمال  الصقور 

السيد  أوضح  جانبه،  من  األخاذ.. 

المسند  عبداللطيف  بن  محمد 

القناص  جمعية  رئيس  نائب 

مهرجان  رئيس  ونائب  القطرية 

عشرة  الرابعة  النسخة  أن  مرمي، 

للمهرجان كانت متميزة على مختلف 

االستعداد  من  بداية  المستويات 

من  وااللتزام  والمشاركة  والتجهيز 

تعاون  الجميع  أن  مؤكدا  الجميع، 

اللجان  سواء  المهرجان  إنجاح  في 

المنظمة أو المشاركين.

هذه  بنجاح  الجميع  المسند  وهنأ 

بطوالت  في  والفائزين  النسخة 

التوفيق  متمنيًا  المختلفة،  المهرجان 

للجميع في المواسم القادمة.

لسعادة  بشكره  المسند  تقدم  كما 

ثاني،  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

حفل  أن  موضحا  المهرجان،  راعي 

التتويج للفائزين يتم على مرحلتين: 

في ميدان المنافسات بصبخة مرمي 

في  الفائزين  تتويج  ثم  بسيلين، 

بطولة المزاين اليوم )السبت( بكتارا.

كما تقدم الصقارون المتوجون بجوائز 

لسعادة  عشر  الرابع  مرمي  مهرجان 

ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

واهتمامه  والتقدير،  الشكر  بجزيل 

التراث  هذا  بترسيخ  المتواصل 

جهود  وكذلك  المجتمع،  في  األصيل 

واللجنة  القطرية  القناص  جمعية 

أجواء  توفير  على  للمهرجان  المنظمة 

رائعة للمنافسة بين الصقارين الذين 

أتاحت لهم فرصا متساوية.

الفائز  الظفرة  فريق  أعضاء  أحد  وقال 

التحدي  هدد  في  الكبرى  بالجائزة 

مرمي  مهرجان  إن  لكزس(،  )سيارة 

الدولية  المهرجانات  أكثر  من  يعتبر 

تميزا في بطوالته أو ميدانه أو جوائزه، 

المهرجان  على  القائمين  جهود  مثمنا 

مهرجانات  مقدمة  في  دائما  ليكون 

الصقور.

القطرية  القناص  جمعية  وكانت 

)الجمعة(  أمس  صباح  استقبلت 

للحي  العامة  المؤسسة  في  بمقرها 

في  المشاركة  الصقور  كتارا  الثقافي 

بطولة المزاين في الشوط المصاحب 

في بطولة المزاين وهو الحر الوحش 

شهدت  حيث  والجرودي،  األرقط  فئة 

اللجنة إقباال كبيرا، وتقدم هواة اقتناء 

في  الصقور  بأفضل  المزاين  صقور 

انتظار منافسات قوية وحاسمة اليوم 

السبت.

في بطوالت مهرجان مرمي »2023«

الشيخ جوعان يتوج الفائزين
المسند: هذه النسخة كانت متميزة على مختلف المستويات المحشادي: نشكر سعادته على دعمه الالمحدود للمهرجان

تتويج الفائزين في »بطولة المزاين« واختتام المهرجان.. اليوم أجواء رائعة للمنافسة بين الصقارين أتاحت لهم فرصا متساوية

$ سيلين



شعارهم 
»القادم أسوأ«

 داليا الحديدي
كاتبة مصرية

ستضعك الحياة وجًها لوجه مع شخصيات عملية 

تتقن المهنية لكنها مصفرة من اإلنسانية. هؤالء يشهد 

لهم بالمهارة في أداء عملهم، لكنهم يؤدون واجبهم بكراهة 

شديدة، لذا، يتم التحذير من التعامل معهم أو وضعهم 

في أماكن تتطلب تعامالت مع البشر لما يتصفون من 

ضيق ذات القلب.

فلو أن عاماًل ماهًرا في الطبخ عجز عن فهم أهمية تزيين 

أطباقه المقدمة لضيوف المطعم، فمن السفه أن تتيح له 

فرصه إدارة مطعم سياحي، فنظرته العملية ستحصره 

في ضرورة تقديم أصناف غير مكلفة، كونه ال يفهم أن 

الزبون يأتي للمطعم ليس لألكل فحسب، لكن لكي 

يستمتع بوقت مريح ومنظر طيب ما يستدعى وضع 

ميزانية للزهور والمفارش والموسيقى والعرض والخدمة 

واإلبتسامة والمعاملة الممتازة، ألن أهم من الطعام طريقة 

تقديمه.

وبالمثل فأهم من العمل هو ضبط مكمالت العمل والقدرة 

على التعاون البشري وعدم الركون الستسهال االنفعال 

بدعوى الضغوط.

فقد يقدم أحدهم عرضا لمشروعه وهو كاره، ساخط، 

ناقم، ويشعر فريق العمل أنه وحده من تعب واجتهد 

وبذل، في حين يظهر آخر أن المشروع لم يكن لينتهي 

إال لتضافر جهود فريق العامل بأكمله، ثم أنه ال يفقد 

ابتسامته ولو مجهد أثناء العمل.

يعتقد الكثير من الناس وهم يستخدمون أسلوب التذمر 

حتى آخر رمق أن تلك الطريقة هي األكثر حيطة، حيث 

إن »الشكوى رقوة«، كما أنها تفسير لحالة السخط 

الدائم، عدا أنها جالبة للمعاذير وواقية من إضافة المزيد 

من األعباء. لكن يغيب عن وعي المرء أن محيطه يفهم 

تلك األساليب العقيمة المستهلكة والتي تنم عن غباء 

عاطفي منفر في التعاطي اإلنساني.

- قد يدعو أحدهم أسرته لتناول الطعام بفندق، ثم ال 

يكف عن سرد قوائم سخطه عن مستوى الطعام المتدني 

مقارنة بالفاتورة وقد يتمادى ليحذرهم من احتمالية ان 

يكون هناك ضرائب مضافة في المستقبل.

 أمثال هؤالء شعارهم »القادم أسوأ«، فديدنهم الدينار، 

يرمونه مّنة لو احتاج أبناؤهم للنقد فيمنحوهم معه 

النقض والتقريظ، مشفوًعا بقول:

أنا على يقين أنك ستستغل كونك سفيها وغبيا!

 فال يوجد في قاموس هؤالء:»تفضل بني، أنا على يقين 

من حسن تصرفك، وأدعو الله لك أن يقيك شر أصدقاء 

السوء«.

هؤالء مهرة في تغليف هداياهم بقاذورات المّن والسب 

والتأنيب والمعايرة. فما أغبى من ينفق من ماله ثم يجلد 

من ينفق عليه.

أليس األجدى أن يتم التعامل بأناقة آدمية مع البشر؟

أما سمعوا قول الله: »الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 

ا وال أذى لهم أجرهم عند ربهم«،  ثم ال يتبعون ما أنفقوا منًّ

ألم يقل سبحانه: »قول معروف ومغفرة خير من صدقة 

يتبعها أذى والله غني حليم«؟

انهم ال يعانون من الغباء العاطفي، لكنهم ال يؤمنون 

بجدارة العاطفة للدراسة كمادة تحتاج لبذل مجهود 

للنجاح فيها، ففي شريعتهم الدرهم فاتح للعقول والقلوب، 

لذا، فالقريب من الشخصية العملية يعاني األمرين، 

حتى أنه قد يلجأ لصالة استسقاء المودة من قلوب 

القساة منهم وال يأتي الغيث سوى عقب خروجهم على 

المعاش، فموسم الغيث هو خريف العمر حين يذهب 

عنهم المنصب، الصحة، الجاه والمال، ثم ال يتورعون 

عن االستمرار في إشعار محيطهم بالتقصير للمزيد من 

االبتزاز العاطفي.

أن تحرم الفقير مالك وتعطيه من ابتسامتك أفضل من 

أن تستعبده بريالك مقابل سيل من البذاءات اللفظية، 

وأن تعامل أهلك بصنوف الوحشية كذًبا ونقًضا 

للعهود وإساءة، ثم تعيرهم على طعام وملبس ومأوى 

فأنت تدفعهم للهرب من سجنك، واألولى تعلم الذكاء 

االجتماعي والحس العاطفي، ألن أداءك لعملك بأناقة 

يجعل منك إنسانا يحتذى به، أما أن تتوقع أن يستسيغ 

محيطك للقمة مغموسة في قاذورات لسانك، فال وربي، 

لن يستسيغ البشر الحلو السام.

نستقيل.. أم ال !

عندما بدأت عملي الخاص كنت موظفة بدوام كامل في 

الفترة الصباحية، أي لم أكن أتمكن من العمل لعملي 

الخاص بأي شكل حتى العصر، وهذا ما كان يتعارض 

مع الكثير من المهام خصوصًا عندما يكون العمالء جهات 

تعمل في الصباح فقط. 

 كنا نحضر دائمًا جلسات استشارية لتطوير أعمالنا، 

ونصحنا المستشارين باالستقالة، كانوا يصفوننا 

بعدم الجدية. كيف ال نتفرغ لمشروعنا المربح؟ كيف 

سيكبر ووقتنا محدود بهذا الشكل. كنا كمن يضع قدم 

واحدة في المشروع واألخرى خارجه. وهذه نقطة سليمة 

إال اننا لم نكن مستعدين أبدًا بالمخاطرة برواتبنا الثابتة 

المضمونة من أجل عملنا الذي كان يتذبذب بين شهر 

وآخر. لذلك بقينا في وظائفنا في انتظار أن تصبح لدينا 

عقود طويلة األمد متفق عليها مع عدة جهات. بالتالي راتب 

ثابت مضمون، أما ونحن شركة تنتظر أرباحها المتغيرة 

بشكل شهري فان األمر فيه مخاطرة لم نكن مستعدين 

للوقوع فيها.

أنا لست ضد المخاطرة، بالعكس أؤمن بأن األمان المالي 

الذي تجلبه الوظيفة يجعلك أكثر كساًل في العمل 

الخاص، بينما عدم وجود دخل ثابت هو حافز قوي 

لالجتهاد أكثر في البحث عن مشاريع جديدة، إضافة إلى 

ان التفرغ سيجعلك أكثر تركيزًا والتزامًا وأكثر قدرة على 

التطوير. 

لكني ضد ان يعتقد رائد األعمال أن عليه أن يستقيل 

لينجح. وبذلك قد يتخلى عن دخله في وقت وظروف غير 

مناسبين ويقع في ورطة خصوصًا اذا كانت شركته 

جديدة بدون مستثمرين أو رصيد بنكي جيد. 

أخيرًا االجابة على هذا السؤال متغيرة دائمًا حسب نوع 

مشروعك ومرحلتك وحاجاتك وضمان استمرارية دخلك 

فيه. األهم ال تجعل أحدا يمليك ما يجب أن تفعله، قّيم 

وضعك بنفسك وقرر.

 شيماء الهرموزي

دخــل االتجــاه نحــو اقتصــاد دون عملــة 

ورقيــة حيــز التنفيــذ لــدى العديــد 

مــن الــدول المتقدمــة لذلــك ليــس 

مســتبعدا أن يكــون التعامــل النقــدي 

الورقــي شــيئا مــن الماضــي عمــا 

قريــب.

حيــث نجــد بعــض الــدول مثــل 

الهنــد ودول االتحــاد األوربــي قامــت 

بوقــف التعامــل بالفئــات النقديــة 

الورقيــة الكبيــرة؛ للحــد مــن جرائــم 

الفســاد وتجــارة المخــدرات والتهــرب 

الضريبــي.

لذلــك ســنلقي فــي هــذا المقال 

إضــاءة حــول القانون رقم 4 لســنة 

2022 الخــاص بتنظيــم النقــد فــي 
المعامالت مع بيــان الضوابــط الــواردة 

فيــه والفوائــد والمخاطــر المترتبــة 

عليــه وأثــره فــي النهضــة االقتصاديــة 

للــدول التــي تســعى جاهــدة للوصــول 

إلــى قمــم المجــد.

ممــا ال شــك فيــه أن الحــد مــن 

المعامـالت النقديــة الورقيــة لــه 

إيجابيــات وســلبيات، ولكــن الثابــت 

هنــا

هــو أن اإليجابيــات المترتبــة عليــه 

تطغــى علــى ســلبياته األمــر الــذي 

شــجع معظــم دول العالــم المتقــدم 

إدخالــه تشــريعاتها وقوانينهــا  إلــى 

الفوائــد  الداخليــة ويمكــن تلخيــص 

اإليجابيــات فيمــا يأتــي: القضاء 

على جرائم غسل األموال، والقضاء 

على جرائم التهرب الضريبي، 

والحــد مــن جرائــم الســطو علــى 

المحــال التجاريــة لعــدم توافــر 

النقــد، والقضــاء علــى بيــع وشــراء 

المخــدرات  الممنوعــات مثــل 

البنــوك  ونحوهــا، ويســهل علــى 

البنكيــة  البطاقــات  وإلغــاء  تعطيــل 

يســتحيل  ولكــن  المســروقة، 

المســروقة،  الورقيــة  النقــود  اســتعادة 

والحد من جرائم دعم اإلرهاب 

والتبرعات المشبوهة، والحد من 

جرائم الفساد وسرقة المال العام. 

أما السلبيات فتكمن في انتهــاك 

أو فقدانهــا  الخصوصيــة الفرديــة 

بشــكل كامــل ألن أي عمليــة شــراء 

تســجل وترتبــط باسم المســتهلك، 

وكذلك يمكــن أن تصبــح هدفــا 

للهجمــات اإللكترونيــة وهــو مــا قــد 

ينتــج عنهــا مــن فوضــى واضطرابــات، 

والنظــم الرقميــة يمكــن أن تفشــل 

أحيانــا، ولكــن النقــد ال يتعطــل أبــدًا، 

علــى ســبيل المثــال يمكــن أن يــؤدي 

إلــى توقــف  انقطــاع التيــار الكهربائــي 

عمليــات الدفــع اإللكترونيــة فــي حيــن 

يبقــى النقــد متوافــر فــي الجيب فــي 

أي وقــت، وكذلك االحتفــاظ بــاألوراق 

النقديــة أكثــر أمانــا ســيما فــي ظــل 

والحــروب. الكــوارث 

وبإلقــاء نظــرة فاحصــة بيــن 

اإليجابيــات والســلبيات المترتبــة 

علــى أعمــال قانــون الحــد مــن 

التعامــل النقــدي الورقــي والمنفعــة 

العائــدة منــه مــن الناحيــة القانونيــة 

واالقتصاديــة للــدول، يتأكــد بــأن 

اإليجابيــات العائــدة منــه أكثــر مــن 

الســلبيات المترتبــة عليــه وذلــك 

علــى المــدى البعيــد والصالــح العــام 

ســيما وأن التكنولوجيــا أضحــت فــي 

الزمــن الراهــن تســيطر علــى مجمــل 

الحركــة االقتصاديــة بصــورة كبيــرة 

ممــا مــؤداه مســاهمتها بطريقــة فاعلــة 

فــي نهضــة وتطــور الــدول، لذلــك نجــد 

أن هنــاك دوال ســارعت بتطبيــق هــذا 

القانــون كالهنــد وبعــض دول االتحــاد 

األوروبي طبقته

فــي تشــريعاتها الوطنيــة الداخليــة 

للحد من جرائم الفســاد وتجــارة 

المخــدرات والتهــرب الضريبــي 

وهــو عيــن الصــواب لمــا فيــه 

فوائــد اقتصاديــة جمــة تصــب فــي 

مصلحتهــا، ولذلك جاءت المادة 2 من 

القانون رقم 4 لسنة 2022 لتحظــر 

اســتخدام النقــد فــي المعامــالت التي 

يحديهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء 

متــى جــاوزت قيمتهــا خمســين ألــف 

ريــال. ويجــوز بقــرار مــن مجلــس 

الــوزراء، تعديــل النصــاب المنصــوص 

عليــه فــي الفقــرة الســابقة.

وفى الختام وبإلقــاء إضــاءة قانونيــة 

حــول نصــوص »القانــون رقــم 4 لسنة 

2022 بتنظيــم اســتخدام النقــد 
فــي المعامـالت والالئحــة التنفيذيــة 

التابعــة لــه يمكــن الجــزم بالقــول بــأن 

المشــرع القطــري قــد حالفــه التوفيــق 

بإدراجــه لهــذا القانــون ضمــن منظومــة 

القوانيــن الوطنيــة للعمــل بمقتضــاه 

ســيما وأن هــذا القانــون ســيضع 

بصمــة كبيــرة بعجلــة االقتصــاد 

الكلــي لدولــة قطــر الحبيــة وســيدفع 

بهــا لألمــام لتكــون ضمــن مصــاف 

الــدول التــي يشــار إليهــا بالبنــان وأن 

ثمــار هــذا القانــون وفوائــده ســيتم 

حصدهــا.

تنظيم النقد في المعامالت

عيسى السليطي 
عضو مجلس إدارة 

جمعية المحامين

بالشكر 
تدوم النعم

النعم  اليوم عن  نتحدث 

قال  حياتنا  في  العظيمة 

ِنْعَمَت  وا  َتُعدُّ »َوِإن  تعالى 

 اإْلِنَساَن 
َّ

ۗ ِإن ِه اَل ُتْحُصوَها  اللَّ

اٌر« فانظر حولك  َكفَّ َلَظُلوٌم 

أيها اإلنسان تجد نعًما 

ال تعد وال تحصى، ولكن 

اإلنسان دائًما يحتاج لمن 

يذكره بهذه النعم، وأن 

رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - كان يقول: »اللهم، 

لك الحمد غير مكفي وال 

مودع، وال مستغنى عنه 

ربنا« وقال الشافعي - 

رحمه الله -: الحمد لله 

الذي ال يؤدى شكر نعمة من 

إال بنعمة توجب على  نعمه، 

مؤدي ماضي نعمه بأدائها 

نعمة حادثة توجب عليه 

بها.  شكره 

واآلن نذكر بعض األمثلة 

على مر العصور من أباطرة 

العالم فمثاًل فرعون أقصى 

أن يقتنيه  ما استطاع فعله 

من وسائل النقل كان 

عربة كارو يجرها حصان، 

وأنت عندك عربة خاصة، 

أن تركب قطاًرا،  وتستطيع 

وتحجز مقعًدا في طائرة! 

وإمبراطور فارس كان 

بالشموع  قصره  يضيء 

الزيت.. وأنت  وقناديل 

بالكهرباء!  بيتك  تضيء 

الرومان كان يشرب  وقيصر 

إليه  من السقا.. ويحمل 

الماء في القرب، وأنت 

المياه مرشحة من  تشرب 

الماء  إليك  حنفيات ويجري 

في أنابيب! وهارون الرشيد 

موسيقية  فرقة  عنده  كانت 

تعزف له في أوقات لهوه 

وفراغه، وأنت عندك مفاتيح 

الراديو توصلك إلى آالف 

وتحمل  الموسيقية،  الفرق 

والمطرب  المبهج  أذنك  إلى 

والممتع من كل صوت وكل 

فن! واإلمبراطور غليوم كان 

عنده أراجوز.. وأنت عند 

بمليون  يسليك  تليفزيون 

السينما  وعندك  أراجوز، 

والسيزاما! ولويس  سكوب 

الرابع عشر كان عنده 

طباخ يقدم أفخر أصناف 

الفرنسي..  المطبخ 

وأنت تحت بيتك مطعم 

صيني،  ومطعم  فرنسي، 

ومطعم  ألماني،  ومطعم 

محشي،  ومحل  ياباني، 

ومحل كشري، ومسمط، 

ومعلبات،  مخلالت  ومصنع 

ومربات وحلويات! وقارون 

العالم يقول  أغنياء  أغنى 

لنا التاريخ إن كل ثروته 

لم تكن تزيد على مائتين 

بالعملة  الجنيهات  من 

مبلغ  وهو  النحاسية.. 

اآلن  أن تكسبه  تستطيع 

الخليفة  في شهر. وجواري 

تجدهن اآلن معروضات في 

بعشرة  بباريس  بيجال 

شقر  للواحدة..  فرنكات 

وسمر وسود وبيض من 

كل لون أوكازيون.. ومراوح 

ريش النعام التي كان 

يروح بها العبيد على وجه 

الصيف  قيظ  في  الخليفة 

ولهيب آب، عندك اآلن مكانها 

مكيفات هواء تحول بيتك 

إلى جنة بلمسة سحرية 

لزر كهربائي! أنت إمبراطور 

وكل هؤالء األباطرة جرابيع 

ولكن  لك.  بالنسبة  وهالفيت 

أباطرة أغنياء  أننا  يبدو 

جًدا؛ ولهذا فنحن تعساء 

جًدا برغم من النعم التي 

نمرح فيها، فمن عنده 

عربة ال يستمتع بها، وإنما 

ينظر في حسد لمن عنده 

عربتان.. ومن عنده عربتان 

يبكي على حاله، ألن جاره 

يمتلك طائرة.. ومن عنده 

طائرة يكاد يموت من الحقد 

أوناسيس  والغيرة ألن 

النهاية  عنده مطار.. وفي 

لقد أصبحنا أباطرة ولكن ال 

الله.  نشكر 

 د.أشرف حسين

سواحل  كانت  عام،  ثالثمائة  لقرابة 

من  واسعة  وأجزاء  وفرنسا  بريطانيا 

من  متتالية  لهجمات  تتعرض  أوروبا 

وثنية  جرمانية  شعوب  وهم  الفايكنغ، 

تتكون غالبًا من مالحّي السفن، وتجار، 

ومحاربي المناطق اإلسكندنافية، والتي 

والدنمارك  السويد  من  كاًل  تشمل 

والنرويج وآيسلندا حاليًا.

ولقد عرف العالم قوة الفايكنغ وسطوتهم 

وقتلهم  للمدن  وتدميرهم  وجبروتهم 

أن  حتى  للبشر،  واستعبادهم  وأسرهم 

الغرب،  مغول  عليهم  أطلق  قد  البعض 

بالشرق  ألمت  التي  الفظائع  إلى  إشارة 

أثناء هجوم المغول.

وأثناء إحدى تلك الغارات على السواحل 

اإليطالية، حاصر الفايكنغ مدينة تدعى 

أن  إال  أنها روما العاصمة،  لونا معتقدين 

المدينة كانت شديدة التحصين، ولم 

يتمكن المحاصرون من دخولها.

يدعي  قائد  الغزاة  رأس  على  وكان 

بالدخول  اإلذن  طلب  »هاستين«، 

الديانة  إلى  والتعرف  المدينة،  إلى 

بذلك،  القساوسة  له  فأذن  المسيحية، 

الزمن،  من  فترة  المدينة  في  وأمضى 

وطلب  ديانة،  بها  اقتنع  قد  أنه  وأعلن 

ثم  المسيحية،  الطريقة  على  تعميده 

المدينة،  من  باالنصراف  اإلذن  طلب 

وأعلن أنه سيعود إلى بالده حين يتغير 

اتجاه الرياح.

الغزاة  أعلن  لم يمض وقت طويل حتى 

هاستين،  المسيحي  قائدهم  وفاة 

كنيسة  ساحة  في  ُيدفن  أن  طلب  وأنه 

المدينة  بدخول  اإلذن  وطلبوا  مدينتهم، 

لدفن قائدهم الكبير حسب وصيته.

وافق قادة المدينة على دخول المقاتلين 

اليها لدفن قائدهم، وما أن أصبح التابوت 

هب  حتى  الكنيسة  ساحة  وسط  في 

القائد من مرقده، وكشف مشيعوه عن 

حتى  المدينة  أهل  وقاتلوا  أسلحتهم، 

وأعملوا  خيراتها،  فنهبوا  عليها،  سيطروا 

السيف في رقاب أهلها.

ارتدى  من  أول  هاستين  يكن  لم  ربما 

الغدر  ثياب  تحتها  لُيخفي  اإليمان  حلة 

أنه لم يكن  والخيانة، ولكن من المؤكد 

الصحراء  ثعلب  عملية  فخالل  األخير، 

عاصمة  على  القنابل  فيها  انهمرت  التي 

الخالفة العباسية، قتل آالف العراقيين، 

وتدمرت منازلهم وحرق أراضيهم وخيرات 

األميركي  الرئيس  يتواَن  لم  بالدهم، 

األمة  إلى  تهنئة  توجيه  من  حينذاك 

رمضان  شهر  حلول  بمناسبة  اإلسالمية 

الفضيل.

شخص  مع  حوارًا  شاهدت  قد  كنُت 

إعفائه  سبب  عن  صديقه  يسأله  ملتح 

أنا  فأجاب:  ملتزم،  غير  أنه  مع  لذقنه 

يقوم  سفر،  جواز  اللحية  هذه  أعتبر 

الناس من أجل إجالسي في المواصالت 

واألماكن العامة، وأتحصل على األولوية 

كما  والبضائع،  الخدمات  تحصيل  في 

أنها تساهم في حصولي على خصومات 

عند مفاوضتي مع البائع.

بيل  أو  هاستين  موقف  يختلف  ال 

الشخص  هذا  موقف  عن  كلينتون 

عن  أيضًا  يختلف  وال  كثيرًا،  الملتحي 

أو  ساعدها  وكشفت  وجهها  غطت  امرأة 

ثوب  يرتدون  جميعهم  عطرها،  انتشر 

الدين لسبب خاص بهم فقط.

وحتى أولئك القساوسة في مدينة لونا، 

بسبب  كثيرًا  فرحوا  أنهم  تعتقد  هل 

طمعًا  المسيحية  في  هاستين  دخول 

يرجون  كانوا  أنهم  أم  فقط؟  بإيمانه 

أرادوه  أنهم  الحقيقة  الجنة؟  إلى  ذهابه 

أعدائهم  محاربة  أجل  من  جانبهم  إلى 

ديانتهم  نفس  على  كانوا  لو  حتى 

ومذهبهم.

بملتزم،  االلتزام  يظهر  من  كل  ليس 

اإلنسان  على  تشترط  لم  فالديانة 

الظهور بمظهر  أو  االلتزام بلباس معين، 

الرسائل  جميع  أكدت  بل  معين، 

السماوية بأن اإليمان محله القلب فقط، 

بستار  يستترون  الذين  فإن  وبالتالي 

منهم  هو  بتعاليمه  يلتزمون  وال  الدين 

براء.

عبادات  إلى  أنظر  ال  أنا  الحقيقة،  في 

يصوم  من  أتابع  وال  مطلقًا،  األشخاص 

من  أو  المساجد  إلى  يتردد  أو  رمضان 

أحدد  بل  عام،  كل  الحج  إلى  يذهب 

خالل  من  بالناس  عالقتي  طبيعة 

حولهم،  من  الناس  ومع  معي  تعاملهم 

على  مبنيا  التعامل  ذلك  كان  فإذا 

الطيبة  والكلمة  واللطف  االحترام 

كان  وإن  به،  فأنعم  الحسنة؛  واألخالق 

غير ذلك فال حاجة لي به.

صحيح أن قول: »الدين المعاملة« ليس 

بحديث، ولكنه موروث شعبّي صحيح، 

النبوية  السنة  من  يقاربه  ما  تجد  وقد 

عليه  الله  صلى  الرسول  قول  الشريفة 

وسلم: »إنما بعثُت ألتمم مكارم األخالق«، 

وقوله: »أال أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم 

ثالثًا  فأعادها  القيامة؟  يوم  مجلسًا  مني 

أو مرتين. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: 

الصالة  عليه  وقوله  خلقًا«،  أحسنكم 

أحسنكم  خيركم  من  »إن  والسالم: 

خلقًا«.

الدين المعاملة

 كرمة الفكر

م. أنس معابرة
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إضاءة قانونية



محلية  صرافة  شركات  في  مسؤولون  رصد 

انتعاشا في حجم المعامالت في سوق الصرافة 

المحلي على وقع زيادة تدفقات السياحة الواردة 

انطلق  والذي  البحرية،  السياحة  موسم  خالل 

 2023 إبريل  حتى  ويستمر   2022 ديسمبر  في 

باخرة   58 وصول  إلى  التقديرات  تشير  حيث 

سياحية  شركات   4 إلى  باإلضافة  سياحية، 

 200 يقارب  وما  قطر  إلى  األولى  رحالتها  تدشن 

ألف زائر خالل موسم السياحة البحرية.

السابق  الموسم  خالل  الزوار  عدد  إجمالي  وبلغ 

تشير  فيما  مسافر  ألف   100.5 نحو   2022
السياحة  موسم  استقطاب  إلى  التوقعات 

يتم  حيث  زائر،  ألف   200 الحالي  البحرية 

في  السياحية  البواخر  بركاب  الترحيب 

الدوحة،  بميناء  الجديدة  الركاب  محطة 

تحاكي  حديًثا،  مصممة  تحتية  بنية  وهي 

في  الرسو  وعند  الكالسيكية.  العربية  العمارة 

الذي  الميناء  الركاب  يشاهد  الدوحة،  ميناء 

موطًنا  مؤخًرا  كان  والذي  حديًثا  تجديده  تم 

التي  الكبرى  الدولية  البحرية  الرحالت  لسفن 

المشجعين  آلالف  عائمة«  إقامة  »أماكن  وفرت 

بما  العالم،  كأس  بطولة  فترة  خالل  الدوليين 

و  MSC Operaو MSC World Europa في ذلك 

.MSC Poesia
الرئيس  المعضادي  جمعة  السيد  وقال 

إن  الصرافة  ألعمال  الدار  لشركة  التنفيذي 

كبيرا  انتعاشا  حقق  المحلي  الصرافة  سوق 

 2022 مونديال  خالل  ومعامالته  حركته  في 

شهدته  الذي  القياسي  االرتفاع  ظل  في  المبهر 

تدفقات الزوار والمشجعين الواردة من مختلف 

البحرية  السياحة  موسم  ويمثل  العالم،  دول 

خالل  تحقيقه  تم  الذي  لالنتعاش  امتدادا 

لمكانتها  قطر  ترسيخ  أن  إلى  منوها  المونديال 

من  حزمة  على  إيجابا  ينعكس  السياحية 

الضيافة  مثل  للسياحة  المساندة  القطاعات 

والفنادق والصرافة والخدمات أيضا. 

ولفت إلى أن هناك إقباال كبيرا من السياح على 

القطري  الريال  إلى  األجنبية  العمالت  تبديل 

جميع  في  المستخدمة  الوطنية  العملة  ألنه 

شركات  تقوم  فيما  للسياح  اليومية  المعامالت 

العمالت  جميع  بتوفير  المحلية  الصرافة 

السوق  استقرار  إلى  منوها  للراغبين  األجنبية 

وتعامالته فضال عن سيولته الصلبة والوفيرة.

سعر  بتثبيت  المركزي  قطر  مصرف  ويقوم 

األميركي  الدوالر  مقابل  القطري  الريال  صرف 

وتتعامل  للدوالر،  ريال   3.64 مستوى  عند 

المحلية ومحالت الصرافة مع  التجارية  البنوك 

مصرف  حدده  الذي  الصرف  بسعر  الجمهور 

إضافة  مع  الدوالر،  مقابل  للريال  المركزي  قطر 

تتعامل  وكذلك   %  0.24 بواقع  محدود  هامش 

األخرى  بالعمالت  الصرافة  ومحالت  البنوك 

لسعر  وفًقا  تتحدد  التي  الصرف  بأسعار 

وأسعار  ناحية،  من  الدوالر  مقابل  الريال  صرف 

األسواق  في  كما  الدوالر  مقابل  العمالت  تلك 

العالمية، من ناحية أخرى.

السلس  التدفق  الصرافة  شركات  وُتسهل   

المغتربين  من  كبير  عدد  لتحويالت  والسهل 

وبيع  شراء  تتيح  أنها  كما  مالئمة،  بطريقة 

والسياحة،  التعليم  لغرض  األجنبية  العمالت 

استراتيجية  في  أساسيان  مجاالن  وهما 

التنمية. 

آفاق واعدة

مدير  الزعابي  محمد  السيد  قال  جهته  ومن 

الشؤون اإلدارية والعالقات الحكومية في شركة 

الخليج للصرافة أن دولة قطر تعزز من خطواتها 

في  عالمية  سياحية  كوجهة  مكانتها  لترسيخ 

وتدشين   2022 لمونديال  المبهر  النجاح  أعقاب 

والسياحية  الفندقية  المنشآت  من  حزمة 

برنامج  تطوير  عن  فضال  الجديدة،  والترفيهية 

مما  واألنشطة  والمهرجانات  بالفعاليات  حافل 

وينعكس  الزوار  استقطاب  فرص  من  سيزيد 

المحلية  الصرافة  شركات  أداء  على  إيجابا 

أيضا.

فرعين  الفتتاح  تخطط  الشركة  أن  إلى  ولفت 

الفترة  خالل  المحلي  السوق  في  جديدين 

في  حاليا  تعمل  فرعا   12 جانب  إلى  القادمة 

أنحاء مختلفة من البالد، األمر الذي يؤكد الثقة 

الصرافة  لسوق  الواعدة  المستقبلية  اآلفاق  في 

خدمات  على  المتزايد  الطلب  وارتفاع  المحلي 

في  وخصوصا  القادمة،  الفترة  خالل  الصرافة 

للسياحة  قطر  جهاز  ينفذها  التي  الخطة  ظل 

لجذب 6 ماليين سائح بحلول عام 2030.

الصرافة  شركات  أن  وبين 

المحلية شهدت إنتعاشا 

في  قوية  وحركة 

تها  مال معا

ل  خال

إستضافة قطر لمونديال كأس العالم وارتفعت 

معها عمليات بيع وشراء العمالت إلى مستويات 

% مشيدا بإجراءات مصرف   100 قياسية تفوق 

قطر المركزي الرامية إلى تسهيل وتنظيم عمل 

السيولة  منسوب  ومراقبة  الصرافة  شركات 

لديها.

مرحلة جديدة 

عام  مدير  الوقفي  بشار  السيد  أكد  جهته  ومن 

الصرافة  شركات  أن  للصرافة  الفردان  شركة 

تستقبل عام 2023 بتفاؤل كبير مدشنة مرحلة 

جديدة من مراحل النمو في اعقاب كأس العالم 

أنشطتها،  تضاعف  في  ساهم  الذي 

تداول  السوق  شهد  فيما 

عمالت أجنبية ألول 

السوق  في  مرة 

ي  لقطر ا

عمالت  مثل 

جنتين  ر أل ا

لمكسيك  ا و

ل  لسنغا ا و

مما  والبرازيل، 

الشركات  أكسب 

تجارب جديدة في كيفية التعامل مع مثل تلك 

الجهات  بها  قامت  التي  الجهود  مثمنا  العمالت، 

خالل  من  المركزي  قطر  مصرف  في  المسؤولة 

خالل  عملها  سهلت  التي  واإلرشادات  التعليمات 

قيود  أي  هناك  يكن  لم  كما   ،2022 مونديال 

بالنسبة  العمالت  وشراء  بيع  عمليات  على 

نشاط  إلى  أدى  الذي  األمر  والزوار،  للمشجعين 

وزخم كبير في أداء شركات الصرافة المحلية 

مشددا على أن هناك تحسنا كبيرا في التوازن 

األجنبية  العمالت  على  والطلب  العرض  بين 

بالسوق المحلي. 

لإلدماج  الوطنية  لالستراتيجية  وتنفيذًا 

لشبكة  الجغرافي  االنتشار  وتعزيز  المالي 

قطر  مصرف  تبنى  قطر،  في  المالية  الخدمات 

إضافية  فروع  لفتح  جديدة  منهجية  المركزي 

شركات  من  يطلب  حيث  الصرافة،  لشركات 

أن  إضافية  فروع  فتح  في  ترغب  التي  الصرافة 

مبادئ  تتبع  وأن  سليمًا،  المالي  وضعها  يكون 

ال  أن  ويجب  بها،  الموصى  الشركات  حوكمة 

بمبلغ  ويزيد  ريال  مليون   50 عن  رأسمالها  يقل 

إلى  وباإلضافة  إضافي.  فرع  لكل  ريال  ماليين   5
المجتمع  شرائح  جميع  وصول  ولتحسن  ذلك 

إلى الخدمات المالية وتقليل مخاطر التعامالت 

المركزي  قطر  مصرف  سمح  فقد  النقدية، 

لجميع شركات الصرافة استخدام التحويالت 

أمنية خاصة للحد  الذاتية، وتم إصدار معايير 

من المخاطر والحفاظ على السالمة واألمن.

كبيرا  زخما  البحرية  السياحة  موسم  ويشهد 

حيث استقبل ميناء الدوحة الخميس الماضي 

وورلد  سي  أس  أم  السياحيتين  السفينتين 

يوروبا ولوبوغانفيل في وقت واحد، وعلى متنهما 

سينضم  فردا،   2185 من  وطاقما  سائحا   5269
متن  على  الدوحة  من  سائح   1000 الحقا  إليهما 

السفينة »أم أس سي وورلد يوروبا« ضمن جولة 

الموانئ  من  عدد  إلى  تقودها  جديدة  سياحية 

في الخليج العربي.

الباخرة  الدوحة  ميناء  استقبل  ومؤخرا 

السياحية اإليطالية »كوستا توسكانا« التابعة 

البحرية،  للرحالت  كروزس«  »كوستا  لشركة 

وذلك ضمن الجولة األولى للباخرة العمالقة في 

برحالت  تقوم  حيث  العربي،  الخليج  منطقة 

بحرية مختلفة عبر مياه الخليج العربي وتقدم 

الطاقة  وتبلغ  أيام.  و7   3 بين  ما  تتراوح  باقات 

االستيعابية للسفينة حوالي 6.500 زائر. 

األلمانية  السفينة  الدوحة  ميناء  في  ورست 

»عايدة كوزما« وعلى متنها 3624 زائرا وطاقما من 

1385 فردا، لتدشن بذلك أول زيارة لها لـشواطئ 
مجدولة  رحلة   13 بين  من  لها  رحلة  وأول  قطر 

خالل موسم السياحة البحرية الحالي.

األولى  الرحلة  الدوحة  ميناء  استقبل  وأيضا 

إطار  في  وذلك  أزورا«  »إميرالد  الفاخر  لليخت 

من  عدد  يشمل  الذي  السياحي  برنامجه 

الموانئ في المنطقة، حيث يقل على متنه 138 

زائرا بمن فيهم الطاقم. ويتبع اليخت السياحي 

»إميرالد  لشركة  البهاما  جزر  علم  يرفع  الذي 

 »Scenic Group« لمجموعة  التابعة  كروزس« 

ومقرها أستراليا، ويبلغ طوله 110 أمتار، وعرضه 

ميناء  إلى  وصلت  ذلك  مع  وبالتزامن  متًرا،   16
في  بوغانفيل«  »لو  السياحية  الباخرة  الدوحة 

وعلى  السياحي  الموسم  خالل  الرابعة  زيارتها 

متنها 267 زائرا بمن فيهم أفراد الطاقم.
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بالتزامن مع ارتفاع التدفقات الواردة بالموسم البحري

السياحة تنعش سوق الصرافة

نتائج »مالحة«.. »15« فبراير
أعلنت شركة المالحة القطرية »مالحة« عن العزم على اإلفصاح 

في  وذلك  ديسمبر2022  ،  في  31  المنتهية  المالية  البيانات  عن 

الصافية  بأرباحها  قفزت  قد  »مالحة«  وكانت   .2023 فبراير   15
 2022 العام  من  األولى  التسعة  الشهور  في  بالمائة   30 بنسبة 

لتبلغ 851 مليون ريال، مقارنة بـ654 مليون ريال في نفس الفترة 

الفترة  في  ريال   0.75 السهم  ربحية  وسجلت   .2021 العام  من 

نفس  في  ريال   0.58 مقابل   ،2022 سبتمبر   30 في  المنتهية 

الفترة من العام 2021.

الزعابي: المونديال زاد النشاط بنسبة تتجاوز »100 %« 

المعضادي: وفرة في السيولة وإقبال على شراء الريال

الوقفي: تحسن كبير في التوازن بين العرض والطلب

{ انتعاش موسم السياحة البحرية{ إقبال على تبديل العمالت بالمطار

{ ارتفاع وتيرة تدفقات السياحة الواردة بحرا

 كتب         عوض التوم

{ زيادة الطلب على الريال
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ارتفاع  عن  المركزي  قطر  مصرف  كشفت 

خدمات  لتقديم  المرخصة  الشركات  عدد 

الدفع إلى 5 شركات، وذلك في أعقاب قيامة 

الدفع  بمنح شركة شركة نقودي لخدمات 

اإللكتروني  الدفع  خدمات  لتقديم  ترخيصا 

تراخيص  لمنح  استراتيجيته  إطار  في 

للشركات؛  االلكتروني  الدفع  خدمات 

استراتيجيته  ضمن  إشرافه  تحت  لتعمل 

التكنولوجيا  قطاع  تنمية  في  للمساهمة 

الشمول  ولتعزيز  »الفينتك«  المالية 

المالي.

نقودي  جانب  إلى  الشركات  قائمة  وتضم 

أوريُد   Ooredoo Mony« شركتي  من:  كال 

باي  وأي   ،Ooredoo لشركة  التابعة  موني« 

»iPay« التابعة لفودافون قطر وسكيب كاش 

و»سداد« لحلول الدفع.

لمواصلة  المركزي  قطر  مصرف  ويخطط 

المتخصصة  الشركات  منح  في  توسعة 

خالل  تراخيص  المالية  التكنولوجيا  في 

هذه  منافسة  يعني  ما  وهو  المقبلة،  الفترة 

مما  المدفوعات  قطاع  في  للبنوك  الشركات 

التشغيلية  البيئة  على  إيجابا  سينعكس 

الذين  المستهلكين  صالح  في  ويصب 

ومصرفية  مالية  بخدمات  سيستفيدون 

متطورة بتكلفة في متناول الجميع.

الدفع  خدمات  البنوك  دشنت   2021 عام  وفي 

بمجرد  وذلك   ،Apple Pay خدمة  طريق  عن 

الخاصة   Apple Watch أو   iPhone تمرير 

عبر  التسوق  أو  البيع،  نقاط  أجهزة  فوق  بهم 

 ،iPadو  ،iPhone خالل  من  والدفع  اإلنترنت 

على  المستخدمون  يحصل  كما   .Macو

خالل  من  والسهولة،  األمان  غاية  في  تجارب 

Face ID لتأكيد عملية الدفع بمجرد  تقنية 

النقر مرتين على زر iPhone الجانبي والنظر 

 .Touch ID تقنية  عن  فضاًل  الجهاز،  إلى 

خدمة  في  أساسية  األمان  خاصية  وُتعتبر 

مقبولة  دفع  طريقة  أنها  كما   ،Apple Pay
المدى  قريب  االتصال  أجهزة  مختلف  عبر 

للخدمة  المطابقة  البيع  نقاط  وأجهزة   NFC
والصيدليات،  المواد االستهالكية  في متاجر 

والمطاعم،  األجرة،  سيارات  خدمات  ومزودي 

وُتعفي  المتاجر.  من  وغيرها  والمقاهي 

خدمة Apple Pay المستخدمين من تعبئة 

بيانات  إدخال  إعادة  أو  الدفع  استمارات 

الشحن والفواتيرعند الشراء عبر اإلنترنت.

حفظ  عدم   Apple Pay خدمة  وتضمن 

بطاقات الخصم أو البطاقات االئتمانية على 

بشركة  الخاصة  الخوادم  على  أو  األجهزة 

رقم  منح  يتم  بل  استخدامها،  عند   Apple
خاص لكل جهاز، كما يتم تشفير هذا الرقم 

على  اآلمن  العنصر  شريحة  على  وحفظه 

عملية  كل  تأكيد  يتم  كما  نفسه،  الجهاز 

لمرة  ديناميكي  تحقق  رمز  خالل  من  دفع 

واحدة.

البنوك  طرحت   2022 أغسطس  وفي 

لحاملي   Google Pay خدمة  القطرية 

حيث  أنواعها  بجميع  االئتمانية  بطاقاتها 

التي  أجهزتهم  إلى  إضافتها  بإمكانهم  أصبح 

لعميات   WearOSو أندرويد  بنظام  تعمل 

وتعتبر  سهولة  بكل  لمس  بدون  الدفع 

رقمية  محفظة  بمثابة   Google Pay خدمة 

يتيح  مما   ،Google طورته  دفع  ونظام 

طريق  عن  الدفع  عمليات  إجراء  للعمالء 

للساعات   WearOSو األندرويد  أجهزة 

بهم  الخاصة  البطاقات  باستخدام  الذكية 

يتم  حيث  اإلنترنت،  وعبر  المتاجر  في 

حاملو  ويتمكن  لمس.  بدون  الدفع  قبول 

االئتمان،  بطاقات  تحميل  من  البطاقات 

على  الدفع  مسبقة  البطاقات  أو  الخصم 

استخدام  لبدء   Google محفظة  تطبيق 

.Google Pay خدمة 

وكشفت البنوك كذلك في نوفمبر 2022 عن 

خدمة  وهي   Samsung Wallet خدمة  توفير 

حاملي  لجميع  االستخدام  وسهلة  آمنة  دفع 

بطاقات الخصم واالئتمان والبطاقات مسبقة 

سامسونج.  أجهزة  يمتلكون  الذين  الدفع 

مميزة  منصة   Samsung Wallet وتعتبر 

إلى  التحول  تدعم  الجوال،  عبر  للدفع 

مناسبة  وسيلة  وتوفر  الرقمية،  المحافظ 

جميع  في  اآلمن  اإللكتروني  للدفع  ومتطورة 

 Samsung خدمة  وتعمل  العالم.  أنحاء 

Wallet في أي متجر داخل دولة قطر وخارجها 
ويمكن   .NFC لمس  بدون  الدفع  تقبل  التي 

تطبيقات  في  بسرعة  الدفع  أيضًا  للعمالء 

بسهولة  اإلنترنت  عبر  اإللكترونية  المتاجر 

عند   Samsung Wallet اختيار  طريق  عن 

إدخال بيانات بطاقة  إلى  الحاجة  الدفع دون 

االئتمان في كل مرة.

تنفيذ  المركزي  قطر  مصرف  ويباشر 

المدفوعات  تسهيل  تستهدف  استراتيجية 

اإللكترونية وتقليل استخدام األوراق النقدية 

االبتكار  تطوير  تدعم  بيئة  وخلق  »الكاش« 

الشركات  ذلك  في  بما  واألعمال  المالي 

»المركزي«  وينفذ  والمتوسطة،  الصغيرة 

)صندوق  الرملي  الصندوق  بيئة  اختبارات 

بيئة  وهي   sandbox التنظيمي(  الحماية 

تنظيمية تجريبية لالبتكارات بالتكنولوجيا 

المالية توفر مساحة آمنة الختبار الخدمات 

يقلص  الذي  األمر  طرحها،  قبل  والمنتجات 

مخاطر  أو  أخطاء  على  االنكشاف  مستويات 

لألفراد  البيئة  هذه  وتسمح  التنفيذ. 

وابتكاراتهم  أفكارهم  باختبار  والشركات 

خالل  من  المالية  بالتكنولوجيا  المتعلقة 

يتم  ثم  ومن  التنظيمية،  التجريبية  البيئة 

المقترحة  والخدمات  المنتجات  تقييم 

واختيار المناسب منها العتمادها وطرحها في 

السوق القطري رسميا.

»5« شركات تكنولوجيا مالية تنافس البنوك

وفقا لتقديرات »جلوبال داتا« العالمية

»3 %« نمو االقتصاد في »2023«

أيضا  داتا  جلوبال  توقعات  وتشير 

في  البطالة  معدالت  استقرار  إلى 

وهو   %  0.1 يبلغ  مستوى  عند  قطر 

أن  على  العالم  في  بطالة  معدل  أقل 

الحقيقي  االستهالكي  اإلنفاق  يرتفع 

 2023 عام  في   %  4 بنسبة  لألسر 

القيمة  نمو  داتا  جلوبال  تتوقع  كما 

لقطاع  االسمية  اإلجمالية  المضافة 

الصناعة خالل عام 2023 بالتزامن مع 

تقدمها  التي  والمحفزات  التسهيالت 

مناخ  وتحسن  للمستثمرين  الدولة 

ويعكس  األعمال  وبيئة  االستثمار 

االستراتيجية  جهود  نجاح  ذلك 

التحويلية  للصناعات  الوطنية 

التجارة  وزارة  تنفيذها  تباشر  التي 

والصناعة.

مضاعفة  اإلستراتيجية  وتستهدف 

قيمة حجم الصناعة في قطر البالغ 

قيمته حاليا 41.49 مليار ريال قطري 

قطر  استراتيجية  رصدت  .حيث 

الوطنية للصناعات التحويلية 2030 

وزارة  تنفيذها  على  تشرف  التي 

التجارة والصناعة هدف بلوغ القيمة 

توسعة  الستثمارات  االجمالية 

 100 وتطوير قطاع الصناعة مستوى 

دوالر(  مليار   27.5( قطري  ريال  مليار 

وإنشاء أكثر من 410 مصانع جديدة 

الناتج  في  نمو  تحقيق  واستهداف 

 %  4.5 بنسبة  االجمالي  المحلي 

سنويا مع توفير 77 ألف فرصة عمل 

جديدة بحلول عام 2030.

أساسـيا  التصنيـع  قطـاع  ويعد   

بعيـدا  االقتصـاد  لتنويـع  للغايـة 

وفـي  والغـاز.  النفـط  قطاعـي  عـن 

أمـام  المجـال  يفسح  ذاتـه  الوقـت 

فـي  الخـاص  القطـاع  مشـاركة 

االستثمارية  الفـرص  مـن  العديـد 

قطاعات:  في  خصوصا  المتاحـة، 

الصغيرة  والشركات  األعمال  ريادة 

ذلـك  جانـب  إلـى  والمتوسطة، 

تبنـي  علـى  االسـتراتيجية  تنطـوي 

خلـق  فـي  تسـهم  مبـادرات  عـدة 

المزيـد  وتوفيـر  االقتصـادي  التنويـع 

واســتقطاب  العمــل  فــرص  مــن 

المباشرة  األجنبية  االستثمارات 

الصناعـة  وتقـدم  تطــور  وتعزيــز 

ومدخالتهـا. 

وزارة  أطلقت   2022 مايو  نهاية  وفي 

بالتعاون  والصناعة  التجارة 

منصة  للتنمية،  قطر  بنك  مع 

قطر  دولة  في  المتقدمة  الصناعة 

االقتصادي  المنتدى  مع  بالشراكة 

الصناعة  منصة  وتعتبر  العالمي 

واحدة  قطر  دولة  في  المتقدمة 

المنتدى  أطلقها  منصة   13 من 

العالم  حول  العالمي  االقتصادي 

الدولي،  الصناعي  القطاع  لتطوير 

والخبرات  المعارف  تبادل  عبر 

في  الُمصّنعين  مكانة  وتقوية 

التحديات  شتى  لمعالجة  رحلتهم 

العاملة،  األيدي  قضايا  غرار  على 

والتحديات  الحكومية،  والسياسات 

وتجمع  الُملحة.  والمناخية  البيئية 

أعضاء  المتقدمة  الصناعة  منصات 

والخاص  العام  القطاعين  من 

ورجال األعمال ومؤسسي الشركات 

الصغيرة والمتوسطة، رفقة عدد من 

النخبوية  األكاديمية  المؤسسات 

التي تبحث في الفرص والتحديات 

التي يواجهها القطاع الصناعي. ومن 

في  المتقدمة  الصناعة  منصة  مهام 

في  التصنيع  منظومة  شحذ  قطر 

وتسريع  كفاءتها  تعزيز  عبر  الدولة 

بذلك  لنفسها  صانعًة  نموها، 

تعاونية  مساحة  معها  تصبح  مكانة 

رواد  يحتضن  واحًدا  ومجتمًعا 

لنقاش  فيه  يجتمعون  الصناعات، 

التطورات  وآخر  التحديات  أبرز 

آفاق  خاصة  الدولية،  الصناعية 

)الثورة  الرابعة  الصناعية  الثورة 

المنصة  تستثمر  كما  الرقمية(، 

والشراكات  العالقات  شبكة  في 

منصات  مع  للتنمية  قطر  بنك  لدى 

تصنيعية أخرى حول العالم.

في قطاع
المدفوعات

{ آفاق نمو واعدة لالقتصاد القطري

»0.1%« معدل 
البطالة 

في قطر.. 
األقل عالميا 

الصناعة توفر 
»77« ألف فرصة 

عمل جديدة 
بحلول »2030« 

توقع تقرير صادر عن شركة جلوبال داتا العالمية نمو االقتصاد 
القطري بواقع 3 % في عام 2023 على أن يستمر زخم النمو إلى 
3.1 % في عام 2024 وصوال إلى 3.2 % في عام 2025 مشيرا إلى أن 
اآلفاق طويلة األجل لالقتصاد القطري واعدة نتيجة حزمة من 
محفزات النمو الرئيسية وهي: مشروع توسعة حقل الشمال 

وهو أكبر مشروع للغاز قيد اإلنشاء عالميا واستضافة دورة 
األلعاب اآلسيوية »آسياد« ومبادرات تنويع االقتصاد.

وتبدو هذه التوقعات أكثر تفاؤال بشأن آفاق النمو من تقديرات 
وزارة المالية التي تتوقع نمو االقتصاد القطري بنسبة تبلغ 2.4 
% في عام 2023 وصوال إلى مستوى يبلغ 1.7 % في عام 2024 ثم 

يعاود النمو االرتفاع مجددا إلى مستوى 2.8 % في عام 2025 ثم 
2.7 % في عام 2026 و3.8 % بحلول عام 2027.

سعيد حبيب كتب

{ مصرف قطر المركزي

Ooredoo وفودافون حصلتا على الترخيص من »المركزي«

قسم خاص بالتكنولوجيا المالية يعمل كـ»نافذة واحدة«

القائمة تضم »نقودي« و»سكيب كاش« و»سداد« لحلول الدفع

عوض التوم كتب
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انقطاعات جديدة في الكهرباء

»11« قتيـــاًل في أوكرانيــــــا
واباًل  الروسية  القوات  أطلقت  وكاالت-  عواصم- 

أوكرانيا،  في  عّدة  أنحاء  على  الصواريخ  من 

األقّل  على  جريحًا  و11  قتياًل   11 أوقع  قصف  في 

غداة  الكهربائي،  التيار  في  بانقطاعات  وتسّبب 

تزويد  على  عزمهما  وبرلين  واشنطن  إعالن 

كييف دبابات ثقيلة.

زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  ودعا 

الدبابات في أسرع  إلى تزويد بالده هذه  األربعاء 

القوات  أّن  من  الدفاع  وزارة  حّذرت  فيما  وقت، 

البالد  شرق  في  عدديًا«  »المتفّوقة  الروسية 

»تكّثف« القتال.

البالد،  شرقي  المواجهات  مركز  باخموت  في 

فرنس  لوكالة  الخميس  يوم  طبيبة  أعربت 

بشأن  الغربي  للتسويف  أسفها  عن  برس 

الدبابات، معتبرة أّن الضوء األخضر »كان يجب 

هذا  من  أكبر«  ولكمية  سابق  وقت  في  إعطاؤه 

النوعي. وأضافت »لكننا بالطبع ممتّنون  العتاد 

جّدًا لما حصلنا عليه«.

آخرون   11 وأصيب  األقّل  على  شخصًا   11 وُقتل 

أوكرانيا،  في  استهدفت  التي  الضربات  في 

بحسب ما أفاد المتحّدث باسم أجهزة اإلسعاف 

الضرر  أّن  إلى  أشار  الذي  خورونيجي  أولكسندر 

األكبر وقع في منطقة كييف.

األوكرانية  للقوات  العام  القائد  أعلن  جهته،  من 

الجوية  الدفاعات  أّن  زالوجني  فاليري  المسّلحة 

»دّمرت 47 صاروخًا عابرًا، 20 منها قرب العاصمة« 

كييف، مشيرًا إلى أّن الروس أطلقوا إجمالي 55 

صاروخًا من الجّو والبحر الخميس.

كذلك، أعلنت أوكرانيا إسقاط 24 طائرة مسّيرة 

إيرانية الصنع من طراز شاهد خالل الليل.

كييف  إّن  غالوشينكو  هيرمان  الطاقة  وزير  وقال 

في  »طارئًا«  انقطاعًا  شهدت  أخرى  ومناطق 

الطاقة،  مواقع  »ضرب«  بعد  الكهربائي  التيار 

في  منهجي«  »فشل  إحداث  روسيا  تحاول  بينما 

الوطنية. الشبكة 

دينيس  األوكرانية  الحكومة  رئيس  أّن  غير 

تحت  اليزال  »الوضع  أّن  أّكد  شميغال 

السيطرة«.

في أوديسا )جنوب غرب(، أعيد التيار الكهربائي 

في »المستشفيات« و»البنى التحتية األساسية 

األخرى في المدينة« رغم »الصعوبات«، حسبما 

أعلنت شركة الكهرباء الخاصة »دتيك«. { قصف لم يوفر المناطق السكنية

دورة انتخابية ثانية بتونس
تونس- أ.ف.ب- تشهد تونس غدا دورة ثانية من 

االنتخابات التشريعية دعي نحو ثمانية ماليين 

شخص إلى المشاركة فيها وسط استياء شديد من 

الوضع السياسي يشعر به المواطنون الذين أثقلت 

الصعوبات االقتصادية المتزايدة كاهلهم.

يتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة في هذه الجولة 

الثانية التي تمثل إحدى المراحل األخيرة في 

تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعّيد 

على تثبيته منذ أن قّرر صيف العام 2021 احتكار 

السلطات في البالد عبر تجميد أعمال البرلمان وحّله 

الحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.

وفي تموز/  يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر 

استفتاء شعبي، تضمن صالحيات محدود للبرلمان 

مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية 

ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ونواب البرلمان الـ161 الذين سينتخبون غدا ليس 

بإمكانهم دستوريا »منح الثقة للحكومة وال يمكن أن 

يوجهوا الئحة لوم ضدها، إال بأغلبية ثلثي أعضاء 

المجلس«، وفق ما قال أستاذ العلوم السياسية 

حّمادي الرديسي لوكالة فرانس برس. باإلضافة 

إلى ذلك، ال يمكن عزل الرئيس أًيا تكن األسباب.

من جهته يرى الباحث في »مركز كولومبيا« 

يوسف الشريف أنه »بالنظر إلى عدم االهتمام التام 

للتونسيين« بالحياة السياسة، فإن »هذا البرلمان 

لن يتمتع بشرعية كبيرة. وبفضل دستور 2022 

سيتمكن الرئيس القوي من الهيمنة عليه كما 

يشاء«.

ُنّظمت الدورة األولى من االنتخابات النيابية في 

17 كانون األول/  ديسمبر الفائت، وسجلت نسبة 
مشاركة في حدود 11.22 %، وهي أضعف نسبة 

مشاركة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت نظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

»فوضى« الجمهوريين بايدن يندد بـ

عقوبات يابانية على روسيا

سبرينغفيلد- أ. ف. ب- أكد الرئيس األميركي 

جو بايدن الخميس بأنه سيستخدم حق النقض 

ضد أي تشريع جمهوري يهدد بإثارة »الفوضى« في 

االقتصاد األميركي.

وقال في خطاب استعرض فيه رؤيته االقتصادية في 

فيرجينيا »لن أسمح بحدوث ذلك، ليس طالما أنا 

هنا، سأستخدم حق النقض ضد كل شيء«.

وأشار إلى أن محاوالت الجمهوريين في الكونغرس 

لمنع رفع سقف الدين في البالد يهدد بتخّلف 

الواليات المتحدة عن سداد ديونها ومن شأنه أن يثير 

حالة »فوضى« و»ألم« في أكبر قوة اقتصادية في 

العالم.  ووصف فكرة اقتصادية جمهورية مهمة أخرى 

تقوم على استبدال ضريبة الدخل بضريبة على 

المبيعات نسبتها 30 في المائة بأنها »غير معقولة 

تقريبا« وتتيح »ألصحاب الماليين والمليارات« 

تجّنب دفع الضرائب. وحدد الخطاب الذي رّكز 

على تعّهد بايدن إعادة إطالق التصنيع في الواليات 

المتحدة مالمح النهج الذي ينوي الديمقراطيون 

اتباعه في انتخابات 2024.

ولم يعلن الرئيس البالغ 80 عاما والذي يعد األكبر 

سنا في تاريخ البالد إن كان سيسعى للفوز بوالية 

ثانية، لكن يتوقع بأن يصدر قراره قريبا.

وأفاد مصدر في الحزب فرانس برس بأن بايدن 

سيحضر مناسبتين لجمع التمويل األسبوع 

المقبل في نيويورك وفيالدلفيا إلقناع الداعمين 

األثرياء بالتبّرع للحزب الديموقراطي قبيل 

االنتخابات.

طوكيو -قنا- أعلنت اليابان عن فرض عقوبات 

جديدة على روسيا تتعلق بحظر تصدير عدد من 

السلع وتجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية 

بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية 

في بيان لها أنه سيتم حظر شحنات مواد إلى 49 

منظمة في روسيا اعتبارا من الثالث من فبراير 

المقبل، وهي المواد التي يمكن أن تستخدمها 

موسكو لتعزيز قدرتها العسكرية.

وأفادت بأن المواد المحظورة تشمل منتجات تتراوح 

بين مدافع المياه ومعدات التنقيب عن الغاز ومعدات 

أشباه الموصالت إلى اللقاحات ومعدات الفحص 

باألشعة السينية والمتفجرات والروبوتات.

وأوضحت الوزارة أن هذه اإلجراءات تأتي »في ضوء 

الوضع المحيط بأوكرانيا وللمساهمة في الجهود 

الدولية لتأمين السالم«. 

صبري: يريدون السيطرة على المسجد األقصى المبارك

قصف إسرائيلي على غزة

طائرات  شنت  وكاالت-  عواصم- 

أمس،  فجر  االسرائيلي،  االحتالل 

في  مختلفة  مواقع  على  غارات  سلسلة 

قطاع غزة.

أن  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكرت 

طائرات االحتالل أطلقت نحو 15صاروخًا 

وسط  المغازي  مخيم  في  موقع  على 

بالكامل  تدميره  إلى  أدى  ما  القطاع، 

وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات مجاورة 

إلى أن القصف اإلسرائيلي  له. وأشارت 

عن  الكهربائي  التيار  بانقطاع  تسبب 

بأن  الوكالة  وأفادت  القطاع.   وسط 

موقعًا  أيضا  قصفت  االحتالل  طائرات 

من  بعدد  غزة،  مدينة  غرب  جنوب 

الصواريخ، ما أدى إلى تدميره واشتعال 

النيران فيه، كما قصفت طائراته موقعًا 

شمال قطاع غزة بعدد من الصواريخ.

قطاع  في  اإلسرائيلي  التصعيد  ويأتي 

 10 استشهاد  من  ساعات  بعد  غزة، 

منهم  تسعة  الضفة،  في  فلسطينيين 

مدينة  االحتالل  قوات  اقتحام  خالل 

السلطة  قابلته  ومخيمها،  جنين 

الفلسطينية بوقف التنسيق األمني مع 

سلطات االحتالل.

وسارعت الواليات المّتحدة إلى التعبير 

وقالت  الفلسطيني،  للقرار  أسفها  عن 

الدبلوماسيين  كبيرة  ليف،  باربرا 

األوسط  الشرق  لشؤون  األميركيين 

»واضح أّننا ال نعتقد أّن هذه هي الخطوة 

الصحيحة التي يجب اّتخاذها«.

أن  جدًا  المهم  من  أّن  »نعتقد  وأضافت 

األمني،  التنسيق  على  الطرفان  يبقي 

تعزيز  فيتعّين  أمر،  من  هناك  كان  وإذا 

التنسيق األمني بينهما«.

خطيب  صبري  عكرمة  الشيخ  وندد   

بالعدوان  المبارك  األقصى  المسجد 

مخيم  على  المستمر  اإلسرائيلي 

المدن  وكافة  المحتلة  والقدس  جنين 

محاولة  يستبعد  ولم  الفلسطينية، 

اليمينية  اإلسرائيلية  الحكومة 

المسجد  على  السيطرة  المتطرفة 

في  صبري  الشيخ  وأكد  األقصى.  

األنباء  لوكالة  خاصة  تصريحات 

للشعب  التهديدات  كل  أن  القطرية 

موقفه،  من  تضعف  ال  الفلسطيني 

الفلسطيني،  الشعب  أن  على  مشددا 

شعب مناضل وصامد، يدافع عن قضية 

إيمانية عادلة ال تنازل عنها، وكل عدوان 

وظلم ومجازر تزيد من ثباته وعزيمته. 

واحتمالية  جنين  مدينة  مجزرة  وعن 

توسع العمليات العسكرية اإلسرائيلية 

أخرى،  ومدنا  المحتلة  القدس  لتشمل 

في  حدث  ما  »إن  صبري  الشيخ  قال 

بالحرب  استمرار  هو  جنين  مخيم 

فهم  االحتالل،  عليه  قام  الذي  واإلجرام 

من  وليس  والتهجير،  القتل  على  قاموا 

أن يصل  المستبعد  الغريب، ومن غير 

المبارك  األقصى  المسجد  إلى  العدوان 

الحال  بطبيعة  فهو  القدس،  ومدينة 

مهدد، واألخطار تزداد بوضوح، واالحتالل 

ال يجد من يوقفه ويردعه«.

غفير  بن  إيتمار  من  نستبعد  »ال  وتابع 

وزير األمن اإلسرائيلي المتطرف محاولة 

األقصى  المسجد  على  السيطرة 

معادية  مواقف  له  كانت  فقد  المبارك، 

الفلسطيني  وللشعب  اإلسالمي  للدين 

الفلسطيني  لقتل  بدعوته  واشتهر 

أن  إلى  الفتا  أرضه«،  من  وترحيله 

على  تتنافس  اإلسرائيلية  األحزاب 

لتزيد  الفلسطيني  الشعب  بطش 

الشعبية  على  وتحصل  رصيدها  من 

والقبول في الشارع االسرائيلي.

وشدد خطيب المسجد األقصى المبارك 

تجلس  الفلسطينية  المدن  أن  على 

يولد  الضغط  وأن  بركان،  فوهة  على 

المسؤولية  االحتالل  محمال  االنفجار، 

الكاملة عن أي أحداث قادمة.

الوقود  هو  األقصى  المسجد  »إن  وقال 

كل  معه  وتشتعل  اشتعل،  إذا  الذي 

معه  ويتحرك  الفلسطينية  المدن 

العربية  الشعوب  داعيا  العالم«  كل 

واإلسالمية إلى نصرة المسجد األقصى 

بإيصال  طالبهم  كما  عنه،  والدفاع 

كل  في  اللغات  بجميع  األقصى  صوت 

اإلعالميين  طالب  كما  العالم.  أنحاء 

وسائل  مستخدمي  وكل  والنشطاء 

التواصل االجتماعي بالعمل على نشر 

رواية الشعب الفلسطيني ونشر جرائم 

الفلسطيني  الشعب  بحق  االحتالل 

المنكوب.

{ العدوان اإلسرائيلي على غزة

إقالة مدير أمن طهران
إقالة  إيران  أعلنت  األناضول-  أنقرة- 

خلفية  على  العاصمة،  أمن  مدير 

السفارة  الذي استهدف  المسلح  الهجوم 

األذربيجانية في طهران صباح أمس.

اإليرانية  تسنيم  أنباء  وكالة  وبحسب 

)شبه رسمية(، فإن مدير األمن اإليراني 

العام أحمد رضا رادان قرر عزل مدير أمن 

طهران حسين رحيمي.

علي  عباس  ألبرز  أمن  مدير  وُكلف 

طهران  أمن  مدير  بمنصب  محمديان، 

ليشغل  ُنقل  الذي  لرحيمي  خلفا 

منصب رئيس شرطة األمن االقتصادي.

السفارة  تعرضت  الجمعة  وصباح 

هجوم  إلى  طهران  لدى  األذربيجانية 

أمن  مسؤول  مقتل  إلى  أدى  مسلح 

السفارة وإصابة اثنين من الحراس.

كندا تكافح اإلسالموفوبيا
كندا  عّينت  ب-  ف.  أ.  مونتريال- 

لديها  خاصة  ممثلة  أول  الخميس 

اإلسالموفوبيا  بمكافحة  معنية 

منصب  وهو  اإلسالم(،  )كراهية 

هجمات  سلسلة  بعد  اسُتحدث 

في  مؤخرا  المسلمين  استهدفت 

البالد. وجاء في بيان صدر عن مكتب 

الصحفية  أن  الكندي  الوزراء  رئيس 

ستشغل  الغوابي  أميرة  والناشطة 

المنصب »لتكون مناصرة ومستشارة 

جهود  وتعزيز  لدعم  وممثلة  وخبيرة 

مكافحة  في  الفدرالية  الحكومة 

المنهجية  والعنصرية  اإلسالموفوبيا 

التسامح  وعدم  العنصري  والتمييز 

مدافعة  ناشطة  والغوابي  الديني«. 

مسؤولة  وهي  اإلنسان  حقوق  عن 

»مؤسسة  في  العامة  العالقات  قسم 

وكاتبة  الكندية«  العرقية  العالقات 

ستار«،  »تورونتو  صحيفة  في  عمود 

ألكثر  عملت  أن  لها  سبق  بعدما 

سي«  بي  »سي  شبكة  في  عقد  من 

الوزراء  رئيس  وأشاد  للبث.  العامة 

الغوابي  بتعيين  ترودو  جاستن 

إطار  في  مهمة  »خطوة  فيه  رأى  الذي 

والكراهية  اإلسالموفوبيا  محاربتنا 

بكافة أشكالها«. وأضاف أن »التنوع هو 

حقا من أعظم نقاط القوة لكندا، لكن 

فإن  المسلمين  من  للعديد  بالنسبة 

اإلسالموفوبيا مألوفة جدا«.

األخيرة،  السنوات  مدى  وعلى 

دامية  هجمات  سلسلة  استهدفت 

{  أميرة الغوابيمسلمي كندا. 

مساع للتطبيع بين الكوريتين
سول- قنا- أعلنت وزارة الوحدة الكورية 

الجنوبية أمس عزم سول الدفع باتجاه 

»تطبيع العالقات مع كوريا الشمالية« هذا 

العام من خالل السعي إلجراء اتصاالت 

مباشرة وغير مباشرة مع بيونغ يانغ.

ووضعت الوزارة في تقريرها السنوي حول 

المهام الرئيسية لعام 2023، سبعة أهداف 

سياسية رئيسية تركز على تحسين 

العالقات الفاترة مع كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في التقرير »إن الحكومة 

تعتزم التواصل بشكل مباشر وغير مباشر 

مع كوريا الشمالية من خالل الجماعات 

المدنية والمنظمات الدولية في محاولة 

إليجاد فرص لتحسين العالقات المتوترة 

الكوريتين. بين 

وتخطط الوزارة إلعطاء األولوية لمعالجة 

القضايا الناشئة عن تقسيم الكوريتين، 

مثل العائالت المشتتة بسبب حرب 

»1950-1953« واحتجاز الكوريين 

الجنوبيين في الشمال.

مقتل قيادي من »داعش«
واشنطن- قنا- أعلن وزير الدفاع األميركي، 

لويد أوستن، أن القوات األميركية نفذت 

األربعاء بناء على أوامر من الرئيس جو 

بايدن، عملية هجومية في شمال الصومال 

أسفرت عن مقتل عدد من أعضاء داعش 

بينهم أحد قادة التنظيم في الصومال ويدعى 

»بالل السوداني«.

 وأشار أوستن في بيان إلى أن السوداني 

كان مسؤوال عن توسيع نشاط التنظيم في 

أفريقيا وتمويل عملياته في جميع أنحاء 

العالم، بما في ذلك أفغانستان.

 وأكد وزير الدفاع األميركي عدم سقوط 

مدنيين »في العملية التي تعكس 

التزام الواليات المتحدة الثابت بحماية 

األميركيين من اإلرهاب في الداخل والخارج« 

- حسب قوله.

 وكان مسؤول في البيت األبيض أكد مقتل 

القيادي في تنظيم داعش،»بالل السوداني«، 

في عملية خاصة شمالي الصومال بأمر من 

الرئيس بايدن.

 وقال إن العملية الخاصة التي نفذت، مساء 

األربعاء، شمالي الصومال أدت إلى مقتل 10 

عناصر من داعش إلى جانب السوداني.

 وذكر البيت األبيض إن الواليات المتحدة 

»أبلغت الحكومة الصومالية بتفاصيل 

العملية التي استهدفت السوداني«.



وحققت  أخيرا  الدبابات  عقدة  حلت  هكذا 

المانيا  بدفع  إنجازا  المتحدة  الواليات 

لقبول توريد دباباتها »ليوبارد2« الوكرانيا، 

وأعلنت  برلين،  هواجس  ظاهريا  وبددت 

انها هي أيضا سوف ترسل دبابات »ابرامز« 

»تحالف  ليكتمل  ذرائع.  ووضع  تمنع  بعد 

الدبابات« مع انضمام دول أوروبية إلى حملة 

التبرع بالدبابات.

 بدت الدول االوروبية موحدة الموقف والهدف 

بقيادة المايسترو األميركي ومصممة على 

هو  هذا  هل  لكن  للنهاية..  أوكرانيا  دعم 

المشهد الحقيقي، أم أن للصورة وجه؟

علينا  يتوجب  ذلك  من  نتأكد  ان  اردنا  اذا   

النظر بدقة اكثر إلى المشهد امامنا. ولفعل 

ذلك علينا ان نجد إجابات لالسئلة التالية:

لماذا ترددت المانيا في ارسال الدبابات، ثم 

المتحدة  الواليات  بارسال  إرسالها  ربطت 

»لدبابات ابرامز«؟

هل الدبابات سوف تخلق توازنا جديدا في 

الميدان وتجلب النصر لكييف؟

ذهنيا  مستعدون  األوروبيون  القادة  هل 

حليفهم  هزيمة  فكرة  لتقبل  ونفسيا 

»زيلينسكي« وانتصار روسيا؟

االوكراني  للجيش  الميداني  التراجع  هل 

في  يتكبدها  التي  الهائلة  الخسائر  وحجم 

جبهات القتال يمكن ان يفتح بوابة الحديث 

عن تسوية سياسية بين الغرب وروسيا أو 

القيادة  يدفع لتغييرات سياسية في رأس 

األوكرانية ؟

باالعتماد  األسئلة  هذه  عن  اإلجابة  يمكن 

عن  بعيدا  والوقائع  الميدان  حقائق  على 

الغرب  يمارسها  التي  األحادية  الدعاية 

الجمهور  عن  المعلومات  حجب  وسياسة 

تتوافق  وال  صادمة  معظمها  في  والتي 

اإلعالمي  الفضاء  تمأل  التي  االدعاءات  مع 

والسياسي.

حرص  خلفية  على  يأت  لم  األلماني  التردد 

مواجهة  إلى  الحرب  انزالق  من  برلين 

فقط،  وروسيا  الناتو  حلف  بين  مباشرة 

الحرب  تجربة  في  الذاكرة  وحسابات 

العالمية الثانية.

القاء دبابات  تتحسب برلين ألمرين: األول 

غطاء  بدون  القتال  ساحة  في  »ليوبارد2« 

ما  الجو  في  روسي  تفوق  ومع  فعال  جوي 

السمعة،  وفقدان  للتدمير  عرضة  يجعلها 

للمرة  اختبرت  الدبابات  هذه  ان  خاصة 

سورية  في  الباب  مدنية  معارك  في  األولى 

تدمير  وتم   2016 عام  داعش  تنظيم  ضد 

عدد منها بصواريخ من الصناعة الروسية. 

إضافة إلى ذلك الجيش االوكراني وعبر عام 

من المعارك ثبت انه مفرط جدا في استهالك 

تستهلكه  وما  العسكري.  العتاد  وخسارة 

الذخيرة  القتال من  الجيوش في اشهر من 

في  االوكراني  الجيش  يستهلكه  والعتاد 

أسابيع قليلة.

قيام  من  برلين  تخوف  هو  الثاني:  واالمر 

السوق  بتعويض  المتحدة  الواليات 

الدبابات  عديد  نقص  من  األوروبية 

بصفقات دبابات »ابرامز« المربحة.

انها  أعلنت  المتحدة  الواليات  ان  ورغم 

القتال  جبهات  إلى  أيضا  دباباتها  سترسل 

يطمئن  إنجاز  نظريا  وذلك  أوكرانيا،  في 

الشركاء. لكن ماذا عن التفاصيل العملية 

لفعل ذلك.

من خالل تلك التفاصيل يظهر ان واشنطن 

التصنيع  شركات  مع  تتعاقد  سوف 

الحربي األميركي النتاج دفعة من الدبابات 

مخزونها  من  دبابات  عن  تتخلى  ولن 

العسكري، فضال عن العمليات اللوجستية 

الخدمة  ان  يعني  ذلك  كل  والتدريب، 

الميدان  في  األميركية  للدبابات  الفعلية 

لعدة  مؤجال  بل  قريبا  يكون  لن  االوكراني 

من  متعمدا  ذلك  ان  ونعتقد  قادمة،  اشهر 

اإلدارة األميركية.

وبكل األحوال فإن »تحالف الدبابات« يحاط 

على  قدرتها  في  المبالغة  من  كبيرة  بهالة 

قلب موازين الميدان، وقريبا سيتحول هذا 

الدبابات  اتفاق  بإنجاز  يحيط  الذي  الزخم 

من الماضي، وتعود الدول الغربية للحديث 

عن دعم إضافي.

الروسي  الجيش  تدمير  ان  المؤكد  ومن   

اثار  له  سيكون  الدبابات  هذه  من  لعدد 

وسيكون  األوروبية،  الدول  داخل  معنوية 

هناك من سوف يحمل مسؤولية ذلك.

بعد  الميدان  في  الروسي  الجيش  تقدم   

وربما  »سوليدار«  مدينة  على  السيطرة 

والتقدم  »باخموت«  على  القبضة  احكام 

يفرض  سوف  “خاركيف«،  نحو  شرقا 

الغربي  التعامل  في  اخر  ايقاعا  حتما 

وحتى المقاربة األوكرانية الداخلية للحرب 

برمتها. حتى هذه اللحظة الصوت يعلو فوق 

قادة  عند  القتال  ومواصلة  المعركة  صوت 

كييف والغرب على حد سواء. وحتى اآلن ال 

يبدو انهم يمكن لهم ان يتقبلوا فكرة الهزيمة 

بين  تتراوح  حساباتها  من  ستفرضه  وما 

لقتال  مباشرة  الناتو  دخول  في  المخاطرة 

التفاوض  طرح  وبين  أوكرانيا،  في  روسيا 

إعطاء روسيا الثمن لوقف الحرب.

األمر  فان  السيناريوهات  كانت  وأيا   

استمرار  عند  يحصل  سوف  لما  الطبيعي 

التقدم الروسي واندحار الجيش االوكراني 

ممنوعة  ظلت  ونقاشات  مقاربات  بروز  هو 

أوروبا  في  اصوات  منها  للعلن،  الظهور  من 

الحرب،  جدوى  عن  متسائلة  ستعلو 

على  التستر  وجدوى  الدعم،  واستمرار 

االوكراني،  للجيش  الفادحة  الخسائر 

وقد  وقت.  باقرب  القتال  وقف  وكيفية 

احتمال  فحسب،  هذا  عند  األمر  اليقتصر 

ان تبدأ هذه النقاشات وهذه األصوات داخل 

كييف نفسها وارد جدا. وقد تجد األصوات 

أوكرانيا  داخل  »زيلينسكي«  لجمها  التي 

جديدة  فرصة  اغلقها  التي  االعالم  ووسائل 

حول  افكارها  وطرح  الفضاء  إلى  للعودة 

تغيير القيادة والنهج في التعاطي مع روسيا 

ومخاوفها األمنية والجيوسياسية.

نوع  من  انتفاضة  حالة  يشبه  ما   2015 عام  منذ  فلسطين  تعيش 

جديد، تجري على موجات، شهدنا نماذج لها عام 2017 في هبة القدس 

اإللكترونية  البوابات  إزالة  على  وأجبرته  نتانياهو،  إرادة  كسرت  التي 

2021، وأخيرًا  من مداخل المسجد األقصى، وفي معركة القدس عام 

في انتشار بؤر المقاومة، وخاصة في جنين ونابلس ومناطق أخرى.

ويؤدي دخول )أو اجتياح( الجيش اإلسرائيلي أي مدينة أومخيم أو قرية 

إلى مواجهة شعبية فورية معه.

ويجري ذلك كله باالستناد إلى تعمق القناعة الشعبية الفلسطينية 

ال  وجيشها  إسرائيل  حكام  وبأن  السالم«،  »بعملية  تسمى  ما  بفشل 

الخارج،  من  المساعدة  انتظار  جدوى  وبعدم  القوة،  لغة  إال  يفهمون 

وبالتالي ضرورة االعتماد على النفس.

منذ  متواصل  بشكل  إسرائيل  يحكم  لم  نتانياهو  بنيامين  أن  ومع 

حكما  الحين  ذلك  منذ  فرضهما  اللذين  والنهج  الرؤية  أن  إال   ،1996 عام 

جدًا  قصيرة  فترة  باستثناء  اإلسرائيلية،  للمؤسسة  الفعلي  السلوك 

اليمين  ونهج  رؤية  لتبرير  الواقع  في  استخدمت  باراك،  إيهود  عهد  في 

العنصري المتطرف الذي يمثله نتانياهو، باالدعاء أن الفلسطينيين 

هم من يرفض السالم.

ولعل أكثر األمور السياسية سخافة االدعاءات الدبلوماسية األميركية 

من  وغيرهما  وسموتريتش  غفير  بن  يلجم  أن  يمكن  نتانياهو  بأن 

في  نتانياهو  بقاء  أن  لحقيقة  كاماًل  تجاهاًل  ذلك  ويمثل  الفاشيين، 

الحكم، وإنقاذه نفسه من محكمة الفساد، يعتمدان على تحالفه مع 

أولئك الفاشيين.

تعلن الحكومة العنصرية اإلسرائيلية الحالية وتنفذ سياسات يمكن 

شاملة  انتفاضة  وانطالق  فلسطين  في  الوضع  انفجار  إلى  تؤدي  أن 

وعارمة، ستؤثر تداعياتها على المنطقة بأسرها.

الوضع  تغيير  اإلسرائيلية  الحكومة  نوايا  في  يكمن  المخاطر  وأول 

تلمودية  صلوات  مكان  فرض  ومحاولة  األقصى،  المسجد  في  القائم 

إليه  أدى  ما  نسي  أحدًا  أن  أظن  وال  له.  ومكاني  زماني  وتقسيم  فيه، 

اقتحام شارون للمسجد األقصى من انفجار لالنتفاضة الثانية.

األمر الثاني الذي من شأنه تفجير الوضع برمته، البدء بتنفيذ عمليات 

المناطق  في  وخاصة  الفلسطينيين  ضد  العرقي  والتطهير  الضم 

المهددة في ما سمي جورًا وبهتانًا »مناطق ج« حسب اتفاق أوسلو.

والتنكيل  القتل  عمليات  تصعيد  االحتالل  مواصلة  الثالث،  األمر 

عشر  ثمانية  اغتيال  العام  بداية  منذ  وشهدنا  الفلسطينيين  ضد 

فلسطينيا أربعة منهم من األطفال، ومنهم من نفذ به جيش االحتالل 

يخلق  مما  سبب،  دون  من  األشهاد،  رؤوس  على  ميداني  إعدام  عملية 

شعورًا لدى جميع الفلسطينيين بانعدام األمن واألمان الشخصي.

اإلسرائيلية،  الشرطة  جهاز  عليه  يقدم  أن  يمكن  ما  الرابع،  واألمر 

بقيادة العنصري بن غفير، من تنكيل إضافي باألسرى واألسيرات 

في سجون االحتالل.

شامل  إلنفجار  سببًا  تشكل  أن  يمكن  األمور  هذه  من  واحد  كل 

والبيانات  بالكالم  المتطرفة  العنصرية  ُتردع  لن  فلسطين،  في 

وبغير  ضدها،  جادة  عقابية  وبإجراءات  بمقاومتها،  بل  المنمقة، 

ذلك فإننا على أعتاب انفجار شامــل.
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لم تتوقف الجرائم اإلسرائيلية 

يوما، منذ احتالل األراضي 

الفلسطينية، لكنها بدأت تأخذ 

أبعادا خطيرة للغاية سواء عبر 

تهويد األراضي الفلسطينية، أو 

االعتداءات المباشرة، كما يحدث 

في مخيم جنين بالضفة الغربية 

المحتلة وقطاع غزة، بسبب عجز 

المجتمع الدولي وتقاعسه عن 

أداء دوره.

هذا العجز والصمت الدولي شجع 

حكومة االحتالل على ارتكاب 

المجازر ضد الشعب الفلسطيني 

على مرأى العالم، وهو أعطى 

رسالة في غاية الخطورة لالحتالل 

اإلسرائيلي، مفادها أن في مقدوره 

مواصلة جرائمه وأن يبقى، في 

الوقت نفسه، بعيدا عن المساءلة 

والعقاب، وما يحدث يطرح 

الكثير من عالمات االستفهام حول 

األسباب التي تدفع األسرة الدولية 

إلى الوقوف موقف المتفرج حيال 

هذه الجرائم، في حين أننا رأيناها 

تتحرك في حاالت أخرى بقوة 

وحزم، كما هو الحال في المسألة 

األوكرانية، على الرغم من أن 

تداعياتها يمكن أن تقود إلى حرب 

نووية مروعة.

لقد أدى هجوم قوات االحتالل على 

مخيم جنين إلى استشهاد عدد 

من الفلسطينيين بينهم سيدة 

مسنة، باإلضافة إلى عدد من 

الجرحى، وكل ما سمعناه من 

المجتمع الدولي دعوات للتهدئة، 

ساوت بين القاتل والقتيل، وهو 

أمر يدعو لالستغراب والدهشة، 

ويعطي سلطات االحتالل مزيدا 

من اإلشارات لمواصلة جرائمها 

المروعة.

لقد لعبت الدول الغربية 

دورا رئيسا في قيام الكيان 

اإلسرائيلي على حساب الشعب 

الفلسطيني، لذلك ليس في 

مقدور هذه الدول التنصل من 

مسؤولياتها القانونية واألخالقية، 

وهذه المسؤوليات تحتم عليها 

اليوم التدخل بقوة ووضوح؛ 

من أجل وضع حد للجرائم 

اإلسرائيلية، والدفع باتجاه حل 

سلمي يضع حدا نهائيا للصراع.

جرائم تتصاعد

االنفجار القادم في األراضي المحتلة

مصطفى البرغوثي
كاتب فلسطيني

لماذا التجرؤ 
على المقدسات ؟

حادثة حرق المصحف الشريف أمام 

السفارة التركية في السويد، من بعض 

النكرات، يوم السبت )21 ـ 1 ـ 2023( أمر 

في غاية البشاعة واالستهزاء بالدين 

اإلسالمي بحجة حرية التعبير.. وهذا 

التصرف لم يكن األول من نوعه، ولن 

يكون األخير، ألننا أهملنا مقدساتنا في 

داخلنا قبل أن يستهزئ بها اآلخرون، ولم 

نتحرك بالشكل المطلوب لردع هؤالء عن 

هذه األفعال الُمنكرة، والتي أدانتها األمم 

المتحدة، حيث رفضت مبدأ تشويه 

األديان وطالبت بمناهضة تشويه 

األديان، ودعت إلى الحوار بين األديان 

بداًل من اإلساءة إليها.فمن حين آلخر 

نجد البعض في الغرب، سواء كانوا 

أفراًدا عاديين، أو صحفيين، أو مجالت، 

أو رؤساء دول وحكومات يْقِدمون على مثل 

هذه األفعال الشنيعة التي يحاولون من 

خاللها التقليل من شأن اإلسالم ونبيه 

الكريم، ومقدساته العظيمة. وقد سبق 

بعض المستشرقين، قديًما، هؤالء في 

تشويه التراث اإلسالمي، ووصف النبي 

األعظم بأوصاٍف مهينة، للتقليل من 

شأنه، وتشويه صورته ورسالته.

والسؤال هنا؛ ماذا لو كان الفعل من 

ِقبل المسلمين، أو حتى الملحدين، 

الذين ينكرون األديان كلها، وقام بعضهم 

باالستهزاء باإلنجيل أو التوراة بهذا 

الشكل المهين؟! لقامت الدنيا ولم تقعد 

إال بعد اإلدانة الكاملة من كل الدول 

والمنظمات والهيئات الدولية استنكاًرا 

لهذا الفعل، وُيتهم من يقوم بهذا الفعل 

بمعاداة السامية، واإلرهاب، وغير ذلك من 

االتهامات الُمعّلبة.

هذا العمل الذي قام به هذا الشخص 

األرعن أمام السفارة التركية في 

استوكهولم، ليس بعيًدا عن الفعل 

السياسي ضد اإلسالم والمسلمين، 

بل هو انتهاك منظم، وعمل استفزازي، 

وجريمة كراهية ضد المقدسات 

اإلسالمية.

جمال نصار
كاتب مصري

من قريب

عربي 21

هل يقلب »تحالف الدبابات« الموازين في أوكرانيا ؟

كمال خلف
كاتب وإعالمي

تقدم الجيش 
الروسي في 

الميدان سيفرض 
إيقاعا آخر في 

التعامل الغربي 
مع األزمة

 رأي $

رأي اليوم

القدس الفلسطينية 
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احتباس األمطار ينعكس على األمن الغذائي والصحي

أزمة جديدة في لبنان

يدفع  االعتيادي،  غير  الدافئ  الطقس 

بأشعة  لالستمتاع  األيام  هذه  كثيرين 

الشمس وممارسة الرياضة والسباحة 

على شاطئ البحر في بيروت.

سباحة في »عّز« الشتاء
عامًا(   85( خضر«  »أبو  ماجد  محمد 

في  السباحة  هواية  ممارسي  أحد  هو 

»عّز« الشتاء، يقول لألناضول إن الفارق 

الموسم  هذا  جدًا  كبير  بالطقس 

مقارنة باألعوام الماضية.

سباحته  أثناء  أنه  إلى  ماجد،  ولفت 

بدفء  يشعر  الفترة،  هذه  البحر  في 

الوقت  بهذا  عادي  غير  أمر  وهو  المياه، 

لمشهد  يفتقد  أنه  كما  السنة،  من 

المحيطة  الجبال  تغطي  الثلوج 

بالعاصمة وضواحيها.

وتظهر البيانات وخرائط الرصد التابعة 

)حكومية(،  الجوية  األرصاد  لمصلحة 

تراجعًا في كمية األمطار والثلوج بنحو 

مع  الفترة  بنفس  مقارنة  بالمائة   50
السنوات القليلة الماضية.

تخوف من الجفاف
قسم  رئيس  كنج«  »محمد  وقال 

مصلحة  في  السطحية  التقديرات 

األرصاد الجوية، أنه »في حال استمرت 

هذه الظاهرة قد نشهد حالة جفاف في 

فصلي الربيع والصيف«.

وأضاف لألناضول: »بالعادة في هذه الفترة 

مغطاة  لبنان  جبال  تكون  السنة  من 

هذا  بعد  يحصل  لم  ذلك  لكن  بالثلوج، 

الثلوج  المعطيات ُتظهر أن تساقط  العام.. 

لهذه  الطبيعي،  المعدل  لنصف  تراجع 

الفترة الزمنية من السنة«.

لدى  إضافيًا  قلقًا  تولد  األرقام  هذه 

المزارعين وعموم السكان، نظرًا إلى أن 

الثلوج هي الخزان الطبيعي للمياه في 

والينابيع  الجوفية  للمياه  سواء  لبنان 

واألنهار، بحسب كنج.

تطرف مناخي
ووفقًا لمراكز الرصد التابعة للمؤسسة 

األمطار  كمية  فإن  ذاتها،  الحكومية 

المتساقطة في بيروت هذا العام بلغت 

هو  الطبيعي  المعدل  بينما  ملم   290
450 ملم لمثل هذا الوقت من العام.

التطرف  ظاهرة  إلى  كنج  ولفت 

التي  األمطار  إن  حيث  المناخي، 

الشتاء،  فصل  بداية  في  تساقطت 

قصيرة،  زمنية  وبفترة  فجائية  كانت 

أدت إلى فيضانات من دون أن تمتصها 

األرض بالشكل المناسب.

األمطار  احتباس  أن  كنج  واعتبر 

سلبًا  سيؤثر  تساقطها،  وتأخر  والثلوج 

المزروعات،  من  كثيرة  أنواع  على 

على  المزارعين  من  العديد  ويجبر 

التخلي عن بعضها.

بحيرة القرعون
في  األمطار  ُشّح  انعكاسات  أبرز  ومن 

بحيرة  مياه  مستوى  تراجع  البالد، 

إلى  لبنان(  في  بحيرة  )أكبر  القرعون 

نحو نصف معدالتها الطبيعية.

في  المياه  تخزين  مستوى  وكان 

الفترة  بهذه  الماضية  الثالث  السنوات 

من العام )يناير / كانون الثاني( يتراوح 

و156  مكعب،  متر  ماليين   110 بين 

مليون متر مكعب.

مستوى  تراجع  فقد  العام،  هذا  أما 

 69 إلى  الفترة  بنفس  المياه  تخزين 

أن  إلى  اإلشارة  مع  مكعب،  متر  مليون 

للبحيرة  التخزينية  القدرة  إجمالي 

يبلغ 220 مليون متر مكعب.

قضاء  في  آخر  سّد  لبنان  في  ويوجد 

متر  ماليين   8 يتسع  )وسط(  كسروان 

مكعب أي أقل بكثير من القرعون، فيما 

اللبنانية  والمياه  الطاقة  وزارة  خطة 

تقضي بإنشاء 7 سدود إضافية.

 نهر الليطاني
وفي قراء لهذه األرقام، قال سامي علوية 

)أطول  الليطاني  نهر  مصلحة  رئيس 

نهر في لبنان( إن بالده حاليًا أمام حالة 

حصلت  التي  تلك  تشبه  مائي،  شح 

عام 2003.

الليطاني منتصف خريطة  ويشق نهر 

من  كلم   170 بطول  ويمتد  لبنان، 

ويصب  )غرب(  البقاع  سهل  منطقة 

البالد،  جنوبي  المتوسط  البحر  في 

وتشكل مساحة حوضه حوالي 20 في 

المائة من مساحة البالد.

النهر  يعاني  المياه،  شح  عن  وفضاًل 

أيضًا،  القرعون  بحيرة  يغذي  الذي 

الصحي  الصرف  بفعل  حاد  تلوث  من 

مباشرة  فيه  يصب  الذي  والصناعي 

معظم  يفقد  جعله  ما  معالجة،  دون 

وظيفته التنموية.

 تراجع الطاقة الكهرومائية
المياه  قطاع  فإن  لعلوية،  وبالنسبة 

سوء  زمن  منذ  يعاني  لبنان  في 

التدابير  اتخاذ  عدم  من  ويشكو  إدارة، 

الشرب  مياه  صعيد  على  المناسبة 

والري والطاقة الكهرومائية.

الكهرومائية  الطاقة  مجموع  ويبلغ 

 196 280 ميغاواط،  لبنان  المنتجة في 

القائمة  المعامل  من  يتم توليدها  منها 

حوالي  أي  الليطاني،  ضفاف  على 

التي  البالد  في  الطاقة  إجمالي  نصف 

تنتجها المحطات الحكومية حاليًا.

يعاني  لبنان  إن  ذاته،  المتحدث  وقال 

بالسنوات  حتى  مائي  عجز  من  أصاًل 

كبيرة  كميات  تساقط  تشهد  التي 

هذا  الشّح  ان  يعني  ما  األمطار،  من 

العام سيضاعف مأساة عدد كبير من 

السكان.

تشهد  التي  الكهرباء  بأزمة  وأسوة 

اليوم،  في  طويلة  لساعات  انقطاعًا 

المياه  انقطاع  من  اللبنانيون  يعاني 

ويضطرون  أحيانًا،  وأسابيع  أليام 

بأسعار  خاصة  شركات  من  لشرائها 

باهظة.

 عجز مائي مزمن
السطحية  المياه  كمية  معدل  ويبلغ 

لكن  مكعب،  متر  مليار   3.25 لبنان  في 

فقط  هي  لالستخدام  القابلة  الكمية 

حاجة  فيما  مكعب،  متر  مليون   700
متر  مليار   1.93 حوالي  تبلغ  لبنان 

مكعب.

أن  تؤكد  علوية،  بحسب  األرقام،  هذه 

سواء  دائم،  مائي  عجز  بحالة  لبنان 

سنوات  في  أم  الماطرة  السنوات  في 

المستفادة  المياه  ان  إلى  نظرًا  الشح، 

منها تشكل 20 بالمائة فقط، فيما باقي 

الكمية إما غير مستثمرة أو ملوثة.

أبرزها  عديدة  األسباب  أن  إلى  ولفت 

وكثافة  السكاني  والنمو  اإلدارة  سوء 

مستويات  وارتفاع  السوري  اللجوء 

التلوث.

يوجد  اللبناني،  العام  األمن  وبحسب 

الجئ  ألف  و80  مليون   2 لبنان  في 

سوري، معظمهم غير مسجلين رسميا 

لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  لدى 

الالجئين.

 سوء اإلدارة
القانون  أن  من  بالرغم  أنه  علوية  وقال 

العثماني  الري  قانون  منذ  اللبناني 

خالل  من  المياه  شح  حاالت  ينظم 

األساسية  الحاجات  نحو  ترشيدها 

الحكومات  لكن  والري،  كالشرب 

ُتطبق  ال  المتعاقبة  والوزارات  اللبنانية 

ذلك.

عجز  حالة  لبنان  يواجه  أن  وتوقع 

البالد،  أزمة السكان في  مائي تزيد من 

الحاجات  على  تقتصر  لن  أنها  مضيفًا 

الغذائي  األمن  ستهدد  إنما  المنزلية 

الصالحة  الكميات  انخفاض  بفعل 

للري.

أزمة  اللبنانيون  يعاني   2019 ومنذ 

الدولي  البنك  صنفها  حادة  اقتصادية 

شهدها  أزمات  أشد   3 بين  من  واحدة 

وتدهور  مالي  انهيار  إلى  أدت  العالم، 

معيشي وشح بالوقود والطاقة.

علوية  بحسب  المتوقع  من  كما 

المياه  مستوى  انخفاض  يؤدي  ان 

بنوعية  إضافي  تدهور  إلى  النظيفة، 

ما  التلوث،  مستويات  وتركز  المياه 

جديدة  إصابات  تسجيل  بخطر  ينذر 

بعدوى الكوليرا.

يهدد  الصعب،  المناخي  الواقع  هذا 

لبنان  في  الخضراء  المساحات  أيضًا 

مخاطر  من  ويزيد  واالحراج،  كالغابات 

توسع الحرائق، وفق المتحدث ذاته.

بيروت - األناضول- تتواصل ظاهرة 

احتباس األمطار في لبنان منذ عدة 

أسابيع، األمر الذي بدأ يثير قلق الخبراء 

والمسؤولين من تداعيات خطيرة على 

األمن الغذائي والصحي.

وفي ذروة فصل الشتاء، تسيطر حالة من 

الطقس المشمس على البالد منذ نحو 

3 أسابيع، ما انعكس هبوطا في نسبة 

تساقط األمطار والثلوج في مصب هذا 

الوقت من العام.

بين الرمزية السياسية 

الدبابات تتدفق على أوكرانياوالفائدة العسكرية
بقرار  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  رّحب 

نظيره األميركي جو بايدن تزويد كييف دّبابات أبرامز 

على  األوكرانية  القوات  حصول  معتبرًا  األميركية، 

هذه الدّبابات الثقيلة المتطّورة »خطوة مهّمة لتحقيق 

النصر النهائي«.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر »شكرًا لجو 

أبرامز  دّبابات  بتقديم  قوي  جديد  قرار  على  بايدن 

ألوكرانيا، ممتّن لألميركيين على دعمهم«.

أتى قرار بايدن بعد ساعات على إعالن برلين موافقتها 

على تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد األلمانية.

تزويد  الغرب  زيلينسكي  يطالب  عديدة  أشهر  ومنذ 

قواته دّبابات ثقيلة غربية، وهو ما تحّقق له أخيرا.

وأضاف الرئيس األوكراني أّن »العالم الحّر اليوم موّحد 

بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير 

أوكرانيا«.

دينيس  األوكراني  الوزراء  رئيس  قال  جهته،  من 

شميغال إّن قرار واشنطن تزويد بالده 31 دبابة أبرامز 

هو »النتيجة القوية للمفاوضات مع الحلفاء وتجسيد 

للدعم الشامل ألوكرانيا«.

إّن  يرماك  أندري  الرئاسية  اإلدارة  رئيس  قال  بدوره، 

»هذا يوم تاريخي، إّنه يوم من تلك األيام التي ستكون 

حاسمة لنصرنا المستقبلي«.

البداية، نحن  أّن هذه ليست سوى  »األهّم هو  وأضاف 

بحاجة إلى مئات الدّبابات«.

ومّثل قرار برلين ضوءًا أخضر لدول أوروبية أخرى لديها 

كانت  لكّنها  ألوكرانيا  تقديمها  وتريد  ليوبارد  دبابات 

هذه  مقّدمة  وفي  ذلك،  على  ألمانيا  لموافقة  بحاجة 

الدول بولندا والنروج.

أّن  غرام  آريلد  بيورن  النروجي  الدفاع  وزير  أعلن  واألربعاء، 

إطار  في  أوكرانيا  إلى  ليوبارد2-  دّبابات  سترسل  بالده 

الهبات العسكرية التي قّرر الغرب تقديمها لكييف.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة »ان ار كيه« التليفزيونية 

دّبابات  تقديم  تدعمان  والحكومة  »النروج  إّن  الحكومية 

الغربية، لكن  المبادرة  النروج ستشارك« في  ألوكرانيا. 

من دون أن يحدد عدد الدّبابات التي سترسلها أوسلو إلى 

كييف.

ثقيلة  دبابات  كييف  تسليم  على  أخيرا  وبموافقته 

الروسية،  التحذيرات  رغم  الصنع  وأميركية  ألمانية 

دعمه  في  جديدة  رمزية  عتبة  الغربي  المعسكر  يعبر 

في  الدبابات  من  ستستفيد  أنها  ُيرجح  التي  ألوكرانيا 

اختراق خطوط القوات الروسية.

جديدا  تحديا  تبدو  كييف  خلف  الموحدة  الجبهة  هذه 

للروس الذين راهنوا منذ بداية النزاع على تراجع الدعم 

الغربي ألوكرانيا.

كييف،  ستستلمها  التي  الجديدة  الشحنات  هذه  مع   

موسكو  تتهمهم  بأن  أخرى  مرة  الغربيون  يخاطر 

»بالمشاركة في النزاع«. لكن في الواقع، سقطت بالفعل 

العديد من المحّرمات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

أن  بيليكوف  ميكوال  األوكراني  العسكري  المحلل  يؤكد 

توفيرها  تم  التي  الصواريخ  وراجمات  الهاوتزر  »مدافع 

عام 2022 كانت بمثابة معدات خطرة، إن لم تكن أكثر 

خطورة من الدبابات القتالية، ألن المدفعية أقوى«.

على  بالموافقة  مؤخًرا  بواشنطن  األمر  انتهى  وبالمثل، 

متوسط  أرض-جو  »باتريوت«  صواريخ  نظام  تسليم 

خشية  التردد  من  الكثير  بعد  كييف  إلى  المدى 

في  األفضل  بين  من  المنظومة  هذه  وُتعتبر  التصعيد، 

الغرب. 

 كيف سترّد موسكو؟ 
نيتشايف  سيرغي  ألمانيا  لدى  الروسي  السفير  نّدد 

األربعاء بقرار برلين »الخطير للغاية من شأنه أن ينقل 

النزاع إلى مستوى جديد من المواجهة«. 

أن  هو  »تقييمنا  إن  قال  أوروبيا  حكوميا  مصدرا  لكن 

إلى  بالنظر  تصعيد،  أدوات  ليست  اليوم  )الدبابات( 

استخدامها المرّجح من األوكرانيين« على أراضيهم فقط 

وليس خارجها. 

من  التالي  الجيل  رّدها  خضّم  في  موسكو  تنشر  وقد 

المعركة  ساحة  في  »تي14«  طراز  من  القتالية  دباباتها 

 20 حوالى  تصنيع  »تم  أنه  المشكلة  لكن  مرة،  ألول 

قطعة منها فقط« حتى اآلن، وفق الباحث في »المجلس 

األلماني للعالقات الدولية« أندراس راتش.

أن  يمكننا  متناسب،  عسكري  رد  غياب  »في  وبالتالي 

يمكن  التي  روسيا  من  متزايًدا  إعالمًيا  هجوًما  نتوقع 

بحسب  ثانية«  عسكرية  تعبئة  حملة  تطلق  أن  أيًضا 

راتش.

إال أن الخبير يعتقد أن »الروس يعرفون جيًدا أن بضع 

الحرب،  وجه  تغّير  لن  الغربية  الدبابات  من  عشرات 

ولذلك ال أتوقع تصعيًدا فورًيا من موسكو«.

مصدر قّوة لكييف 
دعت كييف منذ كانون األول/  ديسمبر إلى إرسال نحو 

300 دبابة غربية الصنع لشّن هجمات مضادة، في ظل 
استقرار خطوط القتال نسبًيا منذ شهور، ويثير وصول 

الربيع الوشيك مخاوف من إطالق عملية روسية واسعة 

النطاق في منطقة دونباس )شرق(.

يمكن للدبابات والمدرعات أن تسمح للقوات األوكرانية 

خطوط  اختراق  أمل  على  التحّرك،  في  أفضلّية  بكسب 

الخنادق  حرب  وكسر  مدفعي  بدعم  الروسية  الدفاع 

الجارية في شرق البالد.

»كانت  بيليسكوف  ميكوال  األوكراني  الخبير  ويقول 

الدبابات القتالية جزًءا ال يتجزأ من سباق التسلح منذ 

الحرب العالمية الثانية. وال يمكن إجراء عملية دفاعية 

أو هجومية بدون ترسانة من الدبابات الهجومية«.

أفضلّية  تحقيق  وحدها  الدبابات  تضمن  لن  ذلك،  ومع 

في ساحة المعركة.

إذ يشّدد الخبير أنه »فقط عندما ُتستخدم بالتنسيق 

والدفاع  والمدفعية،  الميكانيكية،  المشاة  فرق  مع 

الجوي، والصواريخ، يمكن للدبابات أن تحقق نتائج«.
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»أوناحي« ينضم لمارسيليا الفرنسي حتى »2027«
الفرنسي،  أنجيه  العب  أوناحي،  الدين  عز  المغربي  النجم  توصل 

القليلة  الساعات  خالل  إليه  لالنتقال  تمهيدا  الجديد  ناديه  مع  التفاق 

المقبلة.

أوروبا،  في  االنتقاالت  شؤون  في  المختص  رومانو،  فابريزيو  وبحسب 

 8 مقابل  إليه  لالنتقال  الفرنسي  مارسيليا  مع  التفاق  أوناحي  توصل 

ماليين يورو، وهو ما أشار إليه »راديو مونت كارلو« أيضا.

عام  من  يونيو  حتى  سيمتد  الذي  العقد  يتضمن  أن  المتوقع  ومن 

2 مليون يورو كإضافات، إلى جانب بند  4 مواسم ونصف،  2027.. أي 
خاص بنسبة من بيع الالعب في المستقبل.

خالد الجار الله رئيس نادي الجهراء الكويتي يكشف لـ $ الرياضي:

موقفنا القانوني سليم »100 %«

الله عن صفقة التعاقد  وتحدث الجار 

الكثير  صاحبها  التي  عبدالكريم  مع 

عبر  البعض  أكد  بعدما  الجدل،  من 

كيمو  أن  االجتماعي  التواصل  مواقع 

السد  نادي  مع  بعقد  مرتبطا  يزال  ال 

على  آخر  ناد  مع  التوقيع  له  يحق  وال 

اإلطالق.

تصريحاته  في  قال  الله  الجار  لكن 

كل  على  اطلعنا  »نحن  الخاصة: 

من  القانونية  والمستندات  األوراق 

لالعب،  القانوني  الممثل  خالل 

مع  نتعاقد  أن  قبل  أيضا  وللنادي 

االنضمام  على  معه  ونتفق  الالعب 

لصفوف فريقنا«.

باستبعاد  السد  نادي  »قرار  وأضاف: 

فسخ  بمثابة  هو  نهائيا،  الالعب 

االنتقال  لالعب  يحق  وبالتالي  للعقد، 

لناد آخر وهو ما حدث بالفعل، والفيفا 

يقف دائما في صف الالعبين في مثل 

هذه الحاالت«.

كل  درس  الالعب  أن  إلى  مشيرا 

الممثل  مع  القانونية  الجوانب 

وبناء  للنادي  األمر  ونفس  له  القانوني 

استيضاح  بعد  معه  التعاقد  تم  عليه 

نقع  ال  وحتى  القانونية  األمور  كافة 

فموقفنا  وبالتالي  مشاكل،  أي  في 

أيضا  الالعب  ووضع  سليم،  القانوني 

بمقدوره  سيكون  وقريبا  سليم، 

قيده  بعد  المباريات  في  المشاركة 

في القائمة وتسجيله معنا.

وصول  »ننتظر  بالقول:  أيضا  وتابع 

عبدالكريم  ليتمكن  الدولية  البطاقة 

الجهراء،  فريق  مع  المشاركة  من 

قوية  إضافة  سيكون  أنه  نثق  ونحن 

العب  فهو  الكويتي،  وللدوري  لصفوفنا 

وقادر  كبيرة،  وخبرة  اسم  صاحب 

مع  مميزة  مستويات  تقديم  على 

النادي«.

الفيفا يقف في صف الالعبين في مثل هذه الحاالت

قرار السد باستبعاد كيمو.. بمثابة »فسخ العقد«

{ عبد الكريم بعد التوقيع

أقصى فريق مسيمير بركالت الترجيح

معيذر يتأهل للدور الـ »16« بأغلى الكؤوس
حسم نادي معيذر بطاقة الصعود للدور السادس عشر، من بطولة كأس سمو 

الدور  في  مسيمير  لفريق  إقصائه  بعد   ،2023  2022- الرياضي  للموسم  األمير 

/ 4، بعد انتهاء شوطي المباراة األصليين بنتيجة   5 التمهيدي، بركالت الترجيح 

2/ 2، خالل المباراة التي أقيمت على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.
15، ونبيل الزهر في الدقيقة  وسجل هدفي معيذر سافاريزل سومارا في الدقيقة 

.64
دا  وروبسون   ،50 الدقيقة  في  ماتيوس  هيليسون  مسيمير  هدفي  سجل  فيما 

سيلفا في الدقيقة 68.

الفريقين، لرغبة كل منهما في إكمال مشواره بنجاح  المباراة قوية بين  وجاءت 

خالل النسخة 51 من البطولة.

من  تمكن  عدة  محاوالت  فبعد  األول،  الشوط  مجريات  على  معيذر  وسيطر 

بتسديدة  سومارا  سافاريزل  عبر   15 الدقيقة  في  التقدم  هدف  تسجيل 

قوية، فشل حارس مرمى مسيمير عيسى شعبان في صدها.

وحاول مسيمير خالل الدقائق األخيرة الرد على هدف تقدم معيذر، لكن 

هذا األخير صمد أمام محاوالت منافسه.

الجديد  الوافد  ليسجل  أفضل،  بشكل  الثاني  الشوط  مسيمير  وبدأ 

 ،50 الدقيقة  في  لفريقه  التعادل  هدف  ماتيوس  هيليرسون  البرازيلي 

من خالل رأسية رائعة.

ورغم سيطرة مسيمير على فترات كثيرة من مجريات الشوط 

في  الثاني  الهدف  ليسجل  عاد  معيذر  أن  إال  الثاني، 

الدقيقة 64، هذه المرة عبر الالعب المغربي نبيل الزهر 

بعد توغله داخل منطقة العمليات.

 ،68 الدقيقة  وتحصل نادي مسيمير على ركلة جزاء قي 

تفذها روبسون دا سيلفا بنجاح معدال النتيجة لفريقه.

وحسمت ركالت الجزاء بطاقة الصعود لفريق معيذر، بعد 

أن سجل همام طارق الركلة األخيرة لفريقه.

وتأهل معيذر لدخول قرعة دور الـ 16 من البطولة وفق النظام 

النسخة  منذ  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  أقره  الذي  الجديد 

الثامنة واألربعين للموسم الرياضي 2019 /  2020.

اآلسيوي يعلن مالعب دور الـ »16« لآلسيوية

»الثمامة« يستضيف 
مواجهة الدحيل والريان

كشف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم عن 

مباريات  ستستضيف  التي  المالعب 

 ،2022 آسيا  أبطال  دوري  من  الـ16  دور 

وربع  الدوحة،  العاصمة  في  تقام  والتي 

الغرب،  لمنطقة  النهائي  وقبل  النهائي 

وذلك بنظام التجمع.

لمنطقة  الـ16  دور  مواجهات  وتشهد 

حامل  السعودي  الهالل  لقاء  الغرب 

اإلماراتي،  دبي  األهلي  شباب  مع  اللقب 

الجنوب،  استاد  على  المباراة  وستقام 

مع  السعودي  الشباب  مباراة  وتقام 

الجنوب  استاد  على  األوزبكي  ناساف 

استاد  على  والريان  والدحيل  أيضا 

الثمامة يوم األحد الموافق 19 فبراير في 

ومباراة  مساء،  السادسة  الساعة  تمام 

الفيصلي السعودي مع فوالد خوزستان 

يوم  أيضا  الثمامة  استاد  على  اإليراني 

االثنين 20 فبراير في السادسة مساء. 

وكان االتحاد اآلسيوي قد أعلن في وقت 

األدوار  مباريات  إقامة  مواعيد  سابق 

دور  مباريات  تقام  حيث  اإلقصائية، 

وربع   ،2023 فبراير  و20   19 يومي  الـ16 

وقبل  الشهر،  نفس  من   23 يوم  النهائي 

مباراة  وستقام  منه.   26 يوم  النهائي 

أبريل   29 يوم  النهائي  الدور  الذهاب من 

من  المتأهل  الفريق  أرض  على   2023
مباراة  تقام  أن  على  الغرب،  منطقة 

سايتاما  في   2023 مايو   6 يوم  اإلياب 

باليابان )أرض نادي أوراوا ريد دايموندز 

عن  النهائي  إلى  المتأهل  الياباني 

منطقة الشرق(.

{ الدحيل يصطدم بالريان

كتب        عوض الكباشي

   كتب        محمد الجزار

قادما من ويمبلدون اإلنجليزي

الوكرة يتعاقد مع المغربي أيوب عسال

همام طارق:
القادم أفضل

رسميا  التعاقد  الوكرة  نادي  أعلن 

فريق  العب  عسال  أيوب  المغربي  مع 

ويمبلدون اإلنجليزي لالنضمام لصفوف 

القدم خالل الميركاتو  الفريق األول لكرة 

الشتوي للموسم الكروي 2022/  2023.

ويحتل الوكرة المركز الثالث في ترتيب 

بفارق  نقطة   18 برصيد  القطري  الدوري 

خمس نقاط عن الدحيل المتصدر.

أن  الرسمي  موقعه  عبر  النادي  وأكد 

الالعب المغربي البالغ من العمر 20 عاما 

بعقد  الفريق  بصفوف  رسميا  التحق 

العام  أعوام، حتى صيف  يمتد لخمسة 

2028.. وكان عسال قد وصل إلى الدوحة 
الطبية  للفحوصات  وخضع  يومين  قبل 

في مستشفى سبيتار، وذلك بعد االتفاق 

على جميع تفاصيل التعاقد.

ولعب عسال في صفوف فريق ويمبلدون 

الدرجة  دوري  في  الناشط  اإلنجليزي 

 ،2021  -  2020 موسم  منذ  الثالثة 

ولعب  األيمن،  الجناح  مركز  ويشغل 

31 مباراة مع فريقه في  الموسم  في هذا 

 15 جميع المسابقات، ساهم خاللها في 

هدًفا بين الصناعة والتسجيل.

عن  معيذر،  العب  طارق  همام  أعرب 

بطولة  من  الـ16  للدور  بتأهلهم  سعادته 

على  أمس  فوزهم  بعد  األمير،  كأس 

مسيمير بركالت الترجيح.

وقال همام في تصريحات بعد المباراة: 

فريق  أمام  وصعبا  مهما  فوزا  حققنا 

وإن  قوية،  كانت  مباراة  في  مسيمير، 

شاء الله سيكون القادم أفضل.

وأضاف: نمر بفترات جيدة هذا الموسم، 

من  المقبل  للدور  التأهل  حققنا  فقد 

لم  وكذلك  الفرق،  لجميع  مهمة  بطولة 

ض  نتعر

هزيمة  ألي 

في  سواء  اآلن  لحد 

الذي ننافس فيه  الثانية،  الدرجة  دوري 

على الصعود.

{ عسال مع السليطي

كتب          عادل النجار

{ فرحة العبي معيذر بالتأهل

وضع خالد الجار الله 
رئيس نادي الجهراء 

الكويتي النقاط فوق 
الحروف، بشأن صفقة 

العب نادي السد 
ومنتخبنا الوطني 
السابق عبدالكريم 
حسن، والذي أعلن 

الفريق الكويتي التعاقد 
معه قبل أيام قليلة 

لمدة موسم واحد بعد 
استبعاد السد له بشكل 

رسمي.
وأوضح الجار الله في 

تصريحات خاصة لـ 
$ الرياضي، صحة 
موقف الالعب ونادي 
الجهراء، مؤكدا عدم 

وجود أي إخالل باللوائح 
والقانون في هذه 

الصفقة على اإلطالق.
وكان نادي الجهراء قد 

عقد مؤتمرا صحفيا 
مساء أمس إلعالن 

التعاقد مع عبدالكريم 
حسن، بحضور الالعب 
ومسؤولي النادي عقب 
وصول الالعب للكويت 

واالنتهاء مع كل 
االتفاقات حول الصفقة.

تعاقدنا مع عبدالكريم بعد 
استيضاح كافة الجوانب القانونية 

كتب           وحيد بوسيوف

أكد أحمد سالم العسكر، العب مسيمير، أنهم قدموا مباراة جيدة أمام 

مسيمير، رغم اإلقصاء في الدور التمهيدي، من بطولة كأس األمير.

كان  لكن  جيد،  بشكل  لعبنا  المباراة:  عقب  تصريحات  في  وقال 

ينقصنا بعض من الحظ، بما أن ورقة التأهل للدور المقبل ذهبت 

العودة  من  تمكنا  الترجيح.وأضاف:  بركالت  المنافس  للفريق 

بشكل  المباراة  ننهي  أن  الممكن  من  وكان  مرتين،  المباراة  في 

أفضل، لو استغلينا الفرص السانحة للتسجيل. وأشار إلى أن 

الفريق يتواجد في مرحلة بناء، بعد البداية غير الموفقة بالدوري، 

سيحاولون المنافسة بقوة خالل المباريات المقبلة.

أحمد سالم العسكر:

الفريــق في مرحلـة بنــاء
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اآلسيوي يشيد بالتنظيم القطري

عنابي الشاطئية يواجه بولندا

المكون  الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  يختتم 

4:00 عصر  الـ  من الثنائي أحمد تيجان وشريف يونس في 

اليوم السبت مبارياته في دور المجموعات منافسات الجولة 

الشاطئية  الطائرة  لكرة  المحترفين  لجوالت  الختامية 

على  تتواصل  التي  والسيدات،  للرجال   ،)Beach Pro Tour(

بولندا  منتخب  يواجه  حيث  الشاطئية  زون  أسباير  مالعب 

لوسياك،  وبارتوش  برايل،  ميشال  الثنائي  من  المكون 

»رجال  النهائي  ربع  الدور  منافسات  تقام  اليوم  نفس  وفي 

النهائي  نصف  الدورين  منافسات  تقام  أن  على  وسيدات«، 

والنهائي »رجال وسيدات« غدا األحد.

وخسر المنتخب القطري المكون من الثنائي شريف يونس 

وأحمد تيجان المصنف الثاني عالميا أمام الثنائي البرازيلي 

لويوال  وأندريه  جنيور  أوليفيرا  فاندرو  الثنائي  من  المكون 

ضمن  أمس  جرت  التي  المباراة  في   0 /2 بنتيجة  شتاين 

المواجهة  القطري  المنتخب  األولى..وخسر  المجموعة 

وأليكس  كارامبوال  أدريان  الثنائي  أمام  أمس  عصر  الثانية 

 ..17 /21-18 /21 بواقع   0 /2 بنتيجة  )إيطاليا(  من  رانجيري 

وكان العنابي قد حقق الفوز في الجولة األولى أمام تشيلي.

و10  للرجال  منتخبات   10 أفضل  مشاركة  البطولة  وتشهد 

منتخبات للسيدات وبجوائز مالية تبلغ 800 ألف دوالر.

الشاطئية  الطائرة  الكرة  لبطولة  امتدادا  البطولة  وتعتبر 

عليه  المقام  المعلب  ان  حيث  المؤسسة  تنظمها  التي 

المنافسات تم تشيده في العالم الماضي واستضاف العديد 

فبراير  شهر  من  األول  من  بداية  عليه  وستقام  البطوالت،  من 

منافسات  بطولة  منافسات  منه  الخامس  وحتى  المقبل 

الجولة االفتتاحية لجوالت »Elite16« ذات تصنيف 5 نجوم.

االتحادين  رئيس  الكواري  غانم  علي  اعرب  جانبه  من 

ان  بعد  سعادته  عن  الطائرة،  للكرة  آسيا  وغرب  القطري 

العالمي للكرة  التصنيف  األولى في  الدول  أصبحت قطر من 

حققها  التي  المتميزة  النتائج  بفضل  الشاطئية،  الطائرة 

العديد من  الماضية بحصوله على  السنوات  المنتخب في 

األلقاب وتتويجه بالميداليات المختلفة في كل المنافسات 

برونزية  على  حصوله  وأهمها  الدولي،  االتحاد  ينظمها  التي 

.»2020 أولمبياد »طوكيو 

الطائرة:  للكرة  القطري وغرب آسيا  االتحادين  وأشار رئيس 

من  العديد  لديها  المقبلة  الفترة  في  القطرية  الفرق  أن  »الى 

والشرطة  الريان  يشارك  حيث  الخارجية،  المشاركات 

العربية  البطولة  في  والوكرة  واألهلي  آسيا  غرب  بطولة  في 

لألندية«.

المنتخب  حققها  التي  الجيدة  البداية  ان  الكواري  وأضاف 

لجوالت  الختامية  الجولة  في  مشاركته  خالل  القطري 

المحترفين للطائرة الشاطئية )Beach Pro Tour(، المقامة 

حاليا على مالعب أسباير زون الشاطئية وتختتم غدا األحد 

في  األولى  المراكز  في  المصنفة  الفرق  أفضل  بمشاركة 

20 فريقا )10 للرجال، و10 للسيدات(  العالم حيث إنها تضم 

تضم المصنفين من األول وحتى الثامن في العالم.

قطر  أن  إلى  الطائرة  للكرة  القطري  االتحاد  رئيس  وأشار 

مستوى  على  الدولية  البطوالت  من  العديد  تستضيف 

الطائرة الشاطئية، حيث نظمت أسباير زون قبل أيام قليلة 

البطولة  جانب  وإلى  الدولية،  الملعب  ملك  بطولة  منافسات 

أسباير  مالعب  ستستضيف   ،)Beach Pro Tour( الحالية 

 »Elite16« لجوالت  االفتتاحية  الجولة  أيضا  الشاطئية  زون 

وحتى  األول  من  ستنظم  والتي  نجوم   5 التصنيف  ذات 

لدورة  تأهيلية  نقاطا  وتمنح  المقبل،  فبراير  من  الخامس 

سينظم  كما   ،»2024 »باريس  المقبلة  األولمبية  األلعاب 

االتحاد القطري للكرة الطائرة بطولة غرب آسيا على مالعب 

أولى  وهي  المقبل،  الشهر  نهاية  في  الشاطئية  الغرافة 

التصفيات الخاصة بالمناطق والمؤهلة إلى »باريس 2024«.

بدأت  القطري  لالتحاد  المحلية  المنافسات  أن  إلى  مشيرا 

لنهائيات  الدولة  استضافة  بسبب  طويلة  توقف  فترة  بعد 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

في  اإلدارات  مجالس  اهتمام  ضرورة  على  الكواري  وشدد 

من  الشاطئية،  الطائرة  بكرة  االهتمام  على  القطرية  األندية 

أجل مستقبل اللعبة في قطر، حيث إن اللعبة حاليا تحظى 

االتحاد  أن  كما  القطرية  األولمبية  اللجنة  من  جيد  بدعم 

بتنظيم  لتطويرها  دوما  يسعى  الطائرة  للكرة  القطري 

مستمرة  دوريات  وبإقامة  والدولية  المحلية  البطوالت 

قطرية  منتخبات  تكوين  أجل  من  السنية  الفئات  لجميع 

وقادرة  الدولية  المحافل  في  بقوة  المنافسة  على  قادرة  قوية 

حاليا  اللعبة  إليها  وصلت  التي  المكانة  على  المحافظة  على 

بتواجدها في قمة التنصيف العالمي حيث سبق للمنتخب 

القطري ان تصدر التصنيف الدولي لشهور متتالية في العام 

قبل الماضي.

اتحاد  رئيس  نائب  قطيشات  جهاد  العميد  أشاد  وبدوره 

غرب آسيا للكرة الطائرة، بالتنظيم القطري الجيد للبطولة 

البطوالت  كل  إنجاح  في  دوما  تتميز  قطر  ان  ومضيفا 

والفعاليات التي تقام على أرضها.. ونجحت في التفوق على 

العديد من دول العالم في جودة تنظيم البطوالت.

 وأشاد بالعمل الكبير الذي يقوم به االتحاد القطري برئاسة 

وان  المنطقة،  في  اللعبة  تطوير  أجل  من  الكواري  غانم  علي 

في  المقامة  البطوالت  من  العديد  إنجاح  في  أسهمت  قطر 

العديد  ينظم  آسيا  غرب  اتحاد  أن  إلى  ومشيرا  المنطقة.. 

والسيدات،  الرجال  مستوى  على  اللعبة  في  البطوالت  من 

في  األولى  بطولتين  الماضية  الفترة  في  االتحاد  نظم  حيث 

األردن.

علي غانم الكواري: قطر أصبحت من الدول األولى في التصنيف العالمي

عوض الكباشي كتب

قطر  بطولة  منافسات  تواصلت 

بانطالق  أمس  الطاولة  لكرة  الدولية 

إحدى  للشباب  كونتندر  بطولة 

ضمن  المقامة  الثالث  البطوالت 

المجمعة،  للبطولة  الـ28  النسخة 

متعددة  لوسيل  صالة  على 

إلى  تستمر  والتي  االختصاصات 

 88 30 يناير الجاري بمشاركة  غاية 

العبا والعبة من 21 دولة من بينهم 21 

العبا والعبة من المنتخب القطري.

قوية  منافسات  األول  اليوم  وشهد 

عاما   17 تحت  فئتي  في  ومثيرة 

وتحت  والشابات  الشباب  لفردي 

الشباب  فردي  في  عاما  و13  عاما   15
اللوائح  تنص  حيث  والشابات، 

المركزين  صاحبي  تأهل  على 

الرئيسية  األدوار  إلى  والثاني  األول 

بقية  تقام  أن  على  البطولة،  من 

المنافسات تباعا اليوم وغدا االحد.

مميزة  نتائج  العنابي  العبو  وحقق 

تأهل  حيث  االفتتاحي  اليوم  في 

يوسف عبدالله ثانيا عن المجموعة 

الرابعة بفئة تحت 17 عاما للشباب، 

الكسندر  الروماني  على  فوزه  بعد 

خسر  فيما   ،2-3 بنتيجة  ليوبيل 

بنتيجة  جابر  ياسين  المصري  من 

إلى  الكواري  سلطان  وتأهل   ،1-3
ثانيا  حل  بعدما  الرئيسي  الدوري 

فاز  حيث  السادسة  المجموعة  في 

على األميركي ارمان داالمال بنتيجة 

ابراهيم  اليمني  من  وخسر   1-3
فقد   11 المجموعة  أما   ،0-3 جبران 

شهدت تصدر العبنا رواد ناصر الذي 

حساب  على  األول  جاء  فوزين  حقق 

الهندي روي ديفياج 3-0 كما فاز على 

المصري محمد السيسي 2-3.

ونجح  القرني  أحمد  تألق  وبدوره 

بعدما  الـ12  المجموعة  تصدر  في 

من  فونيسا  انان  على  الفوز  حقق 

شودانشو  الهندي  وعلى   1-3 الوس 

النتيجة وعلى حساب  ماني بنفس 

األوزبكي ناصيروف ازماكزن 0-3.

 13 تحت  الشباب  فردي  فئة  وفي 

إلى  السليطي  محمد  تأهل  عاما 

تصدر  بعدما  الرئيسي  الدور 

على  متفوقا  الثالثة  المجموعة 

العنابي  العب  السليطي  ابراهيم 

على  النتيجة  وبنفس   0-3 بنتيجة 

تركي  العماني  من  كل  حساب 

العربي والمصري يوسف أبو أحمد.

عبدالله  عبدالعزيز  تأهل  كما 

حل  بعدما  الرئيسي،  للدور  العباد 

حيث  الرابعة  المجموعة  في  ثانيا 

فاز على العب العنابي حمد عبدالله 

على  فاز  النتيجة  وبنفس   0-3
وخسر  براسانا  ابيناف  األميركي 

نادر  ابي  ميشيل  اللبناني  منن 

بنفس النتيجة أيضا.

{ عبد العزيز العباد { ربيعة الكواري  { محمد السليطي 

في افتتاح منافسات بطولة »كونتندر« للشباب

نتائج مميزة ألبطال أدعم الطاولة
تأهل العباد والسليطي للدور الرئيسي في فردي الشباب 

محمد الجزار كتب
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»فيفا« ملك عبدالهادي 

الشهواني تخطف السيف الغالي 

سعادة الشيخ جوعان يتوج الفائزين..

السيف الفضي بـ »الشحانية«

توج سعادة الشيخ جوعان بن حمد 

آل ثاني، رئيس اللجنة األولمبية 

الفائزين برموز اليوم الختامي 

للمهرجان السنوي الكبير على سيف 

صاحب السمو األمير الوالد الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله.

وتم التتويج بالمنصة الرئيسية 

لميدان الشحانية، وكرم سعادة 

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 

كذلك الداعمين للمهرجان السنوي 

الكبير.

حيث توج سعادته الفائز بالسيف 

الغالي عبدالهادي بن خليل 

الشهواني، الفائز بأقوى رمزين من 

رموز المهرجان السنوي الكبير، وهما 

سيف سمو األمير الوالد للحيل 

مفتوح عن طريق »فيفا«، والشلفة 

الفضية للحيل عمانيات عن طريق 

»مصيونة«.

كما تكرم سعادة الشيخ جوعان بن 

حمد آل ثاني بتتويج السيد محمد 

بن راشد بن غدير مالك »المهندس« 

بخنجر الزمول مفتوح، وكذلك 

»البدع« الحاصل على خنجر الزمول 

عمانيات. وتوج سعادته زايد محمد 

قران المنصوري مالك »بيان« صاحبة 

شلفة الحيل إنتاج، وكذلك علي حمد 

هزاع أبوشريدة مالك »هتاش« الفائز 

بخنجر الزمول إنتاج في انطالقة 

منافسات اليوم الختامي.

وشهدت منافسات اليوم األخير من 

المهرجان السنوي لسباق الهجن 

العربية األصيلة على سيف صاحب 

السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني )حفظه الله(، والذي 

تنظمه اللجنة المنظمة لسباق 

الهجن، حيث استمرت المنافسات 

على مدار أسبوع كامل وشهدت إثارة 

ومنافسة كبيرة بمشاركة واسعة 

من هجن أبناء القبائل من دول 

الخليج.

عوض الكباشي كتب

} تصوير- عباس علي

عبدالله الكواري: ال خاسر في المهرجان
نائب  الكواري  عبدالله  أعرب 

لسباق  المنظمة  اللجنة  رئيس 

للنجاح  البالغة  سعادته  الهجن، 

الهجن  مهرجان  شهده  الذي  الباهر 

سمو  سيف  على  األصيلة  العربية 

بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير 

خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، 

المشاركين  جميع  أن  إلى  مشيرا 

فائزون،  الوالد  األمير  مهرجان  في 

الفعالية  هذه  في  خاسر  يوجد  وال 

التراثية لرياضة اآلباء واألجداد.

التهنئة  الكواري  عبدالله  وقدم 

بعد  الشهواني  الهادي  لعبد 

مشيرا  الغالي،  بالسيف  تتويجه 

السيف  بوجود  سعادته  إلى 

التهنئة  مقدما  الشحانية..  في 

منذ  المهرجان  في  الفائزين  لكل 

انطالقته حتى يوم أمس.

المهرجان  خالل  المنافسة  وحول 

متوقع  هو  كما  الكواري:  قال 

للغاية،  قوية  جاءت  المنافسة 

المستوى  في  تقارب  هناك  وكان 

صعبة  التوقعات  كانت  ولذلك 

حاضرة  اإلثارة  وكانت  للغاية… 

رغبة  ظل  في  النهاية  خط  حتى 

والظفر  الفوز  تحقيق  الجميع 

الكواري  الله  عبد  وأشار  بالرموز. 

صورة  في  ظهر  المهرجان  أن  الى 

في  آلخر  مهرجان  من  وأقوى  أفضل 

كل سنة، مشيرا إلى أن المنافسة 

خاصة  وقوة،  إثارة  أكثر  كانت 

وغير  القياسية  المشاركة  بعد 

المهرجان  شهدها  التي  المسبوقة 

هذا الموسم.

نائب  الكواري  عبدالله  وأشاد 

لسباق  المنظمة  اللجنة  رئيس 

للشركاء  الكبير  بالدور  الهجن 

من  المهرجان  إنجاح  في  واإلعالم 

من  ومباشرة  مميزة  تغطية  خالل 

اليوم األول وحتى الختام.

{ عبدالله الكواري

عبدالهادي الشهواني: فخور بالسيف الغالي

أهدى عبدالهادي خليل بن منصور الشهواني 

مالك »فيفا« المتوج بسيف سمو األمير 

الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى -حفظه الله- وإلى 

قيادتنا الرشيدة. وقال الشهواني: سعيد 

جدا بفوز »فيفا« وتتويجها بثاني السيوف.. 

مشيرا إلى سعادته البالغة في بقاء السيف 

بالشحانية خاصًة في ختام مهرجان غال 

على قلوبنا.

فرحة الفوز والنصر الذي حققته »فيفا« 

وبقاء السيف شحانيا، وتحديدًا في عزبة 

عبدالهادي الشهواني..

وأشاد عبدالهادي الشهواني، بالمهرجان 

الذي اختتم باألمس.. موضحا أن المنافسة 

كانت صعبة في ظل وجود العديد من 

األسماء الكبيرة.. إال ان »فيفا« كانت في 

الموعد واستطاعت أن تخطف السيف 

الغالي.

وأوضح الشهواني أن »فيفا« ضمت باألمس 

السيف الثاني خالل الموسم الحالي بعد 

فازت بأغلى سيوف المؤسس ألنها نسخة 

استثنائية، اقيمت في أجواء مونديالية 

كرنفالية عالمية، تزامنًا مع إقامة العرس 

العالمي مونديال قطر 2022 لكرة القدم على 

أرض دوحة الحب والخير والسالم.

وفي ختام حديثه قال عبدالهادي الشهواني 

ان مهرجان سيف سمو األمير الوالد جاء 

مثيرا وقويا من خالل مشاركة كبيرة 

من داخل قطر ومن دول الخليج، وبدا 

واضحا مدى جدية وجاهزية كل المالك 

والمشاركين.

السبـــــاق.. التــراثي
الشوط  تحديات  وشهدت  التراثي  السباق  فعاليات  أمس  أقيمت 

األول مشاركة )31( متسابقًا، فاز راشد علي محمد الصعاق باللقب 

إثر احتالله المركز األول وجائزته 100 ألف ريال، بعدما قطع مسافة 

السباق في زمن قدره 7:00:09 دقيقة، متفوقا على صاحب المركز 

الثاني ناصر حمد مبارك الشايق الشهواني وجائزته 20 ألف ريال 

بعدما سجل زمنا قدره 7:04:75 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث 

وجائزته 15 ألف ريال بعدما سجل زمنا قدره 7:08:53 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، والذي شهد مشاركة )35( متسابقًا، توج صالح 

األول وجائزته  المركز  المري باللقب الحتالله  الغفراني  سالم علي 

 7:12:35 قدره  زمن  في  السباق  مسافة  قطع  بعدما  ريال  ألف   100
الجائزة  ليحصد  الزعبي  راشد  عبدالله  فهد  كان  وثانيا  دقيقة، 

المالية وقدرها 20 ألف ريال بعدما سجل زمنا قدره 7:15:03 دقيقة، 

وجائزته  الثالث  المركز  على  قرح  راشد  هادي  راشد  حصل  بينما 

15 ألف ريال بعدما سجل زمنا قدره 7:26:25 دقيقة.

حمد الشهواني: العديد من الظواهر اإليجابية
الشهواني  مبارك  حمد  أكد 

والمالية  اإلدارية  الشؤون  مدير 

لسباق  المنظمة  اللجنة  في 

الهجن، أن مهرجان سمو األمير 

انطلق  والذي  العام  لهذا  الوالد 

21 يناير وحتى أمس  منذ يوم 

مميًزا  كان  أسبوع  مدار  وعلى 

الظواهر  من  بالعديد  وخرج 

شاهدناها  التي  اإليجابية 

المنافسات  مدار  على 

للمهرجان  األول  اليوم  ومنذ 

حاضرة  واإلثارة  والتنافس 

في ظل األعداد الكبيرة والتي 

المهرجان،  في  شاركت 

للمنافسات  أعطى  مما 

بين  كبيرا  وتحديا  قوة 

مرة  بأول  شارك  حيث  المضمرين 

كبير  رقم  وهو  مطية   9800 حوالي 

ورغم  الماضية  بالمواسم  مقارنة 

كان  وللحق  أنه  إال  األعداد  هذه 

والكل  الجميع  من  التزام  هناك 

الغالي  المهرجان  خرج سعيًدا بهذا 

علينا.

إلى  الشكر  توجيه  من  البد  وقال: 

هذه  على  والمضمرين  المالك  كافة 

بها  ظهروا  التي  الرائعة  الصورة 

مهم  ا لتز ا و

المنظمة  اللجنة  بتعليمات  سواء 

النجاح،  هذا  في  شريك  والكل 

نفس  على  األداء  نواصل  أن  وأتمنى 

المهرجانات،  كل  في  المسيرة 

خاصة في ظل الدعم غير المحدود 

من  الرياضة  هذه  تجده  الذي 

لوال  والتي  الرشيدة،  قيادتنا  جانب 

تحققت  ما  وتعليماتها  توجيهاتها 

أرض  على  كلها  النجاحات  هذه 

الشهواني  حمد  وهّنأ  الشحانية. 

ين  ئز لفا ا

على  لحصولهم  الختامي  اليوم  في 

الستمرار  دافعًا  تعتبر  التي  الرموز، 

على  المحافظة  أجل  من  العمل 

وأن  خاصة  اإلنجازات.  هذه  مثل 

مؤكدًا  مميًزا،  كان  الختامي  اليوم 

الذي  الكبير  التنظيمي  النجاح  أن 

وليد  يكن  لم  المهرجان  شهده 

وجهد  عمل  نتيجة  وإنما  الصدفة، 

من قبل جميع العاملين.
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بمشاركة قطرية وخليجية كبيرة بلبصير

مهرجان »جزيالت العطا« ينطلق اليوم
تشهد منطقة 

لبصير صباح اليوم 
انطالق مهرجان 

قطر لإلبل »جزيالت 
العطا« 2023 خالل 
الفترة من 28 يناير 
إلى 26 فبراير 2023، 

ويأتي المهرجان 
بشكل جديد 

ومتطور وذلك حرصا 
من اللجنة المنظمة 
على ظهوره بأفضل 

صورة.. ويشهد 
المهرجان مشاركة 

خليجية كبيرة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن ارتفاع 

لإلبل  قطر  مهرجان  في  األشواط  عدد 

في عامه الثاني إلى 99 شوط لجميع 

والدولية،  منها  المحلية  الفئات، 

المشاركين  من   10 بها  سيفوز 

فرصة  إلتاحة  وذلك  شوط  كل  في 

المالك،  من  عدد  أكبر  بين  التنافس 

جوائز  على  سيحصلون  الذين 

فوزهم…  حال  في  ومجزية  ضخمة 

اللجنة  خطة  إطار  في  ذلك  وياتي 

العمل  أجل  من  للمهرجان  المنظمة 

على تطوير النسخة الجديدة وجذب 

القطرية  المشاركات  من  المزيد 

والخليجية.

بجهود  العطاء«  »جزيالت  ويحظى 

التسجيل  لجنة  من  مميزة 

اإلجراءات  تسهيل  في  والترصيص 

)مزاين(  تطبيق  طريق  عن 

للمالك  المباشر  الميداني  والدعم 

.المشاركين في  مهرجان قطر لإلبل 

خالل  من  المهرجان  ويسهم 

تطوير  في  واألنشطة  الفعاليات 

النشاط  وتحفيز  الداخلية  السياحة 

القطريين  األعمال  لرواد  االقتصادي 

واستقطاب المزيد من الزوار لحضور 

المهرجان  ويهدف  الفعاليات…. 

اآلباء  رياضة  على  المحافظة  إلى 

الثقافة  في  وتعزيزه  الموروث  وعلى 

سالالت  على  والحفاظ  القطرية، 

اإلبل، فضال عن كونه بمثابة ملتقى 

إلى  باإلضافة  وعشاقها،  اإلبل  لمالك 

أهمية  حول  الناشئة  األجيال  توعية 

التراث والتقاليد القطرية.

لمهرجان  اللجنة  باألمس  وافتتحت 

 ،2023 العطا  لإلبل-جزيالت  قطر 

المهرجان  بموقع  الشعبية  القرية 

جابر  حمد  بحضور  بالبصير، 

لمزاين  قطر  نادي  رئيس  العذبة 

والسادة  المهرجان  ورئيس  اإلبل 

من  ولفيف  المنظمة  اللجنة  أعضاء 

المهتمين برياضة المزاين.

المنظمة  اللجنة  أعلنت  حيث 

النسخة  بأن  لإلبل  قطر  لمهرجان 

 ،»2023 العطا  الجديدة من »جزيالت 

الفعاليات  من  العديد  ستشهد 

المصاحبة  الترفيهية  والعروض 

مقصد  إلى  وتحويله  المهرجان  إلثراء 

جميع  مستهدفًا  وترفيهي  رياضي 

مواطنين  من  المجتمع  شرائح 

ومقيمين.

بإنشاء  المنظمة  اللجنة  وقامت 

الشعبية  القرية  في  خارجي  مسرح 

الشعرية  األمسيات  لعرض 

توفير  إلى  إضافة  الفنية،  والعروض 

العطا  جزيالت  ومجلس  محل،   46
للضيافة الستقبال ضيوف المهرجان 

المقبل  السبت  انطالقه  المقرر 

بميدان  الحالي  يناير   28 الموافق 

الشحانية،  منطقة  في  لبصير 

ويستمر حتى 26 فبراير 2023.

القرية  محالت  بأن  اللجنة  وصرحت 

بين  ما  مقسمة   46 الـ  الشعبية 

ومشاريع  المنتجة  لألسر  مطاعم 

ومشاريع  القطريين،  األعمال  لرواد 

منزلية متميزة، يتم من خاللها عرض 

منتجات اإلبل وغيرها من المنتجات 

بمشاركة  وذلك  الشعبية، 

والخدمات  والعمل  األسرة  وزارة 

ومؤسسة  نماء،  ومركز  االجتماعية، 

كما  والمقاوالت،  للتجارة  الخياط 

لبيع  أخرى  منطقة  تخصيص  تم 

األعالف والحطب والحالل.

عوض الكباشي كتب

انطالقة قوية للجائزة الكبرى للمبارزةفي سالح اآليبيه »الدوحة 2023«

} تصوير - عباس علي

أقيمت أمس على مالعب أسباير 

منافسات اليوم األول من بطولة 

الجائزة الكبرى للمبارزة في سالح 

االيبيه »الدوحة 2022«، والتي 

تشهد مشاركة 178 العبة، حيث 

ستتواصل اليوم بإقامة منافسات 

الرجال ويتنافس فيها 241 العبا.

وعرفت أمس تأهل المصنفات 

األوليات على مستوى العالم، 

حيث غاب عنصر المفاجأة 

خالل اليوم األول، خاصة مع 

انخفاض معدل أعمار الالعبات، 

وقلة خبرتهن في مواجهة عدد 

من الالعبات صاحبات الباع 

الطويل في المشاركة في بطوالت 

الجائزة الكبرى.

وتجاوزت التصفيات التمهيدية 

32 العبة، حيث تأهلن إلى الدور 
الثاني مع إضافة 32 العبة تم 

اعفاؤهن من المشاركة في 

التصفيات األولى وفق التصنيف 

ويبدأن مشوارهن من دور الـ64.

وشهدت منافسات أمس مشاركة 

العبة واحدة من منتخبنا 

الوطني هيا دياب، والتي لعبت 

في مجموعة ضمت معها 

األوزبكية ايجامبدريا والبولندية 

بولوفيسكا بجانب فرانسيسكا 

باسا من أميركا وباولين برونر 

من سويسرا والصينية جانيو 

تانج والمغربية كاميليا الكرد، 

وسجلت العديد من النقاط

وتعتبر البطولة فرصة مهمة 

لالعب األدعم الكتساب الخبرة، 

خاصة أنها خاضت غمار البطولة 

في مجموعة قوية ماصعب في 

مهمته لتجاوز الدور األول.

وكما عرف اليوم األول تواجد 

عربي، حيث خاضت المصرية 

غمار البطولة منة الله هاني 

وخسرت من السويسرية لورا 

استيلي بنتيجة 15-9، وكذلك 

مواطنتها هايدي عادل مرسي 

التي خسرت بذات النتيجة 

أمام الفرنسية دياني فون 

كيرسنبروك.

وحيد بوسيوف كتب

يحيى قاسم رئيس اللجنة الفنية:

لم نسجل أي اعتراضات
ولجنة  الفنية  اللجنة  رئيس  قاسم،  يحيى  أكد 

الحكام لبطولة الجائزة الكبرى للمبارزة في سالح 

قدمته  الذي  المستوى  أن   ،»2022 »الدوحة  االبيه 

المشاركات في اليوم األول كان جيدا.

لله  الحمد  له:  صحفية  تصريحات  في  وقال 

منافسات اليوم األول سارت كما خططنا لها، ولم 

الذي  التنظيم  سواء  تذكر،  مشاكل  أي  تواجهنا 

كان رائعًا أو عدم وجود أي اعتراضات على قرارات 

الحكام.

51 حكمًا دوليًا،  وأضاف: تشهد البطولة مشاركة 

ومعهم حكمان من االتحاد الدولي للعبة.

وتابع: الجميع أشاد بالبنية التحتية والتسهيالت 

وأكدوا  للمشاركين،  اسباير  صالة  تقدمها  التي 

لنا أن نسخة الدوحة دائما تكون في مقدمة نسخ 

للتواجد  الجميع  ويسعى  الكبرى  الجائزة  بطولة 

فيها.

وتابع: الحكم الفني على مستوى البطولة سيكون 

أن  ألوانه  السابق  ومن  المنافسات،  انطالق  مع 

بشكل  فنية  رؤية  أو  ترشيحات  عن  نتحدث 

كامل، فكل ما أستطيع تأكيده أننا على موعد مع 

نسخة مميزة لبطولة الجائزة الكبرى.

خالد الحمادي:

إعداد جيد ألبطالنا في »األسياد«
أكد خالد الحمادي، أمين السر 

للمبارزة،  القطري  لإلتحاد  العام 

انطالق  حول  له  تصريحات  في 

الحالية  النسخة  البطولة: 

على  كبيرًا  نجاحًا  تشهد 

التنظيمية  المستويات  كافة 

االستعدادات  ظل  في  والفنية، 

اللجنة  بها  قامت  التي  الكبيرة 

والتعاون  للبطولة،  المنظمة 

اللجان  بين  والمستمر  المكثف 

أسباير  وأكاديمية  المختلفة 

في  النسخة  هذه  خروج  على 

أفضل صورة.

كبيرة  إشادة  تلقينا  وأضاف: 

على  للعبة  الدولي  االتحاد  من 

لهذه  والتجهيز  التنظيم  حسن 

مشاركة  تشهد  التي  النسخة 

مستوى  على  المبارزين  أفضل 

أكثر  يمثلون  والعبين  العالم 

اللجنة  وتابع:  دولة.   51 من 

على  حريصة  كانت  المنظمة 

حققته  الذي  النجاح  استمرار 

لبطوالت  الدوحة  استضافة 

السنوات  طوال  الكبرى  الجائزة 

للحديث  وتطرق  الماضية. 

الوطني  منتخبنا  مشاركة  عن 

منتخبنا  قائال:  البطولة،  في 

ونعمل  شبابا  العبين  يضم 

للمشاركة  تجهيزهم  على 

والمنافسة في األلعاب اآلسيوية 

لتوفير  ونسعى   ،2030 قطر 

من  العبين  مع  لالحتكاك  فرص 

والمستويات  األول،  المستوى 

من  ويتطورون  يقدمونها  التي 

يدعونا  شيء  وهذا  آلخر  عام 

لمواصلة العمل وتجهيزهم.

{ من المنافسات 

التنظيم 
مميز .. 

والبطولة 
تشهد 
مشاركة 

»51« حكما 
دوليا 

{ خالد الحمادي
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فوز الباكر وسالمين بالمباراتين الصغرى والمتوسطة

انطالقة مثيرة لجولة »هذاب«

انطلقت مساء أمس الجولة التاسعة 

»لونجين  للفروسية  قطر  جوالت  من 

الداخلي  لونجين  بميدان  هذاب« 

بالشقب.

المتوسطة  الجولة  نتائج  وأسفرت 

سلطان  سالمين  الفارس  فوز  عن 

السويدي بالمركز األول الفردي وجاء 

في المركز الثاني الفارس فالح سويد 

الثالث  المركز  في  وحل  العجمي 

الفارس غانم ناصر القاضي.

المركز  في  جاء  الفرق  بطولة  وفي 

األول فريق السالم وفي المركز الثاني 

وفي  القطرية  المسلحة  القوات 

المركز الثالث الفردان.

البدوي  احمد  الفائزين  بتتويج  وقام 

وسعيد  التحكيم  لجنة  رئيس 

الراشدي عضو لجنة التحكيم.

الصغرى  الجولة  نتائج  أسفرت  كما 

عن فوز الفارس محمد خليفة الباكر 

المركز  في  وجاء  األول،  بالمركز 

المري  ضافي  محمد  الفارس  الثاني 

الفارس  الثالث  الترتيب  في  وتاله 

سلطان سالم النعيمي.

»الفرسان  الجونيور  فئة  وفي 

األول  المركز  في  جاء  الصاعدين«، 

النعيمي،  سالم  سلطان  الفارس 

وتاله في المركز الثاني الفارسة مريم 

ابراهيم المفتاح ثم في المركز الثالث 

الفارسة هند عبدالهادي الهاجري.

المناعي  عمر  الفائزين  بتتويج  وقام   

المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  نائب 

لبطوالت لونجين هذاب 

بالجولة  اليوم  البطولة  وتختتم 

عصرا  الثانية  الساعة  في  المفتوحة 

ثم  المستقبل،  فرسان  جولة  تليها 

الجولة الكبرى.

المناعي  عمر  أرجع  جانبه..  من 

المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  نائب 

النجاح  هذاب  لونجين  لبطوالت 

للفروسية  قطر  لجوالت  المتواصل 

من  الفرسان  مستوى  وارتفاع 

الفرسان  اجتهاد  إلى  ألخرى،  جولة 

بطوالت  تنظيم  في  واالستمرارية 

الفروسية بشكل دوري، مؤكدًا أن هذه 

طبيعية  ونتائج  طبيعية  محصلة 

لالستمرارية واجتهاد الفرسان.

تصريحاته  في  المناعي  عمر  وقال 

التاسعة  الجولة  من  ننتهي  أمس: 

التوقف  قبل  جولة  ويتبقى  اليوم، 

البطوالت  المقبل من أجل استضافة 

الجوالت  نستكمل  وبعدها  الدولية، 

المتبقية من لونجين هذاب.

وأضاف: استحدثنا هذا العام بطوالت 

دولية أقل من الخمس نجوم من أجل 

استمرار مشاركة الفرسان واالحتكاك 

هناك  وستكون  الدوليين،  بالفرسان 

منها  الموسم  هذا  جديدتان  بطولتان 

بطولة ثالثة نجوم، وأخرى نجمتان، 

وذلك بين بطولتي الشقب والجلوبال 

تورز.

قطر  دولة  أن  المناعي  عمر  وكشف 

مؤهلة  واحدة  جولة  ستستضيف 

»باريس  األولمبية  األلعاب  لدورة 

فيها  سيشارك  الجولة  وهي   ،»2024
وشمال  األوسط  الشرق  فرسان 

وستقام  إفريقيا،  وجنوب  إفريقيا 

يومي 27 و28 فبراير المقبل.

الستضافة  بملف  تقدمنا  وأضاف: 

حاز  لله  والحمد  الهامة،  الجولة  هذه 

الملف القطري على استحسان االتحاد 

هذه  تنظيم  بشرف  وفزنا  الدولي 

البطولة بعد منافسة قوية من المملكة 

العربية السعودية ودولة اإلمارات،

الشقب  استعدادات  وحول 

»جولة  الكبيرتين  للبطولتين 

الشقب  وبطولة  العالمية  لونجين 

كل  مثل  المناعي:  قال  الدولية«.. 

لتنظيم  والتخطط  االستعدادات  عام 

البطولتين بدأ من وقت مبكر، ونحن 

النهائية  اللمسات  مرحلة  في  اآلن 

الكبيرتين  للبطولتين  استعدادا 

فرسان  أقوى  فيهما  يشارك  اللتين 

العالم.

أقوى  من  صارت  بطوالتنا  وأضاف: 

الدولي  االتحاد  أجندة  على  البطوالت 

البطوالت  وإحدى  آسيا  في  واألقوى 

الفرسان  جميع  لها  ينظر  التي 

المشاركة  ان  رغم  فيها  للمشاركة 

العالم  فرسان  ألفضل  فقط  محدودة 

بجانب فرساننا.

منصات  على  الفارسات  ظهور  وحول 

قال  هذاب..  لونجين  في  التتويج 

المناعي: يسعدنا مشاركة فارسات 

في بطولة هذاب ونتمنى لهن التوفيق 

اجتهادات  أنها  خاصة  واالستمرارية، 

شخصية منهن واستثمار في الخيل 

كلجنة  نحاول  طيبة  بادرة  وهذه 

وأمس  قوة،  بكل  ندعمهن  أن  منظمة 

المركزين  في  فارستين  شاهدنا 

من  مزيدا  واتوقع  والثالث،  الثاني 

التفوق في المستقبل.

العليا  اللجنة  رئيس  نائب  وأشاد 

هذاب  لونجين  لبطوالت  المنظمة 

أنه  مؤكدًا  القطري،  اإلعالم  بدور 

وقال:  النجاحات،  كل  في  شريك 

اإلعالم ال غنى عنه لدعم هذه النوعية 

الفروسية  خاصة  البطوالت  من 

المحببة  الرياضات  من  أصبحت 

والتغطيات  القطري،  للمجتمع 

النوعية  لهذه  للغاية  مهمة  اإلعالمية 

من الرياضات.

قطر تستضيف التصفيات المؤهلة ألولمبياد باريسعمر المناعي: اجتهاد الفرسان واالستمرارية وراء ارتفاع المستوى

$ الرياضي الدوحة

إثارة كبيرة في منافسات األمس

اليوم ختام بطولة نجوم الدوحة للجمباز
نجوم  بطولة  من  األولى  النسخة  منافسات  اليوم  تختتم 

صالة  على  منافساتها  أقيمت  التي  الفني  للجمباز  الدوحة 

خولة بالمسيلة التابعة لالتحاد القطري للجمباز بمشاركة 

والكويت  اإلمارات  من  والعبة  العبا   150 إلى  وصلت  واسعة 

والسعودية واالردن ولبنان وقطر، حيث تقام اليوم منافسات 

جميع  من  شرسة  منافسة  وسط  والعمومي  الشباب 

شهدت  قد  أمس  البطولة  منافسات  وكانت  المشاركين. 

حققوا  الذين  والالعبات،  الالعبين  جميع  من  واضحا  تألقا 

نتائج جيدة، وفي ختام اليوم قام علي الهتمي رئيس االتحاد 

البوعينين  عبير  ومعه  األبطال  بتتويج  للجمباز  القطري 

مديرة البطولة ومحمد عبد الله المراغي أمين السر المساعد 

وعيسى الهتمي عضو مجلس اإلدارة.

جاء  سنين   9-8 من  فئة  األول  المستوى  البنين  منافسات  ففي 

وفي  الذهبية،  بالميدالية  ليتوج  هشام  آدم  األول  المركز  في 

شادي  فارس  توج  سنة   -11  10 فئة  األول  المستوى  المنافسات 

بالميدالية الذهبية، وفي فئة 12 عام توج عامر حمادي بالميدالية 

الذهبية. وبالنسبة للمستوى الثاني توج أحمد خضر بالذهبية، 

وفي المستوى الثالث توج زيد الكيالني بالذهبية.

وفي منافسات البنات في المستوى الثالث فئة 10 – 12 سنة 

فردي عام وجهاز القفز توجت بالميدالية الذهبية ريمونة بكار 

جيمنسيا الكويت.
{ تتويج الفائزات 

في رالي عمان الدولي

»العطية« يسعى للتعويض اليوم

في  السابع  المركز  العطية  ناصر  بطلنا  احتل 

مرحلة األمس من رالي عمان الدولي.

المرحلة  في  المشاكل  لبعض  العطية  وتعرض 

مالحه  مع  االمس  مراحل  بدأ  أنه  إال  االستعراضية، 

ماثيو بوميل على متن سياراة »فولكس واجن بولو 

جي تي أي« بقوة من أجل التقدم نحو مراكز المقدمة 

أمس  يوم  بدأ  حيث  االنطالقة  في  فاته  ما  وتعويض 

مرحلة  بكل  الفوز  في  ونجح  دقائق،  بعشر  متأخرا 

 5 زمنية  لعقوبة  تعرض  ولكنه  األمس،  مراحل  من 

حزام  انتهاك  بسبب  التنفيذ  وقف  مع  وغرامة  دقائق 

السابع  المركز  في  مس  يوم  العطية  لنهي  األمان، 

 36.2 دقيقة  و29  ساعة  بزمن  العام  الترتيب  في 

ثانية، وبفارق 11 دقيقة و27.4 ثانية عن سائق فريق 

عطا  األردني  ومساعده  الرواحي  عبدالله  عمان  رالي 

والذي  إيفو«،  الحمود على متن سيارة »سكودا فابيا 

سجل ساعة و18 دقيقة 8.9 ثانية،

على  للتواجد  العطية  صالح  ناصر  بطلنا  يسعى 

الدولي  عمان  رالي  ختام  في  اليوم  التتويج  منصة 

أولى جوالت بطولة الشرق األوسط للراليات 2023.

ناصر  المخضرم  القطري  السائق  حل  بينما 

جيوفاني  االيطالي  ومالحه  العطية  خليفة  بن 

»فورد  سيارة  مع  الثامن  المركز  في  برناتشيني 

فييستا R5« بزمن ساعة و29 دقيقة 40.3 ثانية.

منصة  على  للتواجد  العطية  صالح  ناصر  ويسعى 

التتويج اليوم في ختام رالي عمان الدولي أولى جوالت 

بطولة الشرق األوسط للراليات 2023.

ختام الجولة األولى من السباقات الصحراوية
الجولة  على  أمس  مساء  الستار  أسدل 

من  والثانية  السيارات  فئة  من  األولى 

قطر  بطولة  ضمن  النارية  الدراجات 

نسختها  في  الصحراوية  للسباقات 

نظمها  والتي   ،2023 للموسم  الثالثة 

والدراجات  للسيارات  القطري  االتحاد 

مشاركة  وسط  يومين  مدار  على  النارية 

والدراجين  السائقين  أبرز  من  مميزة 

المحليين والمقيمين.

من  األولى  الجولة  منافسات  وجاءت 

 12 شارك  حيث  قوية  السيارات  بطولة 

سائقا، وأسفرت عن فوز السائق القطري 

احتالله  بعد  باللقب  الخليفي  عبدالله 

صدارة الترتيب العام بزمن قدره 2.01.43 

في  الربان  عبدالله  جاء  فيما  ساعة، 

المركز الثاني بزمن قدره 2.04.07 ساعة، 

المركز  في  السويدي  نواف  حل  بينما 

الثالث بزمن قدره 2.21.22 ساعة.

ثالث  في  السيارات  بطولة  وأقيمت 

 3 / فئة  لقب  الخليفي  حقق  حيث  فئات، 

CLASS/ ، بينما نال الربان لقب فئة فئة 
لقب  السويدي  حصد  فيما   ، /CLASS  4 /

. /CLASS 2 / فئة فئة

بطولة  من  الثانية  الجولة  صعيد  وعلى 

المتسابقون  تنافس  فقد  الدراجات، 

 1 / فئة  في  دراجا   31 بواقع  فئتين  في 

 2 / فئة  في  دراجين  وستة   ، /CLASS
. /CLASS

ظل  في  قوية  الجولة  منافسات  وجاءت 

ففي  للفوز،  المشاركين  جميع  سعي 

الدراج  تمكن    /CLASS  1 / فئة  منافسات 

حصد  من  البلوشي  محمد  اإلماراتي 

بزمن  األول  المركز  احتالله  بعد  اللقب 

اإلماراتي  جاء  فيما  ساعة،   2.16.45 قدره 

اآلخر سلطان البلوشي في المركز الثاني 

حل  بينما  ساعة،   2.18.10 قدره  بزمن 

المركز  في  تشالمرز  مارتن  االسترالي 

الثالث بزمن قدره 2.20.51 ساعة.



مواقيت الصالة الطقس اليوم
لفـجــــر ا

لظهـــر ا
العصـــر

المغـرب

العشـاء

sa
ad

@
al

-w
at

an
.c

om

سعد المهندي

السنة )28( - السبت 6 من رجب  1444هـ الموافق 28 يناير 2023م العدد )10008(

4:59 ص
11:47 ص

2:53 م
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الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

باردا وغائما جزئيا أحيانا، وفي البحر يكون غائما 

محذرة  أحيانا..  متفرقة  ألمطار  فرصة  مع  جزئيا 

من رياح قوية على بعض المناطق على الساحل، 

ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. 

إلى  غربية  شمالية  الساحل  على  الرياح  وتكون   

و8   4 بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح  شمالية 

كيلومترات.. وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في 

الدوحة »20« درجة مئوية.

برسوم لرموز طبيعية للبيئة اإلكوادورية

»كتارا« تفتتح معرض »العوالم األربعة«

ويضم المعرض الذي يقام في قاعة 

المؤسسة  وتنظمه  بمبنى47   2
كتارا  الثقافي  للحي  العامة 

جمهورية  سفارة  مع  بالتعاون 

لوحة   20 قطر،  لدى  االكوادور 

تسلط  الحجم،  متوسطة  فنية 

الطبيعي  الجمال  على  الضوء 

وذلك  لإلكوادور.  والجغرافي 

لهذا  الخالبة  الطبيعة  من  انطالقا 

مناطق  أربع  إلى  والمقسمة  البلد 

جغرافية.

السفير  أثنى  السياق،  هذا  وفي 

التعاون  جهود  على  اإلكوادوري 

العامة  المؤسسة  مع  المتواصلة 

الكبير  ودورها  كتارا  الثقافي  للحي 

بين  والتقريب  المبدعين  دعم  في 

الفنية  القيمة  مؤكدا  الثقافات. 

لمعرض بلد العوالم األربعة.

االكوادوري  الفنان  د  أكَّ وبدوره 

من  عمل  ه  أنَّ كاستيلو  فرانزديل 

في  قدمها  التي  اللوحات  خالل 

الطبيعة  ثراء  إبراز  على  المعرض 

برسوم  وجمالها  االكوادورية 

البيئة  بها  تتميز  طبيعية  لرموز 

اللوحات  تمثل  حيث  االكوادورية، 

الخيــال  على  يعتمد  ثقافــيا  عــرضا 

ويظهرالعوامــل  للفنــان  اإلبداعــي 

الطبيعــة  تشــكل  التــي  المختلفــة 

جمهوريــة  فــي  الخالبــة  الجغرافيــة 

نباتــات  مــن  فيهــا  بمــا  االكــوادور 

وحيوانــات.

»ملك  نذكر  اللوحات  عناوين  ومن 

النمر  صورة  تتناول  والتي  األمازون« 

الذي يعتبر الحيوان األكثر انتشارا 

التي  باتروجا«  و»لورا  األمازون،  في 

نـوع  وهـو  الـرأس،  أزرق  ببغـاء  تظهر 

األمـازون  منطقـة  مـن  الطيـور  مـن 

»الدولفيــن  عن  ولوحة  اإلكوادوريـة. 

الحيوانات  من  يعتبر  الذي  الــوردي« 

نظرا  الحمراء  القائمة  في  المصنفة 

ألنه مهدد باالنقراض وهو عنصر ملهم 

مستوحى من األساطير السحرية. 

يمثـل  الذي  الماضي«  و»طيور 

طائـرا  يعتبـر  الـذي  هواتزيـن 

تطـور  فـي  بحثـيا  وموضـوعا  فريـدا 

األمــازون  منطقـة  فـي  الحيوانـات 

تسلط  التي  وياسوني  اإلكوادوريــة. 

الطبيعيـة  المناظـر  على  الضوء 

الوطنيـة  للحديقـة  التقليديـة 

منطقـة  أكبـر  وهـي  ياسـوني، 

أرض  وعالم  اإلكــوادور،  فــي  محميـة 

تعتبرأكبــر  وهي  الجاكوار  نمر 

للطيــور  طبيعيــة  محميــة 

أعمال  جانب  إلى  العالــم،  فــي 

الطبيعة  أيقونات  تناولت  أخرى 

االكوادورية.

الحضور  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

فلكلورية  لوحات  تابعوا  قد 

عرض  إلى  باإلضافة  استعراضية 

لوحات  من  مستوحى  أزياء 

على  طباعتها   
َّ

تم التي  المعرض 

القماش.

فتح  يواصل  المعرض   
َّ

أن ويذكر 

من  الثالثين  إلى  الزوار  أمام  أبوابه 

صباحا  العاشرة  من  الجاري  الشهر 

إلى العاشرة مساًء.

تسبب أضرارا بالغة باألراضي الخضراء

»البيئة« تحذر
من دهس الروض

صدور ديوان »دعني في الظل«
صدر ديوان »دعني في الظل« للزميل خالد 

عبدالمحسن عن دار المسك للنشر والتوزيع 

ويعرض في صالة 2 جناح c18 بمعرض القاهرة 

الدولي للكتاب. 

يقدم الشاعر في الديوان مجموعة من تجاربه ما 

بين ذكريات ومواقف حديثة، من زاويته، ويعرض 

فيها روحه وقلبه وعقله.

من بين القصائد التي تمثل ما يميل إليه الشاعر 

قصيدة »دعني في الظل«، التي عنون بها الديوان، 

وتعبر عن رغبته وحاجته ككل البشر في مرحلة ما 

بعد األربعين، أن يركن للدعة والراحة والسكينة. 

ويعرض في الديوان رؤيته لتجارب متنوعة ما 

بين الحب والكراهية، والثبات والتغير والمحلية 

والعالمية وتباعد الرؤى.  

الديوان ينتمي شعره إلى االتجاه الحديث، قصيدة 

النثر، وهو يحتوي على 20 قصيدة )تتفاوت ما بين 

الطول والقصر( وترتيبها الزمني من األقدم لألحدث 

وكلها حصيلة العام الماضي.

حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي مرتادي المناطق 

البرية والروض من »دهس الروض«؛ نظرا لألضرار 

البالغة التي يمكن أن تلحق باألراضي الخضراء 

وتأثيرها على التنوع الحيوي والحياة الفطرية.

وقالت الوزارة في بيان لها على حسابها الرسمي في 

تويتر »تهيب وزارة البيئة والتغير المناخي بمرتادي 

المناطق البرية والروض بضرورة تجنب الدخول 

للروض، خاصًة في األيام الماطرة، نظرا لألضرار 

البالغة التي يمكن أن تلحق باألراضي الخضراء 

وتأثيرها على التنوع الحيوي والحياة الفطرية«.

وتشدد الوزارة على أن مخالفة التعليمات سيلحقها 

عقوبة كما ينص القانون القطري بشأن منع اإلضرار 

بالبيئة.  

وقالت الوزارة إن دهس الروض مخالفة يعاقب عليها 

القانون، ونشرت المادة 9 من قانون رقم )32( لسنة 

1995بشأن منع اإلضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها 
والتي تنص على: »مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز 

ثالثة أشهر، وبغرامة ال تقل عن ألفي ريال وال تزيد 

على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، 

وتضاعف العقوبة في حالة العود«.

سينما المول )1(

3:15رجل مسن

:00الهندية

7:45الهندية

10:45الهندية

سينما المول )2(

3:30المالياالم

5:30الهندية

8:15الهندية

11:00الهندية

سينما المول )3(

3:15الهندية

الهندية
6:00

8:45المالياالم

11:30الهندية

سينما كتارا )1(

4:00زفاف مسلح

6:00رجل مسن

8:00الهندية

11:00رجل مسن
سينما كتارا )2(

4:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

6:15نادي القتلة

عملية فورتشن، حيلة الحرب
8:15

10:30نادي القتلة

سينما كتارا )3(

5:00) العربية( نبيل الجميل أخصائي تجميل

7:00زفاف مسلح

9:00) العربية( نبيل الجميل أخصائي تجميل 

11:00زفاف مسلح

سينما كتارا )4(

4:30)العربية( سطار

6:30أفتار، طريق المياه

10:00الهندية

رويال بالزا )1(

3:15المالياالم

5:15الهندية

8:00الهندية

10:45الهندية

رويال بالزا )2(

4:00الهندية

7:00الهندية

10:00الهندية

رويال بالزا )3(

3:30المالياالم

6:00الهندية

8:45المالياالم

11:00الهندية

افتتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مساء 
للفنان  األربعة«  العوالم  »بلد  معرض  الخميس 
اإلكوادوري فرانزديل كاستيلو، وذلك بحضور السيد 
لشؤون  العام  المدير  نائب  الدوسري  سعد  سيف 
السيد  وسعادة  البشرية  الموارد  ومدير  العمليات 
باسكوال ديل تشوبو سفير جمهورية اإلكوادور لدى 
الدولة وعدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي 

البعثات الدبلوماسية والمهتمين.

$ الدوحة
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للمصارعة  السوداني  االتحاد  ويتواصل 

على  للحصول  الدولية  المنظمات  مع 

كتاب  عبر  الرياضة  بهذه  دولي  اعتراف 

األخيرة  اآلونة  في  تحديثه  تم  قواعد 

لتوحيد طريقة لعب القبائل لها.

النوبة  مصارعة  المتنافسون  ويمارس   

بمناسبة  احتفالية  مباريات  في  عادة 

قبيلة  كل  وتلعبها  الحصاد  موسم  نهاية 

بشكل مختلف. وقال رئيس االتحاد الله 

جابو سليمان كابو أن حاجة إلى توحيد 

أفراد  انتقل  عندما  ظهرت  اللعبة  قواعد 

حلقات  وأنشأوا  الخرطوم  إلى  القبائل 

مصارعة.

مصارعة  أصبحت  الحين،  ذلك  ومنذ 

أنحاء  بقية  في  شعبية  رياضة  النوبة 

البالد ال تجذب الرجال فقط، وإنما النساء 

واألطفال أيضا.

بأن  جادة  بصورة  »نعمل  كابو  وأضاف 

االسم  بهذا  السودانية،  المصارعة  تكون 

الذي  االسم  بهذا  النوبة،  مصارعة  الكبير 

تكون  أن  الخصوصية،  يعطي  أن  يمكن 

مستوى  على  الله  شاء  إن  حاضرة  هي 

الرياضة األولمبية في القريب العاجل«.

طقوس مصارعة النوبة

إلى  المباراة  يوم  في  المصارعون  يصل 

سراويل  يرتدون  وهم  المصارعة  حلبة 

مغطاة  وأجسادهم  وقمصانا،  قصيرة 

بالرمال والرماد األبيض.

األرجل  المصارعون باستخدام  يتنافس 

واألذرع، والفائز في الجولة هو من يتمكن 

من إسقاط خصمه أرضا.

طقوس  لعدة  الخضوع  مصارع  كل  على 

إذ  خصومه،  مواجهة  في  يبدأ  أن  قبل 

أنواع مختلفة من  يتبع نظاما غذائيا من 

والعسل  اللحوم  مثل  التقليدية  األطعمة 

والخلطات المحلية األخرى.

يومي  النور«  »أرض  مهرجان  وُأقيم 

كانون  يناير/   من  والسابع  السادس 

وضم  الخرطوم  في  الحالي،  الثاني 

بينها  من  الثقافية،  األنشطة  من  العديد 

األزرق  النيل  في  والتجديف  المصارعة 

بهدف  بالسيوف،  الشعبي  والرقص 

عرض تراث السودان وثقافته.

كفيفة مصرية 
تلعب القوس والسهم

وترفع  اإلعاقة،  وصف  الله  منة  ترفض 

في  يكون  »مستحيل  شعار  حياتها  في 

بطولة  في  بالمشاركة  وتحلم  مستحيل«، 

للمكفوفين  والسهم  القوس  لرياضة  إنجلترا 

في أغسطس/  آب المقبل.

وكشفت »منة الله«، عن تفوقها في التصوير 

الفوتوغرافي.

حاصلة  سنة،   29 الدين،  عصام  الله  منة 

آداب قسم إعالم جامعة عين  على ليسانس 

شمس، كانت مبصرة وترى بشكل طبيعي 

نظرها  وبدأ  الجامعة،  من  تخرجت  حتى 

يضعف تدريجيا، حتى أصبحت كفيفة.

بصرية«،  »إعاقة  عبارة  الله  منة  تحب  ال 

على  حصلت  وقد  »كفيفة«،  وصف  وتقبل 

دورات تدريبية للبرامج الناطقة في الحاسب 

اآللي والتطبيقات الذكية، والتحقت بكورس 

تصوير فوتوغرافي.

البصر  فقدان  »بعد  تقول:  التصوير  وعن 

اقترح علّي البعض االلتحاق بكورس لتعليم 

»قد  مبادرة  ضمن  للمكفوفين  التصوير 

والحمد  التجربة،  خوض  فقررت  التحدي«، 

لله تعلمت التصوير وأحببته بشدة.

إلى  ذهبت  عامين،  نحو  قبل  وتضيف:   

ألني  الفروسية،  لتعلم  إخوتي  برفقة  النادي 

الخيول،  خاصة  كثيًرا،  الحيوانات  أحب 

وأثناء وجودي في النادي وجدت لعبة القوس 

فهل  كفيفة  أنا  المدرب:  فسألت  والسهم 

فأجاب:  والسهم؟،  القوس  لعب  يمكنني 

نعم، وبعد شهر ستجدين نفسك قادرة على 

اللعب.

وفغال تعلمت كل أساسيات اللعبة بعد شهر 

واحد كما أخبرني المدرب، وأصبحت أصيب 

المسافات،  في  وتدرجت  المطلوب،  الهدف 

وصلت  لله  والحمد  أمتار،   5 بمسافة  فبدأت 

 25 مسافة  سأدخل  وقريًبا  مترا،   18 إلى  اآلن 

متًرا، وسأستمر في التدريب للوصول ألقصى 

مسافة بإذن الله.

وحققت  ودية،  بطوالت  بـ3  الله  منة  فازت 

سهمين فضيين وآخرين ذهبيين.

تتمنى أن تشارك في بطولة إنجلترا لرياضة 

القوس والسهم للمكفوفين في أغسطس/  آب 

في  للمشاركة  تؤهل  البطولة  وهذه  المقبل، 

بارالمبياد باريس 2024.

»مصارعة النوبة«
 تسعى للعالمية

»األب« الصيني.. مهمة صعبة في تايوان
صيني  رجل  وهو  ما«،  »محمد  يخوض 

اإلسالم  إبقاء  في  صعبة  مهمة  مسلم، 

مجتمعات  ُتعد  التي  تايوان،  في  حيًا 

صغيرة،  فيها  الصينيين  المسلمين 

لتعليم  تايوان  أنحاء  إلى  يسافر  إذ 

المسلمين مبادئ اإلسالم، في الوقت الذي 

تتناقص فيه أعداد من يؤدون شعائر دين 

أجدادهم.

محمد  إن  ا،  قال،  األميركي   Axios موقع 

أشهر  أحد  تشونغشي،  باي  حفيد  هو 

العشرين،  القرن  في  الهوي«  »مسلمي 

وشغل منصب وزير الدفاع في الصين من 

مع  يفر  أن  قبل   ،1948 عام  إلى   1946 عام 

تشيانغ كاي شيك إلى تايوان عام 1949، 

»مسلمي  بين  بالتقدير  باي  ويحظى 

جمعيات  من  العديد  لتأسيسه  الهوي« 

وجده  محمد  بين  الشبه  ُيعد  »الهوي«.. 

باي مذهاًل، ويقول Axios إن محمدًا »يبدو 

فهو  بجدية،  جده  إرث  مع  يتعامل  أنه 

ويعمل  تايوان،  في  للهوي  جمعية  يرأس 

حياة  دعم  جمعية  لدى  أيضًا  مشرفًا 

المسلمين في تايبيه«.

في  المسلمين«  »الهوي  من  هو  محمد 

تايوان، ويعمل جزار حالل، ويقدم اللحوم 

لعدد  حالل  وشهادات  الطازجة،  الحالل 

في  الحالل  الجزارة  محالت  من  محدود 

تايبيه. 

الهوي  إنه حين جاء مسلمو  الرجل  يقول 

من الصين »تفرقوا في تايوان بداًل من أن 

أن  إلى  ولفت  مركزًا«،  مجتمعًا  يشكلوا 

العديد منهم تزوج من عرقية »الهان« التي 

أنه  مضيفًا  السكان،  أغلب  إليها  ينتمي 

كثير  أصبح  أجيال،  أربعة  أو  ثالثة  بعد 

من األحفاد ال يعرفون شيئًا عن اإلسالم.

لذلك، يحرص محمد على تقديم دروس 

في  و»الحرام«  »الحالل«  عن  للمسلمين 

استشاريًا  أيضًا  يعمل  وهو  اإلسالم، 

هنا،  للمسلمين  رسمي  غير  اجتماعيًا 

حين  كثر،  مهاجرون  بينهم  من  الذين 

مع  أو  المنزل  في  مشكالت  يواجهون 

السلطات.

تعاليم  »معظم  أن  إلى  محمد  ُيشير 

الناس…  بين  العالقات  عن  هي  القرآن 

مشكالت،  هنا  المسلمون  يواجه  وحين 

يأتون إلّي لمساعدتهم، ويناديني الناس 

بأبيهم المسلم«.

بها  تنفرد  عرقية  مجموعة  هم  »الهوي« 

التجار  إلى  أصولهم  وتعود  الصين، 

وصلوا  الذين  والعرب  الفرس  والمقاتلين 

ألف  حوالي  منذ  الصين  غرب  شمال  إلى 

عام، وتزوجوا من صينيات »الهان«.

فّر حوالي 40 ألف مسلم هوي من الصين 

معظمهم  وكان   ،1949 عام  تايوان  إلى 

جنودًا وجنراالت من مناطق وسط وشمال 

مسلمو  بها  يتركز  التي  الصين،  غرب 

الهوي.

مكانة  الهوي  مسلمي  من  العديد  يحتل 

تشنغ  ومنهم  الصيني،  التاريخ  في  بارزة 

يقود  كان  الذي  الـ15  القرن  أميرال  خه، 

أساطيل ضخمة في رحالت استكشافية 

في جنوب شرق آسيا والهند، وأبحر حتى 

لبعض  وفقًا  حتى،  وربما  اإلفريقي  القرن 

المؤرخين، إلى ساحل كاليفورنيا.

إال  اآلن  يوجد  ال  إنه  يقول  ما«  »محمد  لكن 

في  هوي  بأنهم  ُيعرفون  شخص  ألف   20
تايوان.

المالكمة..
رياضة نسائية أيضا

وجدت فتياٌت من غزة ضالتهن في أول مركز فلسطيني 

للمالكمة النسائية الذي افتتح أبوابه للشابات العاشقات 

للرياضة.  في غزة جعلت فرح من نادي المالكمة الوحيد 

للفتيات مالذا لها، تتمرن فيه على حركاتها، وتتبادل 

تسديد الضربات مع فتيات أخريات ومعهن المدرب أسامة 

أيوب.

تقول فرح أبو القمصان، )15 عاما( وهي عضو في نادي 

المالكمة: »كنا نلعب في حاصل صغير وضيق جدا، كنا 

نتعلم فيه األساسيات، لم نقدر أن نجري ونلعب في اللعب 

األساسي للمالكمة، لم تكن لدينا حلبة، بعد ما تطورنا، 

فتحنا ألول مرة ناديا واسعا وفيه أول حلبة في غزة، وصرنا 

نلعب حسب القوانين األساسية ونلعب بتقنية أحسن 

ونفرغ طاقة سلبية أكثر ونأخد هواء أكثر«. 

ومنذ دخولها عالم هذه الرياضة في سن التاسعة، تجد 

فرح في اللعبة متنفسا من ضغوط الحياة اليومية في 

القطاع الساحلي الضيق الذي يعيش به نحو 2.3 مليون 

فلسطيني.

تضيف فرح: »كانوا الناس يحكولي ليش المالكمة، شو 

بدك تستفيدي من المالكمة، تعلمي شيء تستفيدي منه 

بناتي«.

وتستدرك: »استفيد كثيرا من المالكمة وطموحي أن أمثل 

شعبي الفلسطيني وأشارك في بطوالت عالمية«.

ووصل عدد المتدربات حاليا إلى نحو 40 فتاة يتدربن في 

المركز الذي يضم حلقة مالكمة بالحجم الكامل ومعدات 

تدريب وملصقات على الجدران ألبطال المالكمة مثل مايك 

تايسون ويتحدين التوقعات في منطقة لطالما اعتبرت 

هذه الرياضة حكرا على الرجال.

المدرب أسامة أيوب بدأ قبل ست سنوات مسيرة التدريب 

مع فتاتين فقط، ومع انضمام المزيد بدأوا االنتقال من 

التدريب على الشاطئ إلى أماكن مستأجرة قبل االنتقال 

إلى مبنى النادي الجديد، ليتحول حلمه إلى حقيقة.

يروي المدرب الطرق التي ينتهجها المركز لتدريب الفتيات 

على مهارات المالكمة قائال: »البنات علمناهن كيف 

القوانين، كيف بتلعب هي وزميلتها مثال كيف يضربن 

بعض، وين تروح على األبيض، تروح على األزرق، تروح على 

األحمر«.

ويضيف »اليوم فهمن القوانين، الحلبة حاليا خمسة متر 

ونص، هذه مسموح تلعب بطوالت داخلية وخارجية«.

عميد الكالب
حصل كلب الشيواوا »سبايك« البالغ 

من العمر )23 عامًا( لقب الكلب األكبر 

سّنًا في العالم، ودخل موسوعة 

»غينيس« لألرقام القياسية.

 حّطم »سبايك« المولود في تشرين 

الثاني 1999 الرقم القياسي في 7 

كانون األول الماضي، عندما كان 

عمره 23 عامًا و7 أيام. ويعيش الكلب 

مع ريتا كيمبال وعائلتها في مزرعة في 

كامدن، أوهايو.

 تبّنت كيمبال »سبايك« منذ نحو 14 

عامًا، عندما وجدته متروكًا في موقف 

للسيارات تابع لمحّل بقالة. »قفز 

مباشرًة وجلس على المقعد، كما لو 

كان يعرف إلى أين نحن ذاهبون«، 

قالت لموسوعة »غينيس«.

 لم يعد »سبايك« يسمع أو يرى جيدًا 

كما في السابق، ولكن ذلك لم يؤّثر 

على شخصيته القوية، وفق كيمبال 

التي قالت إن كلبها ُيحّب التعّرف على 

أشخاص جدد واللعب في الحديقة 

ومراقبتها بينما تقطع الحطب.

فتــاة تأكـــل شــعرهــا
متاعب  من  روسية  فتاة  عانت 

مزمنة في منطقة البطن، ليكتشف 

إجراء  بعد  مذهلة  مفاجأة  األطباء 

الفحوصات والتحاليل الالزمة.

مدينة  مستشفى  في  لألطباء  وتبين 

موسكو،  لمقاطعة  التابعة  شيلكوفو 

قرح  من  تعاني  التي  الفتاة  معدة  أن 

نازفة، يوجد بداخلها كتلة كبيرة من 

الشعر.

عملية  األطباء  وأجرى 

الستخراج  جراحية 

التي  الشعر  كتلة 

كجم،   3 وزنت 

الفتاة  أن  واتضح 

)21 عاما( كانت 

تأكل شعرها 

فترة  منذ 

في  حادة  بآالم  أصابها  ما  وهو  طويلة، 

بالغثيان  شعور  مع  البطن،  منطقة 

والتقيؤ بعد تناول الطعام.

لعملية  خضعت  أن  للفتاة  وسبق 

جراحية لنفس السبب، وهي مصابة 

يصاحبه  الذي  الشعر  أكل  بمرض 

كتلة  تكون  يسبب  ما  الشعر،  نتف 

أو  المعدة  في  الشعر  من  كبيرة 

األمعاء.

بوليتشيف،  ألكسندر  للجراح  ووفقا 

جراحية  لعملية  الفتاة  خضعت  فقد 

ناجحة، تضمنت فتح البطن والمعدة 

من  كتلة  واستخراج  القرح  واستأصل 

أنه  موضحا  كجم،   3 وزنها  الشعر 

سوف  تأهيلها  وإعادة  الفتاة  شفاء  بعد 

تخضع لدورة عالج نفسي.

اضطراب  هو  الشعر  أكل  ومرض 

الشعر  نتف  هوس  في  يتمثل  قهري 

وأكله، وفي حاالت االضطراب الُمزمنة 

تكّون  في  الشعر  أكل  يتسبب 

الهضمية  القناة  داخل  شعري  تكّيس 

الجراحي  التدخل  يتطلب  مما 

ُمميتًا. لكونه  الستئصاله 

جذور  نهايات  وأكل  الشعر  نتف  ويتم 

الشعرة  محور  أو  الشعرية  الُبصيالت 

المرافقة  الطقوس  ُتعد  كما  ذاتها، 

في  دورًا  تلعب  قويًا  عاماًل  لالضطراب 

مالمسة  وتشمل  المرض،  طبيعة 

وتذوق  للشفتين،  الشعر  ُبصيالت 

الحاالت  بعض  وفي  ومضغه،  الشعر 

شعر  باالضطراب  الُمصاب  يأكل  قد 

اآلخرين.

الشعر  أكل  بمتالزمة  المصاب  ويفقد 

في  أنه  كما  شعره،  يأكل  أنه  إدراكه 

األمر،  الغالب يشعر بالخجل من هذا 

اكتشاف  عدم  عليه  يترتب  ما  وهو 

ما  وغالبًا  طويلة،  فترة  بعد  إال  اإلصابة 

تكون الحالة تدهورت.

ومن  الشعر  بنتف  المصاب  ويبدأ 

يشعره  الذي  األمر  وهو  يأكله،  ثم 

يستطيع  إنه  حتى  والهدوء،  بالراحة 

هذه  وتعرف  أحسن.  بصورة  النوم 

المشعرات،  بداء  أيضًا  المتالزمة 

فإن  واإلحصائيات  األبحاث  وبحسب 

تأثرًا  األكثر  هن  عامًا   12 فوق  الفتيات 

بها.

واألطباء  الباحثين  من  كثير  ويرى 

بهذا  اإلصابة  أسباب  أن  النفسيين 

كان  وإن  مجهولة،  تزال  ال  االضطراب 

والخوف  القلق  إلى  إرجاعها  يمكن 

والتوتر واالكتئاب.

بإرادة حديدية تغلبت الشابة منة الله عصام الدين على انطفاء 
الضوء من عينيها، وأصبحت أول مصرية وعربية وإفريقية 

كفيفة تلعب القوس والسهم.

يتجمع المئات أسبوعيا في استاد شرق النيل للمصارعة 
السودانية لمشاهدة مصارعة النوبة، وهي رياضة شعبية 

يسعى من يمارسونها إلى الحصول على اعتراف دولي بها.
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - السبت 6 من رجب  1444هـ الموافق 28 يناير 2023م العدد )10008(

المثالية.. ترهق أصحابها

تتوقف أمس، إذاعة »بي بي سي عربي« البريطانية 

عن البث عبر األثير، معلنة نهاية خدمة إعالمية 

استمرت لنحو 85 عاما.

ومن المقرر أن يظل محتوى اإلذاعة متاحا عبر الموقع 

اإللكتروني للهيئة، ومنصات »بي بي سي« للتواصل 

االجتماعي وأبرزها فيسبوك وتويتر وانستغرام.

وكشفت اإلذاعة عن قرارها باالستناد على شعار 

»الزمن يتغير ولكن ال يتوقف«، معلنة عن بدء خطط 

لتسريع وتيرة تحول خدماتها صوب المحتوى 

الرقمي وزيادة التأثير الجماهيري حول العالم، في 

ظل مساعي حثيثة من أجل توفير النفقات.

وأرجعت الهيئة البريطانية في عدد من بياناتها إلى 

أن قرار اإلغالق »يتماشى مع التغيرات التي طرأت 

على احتياجات الجمهور حول العالم، وتحول المزيد 

من الناس صوب المنصات اإلخبارية الرقمية«.

وعلى مدار سنوات استضافت إذاعة »بي بي سي 

عربي« أبرز المفكرين والكتاب والنجوم، بينهم أم 

كلثوم وفاتن حمامة وفيروز ونجيب محفوظ ومحمد 

عبد الوهاب، وغيرهم.

كشفت دراسة أن الباحثين عن المثالية أكثر 

عرضة لإلرهاق، وليس اإلجهاد المرتبط بالعمل 

فقط هو السبب.

وقال خبير الصحة العقلية والمعد الرئيسي 

للدراسة البروفيسور جوردون باركر، إن اإلرهاق 

منتشر بين المتفوقين في مكان العمل - لكنه 

أصبح أكثر انتشارا في الحياة الشخصية.

وقال: »يعتقد معظم الناس أن اإلرهاق مشكلة في 

العمل. في الواقع، وجدنا أن اإلجهاد الذي يحدث 

في العمل أو المنزل يمكن أن يحرك عجلة اإلرهاق، 

وأشارت تحليالتنا إلى أن اإلرهاق قد يتطور أيضا 

نتيجة لسمات الشخصية الموهوبة، وخاصة 

السعي إلى المثالية، األشخاص ذوو السمات 

المثالية هم عادة عمال ممتازون، ومع ذلك، فهم 

أيضا عرضة لإلرهاق ألنهم يضعون ألنفسهم 

معايير غير واقعية ال هوادة فيها، ومن المستحيل 

في نهاية المطاف االلتزام بها«.

»هنا لندن«..
تغيب عن األثير

العبقري الصغير

من  الرابعة  في  بريطاني  طفل  يجيد 

المائة بسبع لغات، وهو  العمر العد حتى 

عضوية  ينال  بريطاني  أصغر  جعله  ما 

جمعية »مينسا« المرموقة.

بحسب  هوبس،  تيدي  الطفل  ونال 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، عضوية 

الجمعية وعمره 3 سنوات و9 أشهر، لقدرته 

على القراءة والحساب بسبع لغات.

واستطاع هوبس اجتياز االختبار المعرفي 

بعدما  مينسا،  جمعية  عضوية  لنيل 

في   160 أصل  من  نقطة   139 على  حصل 

إنجاز أبهر والديه.

وتقتصر عضوية »مينسا« على األشخاص 

الذكاء.  من  عال  بقدر  يتمتعون  الذين 

المائة  الرقم  إلى  العد  هوبس  ويستطيع 

بالنسبة  أجنبية  منها  ست  لغات،  بسبع 

والويلزية  الماندرين  بينها  من  إليه، 

والفرنسية واإلسبانية واأللمانية.

مقاطعة  في  يعيش  الذي  الطفل  وبدأ 

مبكرًا  القراءة  تعلم  بإنجلترا،  سومرسيت 

أشهر،  وأربعة  عامين  عمر  في  كان  عندما 

وبعدما  كثيرًا.  الرياضيات  يحب  وهو 

حاليًا،  عمره،  من  الرابعة  في  تيدي  أصبح 

أصبح قادرًا على قراءة كتب »هاري بوتر«.

اإلطالق  على  بريطاني  أصغر  تيدي  وأصبح 

حصل  فيما  الجمعية،  عضوية  ينال 

عمر  في  وهو  العضوية  على  أميركي  طفل 

إلى أن طفلهما  الوالدان  عامين فقط. وأشار 

كثيرًا  يهتم  ال  فهو  متفردة،  شخصية  له 

باألشياء التي تشغل أقرانه في العمر مثل 

ألعاب الفيديو والتليفزيون.

كنغر نادر
حيوانات  حديقة  حراس  تابع 

لنوع  والدة  عملية  أول  بريطانية 

جراب  من  الشجرة  كنغر  من  نادر 

لحماية  ترمي  بحوث  إطار  في  أمه، 

حظوظ بقاء هذا النوع في البرية.

هذا الحيوان من نوع »ديندراوالغوس 

الكنغر  من  أصغر  وهو  غودفيلوي«، 

الغابات  من  يتحدر  األسترالي، 

الجديدة.  غينيا  بابوا  في  المطيرة 

جراء  باهظًا  ثمنًا  النوع  هذا  ويدفع 

الصيد وتدمير موائله الطبيعية، ما 

أكثر  إلى  أعداده  انخفاض  إلى  أدى 

من النصف في ثالثين عامًا.

»تان تان«.. مجددا

 35 منذ  الصدور  عن  توّقفها  بعد 

من  خاص  عدد  سيصدر  سنة، 

في  تان«  »تان  مجلة 

  / سبتمبر

ل  يلو أ

لومبار«  »لو  نشر  دار  2023..وأعلنت 
للشرائط  »أنغوليم«  مهرجان  خالل 

تان  تان  »مجلة  أّن  المصّورة 

الخاص  العدد  أّن  معلنًة  ستعود!«، 

سبتمبر/   من  الثامن  في  سيصدر 

العدد الخاص،  أيلول..ويتضّمن هذا 

السابعة  الذكرى  مع  يتزامن  الذي 

نشر  دار  تأسيس  على  والسبعين 

400 صفحة تحوي  »لو لومبار«، »نحو 

مؤلفًا   80 توّلى  قصيرة  قصصًا 

لالحتفال  خصيصًا  كتابتها 

المجلة«. بتاريخ 

ر 
َّ

ُيقر لم  اللحظة،  وحتى 

واحد  عدد  سوى  صدور 

فقط من المجلة، فدار »لو 

فريقًا  تؤلف  لم  لومبار« 

إليه مهمة إعادة  موكلة 

إطالق المجلة.

حقوق  ويملك 

تان«  »تان  اسم 

شخصيته  و

مؤلف  ورثة  أحد 

القصص الشهيرة 

الفنان إيرجيه.

ليزر
ضد الصواعق

الصواعق  توجيه  إمكانية  يثبتوا  ألن  علماء  يسعى 

وحتى ربما التوصل يومًا إلى افتعالها.

أولى استخدموا  العلماء تجربة  وأجرت مجموعة من 

ما  على  سويسري،  جبل  قمة  على  الليزر  تقنية  فيها 

ورد في دراسة مؤخرا.

التطبيقية  البصريات  مختبر  من  أوار  أوريليان  وقال 

الباريسية:  المنطقة  في  البوليتكنيك  معهد  في 

على  الليزر  تأثير  األولى  للمرة  نثبت  أن  »أردنا 

الصواعق، وأسهل شيء هو توجيهها«.

 20 حوالي  منذ  قائمًا  تعاونًا  التجربة  هذه  وتتوج 

عامًا مع الفيزيائي جان بيار وولف، من مجموعة 

جنيف،  جامعة  في  التطبيقية  الفيزياء 

بمشاركة 6 معاهد.

وتتسبب الصواعق التي تحصل 40 إلى 120 

العالم،  أنحاء  مختلف  في  الثانية  في  مرة 

سنة  كل  وفاة  حالة  آالف   4 من  بأكثر 

مليارات  إلى  تصل  اقتصادية  وبأضرار 

ُنشرت  التي  للدراسة  وفقًا  الدوالرات، 

في مجلة »نيتشر فوتونيكس«.

عن  عبارة  البرق  أو  والصاعقة 

الساكنة  للكهرباء  تفريغ 

غيوم  بين  المتراكمة 

هذه  بين  أو  العواصف 

السحب

 واألرض.

أسرار التحنيط
أعلنت وزارة السياحة واآلثار المصرية ان أعمال حفائر البعثة 

بمنطقة  لألثار  األعلى  المجلس  مع  المشتركة  المصرية 

جسر المدير بمنطقة سقارة، قد أسفرت عن عدة اكتشافات 

الخامسة والسادسة بالدولة  إلى عصر األسرتين  أثرية تعود 

المصرية القديمة.

وكانت من بين االكتشافات جبانة ضخمة تحوي عدة مقابر، 

باإلضافة إلى تسعة تماثيل من الحجر الجيري الملون.

تصريح  في  المصرية  اآلثار  عالم  حواس  زاهي  الدكتور  وأوضح   

خاص لوكالة األنباء القطرية، أن الكشف األثري الجديد سيكشف 

أيضا،  التحنيط  عملية  وعن  القديمة،  الحياة  عن  كاملة  معلومات 

مشيرا إلى أن أهمية هذا الكشف تكمن في كونه يصل إلى نحو 4000 

عام، وسيفتح مجاال مهما للغاية للتعرف على أسرار هذه الحياة القديمة.

وأضاف أن هذا الكشف جاء كثمرة لجهود كبيرة بذلتها البعثة على مدار 

عام، حتى تمكنت من العثور على جبانة ضخمة بها عدة مقابر، موضحا 

أن البعثة عثرت أيضا على بئر يصل عمقه إلى نحو 15 مترا، ويوجد أسفله 

حجرة بداخلها تابوت من الحجر الجيري لصاحبه المدعو »حكا شبس«، كما 

تم العثور حول التابوت على أوان حجرية، موضحا أن هذا التابوت مغلق منذ حوالي 

4300 عام، وأنه عند فتح غطاء هذا التابوت تم العثور على مومياء لرجل مغطاة برقائق 
الذهب، الفتا إلى أنها تعتبر أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يتم العثور عليها.


