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رسـالـة من صـاحـب السمو لرئيــس وزراء باكســتان تتصــل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها

الرئيس أردوغان يستقبل وزير الخارجية

اسـتـعــراض العــــالقــات 
القــطــريــــة ـــ التـــركــيــــة

كشف الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة األمن 

الغذائي بوزارة البلدية، عن تكليف بيت خبرة عالمي إلعداد 

النسخة القادمة من االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 

»2023 - 2030«، مشددا على ضرورة أن تكون منظومة األمن 

الغذائي قادرة على التصدي 

لألزمات، من خالل تنويع 

مصادر االستيراد، تجنبا ألي 

مشكالت أو أزمات قد تؤثر على 

المنظومة.

وقال د. المري في حوار خاص 

لـ $ إن الدولة، ممثلة 

في وزارة التجارة والصناعة 

وبالتعاون مع الموردين 

والتجار، نجحت في إنشاء 

مخزون استراتيجي كاٍف، 

باإلضافة إلى وجود برنامج 

متكامل للحد من هدر 

الغذاء بالدولة وتحسين 

كفاءة األسواق والخدمات 

اللوجستية، من أجل تقليل 

الفقد والهدر في الغذاء على 

طول سلسلة اإلمداد من خالل تطوير البنية التحتية لألسواق.

وأضاف أن االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي تنبع من رؤية 

قطر »2030« التي تتمثل في بناء نظام غذائي عالي األداء، يدعم 

االقتصاد القطري المتنوع والتنافسي، مع تحقيق االنسجام 

الدائم بين التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

د. مسعود جارالله المري لـ $ :

استراتيجية جديدة لألمن الغذائي
أكرم الفرجابي كتب

مشروع برنامج متكامل 
للحد من هدر الغذاء بالدولة 

تحقيق 
مستوى 

المخزون 
المطلوب 

في معظم 
السلع 

لخدمات  التقديم  باب  فتح  عن  قطر  جامعة  أعلنت   

لطلبة   »2023« ربيع  لفصل  الطالبية  المالية  المساعدات 

تغطية  في  مالية  صعوبات  يواجهون  الذين  البكالوريوس 

األولى للتقديم اعتبارا من  الفترة  التعليمية. وتبدأ  نفقاتهم 

اليوم وتستمر حتى »9« فبراير. 

التقديم  للشروط  المحققين  الجامعة  لطالب  يمكن 

لخدمات المساعدة الشهرية، واإلعفاء من رسوم المواصالت 

المدعومة  المالية  المساعدات  وبرامج  الطارئة  والمساعدة 

وبالنسبة  الفترة.  هذه  خالل  الخارجية،  المؤسسات  من 

للمؤسسات الخارجية المعنية فهي مؤسسة جاسم وحمد 

وبرنامج  مكافآت  برنامج  تقدم  والتي  الخيرية  جاسم  بن 

يقدم  الذي  االجتماعي  نماء  ومركز  جامعي،  طالب  دعم 

الخيرية  عفيف  ومؤسسة  جامعي،  طالب  تمكين  برنامج 

التي  البحر  شاطئ  ومجموعة  سراج،  برنامج  تقدم  التي 

للمجموعة،  التعليمية  المالية  المساعدات  برنامج  تقدم 

قطر  برنامج  تقدم  التي  الجميع  فوق  التعليم  ومؤسسة 

 »26« بتاريخ  الثانية  الفترة  تبدأ  بينما  الدراسية.  للمنح 

التقديم  إمكانية  الفترة  هذه  وتشمل  مارس   »9« إلى  فبراير 

المواصالت  لخدمات المساعدة الشهرية واإلعفاء من رسوم 

ورسوم  الدراسية  الرسوم  وتسديد  الطارئة  والمساعدة 

مكافآت  وبرنامج  الجامعة،  من  المدعومة  الجامعي  السكن 

التابع لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. 

الفصل الدراسي ربيع »2023«

»الجامعة« تفتح المساعدات المالية
الفترة 

األولى 

تبدأ 

اليوم 

إلى »9« 

فبراير

باعتماد  المدارس  مديري  من  عدد  رحب 

التقويم السنوي لألعوام األكاديمية األربعة 

من  يأتي  التقويم  أن  إلى  الفتين  القادمة، 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  حرص 

التعليمية  العملية  مصلحة  على  العالي، 

أو  موظفين  من  سواء  أطرافها،  وجميع 

طالب.

يراعي  الجديد،  التقويم  أن  إلى  وأشاروا 

يتناسب  بما  التمدرس  أيام  في  التوازن 

التعليم  وأنظمة  الدولية  المعايير  مع 

العالمية، كذلك توفير القدر المناسب من 

بالمدارس،  والمعلمين  للطلبة  اإلجازات 

هذا بخالف أن الوزارة حرصت على تنظيم 

العام  بداية  في  الثاني  الدور  اختبارات 

العطلة  في  إجرائها  من  بداًل  الدراسي، 

للطالب  فرصة  ليتركوا  وذلك  الصيفية، 

مستواهم  ورفع  العطلة  خالل  يجتهدوا  أن 

العاملون  ليستمتع  كذلك  األكاديمي، 

بالمدارس والطالب باإلجازة. 

مدراء مدارس لـ $ : 

»التقويم المدرسي« يلبي المعايير الدولية
محمد الجعبري كتب

 $ ترصد جهود »الداخلية« 

تخيـيــم بــال حــوادث
محمد أبوحجر كتب

تواصل اإلدارة العامة 

للمرور جهودها في حملتها 

التوعوية التي أطلقتها 

مطلع موسم التخييم 

الحالي، من أجل موسم 

تخييم بال حوادث، حيث 

تحرص على توعية 

مرتادي المخيمات إلى 

ضرورة التزام قائدي 

الدراجات والسيارات 

بالقيود واإلرشادات 

والقوانين المرورّية، 

وتجّنب القيادة المتهورة 

واالستعراض في األماكن 

الخطرة. 

»50« رياال للتأشيرة المفردة

تعزيز النزاهة والشفافيةتطبيق التأمين الصحي للزائرين
برنامج حول دور المؤسسات الدينية

ختام مهرجان مرمي الدولي »2023«

الشيخ جوعان يتوج 
الفائزين في بطولة المزاين

مهرجان  فعاليات  أمس،  مساء  اختتمت 

قطر الدولي للصقور والصيد )مرمي 2023(، 

تتويج  بحفل  عشرة  الرابعة  نسخته  في 

الذي  للصقور  المزاين  بطولة  في  الفائزين 

الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  في  أقيم 

بن  جوعان  الشيخ  سعادة  وقام  »كتارا«.  

بتتويج  المهرجان،  راعي  ثاني  آل  حمد 

شملت  والتي  المزاين  بطولة  في  الفائزين 

في  المتسابقين  بين  التنافس  العام  هذا 

فئة الحر )وحش( لـ 36 متسابقا، وفئة الحر 

)تفريخ( والتي عرفت مشاركة 51 متنافسا 

ثم بين 14 متسابقا في فئة األرقط الجرودي. 

صاحب السمو يحضر
سباق »فورموال كور الدرعية«

السمو  صاحب  حضر  قنا-  الرياض- 

البالد  أمير  آل ثاني  الشيخ تميم بن حمد 

المفدى، مساء أمس، سباق فورموال »كور 

المقام على حلبة   ،»2023 إي بري  الدرعية 

بالمملكة  الرياض  مدينة  في  الدرعية 

تلبية  الشقيقة،  السعودية  العربية 

األمير  الملكي  السمو  صاحب  من  لدعوة 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

صاحب  الذي  الحفل  سموه  وحضر 

وثقافية  فنية  فقرات  وتضمن  السباق، 

ورياضية. حضر السباق عدد من أصحاب 

والسعادة  والشيوخ  األمراء  الملكي  السمو 

رؤساء الوفود وكبار المسؤولين.



تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها

صاحب السمو يبعث 
رسالة لرئيس وزراء باكستان

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  أباد-  إسالم 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  خطية،  رسالة  المفدى،  البالد  أمير 

الوزراء  رئيس  شريف  شهباز  السيد  دولة 

اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  في 

دعمها  وسبل  الثنائية  بالعالقات  تتصل 

وتطويرها.

الشيخ  سعادة  الرسالة،  بتسليم  قام 

سفير  ثاني  آل  الرحمن  عبد  بن  سعود 

استقبال  خالل  باكستان،  لدى  قطر  دولة 

في  له  الباكستاني  الوزراء  رئيس  دولة 

مقر رئاسة الوزراء بإسالم آباد.

حول المؤسسات الدينية ودورها في تعزيز النزاهة

»الرقابة والشفافية« تنظم برنامجا تدريبيا

نظمت هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية 

للمال  قطر  أكاديمية  مع  بالتعاون 

حول  تدريبًيا  برنامًجا  واألعمال، 

تعزيز  في  ودورها  الدينية  المؤسسات 

من  الفترة  خالل  والشفافية،  النزاهة 

أكاديمية  بمقر   .2023 يناير   26 الى   24
قطر للمال واألعمال، واستهدف البرنامج 

اإلدارات المعنية بالتخطيط والمساجد 

الدينية  والمؤسسات  األوقاف  وزارة  في 

الخطابة  شؤون  على  والقائمين 

والدروس الوعظية.

تعريف  إلى  التدريبي  البرنامج  ويهدف 

والشفافية  النزاهة  بثقافة  المشاركين 

المؤسسات  ودور  الدولي،  بجانبها 

البناء  تطوير  خالل  من  الدينية 

المؤسسي وتوعية المجتمع في مجالي 

مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

تعريف  البرنامج  خالل  تم  كما 

قطر  لدولة  يمكن  كيف  المشاركين، 

المتحدة  األمم  اتفاقية  من  االستفادة 

وبناء  الدولة  لتنمية  الفساد  لمكافحة 

البشرية  المعايير  أفضل  وفق  االنسان 

والشفافية،  والنزاهة  الصدق  في 

الغش  مناهضة  ثقافة  وتوضيح 

النفوذ  استغالل  وتجنب  والرشوة، 

باإلضافة  شخصية،  أغراض  لتحقيق 

وماليا  إدارًيا  الخاطئ  الفعل  تجنب  إلى 

في المعامالت اليومية.

إطار  في  التدريبي  البرنامج  هذا  ويأتي 

هيئة  تنتهجها  التي  التطوير  خطة 

لتعزيز  والشفافية  اإلدارية  الرقابة 

ورفع  العامين،  المسؤولين  قدرات 

التي  المعارف  وإكسابهم  كفاءتهم 

في  والعملية  العلمية  بقدراتهم  ترتقي 

من  والوقاية  والشفافية  النزاهة  مجاالت 

الفساد، األمر الذي يسهم في بناء ركيزة 

مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي 

تتمثل في التنمية البشرية.

اإلدارية  الرقابة  هيئة  أّن  وُيذكر 

البرامج  بوضع  قامت  والشفافية 

موظفي  لتوعية  والتدريبية  التثقيفية 

استخدام  على  وتدريبهم  الدولة، 

الفساد  لكشف  المتطورة  األساليب 

هذا  في  الهيئة  مع  للتعاون  وتهيئتهم 

مع  بالتعاون  الهيئة  نفذت  فقد  المجال، 

مراكز ومؤسسات تدريبية وطنية برامج 

ودورات تدريبية في مجاالت عديدة.

على الزائرين.. »الصحة«:

بدء تطبيق التأمين الصحي.. األربعاء
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الدوحة          $

بحثها الوكيل المساعد مع وفد شركة أوراكل

تطوير الخدمات اإللكترونية لـ »البلدية«
اجتمع السيد/  حمد 

خليفة آل خليفة الوكيل 
المساعد لشؤون 

الخدمات المشتركة 
بوزارة البلدية في 

مكتبه، مع وفد من كبار 
مسؤولي شركة أوراكل 
برئاسة السيد/  شيريان 
فرجيس، نائب رئيس 
الشركة للتكنولوجيا 

على مستوى الشرق 
االوسط وأفريقيا، بحضور 

السيدة/  حمدة عبد العزيز 
المعاضيد مديرة إدارة نظم 

المعلومات بالوزارة. 

حالة  استعراض  اللقاء  خالل  وتم   

الرقمي  التحول  مشروع  تقدم 

المقدمة  البلدية  وزارة  لخدمات 

تنفيذه  على  تقوم  والذي  للجمهور، 

السيد/   أكد  حيث  أوراكل،  شركة 

المساعد  الوكيل  خليفة  آل  حمد 

على  المشتركة  الخدمات  لشؤون 

االستراتيجي  المشروع  هذا  أهمية 

الذي يهدف إلى تقديم خدمات ذاتية 

قطاعات  لكافة  استباقية  ذكية 

الوزارة  سعي  إطار  في  المستفيدين 

لتحقيق التميز والريادة في خدماتها 

من خالل التحول الرقمي باالستفادة 

وتقنيات  التطوير  تقنيات  أحدث  من 

والمساعد  االصطناعي  الذكاء 

رؤية  يحقق  بما   ،Chatbot الرقمي 

 .2030 الوطنية  قطر 

شيريان  السيد:  أكد  جهته،  من   

شركة  رئيس  نائب  فرجيس 

مستوى  على  للتكنولوجيا  أوراكل 

الشرق األوسط وأفريقيا، على أهمية 

وزارة  بين  االستراتيجية  الشراكة 

خالل  من  أوراكل،  وشركة  البلدية 

لالستفادة  الهام  المشروع  هذا  تنفيذ 

والتحول  التطوير  تقنيات  من 

على  والمؤسسة  المتقدمة  الرقمي 

منوها  االصطناعي،  الذكاء  حلول 

الدعم  أوراكل  شركة  بتقديم 

الكامل لهذا المشروع وكل المشاريع 

مختلف  تخدم  التي  االستراتيجية 

المجتمع.  شرائح 

كال  أوراكل  شركة  وفد  ضم  وقد   

المدير  دراغمة،  عمر  السيد:  من 

في  أوراكل  لشركة  االقليمي 

البحرين(،  الكويت-  )قطر-  الخليج 

استرادا،  روبيرتو  والسيد:  

لقطاع  المشروعات  قسم  رئيس 

أوروبا،  بمنطقة  التكنولوجيا 

والسيد:  وأفريقيا،  األوسط  الشرق 

مبيعات  مدير  عبدالناصر،  إبراهيم 

تكنولوجي(،  أوراكل   - اإلقليم 

منصور،  محمود  والسيد:  

لقطاع  االستشارات  قطاع  مدير 

التكنولوجيا،قطر. 

أبرمت  قد  البلدية  وزارة  وكانت   

في  أوراكل  شركة  مع  تعاقدا 

تطوير  مشروع  لتنفيذ   2022 نوفمبر 

في  للجمهور  المقدمة  خدماتها 

مجاالت عملها المختلفة ومن أبرزها: 

العمراني،  التخطيط  البلديات، 

الخدمات  الغذائي،  واألمن  الزراعة 

المشتركة،  والخدمات  العامة 

مع  خدمة   400 المشروع  ويتضمن 

البنية  مكونات  لكل  شامل  تطوير 

تقدمها  التي  للخدمات  التكنولوجية 

بالدولة. القطاعات  لجميع  الوزارة 

الدوحة          $

الصحة  وزارة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

المرحلة  تطبيق  بدء  عن  العامة، 

في  الصحي  التأمين  نظام  من  األولى 

القانون  ألحكام  تنفيذا  وذلك  قطر  دولة 

تنظيم  بشأن   2021 لسنة   )22( رقم 

دولة  داخل  الصحية  الرعاية  خدمات 

تغطية  إلزامية  على  ينص  الذي  قطر 

الزائرين بنظام التأمين الصحي. 

تنفيذ  سيتم  بأنه  الوزارة  ونوهت   

لضمان  مراحل  على  الصحي  التأمين 

المقرر  من  حيث  التطبيق،  سالسة 

للدولة  الزائرين  جميع  على  تطبيقه 

اعتبارا من األول من فبراير 2023.

لتطبيق  الالزمة  اآلليات  الوزارة  وأعدت   

على  بالتأمين  الخاصة  األولى  المرحلة 

تغطية  يتم  حيث  للدولة،  الزائرين 

الصحي  التأمين  بوثيقة  الزائرين 

الصادرة من شركات التأمين الصحي 

المسجلة لدى وزارة الصحة العامة.

التأمين  وثيقة  أن  الوزارة،  وأوضحت   

الرعاية  خدمات  تغطي  للزائرين 

في  المتمثلة  األساسية  الصحية 

فقط،  والحوادث  الطوارئ  خدمات 

اإللزامية  التأمين  وثيقة  قسط  ويبلغ 

يوما   30 لمدة  المفردة  للتأشيرة 

األولي  اإلصدار  عند  قطريا  رياال   50
سمة  تمديد  فيها  يتم  مرة  كل  وفي 

للزائر  يمكن  أنه  إلى  إضافة  الزيارة، 

صحي  تأمين  وثيقة  على  الحصول 

باإلشارة  إضافية،  خدمات  تغطي 

تختلف  الوثائق  هذه  أقساط  أن  إلى 

التأمين. شركات  حسب 

للزائر  يمكن  أنه  إلى  الوزارة  ولفتت   

التأمين  شركات  إحدى  اختيار 

الشركات  روابط  خالل  من  المسجلة 

االلكتروني  الموقع  في  المتوفرة 

طلب  عند  العامة  الصحة  لوزارة 

أو  قطر  لدولة  دخول  تأشيرة  إصدار 

تعتبر  حيث  زيارته،  تأشيرة  تمديد 

الخاصة  الصحي  التأمين  وثيقة 

الحصول  متطلبات  من  بالزائرين 

التأشيرة. على 

بالنسبة  أنه  الوزارة  وأوضحت   

صحيا  تأمينا  يحملون  الذي  للزائرين 

التأمين مشتمال  أن يكون  دوليا، يجب 

فترة  خالل  وساريا  قطر  دولة  على 

الدولة، وصادرا من إحدى  وجودهم في 

شركات  قائمة  في  التأمين  شركات 

التأمين الدولية المعتمدة بدولة قطر.

التأمين  نظام  أن  الوزارة،  وأكدت   

التطوير  دعم  إلى  يهدف  الصحي 

الرعاية  لقطاع  المستمرين  والتنظيم 

صحة  وتحسين  الدولة،  في  الصحية 

الرعاية  لخدمات  ووصولهم  السكان 

األساسية من خالل نظام رعاية صحية 

على  اإلنفاق  وتنظيم  ومستدام،  فعال 

الرعاية الصحية.

وثيقة التأمين 
للزائرين 

تغطي خدمات 
الرعاية 

األساسية
الوثيقة اإللزامية للتأشيرة 

المفردة »50« رياال للشهر

قطر تدين حرق نسخ من المصحف الشريففي كوبنهاغن
قطر  دولة  أدانت  قنا-  الدوحة- 

السلطات  سماح  العبارات،  بأشد 

من  نسخ  بحرق  الدنماركية 

العاصمة  في  الشريف  المصحف 

أن  على  وشددت  كوبنهاغن، 

عمال  تعد  الشنيعة  الواقعة  هذه 

خطيرا  واستفزازا  تحريضيا، 

في  مسلم  ملياري  من  أكثر  لمشاعر 

العالم.

بيان  في  الخارجية،  وزارة  وحذرت 

أمس، من أن السماح بتكرار التعدي 

بذريعة  الشريف  المصحف  على 

الكراهية  يؤجج  التعبير  حرية 

التعايش  قيم  ويهدد  والعنف، 

ازدواجية  عن  ويكشف  السلمي، 

معايير مقيتة.

قطر  دولة  رفض  الوزارة،  وجددت   

الكراهية  خطاب  أشكال  لكافة  التام 

العرق  أو  المعتقد  على  المبني 

في  بالمقدسات  والزج  الدين،  أو 

حذرت  كما  السياسية،  الخالفات 

اإلسالم  ضد  الكراهية  حمالت  أن  من 

وخطاب اإلسالموفوبيا شهدا تصعيدا 

خطيرا باستمرار الدعوات الممنهجة 

في  المسلمين  استهداف  لتكرار 

السياق  هذا  في  وجددت  العالم، 

تحمل  إلى  الدولي  للمجتمع  دعوتها 

والتمييز  الكراهية  لنبذ  مسؤولياته 

على  وأكدت  والعنف،  والتحريض 

والتفاهم  الحوار  مبادئ  إعالء  أهمية 

المشترك.

قطر  دولة  دعم  الوزارة،  جددت  كما   

والعيش  التسامح  لقيم  الكامل 

إرساء  على  وحرصها  المشترك، 

عن  الدوليين  والسلم  األمن  مبادئ 

طريق الحوار والتفاهم.

على استخدامه لألسلحة الكيماوية في دوما

الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية

قطر تدعم جهود محاسبة النظام السوري

استعراض العالقات القطرية ـــ التركية

عن  قطر،  دولة  أعربت  قنا-    - الدوحة 

دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى 

المروعة  جرائمه  على  النظام  محاسبة 

بما  الشقيق،  السوري  الشعب  حق  في 

الكيماوية  في ذلك استخدامه لألسلحة 

في  الشرقية  بالغوطة  دوما  مدينة  في 

تقديم  وضمان   ،2018 عام  أبريل  شهر 

العدالة  إلى  سوريا  في  الحرب  مجرمي 

في  الخارجية،  وزارة  وأكدت  الدولية، 

حظر  منظمة  تقرير  أن  أمس،  بيان 

الكيماوية األخير، الذي خلص  األسلحة 

إلى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم 

الشنيع على مدينة دوما، يكشف للعالم 

النظام  هذا  ووحشية  بشاعة  مجددا 

مازال  الذي  واإلنسانية،  الضمير  عديم 

المروعة  المجازر  سياسة  في  مستمرا 

المدمرة،  والمدن  المحروقة  واألرض 

التي  الحمراء  الخطوط  جميع  متجاوزا 

تفرضها األخالق، ويوجبها القانون.

على  السياق،  هذا  في  الوزارة،  وشددت 

أن أي حل سياسي في سوريا لن يؤدي 

بدون  ومستدامة  ناجحة  نتيجة  إلى 

هذه  ارتكاب  في  المتورطين  محاسبة 

موقف  جددت  كما  الفظيعة،  الجرائم 

حل  إيجاد  بضرورة  الثابت  قطر  دولة 

األطراف  كل  بين  تفاوضي  سياسي 

وقرار   ،)1( جنيف  لبيان  وفقا  السورية، 

يحفظ  بما   ،)2254( رقم  األمن  مجلس 

وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق تطلعات 

شعبها في األمن واالستقرار.

فخامة  استقبل  قنا-  اسطنبول- 

رئيس  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس 

أمس،  الشقيقة،  التركية  الجمهورية 

عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 

وزير الخارجية.

نائب  سعادة  نقل  المقابلة،  بداية  وفي 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  تحيات 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 

الجمهورية  رئيس  فخامة  إلى  المفدى، 

بموفور  له  سموه  وتمنيات  التركية، 

الصحة والسعادة، ولشعب تركيا دوام 

التقدم واالزدهار.

رئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من 

نائب  سعادة  التركية،  الجمهورية 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير 

موفور  لسموه  متمنيا  المفدى،  البالد 

القطري  وللشعب  والسعادة،  الصحة 

المزيد من التطور والنماء.

جرى خالل المقابلة، استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين 

آخر  ومناقشة  وتطويرها،  دعمها  وسبل 

جانب  إلى  المنطقة،  في  التطورات 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
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تلبية لدعوة األمير محمد بن سلمان

صاحب السمو يحضر سباق »فورموال كور الدرعية«
الرياض - قنا- حضر 

صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، مساء 

أمس، سباق فورموال 

»كور الدرعية إي بري 

2023« المقام على حلبة 
الدرعية في مدينة 

الرياض بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقة، 

تلبية لدعوة من صاحب 

السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود ولي 

العهد رئيس مجلس 

الوزراء. 

 وحضر سموه الحفل 

الذي صاحب السباق 

وتضمن فقرات فنية 

وثقافية ورياضية.

 حضر السباق عدد من 

أصحاب السمو الملكي 

األمراء والشيوخ والسعادة 

رؤساء الوفود وكبار 

المسؤولين.

بحضور »200« طالب

جامعة قطر تنظم اللقاء 
التعريفي للدراسات العليا

التعريفي  اللقاء  سلط  قنا-  الدوحة- 

لطلبة  أمس  قطر  جامعة  نظمته  الذي 

الضوء   )2023 )ربيع  العليا  الدراسات 

األكاديمية  البرامج  مختلف  على 

الجامعة  تقدمها  التي  والخدمات 

الدبلوم  ببرامج  الملتحقين  للطلبة 

الكليات  في  والدكتوراه  والماجستير 

اللقاء،  هذا  ويعد  والمختلفة.   واألقسام 

200 طالب، من  الذي حضره أمس نحو 

الجامعة  تنظمها  التي  الفعاليات  أهم 

لتعريفهم  المستجدين  للطلبة 

بالجامعة ومرافقها وخدماتها األكاديمية 

على  وإطالعهم  المختلفة  واإلرشادية 

للحياة  المنظمة  والسياسات  القواعد 

الطالبية في الحرم الجامعي.

المعاضيد  العلي  مريم  الدكتورة  وقالت 

للبحث  قطر  جامعة  رئيس  نائب 

تصريح  في  العليا،  والدراسات 

إلى  يهدف  التعريفي  اللقاء  إن  لـ/  قنا/   

بالرحلة  المستجدين  الطلبة  تعريف 

الدراسات  لمرحلة  المميزة  األكاديمية 

العليا بكل تفاصيلها.

للطلبة  خطوة  أول  اللقاء  »هذا  وأضافت 

مرحلة  في  األكاديمية  مسيرتهم  في 

قدرتهم  تعزز  حيث  العليا،  الدراسات 

األكاديمية  الحياة  استئناف  على 

ثابتة،  وخطى  سليمة  بطرق  والعملية 

والخدمات  بالسياسات  بصيرة  وعلى 

المرحلة  هذه  في  المتبعة  والقواعد 

األكاديمية المهمة«.

الفصل  في  القبول  أن  إلى  وأشارت   

مفتوحا  كان   2023 ربيع  الدراسي 

برامج  جميع  شمل  البرامج  من  لعدد 

كلية  في  والدكتوراه  الماجستير 

اآلداب  كلية  برامج  وبعض  الهندسة، 

القطاع  في  الدكتوراه  ودرجة  والعلوم، 

الصحي، باإلضافة إلى برامج الدكتوراه 

والدراسات  الشريعة  كلية  في 

اإلسالمية.

العون، عميد  أحمد  الدكتور  قال   بدوره 

الدراسات العليا بالجامعة، في تصريح 

منبر  التعريفي  اللقاء  إن  لـ)  قنا(    مماثل 

بالسياسات  الطلبة  لتعريف  مهم 

جانب  إلى  المقدمة  والخدمات  المتبعة 

الملتحقين  الطلبة  تجارب  عرض 

مسبقا في برامج الدراسات العليا.

خالل  تحّدث  قد  العون  الدكتور  وكان 

اللقاء عن الدراسات العليا وما تتميز به 

عن مرحلة البكالوريوس، وقّدم نبذة عن 

التي  والخدمات  العليا  الدراسات  مكتب 

يقدمها للطلبة، والمنح البحثية وأهميتها 

والفعاليات  العليا،  الدراسات  لطالب 

داعيا  المختلفة..  الخدماتية  والمرافق 

والجد  المثابرة  إلى  الطلبة  جميع 

من  المميزة  المرحلة  هذه  في  واالجتهاد 

مسيرتهم األكاديمية.

المساعد  العميد  الكواري،  غادة  وقدمت 

لشؤون الطالب بمكتب الدراسات العليا 

السياسات  لبعض  تفصيلًيا  شرًحا 

العليا،  الدراسات  لطلبة  الهامة 

والمواعيد التي يجب أن يأخذها الطلبة 

ربيع  الدراسي  للفصل  االعتبار  بعين 

.2023
الخدمات  على  الضوء  تسليط  تم  كما   

التي يتم تقديمها في مركز تعليم طلبة 

الخاصة  كالورش  العليا  الدراسات 

ومخيم  الجامعية،  الرسالة  بكتابة 

تدريب  على  تركز  التي  )  تاد(  وحوارات 

والرسالة،  األطروحة  كتابة  على  الطلبة 

والخبرات والتجارب المتنوعة التي يمر 

العمل  ورش  من  وغيرها  الطلبة،  بها 

الجماعية وجلسات الدعم الفردية.

نبذة  قطر  جامعة  مكتبة  وقدمت 

المتنوعة  مصادرها  عن  مختصرة 

عرضت  بينما  بحثًيا..  الطلية  لدعم 

تجربتهما  العليا  الدراسات  من  طالبتان 

الدراسية.

يذكر أن عدد البرامج المتاحة للدراسات 

برنامًجا   52 يبلغ  قطر  بجامعة  العليا 

رئيسًيا، وتصل بالتخصصات الفرعية 

المختلفة،  الكليات  في  برنامًجا   70 إلى 

كثيرة  ارتباطات  لها  برامج  وهي 

بالصناعة والمجتمع المحلي.

كبيرة  مجموعة  الجامعة  وتقدم 

للطلبة  الداخلية  البحثية  المنح  من 

البحثية  األولويات  في  للمساهمة 

حيوية  قطاعات  تغطي  التي  الوطنية 

والبيئة  والطاقة  الصحة  مثل  مهمة 

تقدم  كما  وغيرها،  اإللكتروني  واألمن 

المتميزة  لألبحاث  الجوائز  من  الكثير 

والدكتوراه،  الماجستير  مرحلتي  في 

كجائزة الخريج المتميز بحثًيا.

»$« ترصد جهود »الداخلية« لتحقيقها

تخييـم آمــن بــال حــوادث
حملتها  في  جهودها  للمرور  العامة  اإلدارة  تواصل 

التخييم  موسم  مطلع  أطلقتها  التي  التوعوية 

الحالي من أجل موسم تخييم بال حوادث، حيث 

إلى  المخيمات  مرتادي  توعية  على  تحرص 

ضرورة التزام قائدي الدراجات والسيارات بالقيود 

القيادة  وتجّنب  المرورّية،  والقوانين  واإلرشادات 

المتهورة واالستعراض في األماكن الخطرة. 

المخالفات  لمنع  مرورية  خطة  اإلدارة  ووضعت 

والحد من الحوادث المرورية خالل موسم التخييم 

الشتوي )2022 - 2023( وذلك عبر تواجد الدوريات 

منطقة  في  وخاصة  المناطق  هذه  في  المرورية 

من  َتصدر  التي  التصرفات  بعض  لمنع  سيلين 

من  والحد  التحديد،  وجه  على  الدراجات  قائدي 

مع  التسابق  في  المتمثلة  المتهورة  تصرفاتهم 

منهم،  بالقرب  واالستعراض  السيارات  سائقي 

من  الفئة  هذه  توعية  على  اإلدارة  تحرص  حيث 

تجّنب  بخصوص  معهم  والتحدث  الشباب 

ما  وهو  للخطر  حياتهم  تعرض  التي  التصرفات 

هي  الفئة  هذه  أن  خاصة  إيجابية،  بنتائج  يأتى 

البليغة  واإلصابات  الوفاة  األكثر عرضًة لمخاطر 

في حوادث االصطدام.

على  التخييم  موسم  خالل  المرور  وستعمل 

تنفيذ عدد من الفعاليات واألنشطة، منها تنظيم 

الحلقات النقاشية حول قواعد السالمة المرورية، 

الشركاء  وتنظيم جوالت أسبوعية بالتعاون مع 

وااللتقاء  المخيمات  لزيارة  المعنية  اإلدارات  من 

فيما  خاصة  السالمة  ثقافة  لنشر  بالشباب، 

يتعلق بركوب الدراجات النارية، وشروط سالمة 

التخييم،  مواقع  وإلى  من  والكرفانات  التيادر 

وضع  على  للمرور  العامة  اإلدارة  عملت  أن  بعد 

موحد  برقم  تسجيلها  خالل  من  لها  اشتراطات 

إضافة إلى شروط في األوزان واألبعاد.

إدارة  مدير  مساعد  عضيبة  جابر  المقدم  وقال 

اإلدارة  إن  العامة للمرور  المرورية باإلدارة  التوعية 

يأتي  والتي   2023 لعام  التوعوية  الخطة  وضعت 

التخييم،  مناطق  في  التوعية  زيادة  في  أبرزها 

الفعاليات  جميع  من  الهدف  ان  إلى  مشيرا 

ضمن  اإلدارة  أدرجتها  التي  التوعوية  واألنشطة 

في  يكمن  التخييم،  لموسم  التوعوية  خطتها 

وتخفيض  الطرق،  على  والسالمة  األمن  تحقيق 

عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، مشيرا 

اإلدارة  تنظمها  التي  التوعوية  الحملة  أن  إلى 

من  التخييم  مناطق  مرتادي  جميع  تستهدف 

السائقين المشاركين في الفعاليات، إلى جانب 

الشباب،  فئة  على  التركيز  مع  والسياح،  الزوار 

أسبوعية  ميدانية  زيارات  الحملة  تتضمن  فيما 

المرورية  والسلوكيات  بالمخالفات  للتعريف 

الخطرة.

السالمة  باشتراطات  االلتزام  بأهمية  ونوه 

اتباعها  المركبة  قائد  على  يجب  التي  المرورية 

األمان،  بحزام  االلتزام  ومنها  البرية،  المناطق  في 

الخاطئة،  المرورية  السلوكيات  تجنب  وضرورة 

برعونة  والقيادة  الزائدة،  السرعة  مقدمتها  وفي 

وتهور، وغيرها.

وحرصت اإلدارة العامة للمرور قبل انطالق موسم 

التخييم على إكمال كافة االستعدادات لموسم 

التخييم، حيث تم وضع خطة تنفيذية لتأمين 

عبر  التخييم،  مناطق  في  المرورية  الحركة 

دوريات  وتجهيز  المرورية،  الدوريات  تكثيف 

ومخارج  ومداخل  الخارجية،  الطرق  لمراقبة 

من  بعدد  اإلدارة  قامت  حيث  التخييم،  مناطق 

مستوى  رفع  شأنها  من  التي  الفنية،  اإلجراءات 

السالمة المرورية في منطقتي سيلين والعديد.

 وفي سياق مواز تعمل إدارة الشرطة المحتمعية 

مع  العالقة  تعزيز  على  الحملة  خالل  من  ايضا 

زيارات  تنظيم  على  تحرص  حيث  المجتمع، 

الضوء  تسليط  بهدف  التخييم  لمناطق  توعوية 

على المسؤولية المجتمعية في تحقيق السالمة 

واألمان.

المخيمات  أصحاب  الحملة  وتستهدف   

خالل  من  الدولة،  في  التخييم  مناطق  بمختلف 

باإلرشادات  والتعريف  توعوية،  جرعات  تقديم 

أثناء  واألمان  السالمة  لتحقيق  الالزمة  والنصائح 

فترة التخييم. 

المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  تحرص  وكذلك 

رفع  بهدف  للمخيمين  التوعوية  الزيارات  على 

بأنواع  تعريفهم  خالل  من  السالمة،  مستوى 

مختلف  في  استخدامها  وآلية  الحريق  طفايات 

أنواع الحرائق.

بمنطقة  متخصصا  مركزا  اإلدارة  أنشأت  كما 

حاالت  في  االستجابة  سرعة  لضمان  سيلين 

انخفاض  عن  اإلدارة  وكشفت  الطوارئ، 

إحصائيات البالغات الواردة من مناطق التخييم 

ارتفاع  على  يدل  مما  الماضية  السنوات  خالل 

ثقافة السالمة بين أفراد المجتمع.

قسم  رئيُس  المري  محمد  جابر  المقّدُم  َد  وأكَّ

المدني  للدفاع  العامة  باإلدارة  الوقائّي  التثقيف 

األمن  بمجال  المتعلقة  واإلرشادات  النصائح   
َّ

أن

يمكن  التي  الحوادث  مخاطر  من  تقينا  والسالمة 

أن تقع أثناء موسم التخييم الشتوي، كما تكون 

هذه  خالل  وعائالتهم  المخيمين  يحمي  سبياًل 

الفترة.

 أهم وسائل 
َّ

إن وقال مع برنامج »الشرطة معك«: 

الخيام  أن  هو  توافرها  يجب  التي  السالمة 

تكون  أن  يجب  التخييم  في  المستخدمة 

مصنعة من مواد مقاومة للحريق، وأن تكون مزودًة 

بوسائل أمن وسالمة يدوية مثل طفايات البودرة 

أو بطانيات حريق، عالوة على ضرورة عمل ساتر 

في الخيام التي يتم استخداُمها كمطابخ.

باإلدارة  الوقائي  التثقيف  قسم  رئيس  وقال 

يجب  الشواء  أماكن  إن  المدني:  للدفاع  العامة 

من  قريبًة  تكون  وأال  معزولة،  أماكن  في  تكون  أن 

مواد قابلة لالشتعال حتى ال تتسبب في حدوث 

سالمة  من  التأكد  ضرورة  على  مشدًدا  إصابات، 

داخل  تكون  بحيث  الكهربائية،  التمديدات 

أنابيب بالستيكية.

وأوضح أن اإلدارة العامة للدفاع المدني دأبت خالل 

هذه الفترة من كل عام على تقديم مجموعة من 

والسالمة،  األمن  مجال  في  واإلرشادات  النصائح 

خالل  تطرأ  أن  يمكن  التي  الحوادث  توضح  لكي 

موسم  خالل  خاصة  وبصفة  الشتاء  فصل 

التخييم.

محمد أبوحجر كتب
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األمن  مؤشر  على  قطر  دولة  ترتيب  هو  ما  بداية    }

العالمي؟ الغذائي 

يقيس  ماذا  أواًل  نعرف  أن  ينبغي  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

المعايير  هي  وما  الغذائي،  لألمن  العالمي  المؤشر 

حالة  يقيس  المؤشر  فهذا  الدول،  تقييم  في  المستخدمة 

أكثر  في  حالته  لتحسين  المبذولة  والجهود  الغذائي  األمن 

 34 من  المؤشر  يتكون  حيث  العالم.  مستوى  على  دولة   113
القدرة  أقسام:  أربعة  مؤشرا فرعيا كميا ونوعيا، موزعة على 

األغذية  وجودة  الغذاء،  وتوافر  الغذاء،  تكاليف  تحمل  على 

وسالمتها، واالستدامة والتكيف. وقد احتلت دولة قطر المركز 

العربية  الدول  مستوى  على  والثاني  العالم،  مستوى  على   30
تذليل  ومحاولة  التحديات  تقييم  اآلن  ويجري   .2022 العام 

تنفيذا  قطر  في  الغذائي  األمن  منظومة  تواجه  التي  العقبات 

واالستثمار  االقتصادية  للشؤون  األعلى  المجلس  لتوصية 

األولى  عشر  الخمسة  المراكز  في  قطر  دولة  وجود  بضرورة 

للمؤشر. 

دولة  استراتيجية  دور  عن  تحدثنا  أن  نرجو   }

الحتياجات  االستجابة  في  الغذائي  لألمن  قطر 

المستهلكين؟ 

قطر  رؤية  من  الغذائي  لألمن  الوطنية  االستراتيجية  تنبع 

يدعم  األداء،  عالي  غذائي  نظام  بناء  في  تتمثل  التي   2030
االنسجام  تحقيق  مع  والتنافسي،  المتنوع  القطري  االقتصاد 

والبيئية.  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  بين  الدائم 

 -2023  2018 للتنمية  الوطنية  قطر  استراتيجية  تحمل 

الغذائي.  باألمن  يتعلق  فيما  جدًا  واضحة  وأهداف  طموحات 

3 في االستراتيجية قطر  حيث تهدف النتيجة الوسيطة رقم 

متطور  وسمكي  وحيواني  نباتي  »إنتاج  إلى  للتنمية  الوطنية 

ويعزز ويزيد االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي«، مع وجود ثالثة 

زيادة  الزراعية،  للخدمات  متكاملة  خطة  لتطوير  أهداف 

واإلنتاج  الطازجة  األسماك  من  الذاتي  االكتفاء  مستويات 

الحيواني. 

والتي   2023  –  2018 الغذائي  لألمن  الوطنية  واالستراتيجية 

احتياجات  تحقيق  في  أسهمت  األخير،  عامها  في  اآلن  هي 

محاور  أربعة  على  العمل  خالل  من  المستهلكين،  ورغبات 

السكان  لجميع  الكافي  الغذاء  توفير  محاولة  على  تركز  كلها 

على  الدولية  التجارة  محور  يركز  حيث  احتياجهم،  وقت 

تقليل  بغرض  التجارة،  ومسارات  مصادر  تنويع  مبدأ 

مسارات  في  أو  المصدر  دول  في  االضطرابات  مخاطر 

احتياجات  توفير  على  تؤثر  ال  حتى  الدول  لتلك  التجارة 

المحور  هذا  في  االستراتيجية  أثر  ظهر  وقد  المستهلكين، 

كورونا  وأزمة  االقتصادية  األزمة  تبعات  مع  التعامل  في 

من  العديد  توفير  تم  حيث  األوكرانية،   - الروسية  والحرب 

السلع  من  وغيرها  الطازج  والحليب  الخضراوات  مثل  السلع 

المحور  أن  حين  في  بديلة.  مصادر  من  األساسية  الغذائية 

السلع  من  المحلي  اإلنتاج  قدرات  زيادة  على  يعمل  الثاني 

هذا  وفي  المطلوب،  الوقت  في  توفرها  لضمان  التلف  سريعة 

مقدرات  تحسين  في  االستراتيجية  أسهمت  الخصوص 

محققة  التلف  سريعة  الغذائية  السلع  من  المحلي  اإلنتاج 

نسب اكتفاء ذاتي ممتازة في عدد من تلك السلع، أما المحور 

إلى  يهدف  فهو  االستراتيجي  بالمخزون  والخاص  الثالث 

األساسية  الغذائية  السلع  من  استراتيجي  مخزون  إنشاء 

في  المستهلكين  احتياجات  توفر  لضمان  للتخزين،  القابلة 

فترات انقطاع اإلمدادات من المصدر.

التجارة  وزارة  في  ممثلة  الدولة  أن  نجد  الصدد  هذا  وفي 

في  نجحت  والتجار  الموردين  مع  وبالتعاون  والصناعة 

األسواق  محور  وأخيرًا  كاٍف.  استراتيجي  مخزون  إنشاء 

إلى تحسين كفاءة األسواق والخدمات  والذي يهدف  المحلية 

الفقد والهدر في الغذاء على طول  اللوجستية من أجل تقليل 

سلسلة اإلمداد من خالل تطوير البنية التحتية لألسواق، وقد 

تحققت كثير من اإلنجازات في هذا المحور بافتتاح األسواق 

مع  بالتعاون  واألسماك  والفواكه  للخضراوات  المركزية 

الساحات  من  عددًا  الدولة  افتتحت  كما  محاصيل،  شركة 

البيع  خالل  من  منتجاتهم  تسويق  من  المزارعين  لتمكين 

لألمن  الوطنية  االستراتيجية  حصنت  فقد  أخيرًا،  المباشر. 

الغذائي دولة قطر في فترات األزمات خالل أزمة )كوفيد - 19(، 

دور  لالستراتيجية  كان  حيث  األوكراني،  الروسي  والصراع 

الداخلية.  الغذائي  كبير في تحصين منظومة األمن 

المستقبلية الخطة 

على  للمحافظة  المستقبلية  الخطة  عن  ماذا    }

عدم الهدر وتقليل الفاقد من األغذية؟

أفردت  الغذاء،  وهدر  فقد  مع  التعامل  بخطة  يتعلق  فيما 

مبادراتها  من  واحدة  الغذائي  لألمن  الوطنية  االستراتيجية 

وتهدف  القيمة،  الغذاء على طول سلسلة  للحد من فقد وهدر 

األقل  على  مئوية  نقاط  بخمس  الغذاء  فقد  إلى  المبادرة  هذه 

من خالل عدد من التدابير واإلجراءات. وقد بدأ العمل في هذه 

وساق،  قدٍم  على  يسير  ولكنه  الشيء  بعض  متأخرًا  المبادرة 

حيث تعمل حكومة قطر بالتعاون مع استشاريين من بعض 

المتحدة  األمم  برنامج  مثل  والدولية،  الوطنية  المنظمات 

المتحدة  األمم  برنامج  مستشارو  بدأ  حيث   ،)UNEP( للبيئة 

لمؤشر  أساس  خط  إلنشاء   ،2022 عام  في  دراسة  للبيئة 

تم  الدراسة  هذه  في  تجريبية،  كدراسة  الطعام،  نفايات 

اختيار الدوحة كحالة للدراسة. وقد كان الهدف الرئيسي هو 

تحديد مؤشر نفايات الطعام للفرد بناًء على بيانات موثوقة. 

للحد  متكامل  برنامج  مشروع  لوضع  اآلن  التخطيط  ويجري 

من هدر الغذاء على مستوى الدولة. الهدف الرئيسي من هذا 

على  الطعام  إلهدار  الرئيسية  األسباب  تحديد  هو  المشروع 

إلى  التجزئة  بائع  من  بدءا  قطر  في  التوريد  سلسلة  طول 

لتقليل  اتصال  واستراتيجيات  سياسات  ووضع  المستهلك 

هدر الطعام وتخفيف آثاره االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 2030 عام  بحلول   %  50 بنسبة  الطعام  هدر  من  الحد  بهدف 

المتحدة. التنمية المستدامة لألمم  بما يتماشى مع أهداف 

الخمسية الخطة 

الجديدة  الخمسية  الخطة  مالمح  أبرز  هي  ما    }

الذاتي؟ لرفع نسبة االكتفاء 

النسخة  إعداد  على  للعمل  عالمي  خبرة  بيت  تكليف  تم 

 –  2023 الغذائي  لألمن  الوطنية  االستراتيجية  من  القادمة 

من  الحالية  النسخة  تقييم  مرحلة  في  اآلن  والعمل   ،2030
تحقيقه  تم  ما  وتقييم  األداء  مؤشرات  لقياس  االستراتيجية 

والتحديات  وجدت  إن  القصور  أوجه  وتحديد  إنجازات  من 

يمكن  بدروس  للخروج  السابقة،  المرحلة  في  واجهتنا  التي 

العقبات،  وتفادي  القصور  أوجه  لمعالجة  منها  االستفادة 

التي  تلك  عن  منفصلة  النسخة  هذه  تكون  لن  عامة  وبصورة 

مجال  في  الدولة  حققته  لما  استكماال  ستكون  بل  سبقتها، 

األمن الغذائي من نجاحات في كل المحاور، مع التركيز في 

الموارد وضمان استدامة استخدامها.  المحافظة على 

– 2030، سوف   2023 الغذائي  الوطنية لألمن  واالستراتيجية 

في  تحقيقها  تم  التي  المكتسبات  على  الحفاظ  من  تنطلق 

حيث  من  الكفاءة  رفع  ومحاولة  السابقة،  االستراتيجية 

تكاليف  وتقليل  الطبيعية،  والموارد  اإلنتاج  على  المحافظة 

يكون  بحيث  الطبيعية  الموارد  على  االعتماد  وتقليل  اإلنتاج 

االستدامة  الغذائي  األمن  محاور  أحد  ألن  استدامة،  أكثر 

على  المحافظة  حول  اآلن  التركيز  ويتمحور  والتكيف، 

التي تم تحقيقها واستكمال النسب  اإلنتاج المحلي بالنسب 

والكهرباء،  المياه  استخدام  في  عالية  بكفاءة  المتبقية 

المخزون  رفع  في  تحقيقها  تم  التي  المكاسب  إلى  باإلضافة 

في  تحدث  التي  الجديدة  المعطيات  وكذلك  االستراتيجي، 

كانت  السابقة  االستراتيجية  وضعنا  فعندما  اآلن،  العالم 

حاليًا  لكن  فقط،  الخليجية  األزمة  في  منحصرة  الظروف 

دروس  كذلك  وتوجد  أخرى،  محيطة  عالمية  ظروف  هنالك 

بين  الحالية  األوروبية  واألزمة  كورونا،  جائحة  من  مستفادة 

الجديدة  االستراتيجية  تركز  سوف  لذلك  وأوكرانيا،  روسيا 

على قدرة المناورة وعدم التأثر بهذه العوامل المحيطة. 

االستراتيجي المخزون 

{  ما هي خططكم لرفع المخزون االستراتيجي من 

2023؟ السلع خالل العام 

السلع  معظم  في  المطلوب  المخزون  مستوى  تحقيق  تم 

في  عليه  منصوص  هو  ما  حسب  األساسية،  الغذائية 

عدد  لتخزين  الخاص  القطاع  شركات  مع  الموقعة  العقود 

واللحوم  والسكر  الطعام  وزيوت  واألرز  القمح  مثل  السلع  من 

ويجري  المجفف.  والحليب  األجل  طويل  والحليب  الحمراء 

المخزون  بناء  خطة  من  الثانية  المرحلة  استكمال  حاليا 

والتي  االستراتيجية  السلع  من  للدولة  االستراتيجي 

االستهالكية  السلع  من  عدد  من  المخزون  رفع  تتضمن 

والثوم  البصل  مثل  الخضراوات  أنواع  بعض  مثل  الغذائية 

كاٍف  بمخزون  لالحتفاظ  الدولة  تخطط  وكذلك  والبطاطس 

انقطاع  أو  األسعار  الرتفاع  تفاديًا  الزراعي  اإلنتاج  مدخالت  من 

التوريد لضمان نجاح الموسم الزراعي، فاألهم اآلن من اإلنتاج 

وجود  بدون  ألن  نفسها،  اإلنتاج  مدخالت  تأمين  هو  المحلي 

المحلي.  اإلنتاج  اإلنتاج سيتوقف  مدخالت 

الذاتى  نسب االكتفاء 

الخضراوات  من  الذاتي  االكتفاء  نسب  تبلغ  كم   }

المحلية؟ المنتجات  واللحوم وغيرها من  واأللبان 

وزيادة  مرضية  مستويات  قطر  حققت   2022 العام  بنهاية 

التلف  سريعة  السلع  من  الذاتي  االكتفاء  نسب  في  مطردة 

يلي:  فيما  تفصيلها  المحلي،  باإلنتاج  والمستهدفة 

{  د. المري مخاطبا أحد االجتماعات 

{  د. المري يتحدث لـ $ 

{  د. المري مستقبال أحد الوفود 

{  األمن الغذائي هو وفرة الغذاء {  اإلنتاج المحلي من األلبان  {   االستيراد والتخزين لفترات طويلة

أجــــرت حوارا مـــع د. مســعـــود جــــارالله الــــمـــــــــــــــــــــــــــــري مدير اإلدارة بالبلدية:

{  د. مسعود المري

الحـفــاظ عــلى المكـتسـبـــات التــي تم تحـقيـقــها فـــي االســـتراتيجـــية الســـابقة

كشف الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة 
األمن الغذائي بوزارة البلدية، عن تكليف بيت خبرة 

عالمي إلعداد النسخة القادمة من االستراتيجية 
الوطنية لألمن الغذائي »2023 – 2030«، مؤكدا أنها 

ستنطلق من الحفاظ على المكتسبات التي تم 
تحقيقها في االستراتيجية السابقة، حيث كانت 

الظروف حينها منحصرة في األزمة الخليجية 

فقط، لكن حاليًا هناك ظروف عالمية أخرى 
محيطة مثل الجائحة والصراع الروسي األوكراني، 

لذلك سوف تركز االستراتيجية الجديدة في القدرة 
على المناورة وعدم التأثر بهذه العوامل المحيطة.

وقال د. المري في حوار خاص لـ $ إن 
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي تنبع من 

رؤية قطر 2030 التي تتمثل في بناء نظام غذائي 
عالي األداء، يدعم االقتصاد القطري المتنوع 

والتنافسي، مع تحقيق االنسجام الدائم بين 

التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، مشددا 
على ضرورة أن تكون منظومة األمن الغذائي قادرة 

على التصدي لألزمات، من خالل تنويع مصادر 
االستيراد، فالتنويع هو محور أساسي موجود 
في االستراتيجية السابقة وسوف يستمر في 

االستراتيجية الجديدة تجنبا لوجود أي مشكالت 
أو أزمات قد تؤثر على المنظومة، وغيرها من 

التفاصيل والتساؤالت التي سنطالع اإلجابة عنها 
في سياق الحوار التالي: 

أكرم الفرجابي حوار

المحلية  الخضراوات  من  الذاتي  االكتفاء  نسبة  ارتفعت   {

% خالل عام   46 2017 لتصل إلى حوالي  % عام   20 من حوالي 

 .%  130 حوالي  تبلغ  زيادة  بنسبة   ،2022
عام   %  70 من  التمور  من  الذاتي  االكتفاء  نسبة  ارتفعت   {

 11 2021 بنسبة زيادة تناهز  78 % عام  2017 لتصل إلى نحو 
 .%

الخضراء  االعالف  من  الذاتي  االكتفاء  نسبة  ارتفعت   {

 2022 عام   %  39 نحو  إلى  لتصل   2017 عام   %  32 حوالي  من 

ان  بالذكر  والجدير   ،%  22 حوالي  تبلغ  زيادة  بنسبة 

إنتاج  زيادة  على  ترتكز  بالدولة  الغذائي  األمن  استراتيجية 

االعالف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج، مع خفض 

مساحات االعالف الخضراء بالمياه الجوفية وذلك للمحافظة 

الجوفية وعدم استنزافها.  المياه  على 

القطاع  الحيوانية فقد حقق هذا  الثروة  } فيما يتعلق بقطاع 

زادت  حيث  االخيرة،  السنوات  خالل  كبيرة  انتاجية  طفرة 

 28 حوالي  من  ومنتجاتها  االلبان  من  الذاتي  االكتفاء  نسبة 

يعني  بما   2022 عام   %  100 نسبة  إلى   2017 عام  فقط   %
السنوات  خالل  أضعاف  بأربعة  االكتفاء  نسبة  مضاعفة 

االخيرة.  الخمس 

الذاتي  االكتفاء  نسبة  ترفع  ان  قطر  دولة  استطاعت  كما   {

 100 2017 إلى  50 % عام  من الدجاج الالحم الطازج من حوالي 

 .2022 % عام 
} في مجال إنتاج بيض المائدة فقد ارتفعت نسبة االكتفاء 

% عام   36 إلى نحو  2017 لتصل  % عام   14 الذاتي من حوالي 

 .%  157 تتجاوز  زيادة  بنسبة   2022
} ارتفعت نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بالدولة 

من 13 % عام 2017 لتصل حاليًا إلى حوالي 18 % بزيادة تبلغ 

نحو 38 %، 

نسبة  ثبات  الغذائي  األمن  استراتيجية  وتستهدف  هذا 

الطازج  الالحم  والدجاج  االلبان  من  كل  من  الذاتي  االكتفاء 

إلى  المائدة  لبيض  الذاتي  االكتفاء  نسبة  ورفع   %  100 عند 

عام  بحلول  وذلك   %  30 إلى  الحمراء  واللحوم   %  70 نسبة 

 .2023

والتسهيالت المشاريع 

الدولة  التي قدمتها  {  ما هي المشاريع والتسهيالت 

الذاتي؟ المحلي وتحقيق االكتفاء  اإلنتاج  لزيادة 

األمن  تحقيق  في  تسهم  التي  المشاريع  من  العديد  طرح  تم 

الغذائي للدولة، تغطي هذه المشاريع جميع قطاعات اإلنتاج 

الغذائي في صورته األولية، نباتي، حيواني وسمكي وتشمل 

المشاريع:  تلك 

البيوت المحمية:  إنتاج الخضراوات باستخدام  } مشاريع 

باستخدام  الطازجة  الخضراوات  إلنتاج  مشاريع   )4( هي 

والتي  المبردة  المحمية  البيوت  تكنولوجيا  استخدام 

جميع  خالل  بالخضراوات  المحلي  السوق  امداد  تضمن 

اإلنتاج  في  العالمية  النظم  أحدث  وباستخدام  العام،  شهور 

إنتاج  اقصى  تحقيق  يضمن  وبما  للخضروات،  المكثف 

من  ممكن  قدر  اقل  وباستخدام  االرضية  المساحة  من  ممكن 

متر  ألف   100 حوالي  الواحد  المشروع  مساحة  وتبلغ  المياه، 

طن   21.000 بحوالي  للمشروع  المتوقع  اإلنتاج  ويقدر  مربع، 

تلك  من  واحد  دخل  وقد  السنة،      / الطازجة  الخضراوات  من 

 .2022 المشاريع اإلنتاج التجريبي في العام 

} مشاريع تربية وتسمين الماعز واألغنام:

والماعز  االغنام  وتسمين  لتربية  مشاريع   )8( عن  عبارة 

بهدف  وذلك  العزب،  مجمعات  بجوار  وموزعة  المحلية 

ولتغطية  الحمراء  اللحوم  من  الذاتي  االكتفاء  نسبة  زيادة 

احتياجات السوق القطري من هذه النوعية من اللحوم، ويقوم 

والماعز،  االغنام  من  رأس   )5.000( عدد  بتربية  مشروع  كل 

والماعز  االغنام  من  رأس   )  5.000( عدد  تسمين  إلى  باإلضافة 

تسمينها  يتم  التي  االغنام  من  جزء  يكون  بحيث  سنويًا،      /
يتم  التي  االعداد  باقي  ويستكمل  نفسه،  المشروع  إنتاج  من 

العزب  من  الذكور  االغنام  مواليد  شراء  خالل  من  تسمينها 

يساهم  سوف  ما  وهو  بالدولة،  الموجودة  المحلية  والمزارع 

مساحة  وتبلغ  القائمة،  والمزارع  العزب  وتنشيط  تطوير  في 

الحد  بان  علمًا  مربع،  متر  ألف   )50( حوالي  الواحد  المشروع 

 1500 بحوالي  تقدر  المشاريع  لهذه  االجمالية  للطاقة  األدنى 

من  ستة  لعدد  التراخيص  اكتملت  السنة،  في  اللحوم  طن/    

تلك المشاريع وهي اآلن في مرحلة تنفيذ االنشاءات. 

الصرف  مياه  باستخدام  الخضراء  االعالف  إنتاج  مشاريع   {

المعالج: 

باستخدام  الخضراء  االعالف  إلنتاج  مشاريع   )3( عن  عبارة 

لمعالجة  الدوحة  شمال  محطة  بجوار  المعالجة  المياه 

هذه  وتهدف  الكرعانة،  محطة  وكذلك  الصحي  الصرف  مياه 

نتيجة  الخضراء  االعالف  على  الطلب  مقابلة  إلى  المشاريع 

للزيادة المضطردة في اعداد الحيوانات االقتصادية بالدولة، 

17.000 طن سنويًا، حيث تهدف  وذلك بطاقة إنتاجية حوالي 

مساحة  خفض  إلى  الغذائي  لألمن  الوطنية  االستراتيجية 

عنصر  على  للمحافظة  الجوفية  بالمياه  الخضراء  االعالف 

من  لمشروعين  التراخيص  مرحلة  اكتملت  وقد  المياه، 

والبنية  االنشاءات  تنفيذ  مرحلة  في  اآلن  وهي  المشاريع  تلك 

التحتية. 

} مشروع استزراع األسماك في االقفاص العائمة في البحر: 

العائمة  االقفاص  في  السمكي  االستزراع  مشروع  يستهدف 

لسد  سنويًا      / الطازجة  االسماك  من  طن   2000 حوالي  إنتاج 

االسماك،  من  المحلية  االنواع  من  القطري  السوق  حاجة 

في  العلمية  التكنولوجيات  أحدث  على  المشروع  ويعتمد 

البحري  الموقع  مساحة  اجمالي  ويبلغ  األسماك،  استزراع 

مرحلة  المشروع  هذا  دخل  وقد  م2،   )900.000( نحو  للمشروع 

األسماك  بإصبعيات  تزويده  يتم  حيث  التجريبي،  اإلنتاج 

األحياء  أبحاث  مركز  في  المنتجة  اإلصبعيات  من  المحلية 

المائية برأس مطبخ. 

} مشروع استزراع الروبيان: 

يهدف  الساحلية  العريش  منطقة  في  روبيان  مزرعة  مشروع 

إلنتاج ما ال يقل عن ألف طن سنويًا من الروبيان، وذلك لتغذية 

روبيان  إنتاج  وضمان  الروبيان  من  المحلي  السوق  حاجة 

الروبيان  بان  علمًا  القطري،  بالسوق  عالية  جودة  ذي  طازج 

للمحافظة  قطر  بدولة  صيدها  يحظر  التي  األسماك  من 

تؤثر  الروبيان  صيد  طريقة  ان  حيث  البحرية،  البيئة  على 

هذا  يزال  وال  البحرية،  واالحياء  السمكي  المخزون  على  سلبًا 

التراخيص.  المشروع في مرحلة 

} مشاريع إنتاج األعالف المركزة: 

االعالف  إلنتاج  مشروع   )2( عدد  اقامة  المشاريع  هذه  تتضمن 

طن  ألف   25 تبلغ  الواحد  للمشروع  انتاجية  بطاقة  المركزة 

من  الكامل  الذاتي  االكتفاء  إلى  الوصول  بهدف  وذلك  سنة      /
بالدولة  كافية  مصانع  وجود  عدم  ان  حيث  المركزة،  االعالف 

التي  التحديات  أهم  من  واحدًا  يمثل  المركزة  االعالف  إلنتاج 

في  اآلن  المشاريع  هذه  الحيوانية،  الثروة  تنمية  تواجه 

األساسية.  االنشاءات  مرحلة تنفيذ 

} مشاريع إنتاج األسمدة العضوية: 

إنتاج األسمدة العضوية )مشروعان( على  تقوم فكرة مشاريع 

تربية  عن  الناتجة  الصلبة  للمخلفات  الصحي  التجميع 

سماد  إنتاج  في  واستخدامها  ومعالجتها  العزب  في  الحيوان 

زيادة  في  بكفاءة  الستخدامه  المناسبة  الهيئة  في  عضوي 

الزراعية  المنتجات  نوعية  وتطوير  الزراعية  التربة  خصوبة 

من  العضوي  السماد  تصنيع  ان  كما  جودتها،  مستوى  ورفع 

المخلفات الحيوانية وسيلة فعالة وصديقة للبيئة للتخلص 

من مواد تعتبر من أكبر ملوثات البيئة في مجمعات العزب، 

ألف   12 بحوالي  الواحد  للمشروع  اإلنتاجية  الطاقة  وتقدر 

في  اآلن  المشاريع  هذه  العضوية،  األسمدة  من  السنة  طن/    

األساسية.  االنشاءات  مرحلة تنفيذ 

خالل  من  للمنتجين  ودعمًا  تسهيالت  الدولة  قدمت  كما 

وخاليا  األسمدة،  المبيدات،  مثل  بالمدخالت،  تزويدهم 

الماشية، كل ذلك  واألعالف لمربي  المحمية  والبيوت  النحل 

مدعومة.  بأسعار 

استيراد  يتم  التي  الدول  اختيار  معايير  هي  ما   }

منها؟ للدولة  الغذائية  السلع 

الفترة  خالل  المنطقة  بها  مرت  التي  المتالحقة  األزمات 

الغذائي  األمن  منظومة  تكون  أن  علينا،  تحتم  الماضية 

تنويع  خالل  من  األزمات،  هذه  لمثل  التصدي  على  قادرة 

في  موجود  أساسي  محور  هو  فالتنويع  االستيراد،  مصادر 

الوطنية  االستراتيجية  في  يستمر  وسوف  االستراتيجية 

أو  مشكالت  أي  لوجود  تجنبا   ،2030  –  2023 الغذائي  لألمن 

سيتم  التي  الدول  واختيار  المنظومة،  على  تؤثر  قد  أزمات 

الغذاء  وفرة  أهمها  معايير،  على  مبنيا  سيكون  منها  االستيراد 

أن  انتاجها، البد  أغلب  أال نعتمد على دولة تستهلك  لذا يجب 

أكثر  كبيرة  كميات  نتنج  منها  نستورد  التي  الدولة  تكون 

لالستهالك  المقارب  أو  القليل  اإلنتاج  حال  في  ألن  انتاجها  من 

لذلك  التصدير،  على  مواطنيها  حاجة  الدول  ستقدم  المحلي 

الدولة منتجة  أن تكون  االختيار على  دائما في  نحن نحرص 

المنتج المستورد ذو جودة عالية،  لكميات كافية حتى يكون 

وتكلفته،  النقل  زمن  إلى  باإلضافة  المناسب،  السعر  وكذلك 

المعايير  هذه  على  بناًء  فالدولة  الجغرافي،  الموقع  وأيضا 

حيث  االستراتيجي  لمخزون  محور  في  كبيرًا  إنجازًا  حققت 

تم تحقيق مستوى المخزون المطلوب في معظم السلع. 

االستيراد تنويع 

للمواد  االستيراد  تنويع  محور  بشأن  الجديد  ما   }

الغذائية؟

طيب  أثر  له  سيكون  السياسية،  األزمة  انجالء  بالتأكيد 

التجارة  محور  أن  إال  الغذائية،  السلع  من  الواردات  على 

األوقات،  كل  في  حاضرًا  سيكون  التجــــــارة  وتنويع  الدولية 

المخاطر  جميع  مـــــع  للتعامل  جاهزًا  تكون  أن  األسلم  فمن 

وليـــــس  الدوليــــة،  التجارة  مسارات  بمصادر  المتعلقة 

تأثير  من  فبالرغم  ببــــعيد،  األوكــــــراني  الروسي  النـــزاع 

العالم،  مستوى  على  القمح  امدادات  على  الصـــراع  هذا 

الواردة  الزراعيــــــة  المدخالت  معظم  أسعار  ارتفعت  كما 

لهذا  مستعدة  كانت  قطر  دولة  أن  إال  النزاع،  منطـــقة  من 

للمواد  االستيراد  مصادر  تنويع  إهمال  يتم  لن  لذلك  األمر، 

الصراعات  عن  ناشئة  مخاطر  أي  لوقوع  تحسبًا  الغذائية، 

الجيوسياسية.

التي تقف في  المعوقات  أو  التحديات  أبرز  {  ماهي 

الغذائي؟  طريق تحقيق األمن 

جهات  عدة  مع  متقاطعة  منظومة  هي  الغذائي  األمن  منظومة 

في الدولة، وتعريف األمن الغذائي هو وفرة الغذاء، وأن يكون 

سالمة  ذا  يكون  وأن  مناسبة،  وتكلفة  بسعر  كذلك  الغذاء 

خالل  من  الحظنا  إذا  ومتكيفا،  مستداما  يكون  وأن  وجودة، 

تعمل  بالدولة  جهات  عدة  هناك  أن  سنجد  التعريف  هذا 

البلدية  وزارة  مسؤولية  هو  الوفرة  من  فجزء  األمر،  هذا  على 

قطر،  دولة  في  تنتج  التي  للسلع  الزراعي،  القطاع  خالل  من 

مثل الخضراوات واأللبان والدواجن واللحوم الحمراء واألعالف 

فيها  ونعتمد  الدولة  في  تنتج  ال  أخرى  سلع  وهناك  وغيرها، 

هذه  وبالتالي  طويلة،  لفترات  والتخزين  االستيراد  على 

عند  منها  جزء  مثال  والسالمة  فالجودة  أخرى،  وزارة  مسؤولية 

ومسألة  الصحة،  لوزارة  يتبع  اآلخر  والجزء  البلدية  وزارة 

وتشعب  البيئة،  وزارة  على  تقع  فيها  المسؤولية  االستدامة 

أن  في  تحديا  يخلق  الحكومية  الجهات  بين  المسؤوليات 

وأحيانا  توافق،  إلى  للوصول  مستمرا  تنسيقا  يتطلب  األمر 

تطوير،  إلى  تحتاج  التي  التشريعات  بعض  هنالك  تكون 

متواصل،  وجهد  اجتماعات  إلى  يحتاج  بالطبع  والتنسيق 

نظر  ووجهات  أولويات  لها  تكون  الجهات  بعض  أن  خصوصا 

مختلفة، حتى يتم التنسيق بين عدة جهات هذا تحد كبير، 

ومن التحديات أيضا أن القطاع الخاص، يتوقع أحيانا الكثير 

الخاص  والقطاع  محدد  دور  لها  بالطبع  فالدولة  الحكومة،  من 

القطاع  تخوف  األحيان  بعض  وكذلك  معين،  دور  له  أيضا 

عالية  ألنها  الغذائية  المشاريع  في  االستثمار  من  الخاص 

وغيرها،  العقارات  في  اآلمن  االستثمار  إلى  فيميل  الخطورة، 

وهذا األمر يحتاج إلى تعاون مشترك.

زيادة مطردة 
في نسب 

االكتفاء 
الذاتي من 

السلع 
سريعة 

التلف

»46 %« نسبة 
االكتفاء من 
الخضراوات 

و»70 %«
من التمور

تحقيق مستوى المخزون 

المطلوب في معظم 

السلع الغذائية األساسية

التخطيط لوضع مشروع 
برنامج متكامل للحد من 

هدر الغذاء بالدولة 

يجرى حاليا استكمال 

المراحل المتبقية من خطة 

بناء المخزون االستراتيجي

تنويع مصادر االستيراد 
تجنبا ألي مشكالت أو أزمات 

قد تؤثر على المنظومة

رفع كفاءة المشاريع 
التي تسهم في 

تحقيق األمن 
الغذائي 

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

يف الق�سية رقم ٢٠١٧/١٩٦٨ مدين كلي

فقد متت اأعمال الت�سفية

ل�سركة الن�ساط للمقاوالت
 واملقيدة بال�سجل التجاري حتت رقم ٣٦٩٨٦

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

اإعالن �سهر انتهاء ت�سفية �سركة الن�ساط للمقاوالت

يعلــن اأبنــــاء املغفـــور لــه باإذن اهلل تعاىل
را�شد نوميي علي اآل فهيد الهاجري

عن اإبراء ذمته
فمن له اأي مطالبات لدى املرحوم يرجى التكرم باإلإت�صال على

الرقم التايل : 66636150
م�صطحبًا اإلأوراق الثبوتية الدالة على ذلك
خالل اأ�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا اإلإعالن.

اإب����������راء ذم�����ة

$ تكشف مالمح االستراتيجيــــــــــــــــة الجديدة لألمن الغذائي
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يوفر قدرا مناسبا من اإلجازات للطلبة والمعلمين.. مديرو مدارس لـ »$«:

»التقويم المدرسي« يلبي المعايير الدولية

التقويم  ان  إلى  وأشاروا 

صدر  والذي  الجديد، 

القرار  بموجب 

يراعي  الوزاري، 

في  التوازن 

التمدرس  أيام 

يتناسب  بما 

المعايير  مع 

وأنظمة  الدولية 

العالمية،  التعليم 

القدر  توفير  كذلك 

اإلجازات  من  المناسب 

والمعلمين  للطلبة 

بخالف  هذا  بالمدارس، 

تنظيم  على  حرصت  الوزارة  ان 

بداية  في  الثاني  الدور  اختبارات 

في  إجرائها  من  بداًل  الدراسي  العام 

ليتركوا  وذلك  الصيفية،  العطلة 

خالل  يجتهدوا  أن  للطالب  فرصة 

األكاديمي،  مستواهم  ورفع  العطلة 

العاملون  ليستمتع  كذلك 

باإلجازة.  والطالب  بالمدارس 

ان  إلى  حديثهم  خالل  ولفتوا 

يقوم  الجديد  األكاديمي  التقويم 

بتخصيص األسبوع األول من بداية 

والتطوير  للتدريب  كل عام دراسي، 

الميدان  في  للموظفين  المهني 

المعلمين  إن  حيث  المدرسي، 

بالعملية  الملتحقين  خاصة 

حاجة  في  جديد،  بشكل  التعليمية 

دراسي  عام  كل  بداية  مع  وقت  إلى 

التعليمي  النظام  على  للتدريب 

المناهج  على  والتعرف  قطر،  بدولة 

الدراسية، كذلك فهم االستراتيجية 

بلورتها  في  والبدء  للوزارة  العامة 

استراتيجيات  وضع  خالل  من 

الذين  الصفوف  لطالب  التدريس 

لهم. بالتدريس  سيقومون 

الفصل  منتصف  إجازة  إلغاء  وعن 

الثاني، واستبدالها بإجازة  الدراسي 

األول  الدراسي  الفصل  منتصف 

أكتوبر،  شهر  في  واحدا  أسبوعا 

اختبارات  بعد  تكون  بحيث 

مديرو  فأكد  الفصل،  منتصف 

المدارس على ان تلك اإلجازة تعطي 

ألخذ  والمعلمين  للطلبة  الفرصة 

النشاط،  لتجديد  الراحة  من  قسط 

األول  الدراسي  الفصل  إن  حيث 

الثاني،  الفصل  عن  بطوله  يتميز 

إجازات  وجود  عدم  بخالف  هذا 

الفصل  بعكس  كثيرة،  رسمية 

اإلجازات  فيه  تتعدد  التي  الثاني 

الفطر  عيد  إجازات  مثل  الرسمية، 

المبارك. وعيد األضحى 

خليفة  السيد  قال  اإلطار  هذا  وفي 

خليفة  مدرسة  مدير  المناعي 

الذي  الجديد  التقويم  إن  الثانوية 

اتسم  الماضية،  األيام  خالل  صدر 

التعديالت  إلجراء  الكافية  بالمرونة 

متطلبات  مع  تتناسب  التي 

التعليمية  العملية  ومستجدات 

المقبلة،  األربع  السنوات  خالل 

بمعايير  التقويم  يهتم  كذلك 

المعتمد  الزمن  يخص  فيما  التعلم 

اعتماد  ان  إلى  مشيرًا  للتمدرس، 

مقبلة،  سنوات  أربع  لمدة  التقويم 

من  فرد  كل  قيام  في  يساهم 

بترتيب  التعليمية  العملية  أطراف 

الدراسية،  خططه  ورسم  أولوياته 

العملية  نجاح  في  يساهم  مما 

وتطبيق  مهامها  أداء  في  التعليمية 

أهداف  لتحقيق  للوصول  رؤيتها 

البشرية. التنمية  في  العليا  الدولة 

خليفة  مدرسة  مدير  وأشار 

تدخر  ال  الوزارة  أن  إلى  الثانوية، 

حرصها  على  لتؤكد  وفرصة  جهدًا 

والتشريعات  القوانين  إصدار  في 

الطلبة  مصلحة  في  تصب  التي 

لتحقيق  التعليمية  العملية  ونجاح 

على  مؤكدًا  بها،  المنوطة  األهداف 

التوازن  يراعي  الجديد  التقويم  أن 

الصفوف  داخل  التمدرس  أيام  في 

الدولية  المعايير  مع  يتناسب  وبما 

العالمية. التعليم  وأنظمة 

أيام  ان  إلى  االتجاه  هذا  في  ولفت 

أيام  لها  تكون  أن  البد  التمدرس 

التي  األيام  عن  تقل  ال  محددة 

تم  التي  الوطنية  المعايير  حددتها 

مفيدة  يجعلها  بما  وذلك  وضعها، 

األكاديمي  التحصيل  في  للطالب 

الدراسية  للمناهج  الكامل  واإللمام 

ان  على  مؤكدًا  المواد،  لجميع 

لديها  الوطنية  الثانوية  المدارس 

التمدرس،  ايام  في  صارمة  قواعد 

المرحلة  لحساسية  نظرًا  وذلك 

التعليم  مراحل  آخر  تعتبر  التي 

فإن  كذلك  بالمدارس،  األساسي 

المرحلة  تعقبها  المرحلة  تلك 

العلمية. والتخصصات  الجامعية 

السيد  أشار  السياق،  ذات  وفي 

عمر  مدرسة  مدير  المهندي  جاسم 

أهمية  إلى  الثانوية،  عبدالعزيز  بن 

من  األولى  الفترة  تخصيص  يتم  أن 

المعلمين  لتدريب  الدراسي  العام 

الجديدة  المعايير  على  واإلداريين 

وهو  بالوزارة،  الخاصة  والسياسات 

األكاديمي  التقويم  عليه  عمل  ما 

بتخصيص  وذلك  الجديد، 

عام  كل  بداية  من  األول  األسبوع 

المهني  والتطوير  للتدريب  دراسي، 

المدرسي،  الميدان  في  للموظفين 

خاصة  المعلمين  أن  إلى  مشيرًا 

التعليمية  بالعملية  الملتحقين 

وقت  إلى  حاجة  في  جديد،  بشكل 

للتدريب  دراسي  عام  كل  بداية  مع 

قطر. بدولة  التعليمي  النظام  على 

وبين أن المدارس ستعمل وفق رؤية 

المعلمين  بتدريب  الوزارة  وتوجهات 

الدراسية  المناهج  على  الجدد 

الخاصة  التقييم  وسياسات 

بالوزارة لكل مرحلة دراسية، كذلك 

االستراتيجية  فهم  في  المساهمة 

مع  المعلم  ليبدأ  للوزارة،  العامة 

بلورتها  على  الدراسي  العام  بداية 

وتنفيذ  الدراسي،  الصف  خالل 

للطالب،  التدريس  استراتيجيات 

التدريب  عملية  ان  الى  مشيرًا 

العملية  صميم  من  هي  للمعلمين 

دور  للمعلم من  لما  وذلك  التعليمية، 

أكاديميًا. الطالب  تهيئة  في  كبير 

صالح  الدكتور  قال  جابنه  من 

الرازي  مدرسة  مدير  اإلبراهيم 

التقويم  وحسب  انه  اإلعدادية، 

التربية  وزارة  أصدرته  الذي  الجديد 

خالل  العالي  والتعليم  والتعليم 

األيام القليلة الماضية، فقد تم إلغاء 

الدراسي  الفصل  منتصف  إجازة 

الثاني، واستبدالها بإجازة منتصف 

أسبوعا  األول  الدراسي  الفصل 

بحيث  أكتوبر،  شهر  في  واحدا 

منتصف  اختبارات  بعد  تكون 

الفصل  طول  إلى  مشيرًا  الفصل، 

الطالب  يجعل  مما  األول،  الدراسي 

والعمل  األنفاس،  في حاجة اللتقاط 

أكاديميًا،  تهيئته  على 

تلك  ان  بخالف  هذا 

تعطي  اإلجازة 

للطلبة  الفرصة 

لمعلمين  ا و

من  قسط  ألخذ 

لتجديد  الراحة 

النشاط.

ان  إلى  وأشار 

الدراسي  الفصل 

بطول  يتميز  األول 

عن  التمدرس  أيام 

هذا  الثاني،  الفصل 

إجازات  وجود  عدم  بخالف 

الفصل  بعكس  كثيرة،  رسمية 

اإلجازات  فيه  تعدد  التي  الثاني 

الفطر  عيد  إجازات  مثل  الرسمية، 

الفتًا  المبارك،  األضحى  وعيد 

اتسم  المدرسي  التقويم  أن  إلى 

التعديالت  إلجراء  الكافية  بالمرونة 

المتطلبات  مع  تتناسب  التي 

فيما  التعلم  ومعايير  والمستجدات 

للتمدرس.  المعتمد  الزمن  يخص 

التعديل  مزايا  من  أيضًا  وهذه 

يطرأ  ما  لكل  لالستعداد  األخير، 

معها  والتعامل  مستجدات،  من 

التعليمية  بالعملية  يخل  ال  بما 

األكاديمي. والتحصيل 

صندح  السيد  قال  السياق  ذات  وفي 

أبي  بن  علي  مدرسة  مدير  النعيمي 

التقويم  إن  للبنين،  اإلعدادية  طالب 

للهيئتين  الجيد  اإلعداد  راعى 

استقبال  قبل  واإلدارية  التدريسية 

األكاديمي،  العام  وبدء  الطالب 

وتطوير  تدريب  على  للعمل  وذلك 

احترافي،  بشكل  المدارس  موظفي 

جاءت  الخطوة  هذه  أن  على  مؤكدًا 

على  المدرسية  اإلدارات  لتساعد 

العام،  بدء  قبل  الجيد  اإلعداد 

المعلمين  وتدريب  الشواغر،  وسد 

مدارس  من  والمنقولين  الجدد، 

الدراسي،  الكتب  وتوفير  أخرى، 

وقت  قبل  المدرسي،  المبنى  وإعداد 

مقاعد  إلى  الطلبة  عودة  من  كاٍف 

علي  مدرسة  مدير  وبين  الدراسة.   

حرصت  الوزارة  ان  طالب  أبي  بن 

الثاني  الدور  اختبارات  تنظيم  على 

من  بداًل  الدراسي  العام  بداية  في 

الصيفية،  العطلة  في  إجرائها 

للطالب  فرصة  ليتركوا  وذلك 

ورفع  العطلة  خالل  يجتهدوا  أن 

كذلك  األكاديمي،  مستواهم 

بالمدارس  العاملون  ليستمتع 

أنه  نجد  كذلك  باإلجازة،  والطالب 

التمدرس  ايام  توزيع  إعادة  تمت 

الفصل  ليصبح  الفصلين،  بين 

والفصل  أشهر،   4 األول  الدراسي 

تتخللها  أشهر،   6 إلى   5 من  الثاني 

توفير  يحقق  بما  اإلجازات،  بعض 

اإلجازات  من  المناسب  القدر 

بالمدارس،  والمعلمين  للطلبة 

التوزيع  ايضًا  التقويم  راعى  حيث 

الفصلين  بين  لإلجازات  المعتدل 

األمور  من  أيضًا  وهو  والثاني،  األول 

الطلبة وكذلك  التي تساعد  الجيدة 

النشاط  تجديد  على  المعلمين 

خاصة  فصلي،  اختبار  كل  عقب 

الثاني تتخلله  الدراسي  الفصل  وأن 

بالفعل،  اإلجازات  من  العديد 

الذي  الكريم  رمضان  شهر  وكذلك 

المدرسي  الدوام  ساعات  فيه  تقل 

اليومي.

رحب عدد من مديري المدارس باعتماد 
التقويم السنوي لألعوام األكاديمية األربعة 

القادمة 2024/ 2023 إلى 2027/ 2026، الفتين 
إلى ان التقويم ألربعة أعوام مقبلة يأتي 

من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم 
العالي، على مصلحة العملية التعليمية 

وجميع اطرافها، سواء موظفون أو طالب.

محمد الجعبري كتب

صالح اإلبراهيم: إجازة منتصف الفصل األول فرصة اللتقاط األنفاس

صندح النعيمي: يساعد المدارس لإلعداد الجيد قبل بدء العام

جاسم المهندي: المعلمون الجدد في حاجة للتدريب على النظام التعليمي

خليفة المناعي: يتسم بالمرونة 
التي تتناسب مع متطلبات 

ومستجدات العملية التعليمية

{ الدكتور  صالح اإلبراهيم

{ صندح النعيمي { جاسم المهندي { خليفة المناعي 
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وجهة مثالية للمسافرين من رجال األعمال والسياح

فندق ماريوت ماركيز كوينز بارك بانكوك.. مبهر

بارك  كوينز  ماركيز  ماريوت  فندق  ميزج 

األأ�سطورية  ال�سيافة  بني  املبهر  بانكوك 
وفل�سفة  التايالندي  ال�سعب  لدى  املتاأ�سلة 
طرق  �سيوفها  ملنح  الرامية  ماريوت  فنادق 
هذا  ويعد  �سفرهم.  وجهة  ألكت�ساف  جديدة 

الفندق الوجهة املثالية للم�سافرين من رجال 
األأعمال وال�سياح على حد �سواء، وذلك ملوقعه 
ب�سارع  امل�سمى  �سوكومفيت  ب�سارع  املميز 
معامل  اأبرز  من  ولقربه  املدينة  و�سط  العرب 

املدينة من مراكز الت�سوق وامليادين التجارية 
والرتفيهية.  

بارك  كوينز  ماركيز  ماريوت  فندق  وي�سم 
اىل  عددها  ي�سل  واجنحة  غرف  األأيقوين 

مالئمة  وم�ساحات  اأجواًء  يوفر  كما   ،1388
للمنا�سبات الكبرية واألجتماعات ت�سع اأكرث 

من األف �سخ�ص اإىل جانب خيارات متنوعة 
من قوائم الطعام والرتفيه.

�سوكومفيت  �سارع  على  الفندق  ويقع 
اأحد  يعد  الذي  العرب  ب�سارع  وامل�سمى 
تعج  التي  بانكوك  يف  لل�سكن  األأماكن  اأهم 
جدا  الفاخرة  واحلانات  واملطاعم  باملحالت 

واأي�سا باملطاعم العربية ال�سهية، وجممعات 
الت�سوق لالأزياء الرفيعة والت�سميم احلديث 
م�سافة  وعلى  التجارية،  واملحالت  للمباين 

الت�سوق  يجعل  الذي  الهواء  قطار  من  قريبة 

�سهل  ال�سارع  يف  اآخر  اىل  مكان  من  والتنقل 

جدا.
كوينز  ماركيز  ماريوت  فندق  ويعترب   
يوم  بعد  لال�سرتاحة  مثاليا  مكانا  بانكوك 
حافل.  ويقدم الفندق ل�سيوفه خدمة و�سائل 
اىل  باألإ�سافة  جنوم  خم�ص  فئة  من  الراحة 

حيث  اجلمال  فائقة  بعناية  م�سقول  ديكور 
الكال�سيكية  التايالندية  الت�سميمات  متتزج 
و�سحر  فخامة  لت�سفي  الع�سرية  باللم�سات 

الغرف  معظم  اأن  كما  للمكان.  فريدين 

و�سط  على  خالبة  اإطالألت  متنح  واألأجنحة 

املدينة وكذلك على الواحة الهادئة املتواجدة 
يف قلب حديقة �سوكومفيت.

ويقدم فندق ماريوت كوينز بانكوك جمموعة 
بدء  ميكن  حيث  امل�ستوى.   عاملية  مطاعم 
 Goji“ كوجي  مطبخ  من  الطعام  جتربة 
بالطعم  العاملي  املطعم   ،  ”Kitchen +Bar
مطعم  طعام  قوائم   وتت�سمن  األأ�سلي، 
املاأكوألت  من  وا�سعة  جمموعة  كوجي 

باألإ�سافة   ، اآ�سيا  اأنحاء  جميع  من  األأ�سيلة 
�سل�سلة  مع   ، ال�سعبية  الغربية  األأطباق  اإىل 

الطهي  وحمطات  الفخمة  البوفيهات  من 
احلية املثرية وجمموعة خمتارة من املاأكوألت 

اللذيذة من احللويات و اأجود انواع األجبان.
ويقدم مطعم Pagoda ال�سيني ذو الت�سميم 
الداخلي ال�سيني الكال�سيكي الفاخر بالفندق 

املكان  التنانني  تزين  حيث  احتفالية  اأجواء 

العمالء.  جلميع  ال�سعيد  احلظ  وجتلب 

األأ�سلية  الكانتونية  املاأكوألت  املطعم  ويقدم 
مكونات  انتقاء  على  ال�سيف  حر�ص  مع 
كما  اأ�سيل.  طعم  لتقدمي  طازجة  حملية 
األأطباق  من  العديد  ا  اأي�سً  Pagoda يقدم 
توم  �سوربة  ذلك  يف  مبا  األأخرى،  اللذيذة 
الفاخرة  ال�سينية  والزألبية  اللذيذة،  يام 
املطهوة على البخار، وغريها من روائع املطبخ 
األأطباق  بهذه  األ�ستمتاع  وميكن  ال�سيني.  
ال�ساي  من  خمتارة  جمموعة  مع  اخلالدة 

ال�سيني.
 وملحبي األأطباق التايالندية الفردية واألأ�سلية 
 Siam Tea Room  ميكن تذوق اأطباق مطعم
اأ�سلية  ونكهات  نادرة  بو�سفات  تتميز  التي 
ا جمموعة  ومل�سات �سرية. ويقدم املطعم اأي�سً

لال�ستمتاع  واحللويات  املعجنات  من  خمتارة 
األ�سرتخاء  اأثناء  املف�سل  امل�سروب  مع  بها 
 Siam Tea مطعم   يذهل  فيما  النهار.  اأثناء 
أل  تايالندية  طعام  بتجارب  ال�سيوف   Room
ُتن�سى وتتميز مبذاق قوي واأ�سيل للماأكوألت 
األأذواق  تر�سي  التي  التقليدية  التايالندية 
ال�سحر  ت�سخري  خالل  من  والعاملية  املحلية 

غالًبا  الذي  التايالندي،  للمطبخ  احلقيقي 

لها  حملية  اأع�ساب  على  اأطباقه  ت�ستمل  ما 
فوائد طبية، والتي جتلب من مزارع حملية 
موثوقة واملنتقاة با�ستخدام الطرق التقليدية 

للحفاظ على مكوناتها الغذائية.

المكان المثالي 
الستضافة الفعاليات 
والمؤتمرات المحلية 

والدولية.

يقدم مجموعة مطاعم 
عالمية المستوى تلبي 

جميع أذواق العمالء

للفصل الدراسي ربيع »2023«.. جامعة قطر:

فتح باب التقديم للمساعدات المالية
أعلنت جامعة قطر عن 

فتح باب التقديم لخدمات 
المساعدات المالية 

الطالبية لفصل ربيع 
2023 لطلبة البكالوريوس 
الذين يواجهون صعوبات 

مالية في تغطية 
نفقاتهم التعليمية. 

وتبدأ الفترة األولى 
للتقديم بتاريخ 29 يناير 
وتستمر حتى 9 فبراير. 

المحققين  الجامعة  لطالب  يمكن 

المساعدة  لخدمات  التقديم  للشروط 

الشهرية واإلعفاء من رسوم المواصالت 

وبرامج  الطارئة  والمساعدة 

من  المدعومة  المالية  المساعدات 

خالل  التقديم  الخارجية  المؤسسات 

للمؤسسات  وبالنسبة  الفترة.  هذه 

مؤسسة  فهي  المعنية  الخارجية 

الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم 

وبرنامج  مكافآت  برنامج  تقدم  والتي 

نماء  ومركز  جامعي،  طالب  دعم 

تمكين  برنامج  يقدم  الذي  االجتماعي 

عفيف  ومؤسسة  جامعي،  طالب 

سراج،  برنامج  تقدم  التي  الخيرية 

تقدم  التي  البحر  شاطئ  ومجموعة 

برنامج المساعدات المالية التعليمية 

فوق  التعليم  ومؤسسة  للمجموعة، 

الجميع التي تقدم برنامج قطر للمنح 

الدراسية.

 26 بتاريخ  الثانية  الفترة  تبدأ  بينما 

فبراير إلى 9 مارس وتشمل هذه الفترة 

المساعدة  لخدمات  التقديم  إمكانية 

الشهرية واإلعفاء من رسوم المواصالت 

الرسوم  وتسديد  الطارئة  والمساعدة 

الجامعي  السكن  ورسوم  الدراسية 

وبرنامج  الجامعة،  من  المدعومة 

مكافآت التابع لمؤسسة جاسم وحمد 

بن جاسم الخيرية. 

»طلب تأجيل دفع الرسوم الدراسية«.

المالية  المساعدات  قسم  يفتح  كما 

من  الجامعة  لطالب  الفرصة  الطالبية 

أجل التقديم لطلب خدمة تأجيل دفع 

الرسوم الدراسية ورفع قيد التسجيل 

إلى  مارس   26 من  الفترة  خالل  وذلك 

الشروط  على  بناء  وذلك  أبريل   6
المحددة لهذه الخدمة. 

أنواع المساعدات المالية
المالية  المساعدات  خدمة  وُتعد 

الطالبية  الخدمات  إحدى  الطالبية 

من  مختلفة  أنواع  توفر  التي 

متعددة  لفئات  المالية  المساعدات 

من الطالب، خصصت لدعم تمكينهم 

وذلك  قطر،  جامعة  في  ونجاحهم 

محددة  وإجراءات  لسياسات  وفًقا 

واألكاديمي،  المالي  الوضع  على  بناء 

المالية  المساعدة  كالتالي:  وهي 

من  جزئي  أو  كامل  وإعفاء  الشهرية، 

كامل  وتسديد  المواصالت،  رسوم 

الدراسية،  الرسوم  من  جزئي  أو 

رسوم  من  جزئي  أو  كامل  وتسديد 

المالية  المساعدة  الجامعي،  السكن 

لبرامج  الخارجي  والتمويل  الطارئة، 

مع  بالتعاون  المالية  المساعدات 

والجمعيات  المؤسسات  بعض 

الخيرية الداعمة والشريكة.

أبرز الشروط
شروط  عن  الجامعة  وكشفت 

الطلب  مقدم  كان  حال  ففي  التقديم 

وثيقة  حاملي  من  أو  قطريا  طالبا 

القطريين  أبناء  أو  القطرية  السفر 

في  ويرغب  القطريين،  زوجات  أو 

الحصول على أحد أنواع المساعدات 

الجامعة،  تقدمها  التي  المالية 

إنذار  على  الطالب  يحصل  أال  يجب 

الدخل  متوسط  يكون  وأن  أكاديمي. 

قطري  ريال   5000 األسرة  في  للفرد 

ولي  راتب  إجمالي  من  أقصى  كحد 

الوالدين  كال  عمل  حالة  وفي  األمر. 

يتم احتساب نصف راتب األم إضافة 

كمجموع  بالكامل  األب  راتب  إلى 

األم  عمل  حالة  وفي  األمر  ولي  راتب 

بينما ثبت أن األب غير موجود لسبب 

األم  راتب  نصف  احتساب  يتم  ما 

األمر.  ولي  راتب  مجموع  باعتباره 

في  منتظمًا  الطالب  يكون  أن  ويجب 

البكالوريوس.  بمرحلة  الدراسة 

التأسيسي  البرنامج  لطلبة  ويمكن 

المساعدة  خدمات  على  التقديم 

بحد  فصلين  لمدة  الطالبية  المالية 

على  تقديم  فصل  أول  منذ  أقصى 

فصول  المدة  هذه  وتشمل  الخدمة، 

عن  واالنقطاع  واالعتذار  االنسحاب 

الدراسة ألي سبب.

 

$ الدوحة

دعم طلبة البكالوريوس ممن 
يواجهون صعوبات مالية 

في تغطية نفقاتهم التعليمية

تشمل الخدمات المساعدة 
الشهرية واإلعفاء من رسوم 

المواصالت والمساعدة الطارئة

القطريون يمثلون أكثر من »50 %«

كارنيجي تعلن 
قبول »31« طالبا

 2027 دفعة  طالب  أوائل  حظي   

جامعة  من  حار  بترحيب 

إحدى  قطر،  في  ميلون  كارنيجي 

الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر 

المجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية 

»القرار  عملية  ضمن  قبولهم  بعد 

تم  اإلجراء،  هذا  فضمن  المبكر«. 

مدرسة   18 يمثلون  طالبًا   31 قبول 

في قطر، و10 دول 

أكثر  مختلفة، 

من  نصفهم  من 

القطريين.

وقد حث الدكتور 

تريك،  مايكل 

جامعة  عميد 

كارنيجي ميلون 

الطالب  قطر،  في 

على  الجدد 

الفرص  اغتنام 

التي  العديدة 

أثناء  لهم  ستتاح 

دراستهم  سنوات 

معية  لجا ا

القادمة. وقال: »ال 

المرحلة  تقتصر 

األكاديمي  التعليم  على  الجامعية 

الوقت  أيًضا  هي  بل  فحسب، 

مهاراتكم  الكتساب  المناسب 

وإذكاء شغفكم.

السنوات  طوال  ستنطلقون   

الكتشاف  رحلة  في  المقبلة  األربع 

جديدة،  أشياء  فجربوا  أنفسكم، 

وتعلموا مهارات جديدة، واكتشفوا 

كيف تستطيعون تغيير العالم«. 

تستقبل جامعة كارنيجي ميلون 

ضمن  االلتحاق  طلبات  قطر  في 

ثالثة  قبل  المبكر«  »القرار  عملية 

المعتاد  النهائي  الموعد  من  أشهر 

للقبول وهو 1 فبراير من كل عام. 

سبق  الذين  الطالب  وُيدعى   

تقدمها  التي  الورشة  حضور  لهم 

الثانوية  الجامعة لطالب المدارس 

»القرار  مرحلة  في  للمشاركة 

كانت  إذا  المبكر« 

كارنيجي  جامعة 

قطر  في  ميلون 

خيارهم  هي 

للدراسة  األول 

المرحلة  في 

وقد  الجامعية. 

الطالب  إبالغ  تم 

قبيل  المقبولين 

عطلة الشتاء.

بالتزامن، تواصل 

جامعة كارنيجي 

قطر  في  ميلون 

طلبات  قبول 

حتى  االلتحاق 

النهائي  الموعد 

القبول  لعملية 

االعتيادي في 1 فبراير. ويستطيع 

في  للتسجيل  التقدم  الطالب 

البيولوجية  العلوم  اختصاصات 

الحاسوب  وعلوم  األعمال  وإدارة 

تبدأ  حيث  المعلومات،  وأنظمة 

أغسطس  شهر  في  الدراسة 

.2023

عميد الكلية: 
أحث الجدد على 

اغتنام الفرص 
التي ستتاح لهم 

أثناء سنوات 
دراستهم 
الجامعية

$ الدوحة
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في ختام مهرجان مرمي الدولي »2023«

الشيخ جوعـان يتـــوج الفــــــائزين في بطولة المزاين

قطر  مهرجان  فعاليات  السبت،  أمس  مساء  اختتمت 

الدولي للصقور والصيد )مرمي 2023(، في نسخته الرابعة 

عشرة بحفل تتويج الفائزين في بطولة المزاين للصقور، 

الذي أقيم في المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا«. 

والوزراء  الشيوخ  السعادة  أصحاب  من  عدد  الحفل  حضر 

الدبلوماسية  البعثات  رؤساء  السعادة  أصحاب  من  وعدد 

القناص  جمعية  إدارة  ومجلس  الدولة  لدى  المعتمدين 

القطرية، وعدد من الصقارين من قطر ومن الدول الخليجية 

وضيوف المهرجان. 

راعي  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  وقام 

والتي  المزاين  بطولة  في  الفائزين  بتتويج  المهرجان، 

شملت هذا العام التنافس بين المتسابقين في فئة الحر 

عرفت  والتي  )تفريخ(  الحر  وفئة  متسابقا،   36 لـ  )وحش( 

األرقط  فئة  في  متسابقا   14 بين  ثم  متنافسا   51 مشاركة 

الجرودي. 

جاسم  الشيخ  الوحش  الحر  شوط  في  األول  بالمركز  وفاز 

بن عبدالعزيز بن سعود آل ثاني ونال جائزة مالية قدرها 

700 ألف ريال قطري، فيما حل في المركز الثاني فهد مطر 
الدوسري وجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال قطري. 

أما جائزة المركز الثالث فكانت من نصيب الشيخ سعود 

بن عبدالعزيز سعود آل ثاني ونال جائزة تبلغ قيمتها 300 

ألف ريال قطري. 

كما شملت المسابقة التنافس في فئة الحر تفريخ، وفاز 

200 ألف  خالد ناصر الهاجري بالمركز األول وجائزة قدرها 

مالية  وجائزة  الثاني  بالمركز  أيضا  فاز  كما  قطري،  ريال 

قدرها 150 ألف ريال قطري، فيما فاز بالمركز الثالث راشد 

علي بالجافله وجائزة مالية قدرها 100 ألف ريال قطري. 

هذا  المصاحب  الشوط  وهو  الجرودي  األرقط  مزاين  وفي 

وجائزة  البوعينين  محمد  راشد  األول  بالمركز  فاز  العام، 

قدرها 200 ألف ريال، وبالمركز الثاني محمد جاسم الكواري 

وجائزة مالية قدرها 150 ألف ريال، وبالمركز الثالث راشد 

حمد العذبه وجائزة مالية قدرها 100 ألف ريال. 

وقد نجح مهرجان مرمي الدولي للصقور والصيد في تأكيد 

القطرية  القناص  لجمعية  مهرجان  كأهم  دائما  حضوره 

تطويره  على  الجمعية  وتحرص  سنوي  بشكل  يقام 

في  الصقارة  تراث  على  الحفاظ  في  ألهميته  باستمرار 

قطر، كما أنه يلبي حاجات الصقارين من وجود منافسات 

اآلباء  تراث  على  المحافظة  في  تسهم  كبرى  وجوائز  قوية 

واألجداد. 

وكان سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني مساء الجمعة 

بطوالت  مختلف  في  الفائزين  بتتويج  قام  قد  يناير(   27(

والدعوبفئاته  التحدي،  )هدد  شملت  والتي  المهرجان 

جير  شاهين،  قرناس  حر،  فرخ  حر،  )قرناس  المختلفة 

والشاهين،  الحر  لفئتي  الدولي  الدعو  شاهين،  جير  حر، 

السلوقي،  سباق  وبطولة  الطلع،  وبطولة  النخبة،  وشوط 

وبطولتي الصقار الصغير والصقار الواعد(. 

وقال السيد صالح محمد الكواري، مراقب الحكام في لجنة 

هذا  المزاين  بطولة  في  المنافسات  مستوى  إن  المزاين، 

الحكام  إن  المستوى، حيث  قويا بسبب تقارب  العام كان 

كانوا في حيرة من أمرهم في تحديد المراكز الثالثة األولى 

إلى  ترجع  التقييم  صعوبة  أن  إلى  مشيرا  فئة،  كل  في 

يوجد  ال  حيث  الطيور،  بين  الجمالية  المواصفات  تقارب 

العشرة  ففي  الجمالية.  المواصفات  كافة  يحتكر  طير 

الذين يتم اختيارهم أوال من قبل اللجنة تجد في كل منها 

جماال خاصا. 

المزاين  بطولة  في  التحكيم  معايير  أن  الكواري،  وأوضح 

تتعلق  مجموعة  أوال  وهي  العوامل  من  مجموعة  إلى  ترجع 

الرأس  حجم  تناسق  وفيها  المائة،  في   15 وتمثل  بالرأس 

مع جسمه والقحف وهو الجزء الذي يقع أعلى العين فكلما 

الصقر،  جمال  من  زادت  والبروز  الغلظة  صفة  عليها  غلبت 

وكذلك منطقة الضبة، وهو الجزء الذي يمثل منقار الصقر، 

وكلما كانت الضبة غليظة وعريضة، ومتناسقة مع حجم 

فتحة  يمثل  الذي  الجزء  وهو  والمنخر  الجمال  زاد  الرأس 

أنف الصقر، فكلما كانت فتحات المنخر أوسع، زادت من 

مواصفات جمال الصقر، والعين وفيها سعة العين وجمالها 

والمدامع.. فكلما صفت منطقة مدامع العين زاد الجمال. 

 15 وتمثل  النحر،  منطقة  الجماليات  تحكيم  عناصر  ومن 

الرقبة  طول  وهو  العالف،  بجماليات  وترتبط  المائة  في 

وتعني  والثندوة  المناكب  وكبر  الصدر  عرض  وكذلك 

عرض منطقة الصدر وبروزه للخارج. 

وأشار إلى أن جزء الظهر وتمثل 15 في المائة، وفيها تناسق 

وخفة  الظهر  منطقة  وعرض  عام  بشكل  الصقر  أعضاء 

ريش الصقر ولونه فكلما زاد بياض لون أطراف الريش زاد 

جماله، فضال عن صغر عرض ريش الصقر وصغر الريش 

الموجود في منطقة الظهر، باإلضافة إلى تناسق وانسياب 

أطراف جناح الصقر مع جسمه. 

والعامل اآلخر في جماليات الصقور يتعلق باللون ويمثل 40 

جمال  زاد  الرأس  على  البياض  لون  غلب  فكلما  المائة.  في 

الصقر  صدر  على  األبيض  اللون  غلب  زاد  وكلما  الصقر، 

ظهر  خال  وكلما  الصقر  ريش  أطراف  على  فضال  كذلك، 

الصقر من الدق أو النمش أو النقاط زاد من صفاوة الريش. 

مؤكدا أن هذا األمر يخص الصقر الحر. 

التي  العناصر  من  أيضا  الكف  عنصر  وجود  أن  إلى  وأشار 

تعزز جماليات الصقور وتمثل 10 في المائة. 

 10 وتمثل  الكف  أيضا منطقة  المزاين  الجماليات في  ومن 

وكلما  لألسفل  الفخذ  ريش  وطول  زيادة  وفيها  المائة،  في 

كبر حجم إصبع الصقر وسمكه زاد جمال الصقر وكذلك 

تباعد سيقان الصقر وكبر حجم الساق، وجود ريش على 

اإلصبع  مع  الصقر  مخلب  وانسياب  وسمك  الصقر  كتف 

وكلما كبر حجم فخذ الصقر وامتأل كل ذلك عناصر مهمة 

في التحكيم في جماليات ومزاين الصقور. 

محمد  أوضح  الجرودي،  األرقط  فئة  الوحش  مزاين  وعن 

سواء  المائة،  في   15 تمثل  الرأس  جمالية  أن  الكواري، 

والقحف،  وجمالها،  العين  وسعة  الرأس  حجم  حيث  من 

في   15 نسبة  يشكل  النحر  بينما  والمنخر..  والضبة 

والثندوة،  المناكب  وكبر  العاتق  بمراعاة  وذلك  المائة، 

عرض  مراعاة  مع  المائة،  في   10 نسبة  الظهر  يشكل  فيما 

الريش  ودق  الصقر(،  لدى  الظهر  منطقة  )عرض  السابعه 

انسياب  بها  ويقصد  الجناح  وسبلة  الظهر(  ريشة  )حجم 

الذي  الذيل  ثم  جسمه،  مع  وتناسقه  الصقر  جناح  أطراف 

كلما تناسق مع جسمه زاد من جماله.. 

في   15 تمثل  وتناسقه  وحجمه  الدق  كثافة  أن  إلى  وأشار 

المائة، واللون بشكل عام للصقر عليه 30 في المائة، بينما 

تقييم الحكام فنسبته 5 في المائة، وهي نفس النسبة في 

فئة الحر والحر تفريخ. 

الحفاظ على التراث
إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  األستاذ  سعادة  أكد  جانبه  من 

الثقافي  للحي  العامة  للمؤسسة  العام  المدير  السليطي 

للصقور  عشر  الرابع  الدولي  مرمي  مهرجان  نجاح  »كتارا« 

كواحد  ودوليا  وإقليميا  محليا  حضوره  ترسيخ  في  والصيد 

كما  القطري،  التراث  على  تحافظ  التي  الفعاليات  أهم  من 

نجح المهرجان في أن يكون أحد أهم الفعاليات المهمة التي 

تقام في البلد بهدف الحفاظ على تراثها وهويتها. 

الصقارين  يستقطب  أن  استطاع  المهرجان  أن  إلى  وأشار 

وكذلك هواة الصيد والقنص ليكون لهم حدثا سنويا يلتقون 

بكل  ويتنافسون  المجال  هذا  في  الخبرات  ويتبادلون  فيه 

نزاهة وشرف في مختلف البطوالت، الفتا إلى أنه مما يعطي 

قبيل  من  دائما  للجديد  تقديمه  هو  للمهرجان  قوية  دفعة 

إضافة أشواط جديدة أو إدخال أنواع أخرى في بطولة المزاين 

والذي  الدولي  مرمي  مهرجان  في  ومكانتها  قيمتها  لها  والتي 

يتوج المهرجان الفائزين فيها اليوم حيث رأينا قوة المنافسة 

وتقارب المستويات ولكن في النهاية البد من تحديد أصحاب 

الفوز بهذه النسخة، مشيدا بإقبال عدد كبير من الصقارين 

على هذه الهواية واقتناء الصقور النادرة في مختلف فئاتها، ما 

يجعل المنافسة قوية بين المشاركين. 

ونوه إلى أن مهرجان مرمي لهذا العام شارك فيه عدد كبير. 

وأعرب الدكتور السليطي على خالص تهانيه لكل المتوجين 

عن  معربا   ،2023 مرمي  بطوالت  وكافة  المزاين  بطولة  في 

دعواته بالتوفيق في النسخ القادمة للذين لم يحالفهم الحظ 

في هذه المرة. كما أعرب عن تقديره لجهود اللجنة المنظمة 

والتراث  الهوية  يعزز  الذي  المهرجان  إنجاح  في  لجهودها 

والموروث القطري األصيل. 

ألف مشارك
بدوره، قال السيد علي بن خاتم المحشادي رئيس جمعية 

القناص القطرية ورئيس اللجنة العليا لمهرجان قطر الدولي 

بن  جوعان  الشيخ  سعادة  »نشكر   2023 والصيد  للصقور 

حمد آل ثاني راعي المهرجان على دعمه الالمحدود للمهرجان، 

لدعم  وحضوره  التراث  بهذا  واهتمامه  عاما،   14 مدى  على 

المختلفة،  مرمي  بطوالت  في  الفائزين  الصقارين  وتتويج 

مقدما التهاني لكافة الفائزين في مختلف بطوالت المهرجان، 

من  القادمة  النسخ  في  للجميع  أفضل  بحظ  أمنياته  مع 

المهرجان«. 

 وأضاف: أتوجه بالشكر إلى جميع اللجان المنظمة للمهرجان 

حيث كانت على الوعد باستمرار وقدمت بطوالت ومسابقات 

ناجحة كل في مجاله، معربا كذلك عن شكره لمؤسسات 

الدولة التي شاركت في إنجاح المهرجان. 

في  المهرجان  أن  القطرية،  القناص  جمعية  رئيس  وأكد   

كافة  في  األمثل  النجاح  حقق  عشرة  الرابعة  نسخته 

مع  كبيرا  تميزا  الطلع  بطولة  شهدت  حيث  البطوالت، 

أن  كما  أيضا.  الدعو  بطولة  وفي  جديدة  أسماء  ظهور 

العام  هذا  التحدي  هدد  بطولة  على  فضال  النخبة،  شوط 

أن  إلى  أنوه  وأضاف:  مشارك..  ألف  تسجيل  شهدت  التي 

النخبة  نخبة  بين  منافسة  شهدت  التي  المزاين  بطولة 

مرة،  ألول  صقور  عرض  تم  أن  يسبق  والتي  الصقور،  من 

أهم  من  واحدة  وهي  بها،  المشاركة  تم  أن  يسبق  ولم 

على  حققه  الذي  النجاح  تتويج  تم  حيث  مرمي  بطوالت 

على  وحضورا  تميزا  أكثر  فكان  السابقة،  السنوات  مدى 

من  سواء  المشاركة،  األعداد  حيث  من  المستويات  كافة 

لدول  التعاون  مجلس  دول  في  األشقاء  من  أو  القطريين 

عن  فضال  األخرى،  العربية  الدول  من  أو  العربية  الخليج 

بطوالت  مختلف  في  الصقارون  به  ظهر  الذي  المستوى 

المهرجان حيث ظهر بوضوح مدى احترافية الصقارين، وهو 

تنظيم  في  كذلك  بحرفية  التعامل  يستدعي  الذي  األمر 

المقبلة الخامسة عشرة، حيث يتوقع أن تشهد  النسخة 

وسنطلع  المنافسة.  لقوة  نظرا  جديدة  وأفكارا  تغييرا، 

االرتقاء  إلى  نسعى  دائما  حيث  قريبا،  عليها  الصقارين 

القطري  الموروث  هذا  على  حفاظا  المشاركين  بمهارات 

والخليجي باعتباره إرثا عالميا.

 منافسة شديدة 
من جهته، قال السيد محمد بن عبداللطيف المسند نائب 

رئيس جمعية القناص القطرية ونائب رئيس اللجنة العليا 

عام  كل  تشهد  المزاين  بطولة  إن   ،2023 مرمي  لمهرجان 

منافسة بين أجمل الصقور، ويكون هامش المفاضلة بينها 

قليل جدا ال يعلمه إال أهل االختصاص، حيث تسعى اللجنة 

محكمين  تجلب  بأن  جاهدة  تسعى  للمهرجان،  المنظمة 

النزاهة  لتحقيق  صمانا  وخارجيا  داخليا  عال  مستوى  على 

وفقا لمعايير التحكيم المعمول بها في البطولة. 

حدة  حيث  من  ومبهرا  مختلفا  جاء  العام  هذا  وأضاف: 

أظهروا  الذين  الصقارين،  قبل  من  واالستعدادات  المنافسة 

الفئات  في  واألجمل  األفضل  الصقور  باقتناء  خاصا  اهتماما 

جميع  وفوز  النسخة  هذه  بنجاح  الجميع  مهنئًا  المختلفة، 

المناسبات  في  للجميع  التوفيق  متمنيًا  الحظ  حالفهم  من 

القادمة.

لسعادة  بشكره  القناص  جمعية  رئيس  نائب  وتقدم 

المهرجان على دعمه  آل ثاني راعي  الشيخ جوعان بن حمد 

بالدولة  والمؤسسات  الجهات  وجميع  للمهرجان،  الالمحدود 

التي أسهمت في نجاح المهرجان. 

 موروث ثقافي 
إن  ثاني:  آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  سعادُة  قال  بدوره، 

الدولي للصقور والصيد يأتي كل عام ليكون  مهرجان مرمي 

حافظا لتراثنا القطري والخليجي حيث كانت الصقور جزءا 

الرغم من كونها غالية  السابق على  أساسيا من حياتنا في 

ذلك  ومع  والتدريب  الرعاية  في  مجهود  على  وتحتاج  الثمن 

ربما كان كل بيت لديه صقر ويمارس الصيد. 

مستوى  أعلى  على  اهتمت  الحبيبة  دولتنا  إن  وأضاف 

على  اعتماد  البري  سواء  التراث،  هذا  على  والحفاظ  برعاية 

اللؤلؤ  على  الغوص  في  المتمثل  البحري  أو  الصقور  صيد 

وصيد األسماك في البحر وهذا يدل على المحافظة على هذا 

الموروث باستمرار من خالل الفعاليات التي تحافظ على هذه 

الرياضة وهذا ما يضيف لثقافتنا. 

االتصال  مسؤول  الحميدي  شاهين  سعد  السيد  وقال 

لفان  راس  برنامج  وعضو  شل  قطر  شركة  في  االجتماعي 

االجتماعي،  للتواصل  لفان  االجتماعي:«إن برنامج  للتواصل 

رعاية  على  االجتماعية  مسؤوليته  إطار  في  جهته  من  يعمل 

تركه  الذي  اإلرث  هذا  ودعم  األصيل،  القطري  التراث  وحفظ 

في  رزق  كانت مصدر  الصقارة  إن  حيث  وأجدادنا،  آباؤنا  لنا 

وهذه  جاره،  »يعّشي  نقول  كما  صقرا  له  من  وكان  القديم، 

هواية ورياضة وإرث كبرنا معه.. وجمعية القناص القطرية 

للمجتمع  كبيرة  شريحة  إلى  التراث  هذا  أوصلت  مشكورة، 

الركيزة  باعتبارهم  المدارس  طالب  ضمنهم  ومن  القطري، 

األساسية«.

وفخامة  النخبة،  نخبة  هو  المساء  هذا  رأيناه  »ما  وأضاف: 

الفخامة من الصقور المزاين، وهذا شرف لنا أن نتواجد في 

مثل هذه األحداث والمناسبات«.

الفئات  بمختلف  المزاين  بطولة  في  المتوجون  وتوجه 

راعي  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  إلى  بالشكر 

المنظمة  واللجان  القطرية  القناص  جمعية  وإلى  المهرجان 

على رعاية هذه الرياضة التراثية.

 سعادة الفائزين 
وقد  ثاني،  آل  الشيخ عبدالعزيز بن سعود  قال   ومن جانبه 

والثالث  األول  المركزين  على  وسعود  جاسم  نجاله  حصل 

الفوز  على  لله  »الحمد  الوحش:  حر  فئة  المزاين  بطولة  في 

تتويج  وهو  صعب،  شوط  بعد  المزاين  بطولة  في  العام  هذا 

على  نحرص  الذي  للمهرجان  واالستعداد  اإلعداد  في  لجهود 

المشاركة فيه سنويا بأفضل الصقور«. 

وبدوره قال عبدالرحمن ناصر الهاجري شقيق خالد الهاجري، 

فئة  في  والثاني  األول  بالمركزين  والمتوج  اإلمارات  دولة  من 

إنتاج  من  صقرين  انتزاع  على  الله  نحمد  التفريخ:  الحر 

المزارع المحلية لدينا للمركزين األول والثاني، حيث كانت 

المزارع  أهمية  يظهر  وهذا  دولي،  إنتاج  مع  قوية  المنافسة 

المحلية في الخليج. 

 وقال إن مهرجان مرمي الدولي الذي نحرص على المشاركة 

فيه سنويا يعتبر مهرجانا عالميا بكافة المقاييس، فهو من 

المهرجان عاما بعد عام،  رائع، ونشهد تطور  التنظيم  حيث 

كما أنه يلبي حاجة الصقارين المشاركين، وجميع أعضاء 

فإنهم  المقناص  مجال  في  الخبرات  من  ألنهم  الجمعية 

يدركون ما يود الصقارون ويعملون على تحقيقه باستمرار. 

المتوج  البوعينين  محمد  راشد  السيد  قال  جهته  ومن 

المزاين فئة الحر الجرودي: »أهتم  بالمركز األول في بطولة 

باختيار الصقور المشاركة في كل عام ألن المنافسة تكون 

قوية، ألنها أبهى الصقور جماال في مختلف الفئات، وبالتالي 

تحتاج إعدادا جيدا والحمد لله على توفيقه«، مشيرا إلى أن 

مهرجان مرمي من أقوى المهرجانات في المنطقة وله اهتمام 

ألهل  مهما  يكون  فيه  التتويج  وبالتالي  الدول،  مختلف  من 

الشواهين.

»36« متسابقا في فئة الحر )وحش( و»51« متنافسا في فئة )تفريخ( 

المحشادي: جميع اللجان المنظمة كانت على الوعد إلنجاح المهرجان

ال��ري��اض��ة ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى ه���ذه  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ال���م���وروث ع��ب��ر  المحافظة ع��ل��ى  ب��ن ق��اس��م:  ال��ش��ي��خ فيصل 

ال��ت��راث على  تحافظ  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن  ك��واح��د  ودول��ي��ا  محليا  ح��ض��وره  رس��خ  ال��م��ه��رج��ان  السليطي:  د. 

تتويج جميع الفائزين في مختلف بطوالت المهرجان

الكواري: مستوى المنافسات في المزاين كان قويا بسبب تقارب المستوى

$ الدوحة
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نتائج »ناقالت« »12« فبراير
العزم على  الغاز المحدودة )ناقالت( عن  أعلنت شركة قطر لنقل 

اإلفصاح عن البيانات المالية المنتهية في  31 ديسمبر2022  ، وذلك 

في 12 فبراير المقبل. وكانت »ناقالت« قد حققت نموا في أرباحها 

الصافية بنسبة 13.27 بالمائة في األشهر التسعة األولى من العام 

2022، لتبلغ 1.135 مليار ريال، مقابل 1.002 مليار ريال في الفترة 
نفسها من العام 2021.

 30 في  المنتهية  المدة  في  ريال   0.20 السهم  ربحية  وسجلت   

للفترة  قطري  ريال   0.18 السهم  ربحية  مقابل   ،2022 سبتمبر 

نفسها من العام 2021.

بنمو »10 %« خالل شهر ديسمبر »2022«.. »التخطيط«:

»28.2« مليار فائض الميزان التجاري
والذي  للدولة  السلعي  التجاري  الميزان  حقق 

والواردات  الصادرات  إجمالي  بين  الفرق  يمثل 

خالل شهر ديسمبر الماضي، فائضا مقداره 28.2 

2.6 مليار  مليار ريال، مسجال بذلك ارتفاعا قدره 

ريال أي ما نسبته 10 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته 

من العام 2021 كما زاد بواقع 2 مليار ريال تقريبا 

نوفمبر  مع  مقارنة  بالمائة   7.6 نسبته  ما  أي 

.2022
أن  واإلحصاء،  التخطيط  جهاز  بيانات  وأظهرت 

تشمل  )التي  القطرية  الصادرات  إجمالي  قيمة 

الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير( 

مليار   38.3 بلغت  الماضي  ديسمبر  شهر  خالل 

بالمائة   7.6 نسبته  بارتفاع  أي  تقريبا  ريال 

نسبته  وبارتفاع   ،2021 ديسمبر  بشهر  مقارنة 

3.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2022.
ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية 

 10.1 نحو  إلى  لتصل  الماضي،  ديسمبر  خالل 

مقارنة  بالمائة   1.4 نسبته  بارتفاع  ريال  مليار 

 7.7 نسبته  وانخفاض   ،2021 ديسمبر  بشهر 

بالمائة مقارنة نوفمبر عام 2022.

ديسمبر  في  الصادرات  لقيمة  وبالنسبة 

العام  من  المماثل  بالشهر  قياسا  الماضي 

»غازات  صادرات  قيمة  ارتفعت  فقد   ،2021
والتي  األخرى«  الغازية  والهيدروكربونات  النفط 

والمكثفات  المسال  الطبيعي  )الغاز  تمثل 

 26.2 نحو  إلى  لتصل  والبيوتان(  والبروبان 

ارتفعت  كما  12.9بالمئة،  وبنسبة  ريال  مليار 

معدنية  مواد  وزيوت  نفط  »زيوت  صادرات  قيمة 

مليارات   5 يقارب  ما  إلى  لتصل  خام«  قارية 

قيمة  وانخفضت  بالمائة،   12.8 وبنسبة  ريال 

وزيوت متحصل عليها من  »زيوت نفط  صادرات 

مواد معدنية قارية غير خام« لتصل إلى نحو 2.4 

مليار ريال وبنسبة 12.3 بالمائة.

وقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة 

 2022 ديسمبر  شهر  خالل  قطر  دولة  لصادرات 

 21.9 ما نسبته  أي  ريال تقريبا  مليار   8.4 بقيمة 

القطرية،  الصادرات  قيمة  إجمالي  من  بالمائة 

ما  أي  تقريبا  ريال  مليار   4.2 بقيمة  الهند  تليها 

نسبته 11 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، 

ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا 

وبنسبة 10.2 بالمائة.

دافعة،  وعنفات  نفاثة  »عنفات  مجموعة  وجاءت 

قائمة  رأس  على  وأجزاؤها«  أخرى  غازية  عنفات 

الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 900 مليون 

ريال وبارتفاع نسبته 3.5 بالمائة، تليها مجموعة 

»سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة 

أساسا لنقل األشخاص« بقيمة 500 مليون ريال 

»أجزاء  ومجموعة  بالمائة،   8.4 نسبته  وارتفاع 

العمودية«  الطائرات  أو  العادية  للطائرات  أخر 

تقريبا  ريال  مليون   300 قيمتها  بلغت  حيث 

وبانخفاض نسبته 2 بالمائة.

المنشأ  دول  حسب  الواردات  صعيد  وعلى 

المتحدة  الواليات  احتلت  فقد  الرئيسية 

األميركية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات 

 2 بقيمة   2022 ديسمبر  شهر  خالل  قطر  دولة 

من  بالمائة   19.7 وبنسبة  تقريبا  ريال  مليار 

الصين  ثم  السلعية،  الواردات  قيمة  إجمالي 

بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة، 

تليها ايطاليا بقيمة 900 مليون ريال أي ما نسبته 

9 بالمائة.

نمو الواردات »1.4 %« إلى »10.1« مليار ريال»38.3« مليار قيمة إجمالي الصادرات القطرية

$ الدوحة

بنسبة »7« أسهم لكل »68« سهم عن »2022«

»مقدام« توزع »35 %« 
نقدا وأسهم منحة

 وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة 

الشيخ  سعادة  القابضة  مقدام 

خالد  بن  ناصر  بن  نواف  بن  محمد 

آل ثاني: إن مجموعة مقدام القابضة 

األعمال،  حجم  في  نموا  حققت  قد 

مليون   527 اإليرادات  بلغت  حيث 

ريال للسنة المالية الُمنتهية في 31 

مليون   284.3 مقابل   2022 ديسمبر 

ريال لنفس الفترة من العام السابق 

اذ   .%  85.4 بلغت  نمو  وبنسبة 

ساهم تقديم الخدمات الجديدة في 

وخدمات  بعد  عن  التعليم  مجاالت 

إعادة  لمحطات  الشاملة  الصيانة 

العاملة  القوى  وتوفير  الغاز  تدوير 

األرضية لمجموعة الخطوط الجوية 

مستويات  تحسن  في  القطرية 

مجموعة  حققت  وقد  اإليرادات. 

مقدام القابضة أرباحًا صافية بلغت 

للسنة  قطري  ريال  مليون   34.3
ديسمبر   31 في  الُمنتهية  المالية 

2022 مقارنة مع 28.6 مليون ريال في 
2021 وبنسبة  الفترة المقابلة للعام 

نمو بلغت 20 %.

الربح  صافي  في  النمو  هذا  ويعزى 

حجم  نمو  إلى  رئيسي  بشكل 

السهم  على  العائد  وبلغ  األعمال. 

للسنة  قطري  ريال   0.504
 31 في  الُمنتهية  المالية 

مقارنة   2022 ديسمبر 

بعائد على السهم بلغ 

للفترة  ريال   0.420
للعام  المقابلة 

 .2021
جانبه  ومن 

الرئيس  قال 

ي  لتنفيذ ا

السيد  القابضة  مقدام  لمجموعة 

مقدام  مجموعة  إن  نصر،  إيهاب 

القابضة قد استطاعت خالل العام 

بقيمة  جديدة  عقود  توقيع   2022
ريال  مليار   1,27 بلغت  إجمالية 

السنوية  األهداف  بذلك  متجاوزة 

المجلس  أطلع  كما   .2022 للعام 

القيمة  إجمالي  على  أيضًا 

االجمالية للعقود الجاري تنفيذها، 

مليار   2,065 حوالي  بلغت  حيث 

األعمال  قيمة  تبلغ  فيما  ريال، 

مليار   1,43 حوالي  منها  المتبقية 

بالعروض  يتعلق  فيما  أما  ريال، 

عليها  التفاوض  والجاري  المقدمة 

حوالي  بلغت  فقد  العمالء،  مع 

وتتراوح  قطري،  ريال  مليار   2,1
وفقًا  المتوقعة  الترسية  نسبة 

 %  20 من  التاريخية  للمؤشرات 

إلى 30 %. كما بلغ معدل االحتفاظ 

أكد  وقد   .%  90 حوالي  بالعمالء 

أهمية  التنفيذية  اإلدارة  مجلس 

هذه  تعد  حيث  المؤشرات،  هذه 

في  الرئيسي  العامل  المؤشرات 

وصافي  اإليرادات  توقعات  بناء 

قيمة  وتعزيز  المستقبلية  االرباح 

حقوق المساهمين.

لمجموعة  المالي  المركز  عن  أما 

نموًا  حقق  فقد  القابضة،  مقدام 

مقارنة   2022 ديسمبر   31 بنهاية 

بنسبة   2021 ديسمبر   31 مع 

نتيجة  النمو  هذا  وجاء   ،%  77.3
حجم  في  المطرد  التوسع 

حافظت  وقد  المجموعة.  أعمال 

على  القابضة  مقدام  مجموعة 

مستويات السيولة لديها كما في 

بلغت  حيث   ،2022 ديسمبر   31
المتداولة  الموجودات  نسبة 

نسبة  أما   ،%  83.1 حوالي  لديها 

المتداولة  )الموجودات  التداول 

فقد  المتداولة(  المطلوبات  إلى 

حافظت  كما  مرة.   1.2 بلغت 

مستويات  على  ايضًا  المجموعة 

بلغت  حيث  للمديونية،  جيدة 

)القروض  المديونية  صافي 

المصرفية مطروحًا منها النقد 

حوالي  النقدية(  واالرصدة 

102.4 مليون ريال قطري. 
ممنوحة  القروض  وهذه 

شكل  على  للشركة 

مشاريع  تمويل 

بتنفيذ  تنتهي 

المشاريع  هذه 

وتسليمها للعمالء.

$ الدوحة

عقدت شركة مجموعة مقدام القابضة جلسة أمس وذلك لمناقشة 
واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022 وقرر 

مجلس إدارة المجموعة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح على 
المساهمين بنسبة 45.29 % من رأس مال الشركة بحيث يوزع أرباحا 

نقدية على المساهمين بنسبة 35 % من رأس مال الشركة ويوزع أسهم 
منحة مجانية على المساهمين بنسبة 7 أسهم لكل 68 سهما )أي ما 

يعادل 0.1029 سهم تقريبًا لكل سهم(. 

{ الشيخ محمد بن نواف

أوصى بتوزيع »25 %« نقدا عن »2022«

»544.3« مليون دوالر 
»البنك العربي« األرباح السنوية لـ

العربي  البنك  مجموعة  أعلنت 

 ،2022 للعام  المالية  نتائجها  عن 

حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد 

 544.3 والمخصـصـات  الضـرائب 

 2022 للعام  أميركي  دوالر  مليون 

مقارنة بـ 314.5 مليون دوالر أميركي 

المجموعة  وحافظت   ،2021 للعام 

حيث  المالي  مركزها  صالبة  على 

بلغت حقوق الملكية 10.4مليار دوالر 

مجموعة  وحققت  هذا  أميركي. 

شبكة  خالل  من  العربي  البنك 

محليًا  المنتشرة  وتواجداتها  فروعها 

 2022 بالعام  قويًا  أداءًا  وخارجيًا 

باألعمال  المستدام  بالنمو  مدفوعا 

ارتفعت  حيث  الرئيسية،  البنكية 

 %  23 بنسبة  التشغيلية  األرباح 

لتصل إلى 1.35 مليار دوالر أميركي.

أسعار  في  التغير  أثر  وباستثناء 

مقابل  العمالت  من  العديد  صرف 

إجمالي  ارتفع  فقد  األميركي  الدوالر 

 %  5 بنسبة  التسهيالت  محفظة 

35.4 مليار دوالر أميركي  لتصل إلى 

أميركي  دوالر  مليار   34.6 بـ  مقارنة 

ودائع  ارتفعت  كما  السابق،  بالعام 

العمالء بنسبة 5 % لتصل إلى 47.7 

 47.1 بـ  مقارنة  أميركي  دوالر  مليار 

مليار دوالر أميركي بالعام السابق.

المالية  البنك  نتائج  على  وبناًء 

البنك  إدارة  مجلس  أوصى  فقد 

على  نقدية  أرباح  بتوزيع  العربي 

للعام   %  25 بنسبة  المساهمين 

.2022
صبيح  السيد  وأشار 

المصري رئيس 

إدارة  مجلس 

البنك العربي 

إلى أن النتائج 

بية  يجا إل ا

حققتها  التي 

عة  مجمو

العربي  البنك 

متانة  تعكس   2022 العام  خالل 

المجموعة  استراتيجية  ومرونة 

أعمالها،  في  التنوع  على  المبنية 

بقدرة  ثقته  عن  المصري  وأعرب 

ترسيخ  مواصلة  على  المجموعة 

عجلة  دفع  في  ومساهمتها  مكانتها 

وإقليميًا،  محليًا  االقتصادي  النمو 

باإلضافة إلى تعزيز تميزها بتقديم 

أفضل الحلول والخدمات المصرفية 

االبتكارات  على  تعتمد  التي 

المتقدمة  الرقمية  والتقنيات 

موثوق  كشريك  دورها  وتأكيد 

لعمالئها ومساهميها. وأكد المصري 

العربي  البنك  مجموعة  أن  على 

التي  التحديات  مواجهة  على  قادرة 

في  المصرفي  القطاع  يشهدها 

التضخم  مؤشرات  ارتفاع  ضوء 

منذ  إليها  تصل  لم  مستويات  عند 

عقود، مع استمرار البنوك المركزية 

لكبح  الفوائد  أسعار  برفع  بالعالم 

سياسة  على  والمحافظة  التضخم 

نقدية مستقرة.

الصادق  رندة  أشارت  جهتها  من   

للبنك  التنفيذي  العام  المدير 

خالل  تمكن  البنك  أن  إلى  العربي، 

بتحقيق  االستمرار  من   2022 العام 

الرغم  على  مستدام  نمو  معدالت 

نتيجة  االقتصادية  التحديات  من 

الفوائد  أسعار  وارتفاع  التضخم 

من  العديد  صرف  أسعار  وتراجع 

األميركي،  الدوالر  مقابل  العمالت 

التشغيلية  األرباح  صافي  نما  حيث 

للبنك بنسبة 23 % بفضل النمو في 

اإليرادات المتأتية من األعمال البنكية 

الدخل  مصادر  وتنوع  الرئيسية 

من  المتحقق  الدخل  إلى  باإلضافة 

في  االستمرار  وكذلك  العموالت، 

وبما  التشغيلية  المصاريف  ضبط 

البنك  استراتيجية  مع  ينسجم 

أن  الصادق  وأضافت  الحصيفة. 

قوية  أداء  مؤشرات  حقق  البنك 

تتماشى مع نموذج أعماله، باإلضافة 

محفظته  جودة  على  المحافظة  إلى 

في  التحسن  ومواصلة  االئتمانية 

ونسبة  المخاطر  تكلفة  مستويات 

للديون  المخصصات  تغطية 

 %  100 الـ  تفوق  والتي  العاملة  غير 

الضمانات،  قيمة  احتساب  دون 

سيولة  بمستويات  االحتفاظ  مع 

مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض 

الصادق  وبينت   .%  74.2 الودائع  إلى 

رأس  بقاعدة  تحتفظ  المجموعة  أن 

مال قوية يتركز معظمها ضمن رأس 

نسبة  بلغت  حيث  األساسي  المال 

حسب   %  16.6 المال  رأس  كفاية 

3 وهي أعلى من الحد  تعليمات بازل 

تعليمات  حسب  المطلوب  األدنى 

البنك المركزي األردني.

على  البنك  بجهود  يتعلق  وفيما   

أكدت  الرقمي،  التحول  صعيد 

تنفيذ  واصل  البنك  أن  الصادق 

هذا  على  الطموحة  استراتيجيته 

البنك  أن  إلى  مشيرة  الصعيد، 

العديد  بإطالق  العام  خالل  قام  قد 

المصرفية  والحلول  الخدمات  من 

عبر  لعمالئه  العصرية  الرقمية 

بها  يعمل  التي  األسواق  مختلف 

المستجدات  أحدث  لمواكبة 

قطاعات  احتياجات  وتلبية 

بمن  المختلفة،  العمالء  وشرائح 

فيهم األجيال القادمة.

$ الدوحة
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المرحلة الثانية تمضي قدما

مرافق تسييل لحقل الشمال الجنوبي

على  الجنوبي  الشمال  حقل  توسعة  مشروع  ويشتمل 

8 ماليين طن  بناء خطي إنتاج عمالقين إضافيين )بسعة 

سنويا لكل منهما(، باإلضافة إلى المرافق البحرية والبرية 

 126 إلى  اإلنتاجية  الوصـول بالطاقة  المرتبطة بهما بهدف 

مليون طن سنويا بحلول العام 2027. 

لتوسعة  األولى  المرحلة  أعمال  استمرار  مع  ذلك  ويتزامن 

والتي  الشرقي(  الشمال  حقل  )توسعة  الشمال  حقل 

القطاع  في  الغاز  من  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  تستهدف 

الشرقي، بهدف رفع الطاقة االنتاجية لدولة قطر من الغاز 

الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ماليين 

 ،2026 عام  في  اإلنتاج  يبدأ  أن  المتوقع  ومن  سنويا،  طن 

وغاز  المكثفات،  من  كبيرة  كميات  المشروع  سينتج  كما 

ليصل  والهيليوم  والكبريت،  واإليثان،  المسال،  البترول 

إجمالي اإلنتاج 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. 

وبنهاية الربع الثالث من 2022 أعلنت قطر للطاقة عن عقد 

توسعة  مشروع  في  العالمية  إنرجيز  توتال  مع  شراكة 

أعلنت   2022 أكتوبر   23 وفي  الجنوبي،  الشمال  حقل 

اختيار شركة شل شريكًا ثانيًا في مشروع توسعة حقل 

شركة  اختارت  ذاته  الشهر  نهاية  وفي  الجنوبي  الشمال 

كونوكو فيليبس شريكًا ثالثًا بالمشروع.

منظومة  على  الشمال  حقل  توسعة  مشروع  ويحتوي 

سيقلل  ما  وهو  الشحن،  أثناء  المتبخر  الغاز  السترجاع 

مليون  يقارب  بما  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  من 

كما  الكربون،  أكسيد  ثاني  غاز  من  سنويًا  مكافئ  طن 

10.7 مليون متر مكعـب مـــن  سيعمل المشروع على توفير 

من   %  75 استعمال  وإعادة  تدوير  خالل  من  سنويا  المياه 

انبعاثات  تقليل  سيتم  وكذلك  الصناعي،  الصرف  مياه 

تطبيق  خالل  من   %  40 بنسبة  النيتروجين  أكاسيد 

Dry Low NOx المحسنة. ومن المقرر توفير جزء  تقنية 

من  الكهربائية  الطاقة  من  المشروع  احتياجات  من  كبير 

مشروع  من  وبالتحديد  قطر،  في  الوطنية  الكهرباء  شبكة 

طاقتها  تبلغ  التي  الشمسية  للطاقة  الخرسعة  محطة 

القطري  الشمال  حقل  ويعتبر  ميجاواط.   800 اإلنتاجية 

العالم،  في  المصاحب  غير  الطبيعي  للغاز  حقل  أكبر 

حيث يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعبـــــة من 

الـــــغاز، ما يمثل حوالي 10 % من االحتياطي المعروف في 

العالم. 

بالغاز  اإلمداد  في  الشمال  حقل  يستمر  أن  المقدر  ومن 

الغاز  لبيع  المتجددة  العقود  من  بالعديد  اإليفاء  أجل  من 

حقل  ويقع  القادمة،  السنين  لعشرات  كبيرة  بكميات 

جزيرة  لشبه  الشرقي  الشمالي  الساحل  قبالة  الشمال 

مربع،  كيلومتر  آالف   6 تتجاوز  مساحة  ويغطي  قطر، 

ويمثل تطوير هذا المورد الطبيعي الكبير عاماًل هامًا فـــــي 

المنتج  الغاز  معالجة  وتتم  قطر،  بدولة  االقتصادي  النمو 

المسال  الطبيعي  الغاز  إلنتاج  العمالق  الحقل  هذا  من 

الطبيعي،  الغاز  سوائل  وإنتاج  سوائل  إلى  الغاز  وتحويل 

بالغاز،  المرتبطة  األخرى  الصناعات  إلى  باإلضافة  وذلك 

ونقل الغاز عبر خطوط األنابيب.

{ جانب من توسعة حقل الشمال

تستدرج قطر للطاقة 
العروض المالية إلنشاء 

قطارين )مرفقان لتسييل 
وتنقية الغاز الطبيعي 

المسال( ضمن مشروع 
توسعة حقل الشمال 

الجنوبي خالل أسبوعين، 
ويمثل هذا المشروع المرحلة 
الثانية لمشروع توسعة حقل 

الشمال وهو أكبر مشروع 
للغاز قيد اإلنشاء في العالم، 

فيما تبلغ تكلفة هذه 
المرحلة من التوسعة نحو 10 

مليارات دوالر )36.4 مليار ريال 
قطري(. 

سعيد حبيب استدراج كتب
العروض 

المالية خالل 
أسبوعين 

تكلفة 
المرحلة تبلغ 

 »36.4«
مليار ريال 

نتيجة غياب محفزات النمو

»QNB«: مخاطر اقتصادية تهدد 
بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

قطر  لبنك  األسبوعي  التقرير  أكد 

بلدان  اقتصادات  أن   QNB الوطني 

تزال  ال  الصحراء  جنوب  إفريقيا 

استفادة  من  بالرغم  للخطر  معرضة 

التعافي  من  الحدودية  األسواق  بعض 

االقتصادي القوي عقب جائحة »كورونا« 

العالمي  االنفتاح  و»إعادة   ،2020 عام  في 

الكبير« في عامي 2021 و2022.

العوامل  تالشي  إلى  التقرير  ولفت 

إعادة  عملية  من  الناتجة  الدافعة 

الماضيين  الربعين  خالل  االنفتاح 

عوامل  وحلول  النمو(  محفزات  )غياب 

العالمية،  األوضاع  عن  ناجمة  سلبية 

العالمي،  النمو  تباطؤ  مع  خاصة 

البنوك  واستمرار  السلع،  أسعار  وارتفاع 

أسعار  رفع  في  الرئيسية  المركزية 

ارتفاع  الفائدة، مضيفا »غالبا ما يفرض 

األوضاع  وتشديد  االستيراد  تكاليف 

الموازين  على  ضغوطا  الدولية  المالية 

الهشة.  الحدودية  لألسواق  الخارجية 

مختلف  متابعة  أهمية  تتزايد  ولذلك، 

التأثر  بقابلية  المرتبطة  المقاييس 

اقتصادات  في  الخارجية  بالعوامل 

إفريقيا جنوب الصحراء«.

تعاني  التي  البلدان  إن  التقرير  وقال 

تضطر  الجاري  الحساب  في  عجز  من 

أو  األجنبي  المال  برأس  إما  تمويله  إلى 

األجنبية  العمالت  ثروة  من  بالسحب 

الخاصة بها.

المصدرة  البلدان  أن  التقرير  واعتبر 

مثل  األساسية،  للسلع  الصافية 

إلى  إما  تميل  ما  عادة  وأنغوال،  نيجيريا 

العمالت  احتياطيات  المزيد من  تجميع 

األجنبية بمرور الوقت أو تحقيق فوائض 

النقيض  وعلى  الجاري.  الحساب  في 

من ذلك، يتسم المستوردون الصافيون 

إفريقيا  جنوب  مثل  األساسية،  للسلع 

وكينيا، بمراكز خارجية أقل مالءمة.

بها  تتمتع  التي  المرونة  التقرير  وبين 

أسواق  قوة  على  تعتمد  والتي  نيجيريا 

السلع على مستوى العالم. وفي حين أن 

األجنبية  العمالت  احتياطيات  مستوى 

في أنغوال منخفض نسبيا عند 14 مليار 

تحقق  أن  المتوقع  فمن  أميركي،  دوالر 

الدولة فائضا في الحساب الجاري يبلغ 

عام  في  أميركي  دوالر  مليارات   7 حوالي 

صادرات  ازدهار  إلى  ذلك  ويرجع   .2023
جنوب  التقرير  اعتبر  كما  النفط. 

مما  رئيسيا،  خارجيا  مقترضا  إفريقيا 

يعني أنها تعاني من عجز في الحساب 

الجاري. في السياق ذاته أوضح بنك قطر 

الوطني العجز الهيكلي المزمن للحساب 

الجاري الكيني.  

$ الدوحة

ضمن موازنة »2023«.. »األصمخ«:

عقود المشاريع تحفز السوق العقاري

قال تقرير شركة األصمخ للمشاريع 

من  الكبيرة  الحزمة  إن  العقارية 

بالمشروعات  المرتبطة  العقود 

استكمالها  على  الدولة  تعمل  التي 

الجديدة  المشروعات  إلى  باإلضافة 

المزمع تنفيذها ضمن موازنة 2023 

سيعزز  الذي  األساسي  المحور  هي 

مسيرة نمو قطاع اإلنشاءات والبناء 

هذه  وستسهم  الجاري،  العام  خالل 

المشاريع في تطوير قطاعات البنية 

التحتية، والتعليم، والصحة.

تخصيص  تم  أنه  التقرير  وبين 

ومشاريع  لبرامج  المالية  الموارد 

الوطنية  التنمية  استراتيجية 

المخصصات  وتوفير  الثالثة، 

مشاريع  في  لالستمرار  الالزمة 

المعتمدة،  التحتية  البنية 

بتطوير  المتعلقة  تلك  وباألخص 

الجديدة  المواطنين  أراضي 

البيانات  تظهر  حيث  والقائمة، 

مشروعا   22 من  أكثر  أن  الرسمية 

جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 

مليار ريال سترى النور ضمن اإلنفاق 

ريال  مليار   64 إلى  يصل  أن  المقرر 

خالل  الرئيسية  المشروعات  على 

العام الحالي، ومن هذه المشروعات 

تقييم  على  بناء  مشروعا   14
ريال،  مليار   5.5 بقيمة  األولويات 

مشاريع  على  بناء  مشروعات  و8 

 4.3 بقيمة  بها  االلتزام  تم  جديدة 

مليار ريال، فضال عن االنفاق المقرر 

والبنية  العامة  المرافق  الستدامة 

مهم  دور  لها  سيكون  التي  التحتية 

كأس  مونديال  بعد  ما  مرحلة  في 

الدولة  قامت  حيث   ،  2022 العالم 

ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون 

االقتصاد  لتطور  أساسية  ركيزة 

المحلي وازدهاره.

المشاريع  هذه  إن  التقرير:  وأضاف 

من  لحزمة  الفرصة  ستهيئ 

المشروعات المصاحبة ذات الصلة 

وستنعكس  العقاري،  بالقطاع 

العقاري  القطاع  نشاط  على  إيجابا 

منشآت  مجموعة  تطوير  خالل  من 

عقارية جديدة.

قطاعات  إن   : األصمخ  تقرير  وقال 

والحديد  واالسمنت  البناء  مواد 

والخدمات المرتبطة بها ستستفيد 

للعقود  اإليجابية  التأثيرات  من 

وخاصة  المشاريع  لهذه  الممنوحة 

إنشاء  مجال  في  تتعلق  التي 

األبنية.

الواقع  هذا  أن  التقرير  وأوضح 

إنشاء  قطاع  انتعاش  إلى  المؤدي 

السنوات  خالل  سيستمر  المباني 

القادمة متزامنا مع توجه المطورين 

إلى  العقاريين  والمستثمرين 

العقارية  استثماراتهم  في  التوسع 

ظل  في  المقبلة،  السنوات  خالل 

وجود التشريعات والقوانين وإنشاء 

الجديدة  الحكومية  الكيانات 

التي  العقاري  بالقطاع  المرتبطة 

ونشاط  نمو  تعزيز  في  ستساهم 

هذا القطاع الحيوي.

وقال تقرير األصمخ: إن حجم اإلنفاق 

قطر  في  التنموية  المشاريع  على 

المباني  إنشاء  قطاع  نمو  سيعزز 

النمو  على  بدوره  سينعكس  والذي 

المستوى  على  سواء  االقتصادي 

تبينه  ما  وهذا  الكلي،  أو  القطاعي 

تشير  التي  المحلية  التقارير  أرقام 

شهد  واإلنشاء  البناء  قطاع  أن  إلى 

ازدهاًرا.

اإلنفاق  معدل  أن  التقرير:  وأضاف 

العوامل  أهم  من  يعتبر  الحكومي 

العقاري،  القطاع  نمو  إلى  المؤدية 

في  قوية  منافسة  وجود  إلى  الفتًا 

المبالغ  بسبب  المقاوالت  قطاع 

في  ضخت  التي  الضخمة  المالية 

ذات  التحتية  البنية  مشروعات 

الصلة بالمشاريع التنموية.

أن  إلى  األصمخ  شركة  تقرير  ولفت 

أداء  شهدت  العقارية  الصفقات  قيم 

األسبوع  مع  بالمقارنة  منخفضا 

نشرة  آخر  بيانات  وفق  السابق، 

صادرة عن إدارة التسجيل العقاري 

في وزارة العدل لألسبوع الممتد من 

حيث  الحالي«،  يناير   19 إلى   15«

العقارية  الصفقات  عدد  سجلت 

أن  إلى  التقرير  ولفت  صفقة،   »42«

إلى  وصلت  العقارات  تداوالت  قيم 

نحو 135 مليون ريال.

الدوحة  بلديتي  أن  التقرير  وأوضح 

النشاطات  على  حافظتا  والريان 

الكبيرة في التعامالت من حيث عدد 

المرتبة  واحتلتا  المنفذة  الصفقات 

وأشار  التوالي،  على  والثانية  األولى 

عدد  متوسط  أن  إلى  التقرير 

الواحد  اليوم  في  المنفذة  الصفقات 

بلغت نحو »8« صفقات تقريبا.

المربعة  القدم  أسعار  صعيد  وعلى 

عليها  نفذت  والتي  لألراضي، 

الرابع  األسبوع  خالل  صفقات 

المؤشر  بين  الحالي،  يناير  من 

بأنها  »األصمخ«  لشركة  العقاري 

شهدت تباينا في األسعار، موضحًا 

للقدم  العرض  أسعار  متوسط  أن 

منطقة  في  الواحدة  المربعة 

 »1.380« بلغ  درهم  وبن  المنصورة 

النجمة  منطقة  في  وسجل  رياال، 

المربعة  للقدم  رياال   »1.320«

سعر  متوسط  واستقر  الواحدة، 

القدم المربعة في منطقة المعمورة 

استقر  كما  رياال،   »385« عند 

منطقة  في  القدم  سعر  متوسط 

رياال   »870« عند  العتيق  المطار 

للعمارات.

العقاري  األصمخ  مؤشر  أشار  كما 

سجل  المربعة  القدم  سعر  أن  إلى 

رياال   »365« العزيزية  منطقة  في 

غويلينا  ام  منطقة  في  سجل  كما 

المربعة  للقدم  رياال   »1.350« سعر 

الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم 

الثمامة  منطقة  في  سجل  المربعة 

المربعة  للقدم  ريال   »400« سعر 

سعر  متوسط  واستقر  الواحدة، 

منطقة  في  التجاري  المربعة  القدم 

وسجل  رياال،   »1.450« عند  الوكرة 

لكل  المربعة  القدم  سعر  متوسط 

   / و)الوكرة  /  عمارات(  )الوكرة  من 

على  رياال  و»275«  رياال،   »590« فلل(، 

التوالي. وبين تقرير شركة األصمخ 

إن متوسط سعر القدم المربعة في 

 »210« سعر  سجل  الوكير  منطقة 

رياالت. وفي المقابل ارتفع متوسط 

منطقة  في  المربعة  القدم  سعر 

 »300« ليسجل  الشمالي  معيذر 

الريان  منطقة  في  وسجل  ريال، 

»310« رياالت. 

»22« مشروعا جديدا بالموازنة بتكلفة »9.8« مليار ريال $ كتب

توسع في مستويات ضخ 
االستثمارت في قطاع العقارات
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يطلق تخفيضات وعروضا خاصة لمدة أسبوعين

افتتاح »ودان مول« بمسيعيد »1« فبراير

المدير  العواضي  شمالن  وأوضح 

وذنان  مجموعة  في  التنفيذي 

في  مول  ودان  إطالق  أن  القابضة 

لتلبية  جاء  مسيعيد،  منطقة 

في  المستهلكين  احتياجات 

السلع  أفضل  ولتوفير  مسيعيد 

بأسعار تنافسية غير مسبوقة الفًتا 

مول  ودان  مساحة  إجمالي  أن  إلى 

متر  ألف   38.56 يبلغ  األرض  شاملة 

فتبلغ  المبنية  المساحة  أما  مربع 

مربع  متر  ألف   21 يفوق  مستوى 

التجارية  العالمة  تستحوذ  فيما 

ماركت«  هايبر  »مسكر  الشهيرة 

من  مربع  متر  ألف   11 نحو  على 

أسعارا  لتطرح  المساحة  إجمالي 

االستهالكية  السلع  على  تنافسية 

أنواع الخضراوات  مع تقديم أفضل 

والفواكه واألسماك الطازجة.

 78 أيًضا  يضم  المول  أن  وأضاف 

جانب  إلى  مطاعم  و9  تجارًيا  محاًل 

لألطفال  ترفيهية  ألعاب  منطقة 

الواقع  ألعاب  على  وتشتمل 

وذلك   VR االفتراضي 

تعتبر  بأسعار 

ضمن األفضل في السوق المحلي.. 

وعالوة على ذلك فإن ودان مول يضم 

2 مصلى للرجال و2 مصلى للنساء 
ومواقف سيارات بطاقة استيعابية 

تبلغ 300 سيارة ويفتح المول أبوابه 

يومًيا من الساعة الخامسة صباًحا 

وحتى الحادية عشرة مساًء.

اإلشغال  معدل  أن  العواضي  وبين 

نحو  حالًيا  يبلغ  مول  ودان  في 

هو  عرض  إطالق  عن  معلًنا   %  60
األكبر من نوعه في السوق المحلي 

يتضمن  المول  افتتاح  بمناسبة 

على  كبرى  وعروضا  خصومات 

ماركت  هايبر  مسكر  في  السلع 

يوم  من  اعتباًرا  مول  ودان  في 

 1 الموافق  األربعاء  وهو  االفتتاح 

منوًها  أسبوعين  ولمدة  فبراير، 

القابضة  وذنان  مجموعة  أن  إلى 

في  مساهمتها  تعزيز  إلى  تسعى 

التجزئة  قطاع 

المحلي من خالل ذراعها الجديد وهو 

»ودان مول« وذلك في أعقاب النجاح 

في  مول  وذنان  حققه  الذي  الكبير 

منطقة معيذر، والذي يقدم تجربة 

القطري  السوق  في  فريدة  تسوق 

وتنافسية  منتجاته  لجودة  نظًرا 

وما  المتكاملة،  وخدماته  أسعاره 

في  للعائالت  خصوصية  من  يوفره 

كل أرجاء المول.

بين  تكاماًل  هناك  أن  إلى  ولفت   

القابضة  وذنان  مجموعة  أنشطة 

النهاية في صالح  وهو ما يصب في 

أجود  تقديم  تستهدف  التي  رؤيتها 

بأفضل  والخدمات  السلع  أنواع 

توريد  سيتم  حيث  األسعار، 

األنعام  مصنع  الطازجة من  اللحوم 

لمجموعة  التابع  الحيواني  لإلنتاج 

هايبر  مسكر  إلى  القابضة  وذنان 

يومي  بشكل  مول  ودان  في  ماركت 

اعتباًرا  تسري  أخرى  اتفاقيات  مع 

للزوار  مول  ودان  أبواب  فتح  من 

الخضراوات  أنواع  بأفضل  إلمداده 

ينجح  أن  نتوقع  متابًعا:  والفاكهة. 

في  حضوره  ترسيخ  في  مول  ودان 

فترة  خالل  المحلي  التجزئة  سوق 

متطلبات  جميع  تلبية  مع  قصيرة 

مسيعيد  منطقة  في  السكان 

والمناطق المجاورة لها، حيث يقدم 

شاملة..  تسوق  تجربة  مول  ودان 

وإنما  السلع  على  فقط  تقتصر  ال 

أيًضا  الترفيهي  الجانب  إلى  تمتد 

ترفيهية  ألعاب  منطقة  خالل  من 

أنه  أعتقد  تنافسية..  بأسعار 

سيصبح الوجهة األولى للتسوق في 

منطقة مسيعيد فور افتتاحه وبدء 

نشاطه رسمًيا. 

وذنان  مجموعة  أن  إلى  ونوه 

مشاريعها  في  تحرص  القابضة 

المجتمع  خصوصية  مراعاة  على 

مع  تراثه  على  والمحافظة 

تلبي  ومنتجات  خدمات  تقديم 

مشددا  المستهلكين،  احتياجات 

جميع  بين  تكاماًل  هناك  أن  على 

أنشطة مجموعة وذنان القابضة. 

حيث يلعب مصنع األنعام لإلنتاج 

دوًرا  للمجموعة  التابع  الحيواني 

ذات  اللحوم  تأمين  في  كبيًرا 

يعزز  الذي  األمر  العالية  الجودة 

والء وثقة العمالء في مسكر هايبر 

األنعام  مصنع  أن  مبيًنا  ماركت 

على  يمتد  الحيواني  لإلنتاج 

مربع  متر  ألف   120 تبلغ  مساحة 

بمعايير  مقصب  على  ويحتوي 

عالمية يقدم خدمات ذبح وتجهيز 

والعجول  األغنام  من  المواشي 

والجمال، فضاًل 

عن منطقة استقبال وقسم خاص 

مدار  على  بيطرية  خدمة  يوفر 

على  الشامل  لإلشراف  الساعة 

المقصب وجميع مراحل الذبح إلى 

لتسمين  منفصلة  حظائر  جانب 

بمساحة  والجمال  واألبقار  األغنام 

هناك  أن  مبيًنا  مربع،  متر   14000
بالتغذية  متخصصين  خبراء 

يشرفون على الحيوانات إلمدادها 

بالغذاء المناسب ومراقبة وضعها 

كما  متواصل،  بشكل  الصحي 

منطقة  على  المصنع  يحتوي 

الحيوانات  الستقبال  عرض 

يتم  ثم  ومن  للذبح،  الجاهزة 

إدخالها إلى المقصب، ويتم ذبحها 

لذلك،  المخصصة  األماكن  في 

يتبنى  المصنع  أن  على  مشددا 

والسالمة  األمن  معايير  أعلى 

الصحية  واالشتراطات  المهنية 

لألمن  االحترازية  والتدابير 

من  خلوها  من  للتأكد  والسالمة؛ 

المحتملة  المرضية  األعراض 

ت  لطفـيلـيـا ا و

الخارجية.

{  ودان مول

{ منطقة األلعاب الترفيهية لألطفال  { خصومات وتخفيضات بمناسبة االفتتاح 

{ سلع وفيرة في انتظار المستهلكين  { فريق »ودان مول« 

{ شمالن العواضي

العواضي: يضم »78« محًل تجارًيا و»9« مطاعم ومواقف سيارات تسع »300« سيارة

يحتوي على »2« مصلى للرجال و»2« مصلى للنساء ويقدم تجربة تسوق شاملة
$ الدوحة

أعلنت مجموعة وذنان القابضة 
عن افتتاح ودان مول في منطقة 

مسيعيد اعتباًرا من األربعاء 
المقبل الموافق األول من 

فبراير 2023، ويأتي ذلك 
في إطار اإلستراتيجية 

التوسعية التي 
تباشر تنفيذها 

مجموعة 
»وذنان« القابضة.

»مسكر هايبر ماركت« يطرح جميع أنواع السلع االستهالكية والخضراوات والفواكه واألسماك



يعاني الوالدان في الغرب كثيرًا من 

سرعة صعود أثر التعليم الغربي في 

نفس الطفل، وهو ما ال تجد صداه بنفس 

المقدار لدى الطفل الذي يتعلم في الشرق 

من بيئة وهو من بيئة أخرى، وهنا ال 

نستعرض علم التربية للطفل بالعموم، 

وال نطرحه كإطار تربوي متخصص، 

ولكننا نعرض له كضرورة تحتاج إلى 

تفكيك لفهمها، وتحديد معالم الخلل، 

وخاصة حين تكون ثقافتنا، معتمدة على 

مفاهيم التربية القرآنية األخالقية، فلماذا 

فشلنا في توصيل الرسالة؟ 

 المدخل هنا حتى ال يتشعب الموضوع، 

هو أن األبوين المسلمين في الغرب، 

يالحظان سرعة اكتساب الطفل للثقة 

في الحديث عن آرائه، وما يتلقاه من 

المدرسة، وحين تبني المدرسة أو المعلم 

والمعلمة جسرًا من الثقة والود فهي تسري 

في الطفل بقوة، حسنًا أين المشكلة في 

هذا؟ 

 هذا األمر ال إشكال فيه من حيث المسار 

التربوي، واحتضان الطفل، ورعايته 

تأهيليًا، بل كسب طريقة مميزة لصقل 

شخصيته، ال توجد لدينا في مدارس 

الشرق، وال في النظام التعليمي أو تراها 

نادرة، وهي قصة سنتعرض لها فيما 

بعد، الخطورة هنا أن الطفل يبرمج 

عقله البريء، ويخضع بكثافة لتغيير 

سلوكه الفطري، لزراعة قناعة المنهج 

الذي تعتمده تلك المدرسة، أو المعلم أو 

المعلمة، وهي خطيئة ضد اإلنسانية 

وضد الطفولة. 

 وعليه فإن الخلل هنا، هو في استخدام 

هذه الثقة بين المؤسسة التعليمية 

والطفل، لصناعة ممانعة تغريبية، ونفور 

لديه من قيم اإلسالم والبيئة العربية 

األخالقية، وتحييد حق األسرة المدون في 

الدساتير الغربية، والذي ينص على حق 

الوالدين في المحافظة على قيم أطفالهم 

الدينية، الحظ هنا أن هذا الحق، تغتصبه 

المدرسة عبر رضا الطفل، الذي لم تصله 

مادة التوضيح والتأهيل. 

 فُتفاجأ األسرة بأن لديها عجزا يتعاظم، 

في تجسير لغة المفاهيم والقناعة 

القيمية لدى أطفالهم، الذين يتشربون 

تعاليم المعلم ضد األسرة، بل وضد الذات 

الطفولية البريئة، التي ُيقذف بها إلى حالة 

الشك واالضطراب النفسي، في هويتها 

الجنسية، أو في أخالقياتها الروحية، أو 

في نبذ والديه، ووضع أسئلة شك عنهم، 

تدفعه للحديث المرغب فيه من المعلم أو 

المعلمة ضدهم، حين يرتكبون مخالفة 

صغيرة، أو غضب عارض، يملكون مقابله 

كنزًا من الرحمة والحب، ال تعوضه تلك 

المؤسسات، التي تأخذ أطفالهم، وال األسرة 

المستأجرة بمبالغ شهرية، للوصاية على 

الطفولة المختطفة. 

 ونحن هنا نتحدث عن الوضع العام 

األشمل، لألسرة وأطفالها، وليس عن 

الحاالت الشاذة من حيث العنف أو 

المخدرات لألبوين، الذي ينتشر في 

الغرب بسرعة، عبر تشريعات السماح 

لكميات المخدرات، بما فيها أصنافها 

األسوأ، ومن خالل تجارة السالح المشروع، 

وأجواء العنف واإلحباط والتناقضات، التي 

تنتشر في اإلعالم والسوشيال ميديا، وهي 

تكثف مجهرها على الماديات، وفقرات 

الغناء المشحون بالتفاهة واالستعراض، 

وعبارات التفاعل العدمي. 

 وهي ثقافة تنشر في الشرق اليوم، وعبر 

رعايات رسمية بمقابل مادي ضخم، 

يبتعد فيه الفن عن مساحة الذوق والمتعة 

الموسيقية، والطرب األصيل، إلى طقوس 

الفن الجنوني. 

 نعم نحن هنا ال نرفض الفنون، ولكن 

الحالة الغربية المسيطرة، والتي ُنقلت 

إلى كوريا واليابان وغيرهما، أصبحت 

أيديولوجية ثقافية صاخبة، تقرع آذان 

األطفال والفتيان والفتيات، وتساهم في 

فوضى االضطراب الفكري الذي ال يساعد 

مطلقا، على حماية الجيل وال صناعة 

شخصية أخالقية بروحها، مبدعة بذاتها، 

متسامحة متعاضدة مع أسرتها. 

 فأين هذا من موضوعنا، ولماذا إذن تنجح 

المؤسسة التعليمية في الغرب في 

كسب الطفل، وتفشل في الشرق، يجب 

هنا أن نشير إلى أن النجاح الغربي في 

تأسيس الثقة في الطفل، ال يصمد معه 

في مواجهات تحديات الكآبة االجتماعية، 

وتسقط تلك الثقة عند شريحة من 

الطلبة، وخاصة ممن ينتمي إلى القوميات 

الغربية، في أتون المخدرات والفشل 

الدراسي، وينسحبون إلى تخصصات 

حرفية، أكثر من شباب المهاجرين من 

الجنوب، الذين يواصلون تخصصاتهم 

األكاديمية.   وإن شملت المخاطر الجميع، 

فهناك أيضًا نسبة من أجيال المسلمين، 

غرقوا في مستنقع المخدرات والجريمة، 

والسجون مليئة بهم في الغرب، لكننا 

نقصد أن ذلك التمّيز في الثقة عند 

الطفل الغربي البريء الجميل، الذي 

يتحدث بعفوية وطالقة أفضل من طفل 

الشرق، سقط بعض جيله حين بات 

شابًا، وتحول لإلدمان والفشل التعليمي 

والوظيفي، وأصبحت عالقته مع األسرة 

متضعضعة، ومنقطعة وفي أحيان كثيرة 

منفصلة إال في أعياد الميالد ورأس السنة، 

أو ذكرى ميالده أو ميالد أبويه. 

كيف سقط؟ ألن القيم لم تنقذه فلماذا 

ُخطف أطفال المسلمين، وفرض على 

والديهم نزع فلذات أكبادهم منهم، للحديث 

بقية.

ليبيا بالنسبة إليطاليا شريك من نوع العالقة المختلة، 

إذ تستورد إيطاليا من ليبيا النفط والغاز وتصدر لها مواد 

مصنعة، وبرغم تراجع حصة ليبيا في الواردات اإليطالية من 

مواد الطاقة، إال أنها ال تزال نسبيا حيوية، فضال عن عوامل 

أخرى تجعل منها نسبة هامة من ذلك جودة الخام الليبي 

وقربه من السواحل اإليطالية.

ميلوني سترعى خالل زيارتها لطرابلس اتفاقا سيتم توقيعه 

بين شركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط، وهو عقد 

الستكشاف الغاز في البر والبحر، والذي يدور حوله جدل 

كبير، تلعب المناكفة السياسية في هذا الجدل دورا كبيرا، 

فمن يعارضون االتفاق ينطلقون من عدم شرعية حكومة 

الوحدة الوطنية وبالتالي بطالن تعاقداتها، ويجنح هؤالء 

وغيرهم إلى أن االتفاق قد يكون على حساب المصلحة العامة 

الليبية، وأنه لن يخلو من تالعب باعتبار أن الحكومة متورطة 

في فساد كبير، كما يعتقد عدد كبير من أعضاء مجلس 

النواب.

السؤال هنا هو: كيف تقبل األطراف الدولية، خاصة الغربية 

وإيطاليا ليست بعيدة عن فضائها، بتوقيع هذا االتفاق بين 

الحكومة االيطالية وشركة إيني وحكومة الوحدة الوطنية، 

وقد اعترضت تلك األطراف على توقيع األخيرة اتفاقا للتنقيب 

عن النفط والغاز في مناطق النفوذ البحري وفقا التفاق ترسيم 

الحدود البحرية مع تركيا، فكيف تكون حكومة الوحدة 

الوطنية غير مخولة بالتوقيع مع تركيا لكنها مهيأة للتوقيع 

على اتفاق مماثل تقريبا مع شركة إيني اإليطالية؟!

أنا أتحفظ على دخول حكومة الوحدة الوطنية في تعاقدات 

وشراكات، فاألصل عندي أن الوضع ال يسمح بالولوج في 

هكذا مسارات، ونحتاج لوضع أكثر استقرارا على الصعيد 

السياسي وانتخاب مجلس للنواب يختار حكومة جديدة 

تكون قادرة بكافة المعايير على الدخول في مثل هذه االتفاقيات 

والشراكات.

وما يعنيني هو هذا التناقض وهذه االزدواجية في المعايير 

والتي هي مثال متكرر عن تراجع القيم عند الغرب عندما 

تكون المصالح على المحك، إذ أن جولة ميلوني في منطقة 

شمال المتوسط تخدم االتجاهات والمواقف الغربية في تأمين 

مصادر بديلة للنفط والغاز، وهي تواجه أزمة حادة جراء الحرب 

الروسية األوكرانية.

الملف الثاني الذي ال يقل أهمية بالنسبة لروما هو الهجرة غير 

الشرعية والتي كشفت عوار الساسة اإليطاليين وسوء إدارتهم 

لهذا الملف، وال أتصور أن ميلوني ستأتي بجديد يعظم القيمة 

اإلنسانية ويضع المصالح المادية إليطاليا ِفي درجة متأخرة، 

فكرسي السلطة له قواعده وأحكامه التي كثيرا ما تناقض 

القيم اإلنسانية التي جعلتها ميلوني مادة أساسية لخطابها 

السياسي وهي تواجه خصومها األوروبيين.
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قتل مسّلح فلسطيني سبعة 

إسرائيليين على األقّل بإطالق 

نار مساء الجمعة خارج كنيس 

يهودي بحّي استيطاني بالقدس 

الشرقية، بعد ساعات من عملية 

دامية للجيش اإلسرائيلي في 

مدينة جنين الفلسطينية 

ومخيمها قتل خاللها تسعة 

فلسطينيين، بينهم سيدة 

مسنة، وأصاب »20« آخرين 

بجراح بينهم »4« حاالت خطيرة.

ما حدث يوم الجمعة يؤكد على 

الحاجة الملحة للخروج من 

الدائرة الدامية الراهنة، عبر 

تسوية سلمية حقيقية تقوم على 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية وفقا 

لقرارات الشرعية الدولية وحل 

الدولتين ومبادرة السالم العربية.

إن المسألة الجوهرية ال تتعلق 

بتوجيه اللوم أو تسجيل المواقف 

بقدر ما تستدعي التوقف أمام 

حقيقة أن ما يحدث سوف يؤدي 

مستقبال إلى انفجار هائل ما زال 

في مقدور العالم وقفه عبر إجبار 

اإلسرائيليين على االنخراط في 

عملية سلمية من شأنها وحدها 

فقط وضع حد لما نراه، حيث 

يتعرض الشعب الفلسطيني 

يوميا إلى القتل والتنكيل وانتهاك 

مقدساته، دون أن يتحرك 

المجتمع الدولي بأي طريقة 

من الطرق للدفع باتجاه تسوية 

سلمية تبلورت منذ سنوات 

طويلة عبر قرارات مجلس األمن 

والجمعية العامة لألمم المتحدة.

هذه السلبية من جانب المجتمع 

الدولي أعطت المزيد من اإلشارات 

الخاطئة لإلسرائيليين من 

أجل مواصلة تعنتهم وتصعيد 

انتهاكاتهم واالستمرار في عمليات 

القتل اليومية التي يرتكبونها 

بحق الفلسطينيين، واآلن أمام 

هذا التصعيد الذي نشهده فإن 

الحل الوحيد المتاح والمنطقي 

يتمثل في الدفع باتجاه 

مفاوضات، تقوم على قرارات 

الشرعية الدولية، ومن شأنها 

وحدها وضع نهاية لصراع حان 

الوقت لوقفه.

ال بديل 
عن التسوية

ميلوني.. وتضارب والمصالح في ليبيا

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي

خيري علقم..
ذئب منفرد

دولة الجيش الذي ال يقهر.. لن يهدأ لها 

بال.. ولن تهنأ بوطن اغتصبته عنوة 

وشردت اهله بمساعدة بريطانيا والغرب.. 

دولة الجيش اإلسرائيلي بممارستها 

الفصل العنصري والقتل وحرمان الشعب 

من حقه في وطنه ستبقى في حالة حرب 

إلى قيام الساعة، ما دام هناك من ينطق 

الشهادتين في ماليزيا.. في تكريت 

في بابل.. نصر جديد سيأتي من بالد 

الرافدين قدرا.. صالح دين جديد قد يأتي 

من تكريت.. قدرا.. ما دام هناك مقاوم 

فلسطيني يحمل شعلة المقاومة في 

القدس في جنين، في نابلس، في الخليل، 

في غزة، في رام الله..

فمن القدس جاء الرد سريعا، وشعرنا بعزة 

وودعنا شهداءنا بفخر.. شاب بمفرده قام 

بما قام به جيش الدولة كله مع رئيسه 

ووزير دفاعه ووزير أمنه ومستوطنيه فقتل 

سبعة إسرائيليين في هجوم مسلح نفذه 

في قلب حي استيطاني شمالي القدس 

المحتلة، ووصفته الشرطة اإلسرائيلية 

بأنه األعنف من نوعه منذ سنوات. 

واستشهد البطل ابن القدس منفذ الهجوم 

أثناء محاولته الخروج من الموقع.

الشاب الثائر خيري علقم أراد أن يذيق 

الصهاينة العلقم ردا على مجزرتهم في 

جنين لتصعد أرواحهم زكية إلى السماء 

تزف الخبر لمن سبقوا من الشهداء انهم 

تركوا خلفهم اسود العرين في نابلس 

وكتائب جنين وذئاب الكرامة والعز في 

القدس.

علقم نفذ الهجوم منفردا وال ينتمي ألي 

فصيل فلسطيني ال من فتح وال من حماس. 

تركهم يتطاحنون على من يحكم غزة ومن 

يحكم رام الله، وإنما هو »ذئب منفرد«.. كما 

وصفه عدوه.. وجهوا رسالة إلى من حملوا 

ارواحهم في االغوار وفي الجنوب اللبناني من 

أجل تحرير فلسطين من الماء إلى الماء.

فهذا هو الحل مع هذه الدولة التي ال تعرف 

إال القتل.. حدق النظر وأنت ذئب ترى 

خلف الجبل.. حدق النظر فأنت االمل في 

ان تكون فلسطين عربية كما كانت قبل 

الخامس عشر من مايو /  ايار 1948.. وكل 

ما نملك رهن إشارتك..

سمير البرغوثي

كاتب وصحفي أردني

كالم مباح

smr_alibar@yahoo.com

مدخل الغرب التعليمي لخطف أطفال المسلمين

مهنا الحبيل 
باحث عربي مستقل 

رئيس المركز الكندي 
لالستشارات الفكرية

 الخلل يكمن في 
استخدام الثقة 
بين المؤسسة 

التعليمية 
والطفل لصناعة 
ممانعة تغريبية

 رأي $

mohanahubail@hotmail.com `
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إسماعيل هنية:

المنطقة ذاهبة 
إلى تصعيد غير مسبوق

قوات االحتالل تنكل باألسرى  
في عدد من السجون

موسكو تتهم الجيش األوكراني 
بالتسبب بمقتل »14« شخًصا

غزة- محمد ماجد- األناضول- اعتبر رئيس 

المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

»حماس« إسماعيل هنية، أمس، أن المنطقة ذاهبة 

إلى »تصعيد غير مسبوق«.

جاء ذلك في بيان لـ»هنية« وصل األناضول نسخة 

منه تعقيبا على عمليات اقتحام قوات إسرائيلية 

الفلسطينيين. بالمعتقلين  و»التنكيل«  السجون 

وفي وقت سابق أمس، قال نادي األسير الفلسطيني 

)غير حكومي(، »إن قوات تتبع مصلحة السجون 

نفذت عمليات اقتحام وتنكيل بحق األسرى في عدد 

من األقسام في سجون عوفر )وسط الضفة( ومجدو 

)شمالي إسرائيل( والنقب )جنوب(«.

وقال هنية: »المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير 

مسبوق فالمواجهة لن تبقى داخل السجون، 

وشعبنا الفلسطيني لن يترك أبناءه األسرى 

وحيدين في المواجهة«.

وأضاف: »تشن مصلحة السجون الصهيونية 

بتوجيهات من وزير األمن الداخلي )األمن القومي( 

)ايتمار( بن غفير حملة قمع متواصلة، ضد األسرى 

في عدد من السجون اإلسرائيلية«.

رام الله - قنا - اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة 

سجون االحتالل عدة أقسام في سجون عوفر ومجدو 

والنقب، ونكلت باألسرى الفلسطينيين وعزلت 

مجموعات منهم، في تصعيد ينذر بانتهاكات 

وإجراءات خطيرة مقبلة بحق األسرى الفلسطينيين.

 وذكر نادي األسير الفلسطيني، في بيان له أمس، 

أن غالبية الغرف التي جرى اقتحامها، فيها أسرى من 

حركة الجهاد اإلسالمي، موضحا أن قوات االحتالل 

اقتحمت غرفا الحتجاز األسرى في سجن عوفر يبلغ 

عدد األسرى الموجودين بها 232 أسيرا، حيث تم 

إخراج األسرى بالقوة واالعتداء عليهم.

 وأضاف البيان أن قوات االحتالل اقتحمت كذلك غرفا 

الحتجاز األسرى في سجن مجدو.

 من جانبها، أوضحت هيئة األسرى وشؤون المحررين، 

أن قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل اقتحمت 

أقسام األسرى في سجن مجدو، وعزلت 40 أسيرا 

خارج غرفهم.

 كما يشهد سجن النقب منذ صباح أمس حالة 

من التوتر الشديد، حيث جرى إغالق عدة أقسام 

بالسجن، كما تم اقتحام قسم الحتجاز األسرى 

وتم إخراج كافة األسرى منه وإبالغهم بنية نقلهم إلى 

سجن نفحة.

موسكو- أ.ف.ب- اتهمت روسيا أمس الجيش 

األوكراني بالتسبب بمقتل 14 شخًصا وإصابة 24 

بجروح من خالل شن ضربة على مستشفى في 

منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا االنفصالي.

وقال الجيش الروسي في بيان »قصفت القوات 

األوكرانية المسّلحة عمًدا مبنى مستشفى محلي 

بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس« في بلدة 

نوفويدار في منطقة لوغانسك صباح أمس.

ولفت إلى أن الضربة »خّلفت 14 قتياًل و24 جريًحا في 

صفوف المرضى والطاقم الطبي«.

وأضاف الجيش في بيانه أن أطباء هذا المستشفى 

كانوا يقّدمون »منذ عدة أشهر مساعدة طبية 

وللعسكريين«. المدنيين  للسكان 

فلسطين تحمل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية التصعيد

حملة اعتقاالت واسعة لالحتالل

شاب  استشهد  وكاالت-  القدس- 

سلوان،  في  بجراحه  متأثرا  فلسطيني 

بين  عنيفة  مواجهات  اندلعت  فيما 

االحتالل  وقوات  الفلسطينيين،  الشبان 

شعفاط  بلدة  اقتحمت  التي  اإلسرائيلي 

في القدس المحتلة، بعد عملية إطالق نار 

أسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين.

وأعلن مركز معلومات وادي حلوة القدس، 

أبو  عزيز  وديع  المقدسي  الفتى  استشهاد 

)16 عاما(، متأثرا بإصابته برصاص  رموز 

االحتالل اإلسرائيلي قبل يومين.

برصاصة  أصيب  رموز  أبو  الشهيد  وكان 

في الصدر، إضافة إلصابة شاب آخر، خالل 

مواجهات في بلدة سلوان جنوب المسجد 

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  مع  األقصى، 

عقب اقتحامها البلدة.

أكثر  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  واعتقلت 

من 50 شخصا في مدينة القدس المحتلة 

منذ مساء الجمعة.

األسرى  شؤون  هيئة  وأوضحت   

أن  أمس،  لها  بيان  في  والمحررين، 

إطالق  عملية  بعد  بدأت  التي  االعتقاالت، 

ثمانية  فيها  قتل  التي  بالقدس  النار 

بجروح،  آخر  عدد  وأصيب  مستوطنين 

تتم بطريقة عشوائية انتقامية.

 وأضاف البيان أن طاقم الهيئة القانوني في 

القدس يعمل ضمن حالة طوارئ مكثفة، 

والمتصاعدة  الكثيفة  االعتقاالت  لمتابعة 

في أعقاب عملية إطالق النار.

 يأتي ذلك بعد تصعيد قوات االحتالل من 

الغربية  والضفة  غزة  قطاع  على  هجماتها 

االعتقاالت  وتيرة  وتزايد  المحتلة  والقدس 

 10 استشهاد  بعد  الفلسطينيين،  بحق 

تسعة  الغربية،  الضفة  في  فلسطينيين 

مدينة  االحتالل  قوات  اقتحام  خالل  منهم 

جنين ومخيمها.

واقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس 

وداهمت  المحتلة،  بالقدس  سلوان  بلدة 

منزل عائلة الفتى محمد عليوات الذي نفذ 

البلدة  النار أمس في محيط  عملية إطالق 

القديمة بالقدس.

وأفادت مصادر محلية بقيام قوات االحتالل 

باعتقال عدد من أفراد عائلة الفتى، البالغ 

ووالده  والدته  بينهم  عاما،   13 العمر  من 

وشقيقه، حيث جرى تقييدهم واقتيادهم 

إلى أحد مراكز التحقيق التابعة لالحتالل.

وذكرت وسائل إعالم، أن مواجهات اندلعت 

والعيزرية  حنينا،  وبيت  عناتا،  بلدة  في 

والعيسوية والطور في القدس المحتلة.

االحتالل  قوات  بين  مواجهات  واندلعت 

أغلق  فيما  الطور،  بلدة  في  والشبان 

المقدسيون مداخل البلدة.

االحتالل  جيش  من  كبيرة  قوة  واقتحمت 

منزل منفذ عملية القدس خيري خلقم في 

الطور، وسط مواجهات  حي الشياح ببلدة 

عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.

الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  وقالت 

إلصابتين  اإلسعاف  قدمت  طواقمها  إن 

خالل  األرجل  في  الحي  بالرصاص 

مواجهات اندلعت في بلدة العيزرية.

مخيم  سكان  من  العشرات  أصيب  كما 

قوات  استهداف  جراء  باالختناق  شعفاط 

السكنية  والبنايات  المنازل  االحتالل 

والشارع  العسكري  الحاجز  من  القريبة 

باألعيرة  بينهم  بالمخيم،  الرئيس 

المطاطية.

شارع  من  شابا  االحتالل  قوات  واعتقلت 

المحتلة،  بالقدس  القديمة  بالبلدة  الواد 

توزيعه  أثناء  بالضرب  عليه  االعتداء  بعد 

الحلوى.

االحتالل  شرطة  إن  محلية،  مصادر  وقالت 

حيفا،  في  لجنين  مساندة  وقفة  قمعت 

عدد  ليرتفع  وفتاة  ا 
ًّ

شاب واعتقلت 

المعتقلين إلى خمسة.

بإدارة  القمع  قوات  إّن  األسير  نادي  وقال 

أقسام  عدة  اقتحمت  االحتالل،  سجون 

و»النقب«،  و»مجدو«،  »عوفر«،  سجون  في 

منهم،  مجموعة  وعزلت  باألسرى،  ونّكلت 

تسود  الشديد  التوتر  من  حالة  وإن 

السجون المذكورة.

الفلسطينية  الرئاسة  حملت  جهتها  من 

المسؤولية  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة 

الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت 

إليه األوضاع، بسبب جرائمها التي أسفرت 

عن 31 شهيدا خالل الشهر الجاري، محذرة 

هذا  في  االستمرار  أن  من  االحتالل  حكومة 

التدهور،  من  المزيد  إلى  سيؤدي  النهج 

المنطقة  في  واالستقرار  األمن  يهدد  مما 

بأكملها.

برئاسة  اجتماع  خالل  الرئاسة،  وأكدت   

عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 

االستيطانية  العمليات  استمرار  أن 

وهدم  األراضي،  وضم  االستعمارية، 

التطهير  وسياسات  واالعتقاالت،  البيوت، 

واستباحة  العنصري،  والفصل  العرقي 

والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات 

هي  األقصى،  للمسجد  واالقتحامات 

وإشعال  األوضاع  تصعيد  إلى  أدت  التي 

المنطقة، مضيفة أن »هذه السياسات هي 

اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة  لتنصل  نتاج 

الموقعة  االتفاقيات  بتطبيق  االلتزام  من 

وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية«.

رفع  أمس،  اإلسرائيلية،  الشرطة  وأعلنت 

حالة التأهب في البالد إلى أعلى مستوى، 

غداة مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطالق 

نار بالقدس الشرقية المحتلة.

{ حالة تأهب قصوى في صفوف الجيش اإلسرائيلي{  نتانياهو في مكان عملية إطالق النار أمام كنيس يهودي 

فصائل فلسطينية:

عمليتا القدس 
رد على أحداث جنين

فصائل  اعتبرت  األناضول-  غزة- 

النار  إطالق  »عمليتي  أن  فلسطينية، 

على  »ردا«  جاءت  القدس،  مدينة  في 

برصاص  فلسطينيين   9 مقتل 

مخيم  في  اإلسرائيلي،  الجيش 

جنين، شمالي الضفة الغربية.

حركة  أصدرتها  بيانات  في  ذلك  جاء 

والجبهة  اإلسالمي«  و»الجهاد  »حماس« 

أمس،  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 

عقب اإلعالن عن عملية إطالق نار وقعت 

قرب مستوطنة في حي سلوان بمدينة 

القدس الشرقية.

البث  هيئة  أفادت  والسبت، 

بإصابة  الرسمية،  اإلسرائيلية 

عملية  في  إسرائيليين  مستوطنين 

إطالق النار التي وقعت قرب سلوان.

وتأتي عملية »سلوان« بعد ساعات من 

إطالق  عملية  في  إسرائيليين   7 مقتل 

نار وقعت بمستوطنة »النبي يعقوب« 

قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على 

أراضيها، شمالي القدس.

 9 مقتل  غداة  العمليتان  ووقعت 

فلسطينيين في عملية نفذها الجيش 

اإلسرائيلي، الخميس، بمخيم جنين 

شمالي الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد 

القدس  عمليتي  إن  القانوع،  اللطيف 

لن  ردها  بأن  المقاومة  موقف  ترجمت 

يتأخر.

شعبنا  بيان:  في  القانوع،  وأضاف 

سيواصل ثورته ضد االحتالل ردا على 

عدوانه.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة 

إن  الدين،  عز  طارق  اإلسالمي  الجهاد 

المنظومة  ضربتا  القدس  عمليتي 

اإلسرائيلية،  والعسكرية  األمنية 

وأكدتا أن االحتالل لن ينعم بالهدوء.

مقاومة  أن  بيان،  في  الدين،  عز  وتابع 

ولن  وباقية  حية  الفلسطيني  شعبنا 

يرهبها التهديدات.

الجبهة  قالت  نفسه،  السياق  في 

إن  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 

الرد  سياق  في  تأتي  القدس  عمليتي 

االحتالل  ممارسات  على  الطبيعي 

ومستوطنيه.

وأضافت في بيان، أن إجراءات االحتالل 

استمرار  دون  تحول  لن  األمنية 

المقاومة.

{ مسيرات عفوية لمئات الفلسطينيين »احتفاال« بعملية القدس

اتفاق »تاريخي« حول الغاز 
بين إيطاليا ومؤسسة النفط الليبية

رئيسا  وقع  ب-  ف.  أ.  طرابلس- 

للنفط  اإليطالية  »إيني«  مجموعة 

ليبيا  في  للنفط  الوطنية  والمؤسسة 

»تاريخيا«  اتفاقا  طرابلس  في  السبت 

السواحل  قبالة  غاز  حقلي  لتطوير 

إدارة  مجلس  رئيس  وقال  الليبية. 

»إيني« كالوديو ديسكالزي قبل مراسم 

توقيع رسمية حضرتها رئيسة الوزراء 

ورئيس  ميلوني  جورجيا  اإليطالية 

عبد  الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة 

الحميد الدبيبة »نحن هنا لتوقيع أهم 

اتفاق في السنوات العشرين األخيرة«، 

وفق مشاهد وزعتها السلطات الليبية.

الذي  االتفاق  أن  ديسكالزي  وأوضح 

سيسمح  »تاريخي«  بأنه  وصفه 

بالقيام بـ»استثمارات كبرى« في قطاع 

ليبيا  في  وظائف«  و»استحداث  الطاقة 

حاليا  تعتبر  التي  إيني  موقع  وتعزيز 

»المشغل األول« في ليبيا حيث تتولى 

80 % من إنتاج الغاز الليبي.

{ رئيسة وزراء إيطاليا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا

ضد حرق القرآن في السويد

تظاهرات للجاليات العربية في تركيا
نظم  األناضول-  إسطنبول- 

في  العربية  الجاليات  اتحاد 

أمام  مظاهرة  أمس،  تركيا، 

بمدينة  السويدية  القنصلية 

حرق  على  احتجاجا  إسطنبول 

في  الكريم  القرآن  من  نسخة 

السويد.

المظاهرة  خالل  المحتجون  ورفع 

نسخة  حرق  اعتبرت  الفتات 

يمت  وال  بربريا  عمال  القرآن  من 

للحرية بصلة.

دولة  المتظاهرون  أدان  كما 

السويد التي سمحت بذلك.

في  العربية  الجالية  وقالت 

خالل  أعضاءها  أحد  تاله  بيان 

الجماهير  »إن  التظاهرة: 

)أمس(  اليوم  هنا  المجتمعة 

بحرق  الرخيص  العمل  تدين 

مقدسات  أقدس  الله  كتاب 

المسلمين«.

العبارات  »بأشد  البيان  أدان  كما 

حمت  التي  السويدية  الحكومة 

اإلجرامي«،  العمل  هذا  وسهلت 

حدث  ما  بأن  »قولها  أن  معتبرا 

ألن  سخيفة  كذبة  رأي  حرية 

تكيل  دائمًا  السويدية  الحكومة 

األمر  تعلق  إذا  مختلف  بمكيال 

بالمسلمين«.

الذي  الشنيع  »الفعل  أن  واعتبر 

مبادئ  ألبسط  مخالف  حصل 

العبادات  وحرية  الديمقراطية 

لكل األديان«.

وطالب البيان الحكومة السويدية 

فوري  اعتذار  »بتقديم  وشرطتها 

التي يمثلها مليارا  لألمة اإلسالمية 

ستتخذ  أمتنا  فإن  وإال  مسلم، 

السويد  ضد  تصعيدية  خطوات 

األصعدة  كافة  عل  وحكومتها 

ضد  عالمية  مقاطعة  حملة  أولها 

والذهاب  السويدية،  المنتجات 

إلصدار  الدولية  المحاكم  إلى 

العمل  هذا  ضد  عادلة  أحكام 

المرفوض أخالقيا«.

وبدوره، قال إسماعيل علي ممثل 

خالل  كلمة  الشريف  األزهر 

الوقفة  هذه  »نقف  التظاهرة: 

ولنعلن  للعالم  صوتنا  لنسمع 

الجهامة  لهذه  ورفضنا  احتجاجنا 

مقدسات  ألقدس  المتعمدة 

المسلمين وهو القرآن الكريم«.

»يأتي  حدث  ما  أن  علي  واعتبر 

واألحقاد  الكراهية  سياق  في 

واألمة  اإلسالم  ضد  المتوارثة 

كنا  التي  األحقاد  تلك  اإلسالمية، 

الغرب  منها  يتخلص  أن  نتمنى 

هذا  تزال  ما  األسف  مع  لكن 

األحقاد مستمرة«.

أنها تصرفات  وأضاف: »كنا نظن 

الحكومات  تقوم  أن  لكن  فردية 

هذا  برعاية  السويد  فعلت  كما 

دليل  هو  الدنيء  الخسيس  األمر 

على استمرار األحقاد«.

{ الوقفة االحتجاجية في تركيا
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»الرحيلي« يعود ألم صالل حتى نهاية الموسم

أعلن أم صالل تعاقده مع المدافع المغربي عادل الرحيلي، لينضم 

لصفوف الفريق بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية 

التجديد لموسم آخر. ووقع الرحيلي على العقد بحضور سعادة الشيخ 

عبد العزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس النادي، بعدما اجتاز الفحص 

الطبي بنجاح. وتم قيد الرحيلي في كشوفات النادي لدى اتحاد الكرة 

بديال للهولندي إدريس صديقي الذي تم فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وسبق للمدافع المغربي عادل الرحيلي صاحب الـ31 عاًما، أن خاض 

تجربة مع أم صالل منذ 2017 حتى 2019.

بمشاركة »9« أندية

انطالق مهرجان الكرة الطــائــرة

األول  المهرجان  السبت  أمس  صباح  انطلق 

بنظام  سنة   13 تحت  الطائرة  الكرة  لبراعم 

4×4، الذي أقيم بنادي الريان الرياضي بتعاون 
وإشراف االتحاد القطري للكرة الطائرة برئاسة 

المهرجان  في  وشارك  الكواري  غانم  بن  علي 

الوكرة  أندية  وهي  أندية،  تسعة  الكبير 

والخور  والعربي  وقطر  والسد  والريان  والغرافة 

والشمال واألهلي، ومثلها 170 العبًا في هذه الفئة 

العمرية.

من  كبير  عدد  حضور  المهرجان  هذا  وشهد 

يوسف  بحضور  تمثل  الطائرة  اتحاد  أسرة 

السيد  وحضور  العام  السر  أمين  كانو  أحمد 

الريان  نادي  رئيس  نائب  عفيفة  سالم  علي 

الرياضي والسيد ناصر المالكي المشرف العام 

على جهاز الكرة الطائرة بنادي الريان .

وقد أشرف على تنظيم هذا المهرجان من جانب 

ياسين  والكابتن  زكريا  طارق  الكابتن  االتحاد 

حيرش من نادي الريان الرياضي.

اليوم على مالعب »بالتنيوم« بالسد

انطالق بطولة »البادل« 
للـــريــاضـــــة للجـــمـــيـــــع

تنطلق اليوم منافسات بطولة البادل للرياضة للجميع 

للرجال، والتي ينظمها االتحاد القطري للرياضة 

للجميع، تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، 

وبالتعاون مع نادي السد الرياضي، واالتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة، اعتبارا من 

الساعة الخامسة مساء على مالعب بالتنيوم بالسد 

وبمشاركة 138 العبا قطريًا يمثلون 64 فريقا.

وتشهد فعاليات البطولة، التي تستمر حتى األربعاء 

المقبل، مشاركة كبيرة من ممارسي لعبة البادل 

التي باتت تكتسب شعبية كبيرة في أوساط 

الرياضيين الشباب في قطر، حيث تم توزيع الفرق 

إلى أربع مجموعات، بحيث تقام المنافسات على 

ستة مالعب بمعدل 32 مباراة في اليوم، كما تم 

تحديد تصنيف الفرق المشاركة وتقسيمها إلى 

مستويات محددة.

أصدر بيانا رسميا تعقيبا على انتقاله للجهراء

السد يتحرك ضد »كيمو« قانونيا

عبر  نشره  رسميًا  بيانًا  السد  نادي  أصدر 

حسابه  خالل  ومن  االلكترونية  منصاته 

إعطاء  خالله  من  أكد  تويتر  على  الرسمي 

السد  نادي  بشركة  القانوني  القسم 

ضد  القانونية  اإلجراءات  التخاذ  تفويضا 

توقيع  بعد  وذلك  حسن  عبدالكريم  الالعب 

الكويتي. الالعب مع نادي الجهراء 

تقديمه  تم  قد  حسن  عبدالكريم  وكان 

عقده  صحفي  مؤتمر  في  رسمية  بصورة 

من  وأعلن  أمس  أول  الكويتي  الجهراء  نادي 

وقد  موسم،  لمدة  الالعب  مع  التعاقد  خالله 

خالد  المحامي  الجهراء  نادي  رئيس  أوضح 

ناديه  موقف  أن  المؤتمر  خالل  الجارالله 

قال  حيث  القانونية،  الناحية  من  سليم 

سنة  لمدة  حسن  عبدالكريم  مع  »تعاقدنا 

عن  نكشف  ولن  سليم  القانوني  وموقفنا 

الصفقة«. قيمة 

بحقوقه  تمسكه  أظهر  السد  نادي  لكن 

التعاقد  أنهى  الالعب  أن  خاصة  القانونية 

والذي  الزعيم،  بيان  وفق  واحد  طرف  من 

االخبار  إلى  »باالشارة  يلي  ما  فيه  جاء 

جانب  من  األخيرة  اآلونة  في  المعلنة 

القدم  لكرة  الكويتي  الجهراء  نادي  شركة 

والتوقيع مع الالعب عبدالكريم حسن؛ تود 

شركة نادي السد توضيح وتأكيد ما يلي: 

تعاقده  بإنهاء  قام  أعاله  المذكور  الالعب 

مبكرا مع شركة نادي السد من طرف واحد 

ما  على  وبناء  مقبول،  عذر  أو  سبب  وبدون 

القدم قد  السد لكرة  تقدم فان شركة نادي 

التخاذ  القانوني  للقسم  التفويض  أعطت 

اإلجراءات القانونية ضد الالعب عبدالكريم 

ومصالح  حقوق  لضمان  آخر  ناد  وأي  حسن 

النادي«.

في  جاء  حـــسن  عــــــــبدالكريم  انتقال 

الــــــسد،  نادي  اتخــــذه  قرار  أعقاب 

عبر   2022 ديســـــمبر   21 في  أعلن  عندما 

أن  الرسمية  المنصات  عبر  نشره  بيان 

الالعــــــب  استبعاد  قررت  النادي  إدارة 

الفريق  صفوف  عن  حسن  عبدالكريم 

الالعب  لفكر  نظرًا  وذلك  نهائيًا،  استبعادًا 

الفريق  وتطلعات  أهداف  مع  يتوافق  ال  الذي 

القادمة. المرحلة  في 

القادمة  األيام  تشهد  أن  المتوقع  ومن 

بانتقال  يتعلق  فيما  اإلجراءات  من  المزيد 

في  الكويتي  الجهراء  إلى  حسن  عبدالكريم 

ومصالحه  حقوقه  على  السد  حرص  ظل 

قانوني. بشكل 

{  عبدالكريم حسن خالل تقديمه مع نادي الجهراء{  بيان السد الذي صدر أمس

عادل النجار إدارة الزعيم: الالعب أنهى تعاقده مبكرًا كتب
من طرف واحد بدون سبب أو عذر

بعد الفوز  على الشمال والريان

يد الغرافة والوكرة لنهائي »كأس االتحاد«

المباراة  إلى  والوكرة  الغرافة  تأهل 

لكرة  االتحاد  كأس  بطولة  على  النهائية 

 2023  -  2022 الرياضي  للموسم  اليد 

على  القادم  األربعاء  يوم  إقامتها  والمقرر 

ويحمل  الرياضية،  الدحيل  صالة 

الموسم  من  البطولة  لقب  الدحيل 

الماضي. 

االتحاد  كأس  نهائي  إلى  الغرافة  وتأهل 

في   21  -  30 الشمال  على  أمس  بالفوز 

جمعتهما  التي  النهائي  نصف  مباراة 

فيما  الرياضية،  الدحيل  صالة  على 

على  الفوز  بعد  للنهائي  الوكرة  تأهل 

الريان 27 - 23 في نصف النهائي الثاني 

صالة  على  جمعتهما  التي  المباراة  في 

المباريات  الرياضية، وفي باقي  الدحيل 

على  العربي  فاز  بالبطولة  الترتيبية 

تحديد  مباريات  ضمن   30  -  31 قطر 

المراكز من الخامس إلى الثامن فيما فاز 

الخور على السد 30 - 29 ضمن مباريات 

تحديد المراكز من التاسع إلى العاشر.

{  من مباراة الوكرة والريان 

منتخبنا الوطني يخسر أمام بولندا ويودع

اليوم ختام الجولة الشاطئية

المحترفين  الختامية لجوالت  الجولة  اليوم منافسات  تختتم 

لكرة الطائرة الشاطئية )Beach Pro Tour(، للرجال والسيدات، 

المقامة على مالعب أسباير زون الشاطئية.

منتخبات  و10  للرجال  منتخبات   10 أفضل  وبمشاركة   

وسيحصل  دوالر.  ألف   800 تبلغ  مالية  وبجوائز  للسيدات 

)الرجال والسيدات( على جائزة مالية  األول في  الفائز بالمركز 

الجوائز  إجمالي  من  أميركي  دوالر  ألف   150 قدرها  متساوية 

البالغة 800 ألف دوالر.

يونس  شريف  الثنائي  من  المكون  الوطني  منتخبنا  وأنهى 

وأحمد تيجان المصنف الثاني عالميا مبارياته أمس في الدور 

األول مرحلة المجموعات بالخسارة أمام الثنائي ميشال برايل 

األولى.  المجموعة  ضمن   0/2 بنتيجة  )بولندا(  من  وبارتوش 

وكان العنابي قد خسر مباراتين ضمن المجموعة األولى خسر 

في األولى أمام وأدريان كارامبوال وأليكس رانجيري من )إيطاليا( 

بنتيجة ) 0 / 2(، كما خسر بذات النتيجة في المباراة الثانية 

شتاين  لويوال  وأندريه  جنيور  أوليفيرا  فاندرو  الثنائي  أمام 

ثنائي  على  نظيفين  بشوطين  الفوز  وحقق  )البرازيل(.  من 

تشيلي ماركو جريمالت وإستيبان جريمالت. وتنظم البطولة 

االتحاد  مع  وبالتعاون  الطائرة،  للكرة  الدولي  االتحاد  بإشراف 

ستستضيف  التي  زون  أسباير  ومؤسسة  للعبة،  القطري 

البطولة لثالث سنوات متتالية اعتبارا من يناير الحالي.

عوض الكباشي كتب

مباحثات بين قطر لالستثمارات 
»Damm«الرياضية و

وافقت قطر لالستثمارات الرياضية، على تعزيز 

النشاط الرياضي والجهة المؤِسسة لبطولة 

»بريميير بادل«، إلى جانب االتحاد الدولي للبادل، 

الهيئة العالمية المسؤولة عن تنظيم لعبة البادل؛ 

ورابطة الالعبين المحترفين الممثلة ألبرز العبي 

البادل المحترفين، على إجراء مباحثات مع مؤسسة 

»Damm«، مالكة شركة »Setpoint Events« والقائمة 

على تنظيم جولة البادل العالمية، بشأن آفاق التعاون 

المحتملة في رياضة البادل والنتائج المرجوة من هذا 

التعاون.

وُتعّد البادل اليوم معروفًة على نطاق واسع باعتبارها 

الرياضة األسرع نموًا في العالم، وذلك تحت إشراف 

االتحاد الدولي للبادل، على الرغم من المشهد 

التنافسي المحتدم بين الرياضات األخرى. وفي 

ضوء المهام واألهداف المشتركة لبطولة »بريميير 

بادل« واالتحاد الدولي للبادل ورابطة العبي البادل 

المحترفين من أجل االرتقاء برياضة البادل على 

مستوى العالم، فقد اتفق األطراف على إجراء مباحثات 

مع مؤسسة »Damm« الستكشاف سبل التعاون 

المحتملة والنتائج المرجوة من ذلك.

{  من منافسات البادل 



متابعات  السنة )28( - األحد  7 من رجب  1444هـ الموافق 29 يناير 2023م العدد )10009(16

اليوم على ملعب البطوالت في افتتاح مباريات القسم الثاني

»ثأرية« بين السد والمرخية

يحل فريق المرخية ضيفًا على السد في افتتاح 

 ،QNBنجوم دوري  من  عشر  الثاني  األسبوع 

على  اليوم  مساء  من   4:35 الساعة  في  وذلك 

استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

بالنسبة  للغاية  صعبة  ستكون  المهمة 

انتصار جديد، بعد  الذي يبحث عن  للمرخية 

أن سبق وفاز على الزعيم في الجولة االفتتاحية 

االنتصار  ذلك  تكرار  ويأمل  الموسم  هذا  للدوري 

يعلم  لكنه  كذلك،  الثاني  القسم  افتتاح  في 

للغاية،  صعب  أمر  الزعيم  قلعة  في  اللعب  أن 

بصورة  السد  صفوف  اكتمال  بعد  خاصة 

التي  األول  القسم  مباراة  عكس  على  كبيرة 

غابت عنها العناصر الدولية.

خسارته  من  للثأر  يسعى  بالتأكيد  السد 

بعد  االنتصارات  لمواصلة  ويتطلع  الماضية 

وقبلها  العربي  أمام  الماضية  الجولة  في  الفوز 

حصد  لمواصلة  يتطلع  وبالتالي  الريان،  أمام 

أمال  الترتيب؛  جدول  في  لألمام  للتقدم  النقاط 

في الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسمين 

الماضيين دون خسارة.

بقاء  مع  نقطة   13 رصيده  في  السد  يمتلك 

السادس  المركز  ويحتل  مؤجلتين،  مباراتين 

يحتل  حين  في  الدوري،  ترتيب  جدول  في 

المرخية المركز التاسع برصيد 9 نقاط مع بقاء 

ثالث مباريات مؤجلة.

من  السد  لصالح  تذهب  بالتأكيد  األفضلية 

والنتائج،  والخبرات  واألسماء  القدرات  واقع 

شخصية  يمتلك  فريق  كذلك  المرخية  لكن 

ولديه  الفارق،  صنع  على  قادرة  عناصر  ولديه 

ستنعش  مهمة  نقاط  حصد  في  طموح 

الترتيب،  بجدول  لألمام  التقدم  في  حظوظه 

وفي  األجانب،  محترفيه  على  المرخية  ويعول 

والٌعماني  حسين  أيمن  العراقي  مقدمتهم 

يوغرطه  حمرون  والجزائري  اليحمدي  جميل 

ينتظر  وسوف  فتوحي،  إدريس  والمغربي 

المصاب،  عزي  أيوب  الجزائري  المدافع  موقف 

في حين يعتمد السد على العبيه المحترفين 

والكوري  آيو  وأندريه  كازورال  سانتي  األجانب 

غيليرمي  البرازيلي  الوسط  العب  وعودة  يونغ 

أكرم  اآلخرين  لنجومه  باإلضافة  اإلصابة،  من 

بوعالم  وخوخي  الهيدوس  وحسن  عفيف 

وغيرهم من الالعبين، وبدون شك المباراة مهمة 

أننا  الفريقين؛ مما يؤكد  لكال  للغاية بالنسبة 

نتيجتها  توقع  الصعب  من  مثيرة  مواجهة  أمام 

السد،  لفوز  تشير  التوقعات  كانت  وأن  حتى 

تمنحه  التي  المقومات  يمتلك  المرخية  لكن 

األمل لتكرار انتصار القسم األول.

{ السد يصطدم بالمرخية { من مواجهة الفريقين بالقسم األول

عادل النجار كتب

QNB األسبوع الثاني عشر ببطولة دوري نجوم الحدث

استاد جاسم بن حمد بنادي السد المكان

األحد 29 يناير 2023 اليوم والتاريخ

4:35 التوقيت

فوز المرخية 4 - 3
سيناريو

 القسم األول

المرخيةالسد

أكرم عفيف:

نسعى للعودة للمنافسة
مواجهة  السد  فريق  العب  عفيف  أكرم  وصف 

عشر  الثاني  األسبوع  ضمن  اليوم  المرخية 

بالقوية والصعبة.

وقال: المرخية فريق متطور وحقق الفوز 

علينا  يجب  األول،  القسم  في  علينا 

أجل  من  للمباراة  الجيد  االستعداد 

تحقيق الفوز.

وأضاف: تنتظرنا مباراة مهمة جدا، 

نسعى للعودة للمنافسة على لقب 

الدوري وستكون مباراة قوية وهدفنا 

الفوز إلسعاد جماهير الزعيم.

الفريق  فطموح  تحدثت  كما  وتابع: 

النقاط  وحصد  المباريات  بكل  الفوز 

فنحن  الحالي،  المركز  عن  النظر  بغض 

الثالث  حصد  أجل  من  مباراة  كل  في  نلعب 

نقاط.
{ عفيف

حمود اليزيدي:

نثق في قدراتنا
لمباراة  استعداداتهم  إن  المرخية  العب  اليزيدي  حمود  قال 

التوقف  فترة  منذ  مستمرة  األخرى  والمباريات  السد 

مباريات  وكذلك  وتكتيكية  وفنية  بدنية  بتدريبات 

ودية على مستوى جيد.

وقال: مثلما ذكر المدرب عبد الله مبارك أن فترة 

مباريات  ألن  الفريق  على  نسبيًا  أثرت  التوقف 

عن  تختلف  التنافسية  الرسمية  الدوري 

الفريق  لله  الحمد  ولكن  الودية،  المباريات 

ظهر بشكل جيد في مباراة األهلي خاصة في 

سيظهر  فريقنا  أن  في  ونثق  الثاني،  الشوط 

بشكل أفضل تدريجيا من مباراة ألخرى.

وعن الغيابات في صفوف الفريق وخاصة الدفاع 

بغياب المحترف الجزائري أيوب عزي، قال حمود 

الالعبين  جهود  يفتقد  بالفعل  فريقنا  اليزيدي: 

تأثيره  وله  كبير  العب  وهو  عزي  أيوب  مثل  المصابين 

في صفوف الفريق.
{ حمود اليزيدي

عبدالله مبارك:

نواجه بطال منتعشا
أكد عبدالله مبارك مدرب المرخية خالل المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة 

ستكون  أنها  للدوري،  عشر  الثاني  األسبوع  في  اليوم  المقررة  السد  أمام  فريقه 

العربي،  على  فوزه  بعد  ومنتعش  بطل  فريق  أمام  نلعب  وقال:  وقوية.  صعبة 

كما يسعى للعودة للمنافسة بقوة، لذلك فإن هذه المواجهة تتطلب من فريقنا 

أن يكون مستعدًا على كافة األصعدة الفنية والتكتيكية والذهنية، مشيرا إلى 

لمضاعفة  تحتاج  مباراة  وهي  جيد،  مستوى  تقديم  على  سيعمل  المرخية  أن 

بالقدرات  دائما  مبارياته  يخوض  الفريق  أن  وأوضح  التركيز.  ودرجات  الجهود 

وخارج  داخل  واحدة  كأسرة  وهو  والثقة  والروح 

الملعب.

المباراة  ندخل  أن  الطبيعي  من  وواصل: 

ولكن  الفوز،  تحقيق  أجل  من  السد  أمام 

في  نكون  أن  علينا  الطموح  هذا  لتحقيق 

مع  والتعامل  وتكاتفنا  وتركيزنا  جهدنا  قمة 

دقيقة.   90 الـ  طوال  أكبر  بجدية  المنافس 

جدول  في  التاسع  بمركزه  الفريق  وضع  وعن 

ليس  المركز  هذا  قال:  الترتيب، 

اآلن  حتى  لعبنا  فنحن  مقلقًا، 

لعبت  فرق  وهناك  مباريات،   8
التي  المشكلة  مباريات،   10
نلعب  أننا  وهي  تصادفنا 

بجدول  المقدمة  فرق  مع 

وسنلعب  الترتيب، 

مع  القادمة  المباراة 

قطر  نادي  ثم  السد، 

والعربي  والدحيل 

والوكرة.
{ عبد الله مبارك

اإلسباني خوانما:

أصبحنا أكثر قوة
ضمن  المرخية  لمواجهة  فريقه  جاهزية  على  السد  مدرب  خوانما  االسباني  أكد 

.QNB األسبوع الثاني عشر من دوري نجوم

وقال خالل المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: كل منافس ومباراة لها حساباتها 

للغاية،  جيد  بشكل  بناؤه  تم  وقد  كبيرة  بقوة  يتمتع  فريق  المرخية  الخاصة، 

صعد من الدرجة الثانية، ولكن ال ُيالحظ أنهم لم يكونوا في الدرجة األولى مؤخًرا.

وأضاف: أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في مباراة القسم 

السبع  المباريات  في  الوضع  كان  مثلما  األول، 

التوقف،  الدوري قبل  التي لعبناها في  األخرى 

كان لدينا في تلك المباراة على سبيل المثال 

بشكل  لعبنا  حيث  دقيقة،   40  -  35 تقريبا 

جيًدا  األداء  وكان  بهدفين   وتقدمنا  مميز 

للغاية.

وتابع مدرب السد: االنتصار يعتبر انتصارا 

كما أن الهزيمة تعتبر هزيمة، بالفعل 

مزاج  يتغير  أن  الطبيعي  من 

النتائج  على  اعتماًدا  الفريق 

التي يحصلون عليها في 

المباريات.

وأتم خوانما حديثه: 

كل  بعودة  سعيد 

المنتخب،  العبي 

أكثر  أصبحنا 

أن  ونتمنى  قوة 

العمل  نواصل 

المزيد  لتحقيق 

من االنتصارات.

{ خوانما

»القادري« يدير المواجهة
حددت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم 

حكام محلي بقيادة نايف القادري إلدارة 

مواجهة اليوم بين السد والمرخية على 

ستاد جاسم بن حمد.

مساعد  حكم  اللقاء  إدارة  في  ويعاونه 

أول سعود أحمد وحكم مساعد ثان عبد 

المجيد الكربي، والحكم الرابع محسن 

الشرشني.

وحكام الفيديو كل من: خميس المري 

وجمعة البورشيد.
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الفريقان يرفعان شعار ال بديل عن الفوز والنقاط الثالث

السيلية والغرافة.. خارج التوقعات
يستضيف استاد حمد بن خليفة 

بالنادي األهلي عند الساعة الرابعة 

و35 دقيقة من مساء اليوم األحد 29 

يناير مواجهة السيلية والغرافة، ضمن 

مباريات الجولة الـ12 من منافسات 

دوري نجوم QNB للموسم الكروي 

.2023 /2022
ويتطلع كال الفريقين للخروج من نفق 

النتائج السلبية في الجوالت األخيرة 

عبر هذه المباراة بتحقيق الفوز وحصد 

النقاط الثالث وال بديل عن ذلك.

فالسيلية يعاني وفي موقف ال يحسد 

عليه مع مدربه »الخبير« سامي 

الطرابلسي بالتواجد في المركز 

األخير بـ 4 نقاط فقط تجعله من أقوى 

المرشحين للهبوط إلى دوري الدرجة 

الثانية بعد الصورة السيئة التي 

ظهر عليها طوال القسم األول، حيث لم 

يحقق سوى انتصار وحيد فقط وتعادل 

في مباراة واحدة وخسر في 8.

ويعد الفريق السيالوي هو ثاني أضعف 

هجوم في الدوري بعد أم صالل، فلم 

يسجل العبوه سوى 8 أهداف فقط في 

10 مباريات، بينما الفريق هو أضعف 
دفاع ودخل مرماه 23 هدفا.

وأعلن النادي مؤخرا التعاقد مع الالعب 

المغربي إسماعيل خافي لتدعيم خط 

الهجوم وحل مشكلة غياب الهداف، 

ويأمل الجهاز الفني أن ينجح الالعب 

القادم من الجيش الملكي المغربي في 

تقديم اإلضافة المطلوبة.

وكان السيلية قد خسر في مبارياته 

الثالث بعد العودة من توقف الدوري 

كان آخرها الهزيمة القاسية أمام 

الوكرة بخماسية نظيفة.

أما الغرافة فتراجع للمركز السابع 

في جدول الترتيب بعدما كان ضمن 

رباعي المقدمة، بسبب عدم تحقيق 

سوى نقطة وحيدة فقط في آخر 3 

مباريات بالخسارة أمام الدحيل ونادي 

قطر، ثم التعادل مع الريان 2-2، بعدما 

ظل متقدما بهدفين حتى قبل دقائق 

قليلة من عمر نهاية المواجهة.

ومع نهاية القسم األول جمع الغرافة 13 

نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادالت و4 

هزائم، وسجل العبوه 15 هدفا مقابل 

21 هزت شباك الفريق كداللة واضحة 
على وجود خلل في الجانب الدفاعي.

ومنذ تولي المدرب البرتغالي بيدرو 

مارتينز اليزال الفريق يتطلع لتحقيق 

فوزه األول ويأمل أن يكون أمام السيلية 

ليعود الفريق إلى المسار الصحيح 

ويتقدم في جدول الترتيب مرة أخرى.

ومع عودة الدوليين همام األمين وأحمد 

عالء الدين، وعمرو سراج، والتألق 

الكبير للثالثي الجزائري المحترف 

فريد بوالية واسحاق بلفضيل وياسين 

إبراهيمي، يأمل الجهاز الفني أن يتمكن 

الفريق من تحقيق االنتصار وهو األمر 

الذي يشير إلى قوة المواجهة بين 

الفريقين.
{  مواجهة مثيرة بين الفريقين

محمد الجزار كتب

{  سامي الطرابلسي

سامي الطرابلسي: 

نعيـش وضـعـيــة صعـبة
الطرابلسي  سامي  التونسي  أكد 

فريقه  جاهزية  على  السيلية  مدرب 

الثاني  األسبوع  في  الغرافة  لمباراة 

.QNB عشر من دوري نجوم

وقال في المؤتمر الصحفي 

المباراة:  يسبق  الذي 

أحد  على  يخفى  ال 

الصعبة  الوضعية 

في  نعيشها  التي 

وتحدثنا  السيلية، 

بعد  الالعبين  مع 

مباراة الوكرة، وكان 

لنائب  اجتماع  هناك 

محمد  النادي  رئيس 

وحاولنا  المري،  علي 

الالعبين،  تحفيز  جميعًا 

المستوى  على  خاصة 

عن  إلبعادهم  النفسي، 

وأن  الخارجية  النفسية  الضغوط 

في  تركيزهم  كامل  في  يكونوا 

أننا دخلنا في مرحلة  الملعب السيما 

النقاط  نزيف  إيقاف  علينا  يتحتم 

ونحتاج  االستعداد،  كامل  في  ونكون 

من الالعبين ردة فعل قوية في المباراة 

القادمة.

فريق  الغرافة  وأضاف: 

جيد ويمتلك العبين 

ونحن  جيدين، 

وضعنا  في 

ال  الطبيعي 

أي  نخشى 

في  ولكن  فريق، 

الحالي  وضعنا 

على  خاصة 

النفسي  المستوى 

فعل  ردة  إلى  نحتاج 

وأن  الالعبين  من  قوية 

في  الوقوع  نتجنب 

فقدان  وعدم  األخطاء 

لكي  األهداف  استقبال  بعد  التركيز 

جيدة  نتيجة  تحقيق  من  نتمكن 

وتقديم مباراة قوية.

الفوز أهم من األداء الجيد
مارتينز  بيدرو  البرتغالي  أكد 

مدرب الغرافة على صعوبة مواجهة 

الجولة  في  السيلية  مع  الفريق 

الـ12 من دوري نجوم QNB للموسم 

الكروي 2022 / 2023.

وقال بيدرو في المؤتمر الصحفي 

بالمواجهة:  الخاص 

»السيلية فريق جيد 

من  الرغم  على 

في  ليسوا  أنهم 

جيدة  وضعية 

حاليا لكن تاريخ 

مع  مواجهاتهم 

يقول  الغرافة 

غالبا  فريق  بأنه 

مشاكل  يسبب  ما 

للغرافة«.

أنها  نعلم  »نحن  وأضاف: 

السيما  قوية  مباراة  ستكون 

أقوياء  العبين  ثالثة  لديهم  وأنهم 

على  يساعدونهم  األمام  في  بدنيا 

علينا  ولذلك  المباشر،  اللعب 

ألنهم  بدنيا  جاهزين  نكون  أن 

فريقنا  يضعوا  أن  سيحاولون 

وضع  وعلينا  بدني،  تحدٍّ  في 

لتلك  المناسبة  االستراتيجية 

للقاء  جاهزين  وسنكون  المباراة 

اليوم«.

يعلم  »الكل  قائال:  وتابع 

غير  بفترة  نمر  أننا 

لدينا  جيدة، 

الالعبين  بعض 

من  العائدين 

اإلصابة وآخرين 

من  عائدين 

مع  المشاركة 

وأمام  المنتخب، 

من  عانينا  الريان 

عندما  الظروف  تلك 

تاهرات  خسرنا 

الساعي  وعبدالله 

مع  للمشاركة  أيوب  غياب  بخالف 

األحرق  ناصر  وغياب  المنتخب 

بسبب البطاقة الحمراء«.

{  بيدرو مارتينز

بالنسبة  للتعويض  المواجهة  وستكون   

أنهى  األهلي  كان  حيث  للفريقين، 

الجولة  في  المرخية  أمام  مواجهته 

 ،2-2 اإليجابي  بالتعادل  الماضية 

حتى  بهدفين  متقدمًا  كان  بعدما 

الدقائق األخيرة وكان قريبًا من االنتصار 

والحصول على الثالث نقاط، في المقابل 

بأربعة  قطر  نادي  أمام  خسر  صالل  أم 

يعتبر  فاللقاء  ولذا  هدف،  مقابل  أهداف 

التوازن  واستعادة  للتعويض  فرصة 

الظفر  في  الراغبين  الفريقين  كال  من 

الثالث. بالنقاط 

في  الخامس  المركز  األهلي  ويحتل 

في  نقطة،   14 برصيد  الترتيب  جدول 

العاشر  المركز  في  صالل  أم  المقابل 

7 نقاط. برصيد 

انتهت  فقد  الذهاب  مواجهة  وكانت   

وذلك  رد،  دون  بهدف  األهلي  لمصلحة 

التي  بالمباراة  األول  األســـــــبوع  خالل 

حمد  بن  جاسم  استاد  على  أقيمت 

السد. بنادي 

نيبوشا  مدربه  بقيادة  األهلي  وسيكون   

على موعد مع منافسة قوية ضد أم صالل 

سيدور  حيث  رزق،  وسام  مدربه  بقيادة 

تحقيق  على  المدربين  بين  الصراع 

المزيد  على  للحصول  وذلك  المطلوب، 

مباريات  انطالق  في  القوية  الدوافع  من 

الموسم. الثاني للدوري هذا  القسم 

العناصر  بأفضل  مدرب  كل  وسيدفع 

بمستوى  الظهور  أجل  من  لديه  المتاحة 

ويضم  المباراة،  خالل  وقوي  جيد  ومردود 

كل فريق العبين على مستوى عاٍل سواء 

أو محليين، من أمثال:  محترفين أجانب 

يزن النعيمات وسفيان هني وعلي قادري 

صيد  والدوكالي  إبراهيم  وعبدالرشيد 

خليل  وشجاع  كنعاني  حسين  ومحمد 

زاده وغيرهم في األهلي.

العبون  أيضًا  فلديه  صالل  أم  أما   

وكودجيا  إبراهيم  ناصر  مثل:  مميزون، 

وجواو  علوي  وعادل  إبراهيم  وإسماعيل 

الفريق،  العبي  من  وغيرهم  تكسيرا 

الرحيلي  عادل  للمدافع  باإلضافة 

في  سيشارك  إنه  رزق  وسام  قال  الذي 

المواجهة.

على استاد حمد بن خليفة 

األهلي وأم صالل.. مواجهة التعويضبالنادي األهلي
وحيد بوسيوف كتب

يلتقي فريقا األهلي وأم صالل، 
اليوم، على استاد حمد بن خليفة 

بالنادي األهلي، بداية من الساعة 
6:45 مساًء، ضمن مباريات 

األسبوع الثاني عشر من دوري 
نجوم QNB للموسم 2022 - 2023.

{  من مواجهة الفريقين بالقسم األول

وسام رزق: ترتيبنا ال يتناسب مع مستوانا
أكد وسام رزق مدرب فريق أم 

صالل على صعوبة مباراة 

األسبوع  في  األهلي 

دوري  من  عشر  الثاني 

.QNB نجوم

أن  أنتظر  وقال: 

أفضل  بشكل  نلعب 

نتيجة  ونحقق 

األهلي،  أمام  أفضل 

فريقي  يلعب  وأن 

تحقيق  في  أماًل  بقوة 

نغمة  واستعادة  الفوز 

االنتصارات.

تكون  أن  الممكن  من  وأضاف: 

حافزا  السابقة  الخسارة 

لالعبين لتحسين مستواهم 

القادمة،  المباريات  في 

المباراة  نلعب  وأن 

بشكل أفضل ونحقق 

إيجابية..  نتيجة 

أحد  على  يخفى  ال 

الصعبة  الوضعية 

الفريق  يعيشها  التي 

جدول  في  ترتيبه  وأن 

مع  يتناسب  ال  الدوري 

يقدمها،  التي  العروض 

كثيرًا  الالعبين  مع  وتحدثنا 

كبيرة  رغبة  هناك  أن  وأرى 

لديهم من أجل تحقيق النقاط 

الثالث.

{  وسام رزق

نيبوشا: التركيز ضروري
مواجهة  أن  األهلي  مدرب  نيبوشا  أكد 

عن  مختلفة  تعتبر  صالل،  أم 

من  الماضية  المرحلة 

خاضها  التي  المباريات 

األهلي وآخرها التعادل 

بهدفين  المرخية  مع 

لكل فريق.

في  المدرب  وقال 

الصحفي  المؤتمر 

يقدم  األهلي  إن 

منذ  مميزة  مستويات 

عودة الدوري، ولكن هناك 

تتطلب  التي  السلبية  األمور  بعض 

الفريق  وتجهيز  المعالجة  منه 

في  خصوصا  لتفاديها، 

الجانب الخاص بإهدار 

المباريات  في  الفرص 

حدث  ما  نحو  على 

األخيرة  المباراة  في 

للفريق أمام المرخية 

منها  خرج  والتي 

كان  بعدما  بالتعادل 

الدقائق  حتى  فائزًا 

األخيرة.

{  نيبوشا

بيدرو مارتينز:
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ختام مثير لتاسع جوالت لونجين هذاب

»الجولة الكبرى«  لـ
ً
القاضي بطال

الجولة  منافسات  على  أمس  الستار  أسدل 

»لونجين  للفروسية  قطر  جوالت  من  التاسعة 

الخارجي  لونجين  بميدان  وذلك  هذاب«، 

عن  الكبرى  الجولة  نتائج  وأسفرت  بالشقب، 

األول  بالمركز  القاضي  ناصر  غانم  الفارس  فوز 

 145  -  130 ارتفاع  على  أقيمت  التي  بالجولة 

خالد  الفارس  الثاني  المركز  في  وحل  سم 

محمد  الفارس  الثالث  المركز  وفي  العمادي، 

  / الشيخ  الفائزين  بتتويج  وقام  حيدان،  سعيد 

االتحاد  العام  السر  أمين  آل ثاني  أحمد بن نوح 

الحديث والخماسي  للفروسية  القطري 

أقيمت  التي  المفتوحة  الجولة  نتائج  وأسفرت 

سم   125 إلى   115 من  حواجز  ارتفاع  على 

وصلت  وبجوائز  وفارسة  فارسا   61 بمشاركة 

عبد  محمد  الفارس  فوز  عن  ريال،  ألف   25 إلى 

المركز  في  وجاء  األول،  بالمركز  جمعة  الله 

وفي  العمادي،  محمد  خالد  الفارس  الثاني 

العذبة.  الفارس خالد  الثالث  المركز 

وقام عمر المناعي نائب رئيس اللجنة المنظمة 

الفائزين   بتتويج  هذاب  لونجين  لبطولة  العليا 

المستقبل  فرسان  فئة  نتائج  وأسفرت 

المستوى األول عن فوز الفارس حسن المرهون 

الفارس  الثاني  المركز  األول، وتاله في  بالمركز 

الفارسة  الثالث  المركز  وفي  اليافعي  سحيم 

السميطي. آمنة 

األول  بالمركز  فاز  الثاني،  المستوى  وفي 

الثاني  المركز  وفي  السويدي  ناصر  الفارس 

الثالث  المركز  في  ثم  الكواري  ابراهيم  الفارس 

بالتتويج  وقام  عبدالكريم،  مريم  الفارسة 

فرسان  مدرسة  مدير  المري  محمد  عبدالله 

المنتخبات. ومدير  المستقبل 

المنتخبات  مدير  المري  محمد  عبدالله  وأشاد 

فرسان  ومدرسة  للفروسية،  القطرية 

للفروسية  القطري  باالتحاد  المستقبل 

الجيدة  بالمستويات  الحديث،  والخماسي 

البطولة  من  التاسعة  الجولة  في  ظهرت  التي 

في  الصغار  الفرسان  مشاركة  أن  معتبرا 

تبشر  البطولة  من  السادسة  النسخة 

تمت  حيث  للفروسية،  باهر  بمستقبل 

المستويين  في  متطورة  مستويات  مشاهدة 

في  الفرسان  أن  على  يدل  مما  والثاني  األول، 

للنجوم  خلف  أفضل  ليكونوا  مستمر  تطور 

ساهمت  هذاب  جوالت  أن  السيما  الحاليين، 

ومثمنا  الفئات،  بجميع  األبطال  تفريخ  في 

الفرسان  عائالت  به  تقوم  الذي  الكبير  الدور 

وبالحضور  وتحفيزهم  بتشجيعهم  الصغار 

المتابعين  عدد  زاد  مما  المنافسات  خالل 

للمنافسات.

سلطان  محمد  الفارس  أعرب  جانبه..  من 

للمشاركة  بالعودة  سعادته  عن  السويدي 

على  يحرص  التي  هذاب  لونجين  بطولة  في 

حقق  حيث  األولى،  الجولة  منذ  فيها  المشاركة 

أحيانا  تأثرت  التي  الجوالت  بعض  في  الفوز 

وأحيانا بسبب كورونا. الخيل  بإصابة 

ساهمت  هذاب  بطولة  أن  إلى  السويدي  وأشار 

اآلن  من  المميزين  الفرسان  من  عدد  إعداد  في 

المفدى.   األمير  للمنافسة على سيف سمو 

على حساب الغرافة والقطراوي

بطل صملة »3« سنوات

السد والريان لنهائي 
كأس قطر للسلة

»القحطاني« ينضم لفريق الدوحة للدراجات

السد  بناديي  السلة  فريقا  خطف 

قطر  كأس  نهائي  بطاقتي  والريان 

على  السد  تفوق  بعد  السلة  لكرة 

وفي   ..)71  -  87( بنتيجة  الغرافة 

على  الريان  فاز  الثانية  المباراة 

القطراوي بنتيجة 86 - 79.

وكان عقد المتأهلين إلى الدور نصف 

لكرة  قطر  كأس  بطولة  من  النهائي 

الرياضي  للموسم  للرجال  السلة 

)2022 - 2023(، والتي ستستمر حتى 

اكتمل  قد  المقبل،  فبراير  من  األول 

على  والغرافة  السد  من  كل  فوز  بعد 

الجولة  في  تواليا  واألهلي  الوكرة 

الثالثة واألخيرة من دور المجموعات.

المجموعة  عن  والريان  السد  وتأهل 

المجموعة  والغرافة عن  األولى، وقطر 

من  النهائي  نصف  الدور  إلى  الثانية، 

البطولة. 

على  النهائية  الُمباراة  ُتقام  بينما 

مساء   6:30 في  الغرافة  نادي  صالة 

األربعاء، األول من فبراير الُمقبل.

انطالق  أعلن  السلة  اتحاد  أن  ُيذكر 

السلة  لكرة  العام  الدوري  ُمنافسات 

 9 بُمشاركة  الُمقبل،  مارس  مطلع 

والريان  والغرافة  السد  وهي:  أندية، 

والشمال  واألهلي  والوكرة  والعربي 

والخور وقطر.

مع  للدراجات  الدوحة  فريق  وقع 

القحطاني  حسن  فيصل  المخضرم 

أبرز  من  واحدًا  يكون  بموجبه  عقدا 

الرياضيين المنضمين للفريق بداية 

حيث   2023 الرياضي  الموسم  من 

المنضمين  أبرز  القحطاني  يعتبر 

للفريق مؤخرًا.

فيصل  بدأ 

ني  لقحطا ا

عالم  في  مسيرته 

موسم  الرياضة 

مع   2016  /  2015
بطولة  انطالق 

البطولة  صملة 

في  األصعب 

التي  المنطقة 

لجهد  تحتاج 

وصبر  وتحمل 

لدى  وعزيمة 

المشاركين.

 2017 العام  هذا  وفي 

على  القحطاني  حصل  بالفعل 

الموسم  أيضا  وعاد  صملة،  بطولة 

صملة  بطولة  على  ليحصل  التالي 

2018 ولم يكتف القحطاني حيث عاد 

ليتوج أيضا ببطولة صملة 2019.

علي  القحطاني  حصل  حيث 

بطلولة صملة ثالث سنوات متتالية، 

ليحقق  القادم  للسباق  اآلن  ويستعد 

السوبر  يحقق  ان  هو  وهدفه  الفوز 

للسباق  يستعد  اآلن  وهو  هاتريك 

فريق  من  بدعم 

الدوحة للدراجات.

قال  جانبه  ومن 

الجعيدي  محمد 

الدوحة  فريق  مدير 

ان  للدراجات 

القحطاني  انضمام 

يعطي  للفريق 

قوية  دفعة 

الموسم  للمنافسة 

القادم وهو ما يطمح 

مع  القحطاني  اليه 

الفريق وهو ما يمكن 

الدافع  يكون  أن 

على  للمحافظة  األكبر 

ألقابه في النسخ الماضية من بطولة 

على  الفريق  لحفاظ  ودافعا  صملة، 

الدراجات  دوري  في  األول  المركز  لقب 

النسخة السابقة.

{ السد تفوق على الغرافة

{ تتويج الفائزين

الدوحة          $

في فئة فردي الفتيات تحت »17« سنة

»الكورية« يوو يارين بطلة »كونتندر« الطاولة
فئة  بلقب  يارين،  يوو  الكورية  توجت 

فردي البنات تحت 17 عاما، في بطولة 

كونتندر الشباب لكرة الطاولة بتغلبها 

 3( على مواطنتها شوا ناهيون بنتيجة 

أقيمت  التي  النهائية  المباراة  في   )1  -

للبطولة  الثاني  اليوم  منافسات  ضمن 

متعددة  لوسيل  صالة  على  تقام  التي 

البطوالت  إحدى  وهي  االختصاصات، 

لبطولة  الـ28  النسخة  ضمن  المقامة 

الطاولة،  لكرة  المجمعة  الدولية  قطر 

يناير  من  الثالثين  حتى  وتستمر 

الجاري وسط مشاركة 88 العبا والعبة 

يمثلون 21 دولة. 

ومثيرة  قوية  المنافسات  وجاءت 

للعديد  النهائية  المباريات  وشهدت 

فردي  فئة  ففي  السنية..  الفئات  من 

الكوري  توج  عاما،   17 تحت  الشباب 

الجنوبي كوون هيوك بلقب الفئة بعد 

بنتيجة  هيون  لي  مواطنه  على  تغلبه 

)3 - صفر( في المباراة النهائية.

 13 تحت  البنات  فردي  فئة  في  أما 

جان  ظاعني  الهندية  أحرزت  فقد  عاما، 

فانيا  مواطنتها  على  بفوزها  الفئة  لقب 

المباراة  في  صفر(   -  3( بنتيجة  يافاري 

النهائية.. وأخيرا وفي فئة فردي الشباب 

تحت 13 عاما، توج الكوري الجنوبي لي 

عقبة  تخطيه  بعد  باللقب  سو  سانج 

الهندي فارهام جولستاني بنتيجة )3 - 

صفر( في المباراة النهائية.

منافسات  األحد  اليوم  وتتواصل 

األخير  وقبل  الثالث  يومها  في  البطولة 

فئات:  في  نهائية  مباريات  ثالث  بإقامة 

والزوجي  عاما،   11 تحت  البنات  فردي 

والزوجي  عاما،   15 تحت  المختلط 

أن  على  عاما..   19 تحت  المختلط 

بإقامة  االثنين  غدا  البطولة  تختتم 

فردي  فئات:  في  نهائيات  خمس 

الشباب تحت 11 عاما، وفردي الشباب 

الشباب  وفردي  15عاما  تحت  والبنات 

تتويج  يليها  عاما..   19 تحت  والبنات 

على  الستار  إثرها  ليسدل  الفائزين 

التي  المجمعة  الدولية  قطر  بطولة 

استمرت طيلة أسبوعين وشهدت إقامة 

)كونتندر،  وهي  دولية  بطوالت  ثالث 

وفيدر، وكونتندر للشباب(.

على الصالة المغطاة في أكاديمية أسباير

إسدال الستار على الجائزة الكبرى للمبارزة
منافسات  على  اليوم  الستار  يسدل 

بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة لسالح 

»الدوحة  والسيدات  للرجال  االبيه 

المغطاة  الصالة  على  المقامة   ،»2023
ينظمها  والتي  أسباير،  بأكاديمية 

االتحاد القطري للعبة بإشراف االتحاد 

الدولي، وتستمر ثالثة أيام، بمشاركة 

و350  األوائل  والمصنفين  العالم  أبطال 

من  دولة،   52 يمثلون  والعبة،  العبا 

ضمنها 9 دول عربية هي: قطر، ومصر، 

والسعودية،  واإلمارات،  والمغرب، 

والجزائر  ولبنان،  والعراق،  والكويت، 

و21 حكما.

البطولة  أيام  أول  منافسات  وجاءت 

كبيرا  صراعا  وشهدت  ومثيرة  قوية 

بين المشاركين في فئة الرجال، التي 

عرفت مشاركة 7 العبين من منتخبنا 

الوطني، حقق فيها العبنا جابر الفدعق 

التأهل  من  قريبا  وكان  النتائج  أفضل 

في  فوزين  وحقق  االقصائية  لألدوار 

ثم  المجموعات،  دور  في  المجموعة 

فاز على الهندي اودافير سينج بنتيجة 

الـ128  دور  في  يخسر  أن  قبل   ،9 /15
أمام العب هونج كونج هوو تن بنتيجة 

محمد  من  كل  حقق  كما   ،9 /15
فوزا  التواب  عبد  ويوسف  العبدلي 

وحيدًا.

العوالن ومحمد  الرباعي محمد  وشارك 

ومشعل  الجدرة  الرحمن  وعبد  الهزاع 

القحطاني وقدموا مستويات طيبة في 

مواجهة المصنفين األوائل في العالم.

من  بداية  النهائي  اليوم  مساء  وتقام 

نصف  والنصف  الخامسة  الساعة 

وبعدها  والرجال،  السيدات  النهائي 

النهائي مباشرة.

عن  البطولة،  مدير  سويد  خالد  وقال 

الختامي  اليوم  البطولة:  منافسات 

وقوية  مثيرة  مواجهات  سيشهد 

والمصنفين  العالم  أبطال  بين 

الرجال  منافسات  في  سواء  األوائل 

األدوار  أن  إلى  مشيًرا  السيدات،  أو 

تشهد  أن  المتوقع  من  النهائية 

المتبادل  اإلصرار  ظل  في  مفاجآت، 

الرتباط  نتائج،  أفضل  تحقيق  على 

العالمي  بالتصنيف  البطولة  نتائج 

لالعبين.

رئيس  اليامي  فهد  أكد  جانبه،  ومن 

المنشطات  وفحص  الطبية  اللجنة 

وفق  تجرى  المنافسات  أن  للبطولة، 

منظمة. صحية  إجراءات 

إجراء  اشترط  الدولي  االتحاد  وأضاف: 

الفحص قبل ان يبدأ الالعب أو الالعبة 

لله  والحمد  حدث  ما  وهو  المنافسات، 

جاءت النتائج جميعا سلبية.. مشيرا 

الالعبين  سالمة  على  الحرص  أن  إلى 

المنافسات  فيها  تقام  التي  واألجواء 

المنظمة  للجنة  األول  المقام  في  يأتي 

تلك  جعل  ما  وهو  الدولي  واالتحاد 

اإلجراءات تتم في سالسة تامة.

{ المهندي مع الفائزين

{ جانب من المنافسات

كتب             محمد الجزار

كتب            وحيد بوسيوف

سعود عبدالعزيز النعيمي:

البطولة القت نجاحا كبيرًا

النعيمي  العزيز  عبد  سعود  أعرب 

والتتويج  المراسم  لجنة  رئيس 

بالنجاحات  سعادته  عن  بالبطولة، 

الحالية  النسخة  عرفتها  التي 

في  التميمي  البطولة..وقال  من 

تصريحات صحفية له:النسخة القت 

المقاييس  كافة  على  كبيرًا  نجاحا 

الذي عبرو عن  الجميع،  وهذا بشهادة 

تقديرهم للجهود المبذولة من اللجنة 

المنظمة إلنجاح هذه النسخة.

والالعبين  الوفود  عدد  زيادة  وأضاف: 

من  قطر  بطولة  في  المشاركين 

على  دليل  خير  أخرى،  إلى  نسخة 

دوليا  البطولة  وقيمة  الكبرى  األهمية 

مشيدا  التصنيف..  ناحية  من 

اللجنة  تبذله  الذي  الجبار  بالمجهود 

الكبرى  الجائزة  لبطولة  المنظمة 

الخراجها بأفضل صورة.

وفيما يتعلق باستقبال الوفود واالقامة 

قال النعيمي ان كل األمور سارت على 

أفضل وجه وتمت بسالسة ولم نواجه 

أي مشاكل وهذا بفضل خبرة الكوادر 

للعبة  القطري  باالتحاد  القطرية 

وتميزهم في التنظيم واالستضافة.

 كتب        عوض الكباشي

{ تقديم القحطاني 

ختام سباق الصامل
نظم نادي سباقات القدرة والتحمل القطري 

بالقرية الماراثونية في سيلين منافسات سباق 

)الصامل(، لمسافة 100 كلم، وشهد مشاركة 

77 فارسا وفارسة.
 وفاز الفارس حسن طاحوس النعيمي 

بالمركز األول في السباق على الجواد »جواد 

دي فغنولس« ملك أحمد حسن مال الله 

الحمادي، وبإشراف المدرب محمد طاحوس 

النعيمي، وحل في المركز الثاني خالد سند 

النعيمي على الجواد »عز الشقب« ملك خالد 

سند النعيمي، وحل في المركز الثالث عبد 

الله أمجد طايش الجميلي، على الجواد »ديراز 

آر الن« ملك عبد الوهاب عبدالرزاق حسين، 

وبإشراف المدرب عبد الله سعيد البلوشي.
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تتويج العامري وبوشيبة والمحتسب

»الدريفت« ختام أولى جوالت بطولة قطر لـ

به  غصت  جماهيري  حضور  وسط 

بنادي  الخاصة  الدريفت  حلبة  مدرجات 

قطر لسباق السيارات والدراجات النارية 

من  األولى  الجولة  منافسات  اختتمت 

برعاية  تقام  والتي  للدريفت  قطر  بطولة 

بن  خالد  الشيخ  سعادة  من  كريمة 

وبمشاركة  النادي  رئيس  ثاني  آل  حمد 

الرياضة  هذه  أبطال  نخبة  من  واسعة 

من قطر واألردن ولبنان والكويت وسلطنة 

عمان. وبسبب سوء األحوال الجوية يوم 

المنظمة  اللجنة  اضطرت  الخميس 

الجولة  فعاليات  كافة  إقامة  للبطولة 

منذ  واضحًا  وبدا  الجمعة،  يوم  األولى 

المنافسة ستكون  أن  التأهيلية  التجارب 

على درجة عالية من اإلثارة. هذه التجارب 

في  وتمكن  حصتين  على  أقيمت  التي 

أحمد  الماضي  الموسم  بطل  نهايتها 

التأهيلية  التجارب  تصدر  من  العامري 

مسير  الكويتي  المتسابق  على  متقدمًا 

أبو شيبة. 

المواجهات  بتجنب  لهما  سمح  ما  وهذا 

 6 عددها  بلغ  والتي  األول  للدور  الثنائية 

سلم  من  األول  الجانب  فعلى  مواجهات. 

المتسابق  تمكن  الثنائية  المواجهات 

التي  المواجهة  حسم  من  الجابر  محمد 

والذي  العطية  سعود  بمواطنه  جمعته 

بالمركز  الماضي  الموسم  بطولة  أنهى 

الثالث.

عبدالله  المتسابق  تمكن  كذلك   

المتسابق  على  التفوق  من  المحتسب 

أما  أخرى.  مواجة  في  المصطفى  ياسر 

جمعت  التي  تلك  فكانت  المواجهات  آخر 

بين 

الدوسري  مبارك  القطريين  المتسابقين 

وخالد الشافعي وتمكن األول من حسمها 

ليكون آخر المتأهلين في هذا الجانب.

محمد  تمكن  المقابل  الجانب  في  أما   

بعد  الثمانية  لدور  العبور  من  الجندي 

المتسابق  على  األول  الدور  في  تغلبه 

متكافئ  لقاء  في  عياش  أبو  لؤي  الكويتي 

لتعادل  ثانية  مرة  إلعادته  الحكام  اضطر 

كذلك  األول.  اللقاء  في  المتسابقين 

على  الجبشة  علي  المتسابق  تغلب 

آخر  أما  الدور.  ذات  في  خورشيد  محمد 

ت  جها ا لمو ا

فقد  سالم  ووليد  المبسلي  رياض  بين 

ذهبت لمصلحة األول وبذلك اكتمل عقد 

المتسابقين الثمانية والذين تأهلوا للدور 

ربع النهائي لهذه الجولة.

حلوا  والذين  األربعة  المتسابقون 

التجارب  في  األولى  األربع  بالمراكز 

المربع  إلى  بالوصول  نجحو  التأهيلية 

تمكن  حيث  األولى،  للجولة  الذهبي 

متصدر التجارب التأهيلية أحمد العامري 

الفريق محمد  التغلب على زميله في  من 

المحتسب  عبدالله  حسم  فيما  الجابر 

المواجهة المثيرة التي جمعته مع مبارك 

الدوسري. وفي الطرف الثاني من الجدول 

تخطي  من  شيبة  أبو  مسير  تمكن 

كذلك  الجندي  محمد  المتسابق  عقبة 

الكلمة  الجبشة  علي  للمتسابق  كان 

مع  جمعته  التي  المواجهة  في  الفصل 

المبسلي.  رياض  المتسابق 

تمكن  النهائية  نصف  المواجهات  وفي 

المحتسب  على  التغلب  من  العامري 

حسم  في  شيبة  أبو  مسير  نجح  فيما 

الجبشة  مع  جمعته  التي  المواجهة 

الجبشة  مع  المحتسب  بعدها  ليلتقي 

بالمركز  الفائز  لتحديد  مثير  لقاء  في 

المحتسب.  لمصلح  ذهب  والذي  الثالث 

النهائي  باللقاء  فكان  الختام  مسك  أما 

العامري وبوشيبة. الذي جمع بين 

جاءت  ندية  مواجهة  بكونه  وتميز   

وحسمتها  بعيد  حد  إلى  متقاربة 

األول  لمصلحة  الصغيرة  التفاصيل 

منصة  على  الثاني  المركز  تاركًا 

شيبة  أبو  مسير  للمتسابق  التتويج 

في  العامري  خطوات  أولى  تلك  ولتكون 

الموسم  حققه  الذي  لقبه  عن  الدفاع 

الماضي.

علي  السيد  قام  المنافسات  وبختام 

قطر  بنادي  العمليات  مدير  كافود 

النارية  والدراجات  السيارات  لسباق 

وسط  األوائل  الثالثة  الفائزين  بتتويج 

وعشاق  اإلعالم  لوسائل  مميز  حضور 

بذلك  ولتختتم  المحركات.  رياضة 

البطولة  من  األولى  الجولة  منافسات 

الثانية  للجولة  االستعدادات  ولتبدأ 

السادس  يومي  إقامتها  المقرر  من  والتي 

فبراير  شهر  من  عشر  والسابع  عشر 

القادم.

{ من منافسات الجولة األولى{ العامري وأبو شيبة والمحتسب على منصة التتويج

حضور جماهيري كبير بمدرجات الدوحة          $

نادي قطر لسباق السيارات 

نظمها مركز قطر بمشاركة »94« العبا والعبة

الفلبيني »رولينسون« يتوج ببطولة الشطرنج
الخاطف  للشطرنج  المصنفة  البطولة  اختتمت 

الشطرنج  التي نظمها مركز قطر لتدريب  المفتوحة 

بمشاركة  للعبة  القطري  االتحاد  إشراف  تحت 

94 العبًا والعبة والتي  كبيرة وواسعة بلغ عددها 

الخاطف  اقيمت منافستها بطريقة الشطرنج 

 9 من  السويسري  النظام  وفق 

لكل  ثانيتين   + دقائق   3 جوالت 

محمد  بحضور  نقلة،وذلك 

االتحاد  رئيس  المضاحكة 

القطري للشطرنج.

النتائج  عن  وللحديث 

البطولة،  أفرزتها  التي 

الالعب  فحقق 

لويوال  الفلبيني 

المركز  رولينسون 

بعد  واللقب  األول 

جمع  في  نجاحه 

ونصف،  نقاط   8
المركز  تاركًا 

لالعب  الثاني 

سيد  الهندي 

 ، ر د لقا ا عبد

المرتبة  وفي 

حل  الثالثة 

الالعب األرجنتيني كرستيان، وفي المركز الرابع جاء 

الالعب المصري محمود بدر، بينما المرتبة الخامسة 

المركز  وفي  مندوزه،  ريان  الفلبيني  الالعب  احتلها 

جمال  الجزائري  الالعب  نصيب  من  فكان  السادس 

سجان،  البين  الهندي  الالعب  فكان  وسابعًا  فيرحي، 

الثامن،  المركز  بتاح  محمد  السوري  الالعب  واحتل 

اما للحديث عن جائزة أفضل العب قطري في البطولة 

قطرية  العبة  أفضل  بينما  الجمعات،  خالد  فحققها 

فكانت من نصيب هيا الحسيني، وعقب ختام البطولة 

تم تتويج الفائزين بالكؤوس والجوائز المختلفة.

االتحاد  رئيس  المضاحكة  محمد  قال  جانبه  ومن 

الموعد  في  كانت  البطولة  إن  للشطرنج  القطري 

بدأ  وهذا  المشاركين  بين  كبيرة  إثارة  وشهدت 

مع  النقاط  بتقارب  واضحًا 

أن  إلى  الفتا  المنافسات،  نهاية 

واهتمامًا  صدى  نالت  البطولة 

 94 مشاركة  والدليل  واسعًا 

العبًا والعبة.

هذه  مثل  قائال»إقامة  وأضاف 

المختلفة  والفعاليات  األنشطة 

عدة  له  متواصل  بشكل 

توسيع  ضمنها  من  إيجابيات 

قطر  في  اكبر  بشكل  اللعبة 

يكون  واٍع  للشطرنج  جيل  وأعداد 

منتخباتنا  تمثيل  على  قادرا 

في  مشرفة  بصورة  الوطنية 

أن  مؤكدًا  الدولية،  المحافل 

العديد  ستشهد  القادمة  الفترة 

التي  والقوية  المهمة  البطوالت  من 

سوف ينظمها االتحاد«. { فرحة الفوز للمتوجين

»كاراكول« يفوز 
بكأس وادي السيل

نظم نادى السباق والفروسية أمس السباق الحادي عشر في برنامج السباقات للموسم الحالي على 

مضمار العقدة سباق الخيل على كأس وادي السيل بمشاركة عدد من الجياد في 7 أشواط.

والشوط  السيل  وادي  بكأس  الجريان  مربط  ملك  الرا(  كارا   × كمباني  )فاست  كاراكول  الجواد  وفاز 

السابع والرئيسي للسباق المخنصص للخيل المهجنة األصيلة المبتدئة المميزة عمر 3-6 سنوات 

لمسافة 1200م، وذلك مع المدرب محمد حمد خليفة العطية والخيال شتيبان مازور.

 وعقب السباق قام عبدالله راشد الكبيسي، مدير إدارة السباقات بنادي السباق والفروسية بتتويج 

الفائزين.

وأسفرت نتائج بقية األشواط عن فوز الجواد المستشار )بولبيرو × جراناري( ملك مشعل بن علي 

بن محمد العطية بالشوط األول مع المدرب جاسم الغزالي والخيال ماركو كازامنتو.

وفي الشوط الثاني المخصص للخيل المهجنة األصيلة تصنيف 85 وأقل عمر 3 سنوات تكافؤ 

لمسافة 2000م، فاز المهر المرقاب )ستارز بانغلد بانر × كيتلنز كيس( ملك خليفة بن محمد 

بن خليفة عبد الله العطية مع الخيال أوغو بنييه وبإشراف المدرب حمد الجهني.

لمسافة  سنوات   4 عمر  المبتدئة  األصيلة  العربية  للخيل  المخصص  الثالث  الشوط  في  و 

1300م، فازت المهرة إيه جيه إس عنايد )إيه إف البحر × عنايد( ملك مربط الجريان بالمركز 
األول بإشراف المدرب محمد حمد خليفه العطيه مع الخيال شتيبان مازور كوتاي.

مع  إنجاز  مربط  ملك  كلف(   × غلوري  )كوتاي  بيرل  كوتاي  المهرة  الرابع  بالشوط  وفاز 

والخيال  الغزالي  جاسم  المدرب 

ماركو كازامنتو.

فوز  الخامس  الشوط  وشهد 

)داندي  داندي  آند  نيت  الجواد 

وذنان  ملك  فيت(  إيزابيال   × مان 

المدرب  وبإشراف  ريسنغ 

رونن  الخيال  مع  ميول  دو  ألبان 

توماس.

كان  السادس،  الشوط  وفي 

خالد  جهاد  المدرب  تعاون 

األحمد والخيال سفيان سعدي 

الجواد  أظهر  فمعهما  مثمرًا، 

مبادر )مجد العرب × المبدعة( 

ملك مربط إنجاز قدرة متميزة 

ليبتعد  سرعته  زيادة  على 

ويحرز  منافسيه  عن 

الفوز.

{ تتويج الفائزين 

بعد »3« أيام من المنافسات

ختام بطولة نجوم الدوحة للجمباز
بطولة  منافسات  أمس  مساء  اختتمت 

على  أقيمت  والتي  للجمباز  الدوحة  نجوم 

بالمسيلة  خولة  صالة  على  أيام  ثالثة  مدار 

أندية  يمثلون  والعبة  العبا   150 بمشاركة 

وأكاديميات من دول السعودية والكويت ولبنان 

الدولة  قطر  إلى  باإلضافة  واإلمارات،  واألردن 

للغاية  شرسة  منافسة  وسط  المستضيفة، 

استهدفت  فالبطولة  المشاركين،  جميع  من 

التنافس  خبرات  إلكسابهم  الصغيرة  األعمار 

الخبرات  وزيادة  مهاراتهم  وتنمية  البطوالت  في 

رسمية  منافسة  في  قوية  تجربة  بخوض 

تساهم في االرتقاء باألداء لديهم. 

جماهيريا  حضورا  البطولة  منافسات  وشهدت 

مميزا من أولياء األمور ومحبي رياضة الجمباز، 

وكان مسك الختام أمس حافال بالمتعة واإلثارة 

قدم خالله الالعبون مستوى مميزا للغاية، وفي 

الختام تم تتويج األبطال بالميداليات الملونة. 

مديرة  البوعينين  عبير  أكدت  جانبها  ومن 

شهدته  الذي  الباهر  النجاح  على  البطولة 

البطولة قائلة »سعداء بالنجاح الباهر للبطولة، 

قوية  ستكون  البطولة  بأن  ثقة  على  كنا  نحن 

هذه  في  المشاركة،  األكاديميات  لتنوع  نظرا 

تجربة  بمثابة  كانت  التي  األولى  النسخة 

من  العديد  لتنظيم  مميزة  وانطالقة  رائعة 

النسخ في المستقبل، فكانت االستفادة كبيرة 

من الالعبين الصغار، فالتجربة القوية صقلت 

للغاية  مميزا  أداء  وقدموا  مواهبهم،  من 

في  أفضل  بمستويات  يبشر 

قائلة:  وأضافت  المستقبل«.. 

»راضون تماما عن ما تحقق في 

على  سواء  البطولة  نسخ  أول 

المستوى  أو  النتائج،  مستوى 

التنظيمي  المستوى  أو  الفني 

أيضا، فالبطولة خرجت بصورة 

إشادة  واستحقت  للغاية  رائعة 

من  األشقاء  السيما  الجميع 

حضروا  الذين  العربية  الدول 

وتحقيق  البطولة  في  للمشاركة 

االستفادة المرجوة«. { لقطة جماعية بعد الختام 

تأثر بالمرحلة االفتتاحية

»العطية« ثالث 
رالي عمان الدولي
في  الثالث  المركز  العطية  ناصر  بطلنا  أحرز 

عمان  لرالي  والعشرين  السابعة  النسخة  منافسات 

األوسط  الشرق  بطولة  من  األولى  الجولة  الدولي، 

التي جرت منافساتها على مدار   ،2023 للموسم  للراليات 

العماني  باللقب  وتوج  فريقا،   16 بمشاركة  أيام  ثالثة 

عبدالله الرواحي.

ورغم فوز العطية بصحبة مالحه الفرنسي ماثيو 

بـ11 من  بوميل على متن سيارة »فولكس واجن«، 

أصل مراحل الرالي الـ 13، إال أنه تعرضه لعقوبات 

يحتل  جعلته  االفتتاحية،  المرحلة  في  زمنية 

المركز الثالث في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 

المركز  عن  فقط  ثانية   33 وبفارق  ساعة،   2.44.38
الثاني و7.08 دقيقة عن المركز األول.

بصحبة  الرواحي  عبدالله  العماني  السائق  ونجح 

الحمود على متن سيارة »سكودا  األردني عطا  مالحه 

في  الثانية  للمرة  بالده  لقب  حصد  من  إيفو«  فابيا 

األول  المركز  احتل  بعدما  األخيرة،  الثالث  السنوات 

على  متفوقا  ساعة،   2.37.30 قدره  إجمالي  بزمن 

بيترا  مواطنه  بصحبة  كاتشيريك  بيتر  التشيكي 

صاحب  فابيا«  »سكودا  سيارة  متن  على  شيهاكوفا 

المركز الثاني بزمن إجمالي قدره 2.44.05 ساعة.
{ العطية خالل السباق 

في سباق الخيل

على مضمار العقدة
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يستمر حتى »26« فبراير المقبل بلبصير...

انطالق مهرجان »جزيالت العطا«

الشحانية،  بمنطقة  لبصير  ميدان  على  أمس  انطلقت 

فعاليات مهرجان قطر لإلبل تحت شعار »جزيالت العطا«، 

من  والعشرين  السادس  حتى  منافساته  تستمر  والتي 

دول  مختلف  من  كبيرة  مشاركة  وسط  المقبل  فبراير 

مجلس التعاون الخليجي.

في  شوطا   99 إقامة  أيامه  مدار  على  المهرجان  وسيشهد 

أشواطا  تشمل  والمغاتير  والمجاهيم  األصايل  فئات 

محلية ودولية، وقد خصص لها جوائز مالية ضخمة.

 8 إلى  يناير   28 من  بداية  المغاتير  أشواط  وتتواصل 

 9 من  االصايل  منافسات  بعدها  تنطلق  ثم  فبراير… 

 26 إلى  فبراير   18 من  المجاهيم  فبراير…   17 إلى  فبراير 

فبراير.

المغاتير  بمنافسات  األول  يومه  في  المهرجان  واستهل 

المحلية والتي ستستمر على مدار 10 أيام متتالية، حيث 

لهذه  المنافسات  ضمن  المشاركة  اإلبل  استقبال  تم 

الفئة والتي خصص لها جوائز قيمة على مدار األشواط.

في  المشاركة  اإلبل  دخول  االمس  فعاليات  وشهدت 

والحقايق،  المفاريد  لسن  المخصصة  الثالثة  األشواط 

وهي: مفاريد شرايا - تالد، ومفاريد قعدان جميع األلوان، 

حقايق شرايا - تالد، وحقايق قعدان جميع األلوان، وذلك 

الفرز  ولجان  الطبية  اللجان  على  لعرضها  استعدادًا 

والتشبيه، ثم لجنة التحكيم وإعالن النتائج ظهر اليوم.

وجائزته  مفتوحا  المحلي  مفاريد  األول  الشوط  وسيكون 

ألف   100 على  الثاني  ويحصل  ريال…  ألف   150 األولى 

ريال… وينال الثالث 80 ألف ريال… وجوائز نقدية حتى 

صاحب المركز العاشر.

وفي الشوط الثاني »مفاريد دولي مفتوح« ينال األول جائزة 

مالية قدرها 200 ألف ريال… ويحصل الثاني على جائزة 

المركز  صاحب  وينال  ريال…  ألف   150 قدرها  مالية 

الثالث جائزة مالية 100 ألف ريال… وجوائز نقدية حتى 

صاحب المركز العاشر.

وفي الشوط الثالث »مفاريد قعدان مفتوح« ينال األول 100 

ألف ريال ويحصل الثاني على 80 ألف ريال وينال الثالث 

حتى  نقدية  وجوائز  ريال…  ألف   60 قدرها  مالية  جائزة 

صاحب المركز الخامس.

عوض الكباشي كتب

ملتقى سنوي لمالك »اإلبل«

فعاليات دخول الحالل

لمالك  سنويا  ملتقى  المهرجان  يشكل 

عبر  يسهم  حيث  وعشاقها،  اإلبل 

المصاحبة  واألنشطة  الفعاليات 

الداخلية،  السياحة  تطوير  في  له 

المحلي،  االقتصادي  النشاط  وتحفيز 

من  المزيد  استقطابه  خالل  من  وذلك 

منافساته  حضور  في  الراغبين  الزوار 

لرواد  دعمه  جانب  إلى  المتنوعة، 

الصغيرة  المشروعات  وأصحاب  األعمال 

والمتوسطة بما فيها المنزلية.

اإلبل  دخول  أمس  فعاليات  شهدت 

الثالثة  األشواط  في  المشاركة 

)شعل  المفاريد  لسن  المخصصة 

مفتوح  محلي  مفاريد  وهي:  صفر(،   -

قعدان  ومفاريد  مفتوح،  دولي  مفاريد   -

على  لعرضها  استعدادًا  وذلك  مفتوح، 

اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه، ثم 

اليوم  ظهر  النتائج  وإعالن  التحكيم  لجنة 

االحد. ومن المقرر أن تقام أشواط المغاتير 

في  تنطلق  أن  على  يوما،   11 مدار  على 

الثامن من فبراير المقبل أشواط األصايل 

سبعة  مدار  وعلى  شوطا   34 المقدرة 

340 جائزة مالية  أيام، والتي خصص لها 

المقدرة  المجاهيم  أشواط  يعقبها  قيمة، 

والتي  أيام،  ثمانية  مدار  على  شوطا   34
خصص لها 340 جائزة مالية قيمة.

المحافظة على »الموروث«»3« أشواط »للمفاريد« المفتوح

تتواصل اليوم األحد المنافسة بدخول الحالل لالشواط 

 - مفتوح  دولي  مفاريد   - مفتوح  محلي  )مفاريد  الثالثة 

موعدا  االثنين  غًدا  وسيكون  مفتوح(..  قعدان  مفاريد 

إلعالن النتائج.

مشاركة  الجديدة  نسخته  في  المهرجان  ويشهد 

المحليين  وعشاقها  اإلبل  مالك  قبل  من  مسبوقة  غير 

والخليجيين، حيث يحظى بمشاركة كبيرة وواسعة 

من دول السعودية واإلمارات والكويت وسلطنة عمان.

إلى  الحالية،  نسخته  في  لالبل  قطر  مهرجان  يسعى 

المحافظة على رياضة االباء وعلى الموروث وتعزيزه في 

الثقافة القطرية، والحفاظ على سالالت اإلبل، فضال عن 

كونه بمثابة ملتقى لمالك اإلبل وعشاقها، باإلضافة إلى 

والتقاليد  التراث  أهمية  حول  الناشئة  األجيال  توعية 

واالجداد  االباء  رياضة  على  المحافظة  وأيضا  القطرية، 

خالل  من  المهرجان  يساهم  كما  بها،  النشء  وتعريف 

الثقافية  السياحة  تطوير  في  واألنشطة  الفعاليات 

وتحفيز النشاط االقتصادي واستقطاب المزيد من الزوار 

لحضور الفعاليات.
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حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج 

الطقس  يسود  أن  متوقعة  البداية،  في  عالية 

اليوم غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض 

إلى  نسبيا  باردا  يصبح  البداية،  في  المناطق 

شمالية  أغلبها  الرياح  حركة  وستكون  بارد، 

جنوبية  إلى  تتحول  عقدة   15  -  05 غربية 

شرقية مساء، وسوف تتراوح درجة الحرارة في 

الدوحة ما بين 14 و 20 درجة مئوية.
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تقول إحدى الصديقات، وقد 

للتجميل  مركزا  مؤخرا  افتتحت 

والتخسيس، أنها أرادت أن 

)الفاشنيستات-  بإحدى  تستعين 

نساء الدعاية واإلعالن( ممن 

وصل عدد متابعيها عشرات 

اآلالف في الداخل والخارج وذلك 

الجديد  لمركزها  الترويج  بهدف 

لهؤالء  متنوعة  خصومات  وتقديم 

البروتوكول  وبحسب  المتابعين، 

المتبع في مثل هذه الحاالت، أي 

التعاون مع المسوقين الجدد من 

نساء ورجال الدعاية واإلعالن، قامت 

البريد  مع  بالتواصل  الصديقة 

المسوقة  نشرته  الذي  اإللكتروني 

برامج  في  المختلفة  صفحاتها  في 

وطلبت  االجتماعي،  التواصل 

منها تقديم إعالن حول مركزها 

الجديد ليكون مدته ربع ساعة 

في  العامة  االجتماعية  منصتها  في 

فتفاجأت  شات،  السناب  برنامج 

 24 بالرد التي وصلها بعد أقل من 

ساعة، حيث حددت المسوقة 

ألف  الثالثين  يفوق  خياليا  مبلغا 

االستفادة  اشتراطها  إلى  باإلضافة 

من كافة خدمات ومنتجات 

أسبوع،  لمدة  التجميلي  المركز 

كما حددت، من طرفها، حجم 

ستقدمها  التي  الخصومات 

للمتابعين، كل هذا وهي لم تزر 

المركز وال تعرف أكان يستحق 

الترويج والدعاية أم ال، وال تعرف 

والمنتجات  الخدمات  إن كانت 

آمنة  لزواره  يقدمها  التي  التجميلية 

وصحية ومرخص لها من قبل وزارة 

الصحة العامة أم ال!

شخصيا ليس لدي مشكلة كبيرة 

من التعاطي مع هؤالء المسوقين 

الجدد، بشرط أال يجمعوا بين 

عملهم اإلعالمي وبين الدعاية 

واإلعالن وبشرط أن تكون خدماتهم 

ومنتجاتهم المعلنة ذات درجة عالية 

من المصداقية واالحتراف وبشرط 

أال يتحول المعلن المسوق إلى أداة 

للتهريج أو االستعراض واالبتذال 

وخدش الدين والحياء، فلو توفرت 

هذه الضوابط في المسوق المسوقة 

فأداة التسويق الجديدة هذه ال غبار 

عليها ال سيما إذا كان المسوق يمتاز 

بشخصية المعة وريادية تستقطب 

الحشود وتعبئهم وتوجههم إلى 

مكامن الخير والنماء والصالح 

الديني والمجتمعي والحضاري، 

لكن المشكلة الحقيقية أن الواقع 

مليء بنماذج دعائية سيئة السمعة 

لدى أولي األلباب إال أن الجمهور 

يقبل عليها بقصد تحري االستفادة 

من بعض المنتجات والخدمات 

التي يقدمونها، فتجد أن المهرج: 

أي صاحب الرسالة التهريجية ال 

الرصينة من أصحاب اآلالف المؤلفة 

من المتابعين، يدعى لتغطية حفل 

افتتاح المشروع *** الذي عملت 

عليه الهيئة الحكومية أو الخاصة 

*** وهو ذات الشخص الذي تصدر 
عنه األلفاظ والتعابير واألفكار 

النابية السوقية جدا، فهي إذن 

ظاهرة اجتماعية تسويقية جديدة 

ومعقدة التأثير، وفي النهاية ال عذر 

لهذه المؤسسات أو الشخصيات 

الرصينة من لجوئهم إلى هؤالء 

المسوقين المسوقات لنيل هدٍف 

أسمى وهو الترويج والدعاية 

والتسويق الجماهيري الكبير، فمن 

يلجأ إلى هؤالء ال يمكنه أن يحاكمهم 

في النهاية إن خرج عنهم تسويٌق 

لمنتٍج أو فكرة غير رصينة، فالخلل 

األساسي ينبع من االختيار الخاطئ 

للمسوق الذي سيقبل أن يروج 

لجماهيره فكره أن البصل يزهر 

ياسمينا فالن من الناس بسعر 

وقدره*** وسيقبل بعد حيٍن من 

الزمن أن يروج لفكرة معاكسة، 

الياسمين يزهر بصال لفالٍن آخر 

أراد أن يدفع سعرا أعلى من المعلن 

السابق. 

الشهير  األميركي  الكاتب  يقول 

Seth Godin: »ال  سيث جودين 

لمنتجاتك،  زبائن  عن  تبحث 

لزبائنك«،  منتجات  عن  ابحث 

ومفاد القول هنا أن االعتبار األكبر، 

المسوقين  )غالبية(  لـ  بالنسبة 

الجدد هو العائد المادي، ال أصالة 

المنتج أو الفكرة أو المشروع أو 

وهذه  المتابعين،  عقلية  احترام 

الظاهرة تنذر بخطر كبير، فمن 

المتابعة،  الجماهير  تكون  ناحية 

المشهور  بهذا  التعلق  شديدة  غالبا، 

وتذود عنه بكل استشراس في 

الحق وفي الباطل، ومن يتعلق إلى 

التمييز  الحد يصعب عليه  هذا 

بين ما هو رصين من محتوى 

وبين ما هو مجوف ومقعر ويبتغى 

منه إال كنس األموال الطائلة دون 

الطالب  الجمهور  فائدة تعود على 

أو الساعي للحصول على الخدمة، 

واألخالقية  المهنية  فالضوابط  إذن 

إال  للغالية،  التسويق معدومة  لهذا 

ما رحم ربي. ومن ناحية أخرى فإن 

المهنة  لهذه  القانونية  الضوابط 

المستقل،  التسويق  الجديدة، 

المعالم،  واضحة  وغير  غائبة 

فعندما يعلن أحد هؤالء عن منتٍج 

المثال،  ضاٍر بالصحة، على سبيل 

كبير  عدٌد  بالنتيجة  عليه  ويقبل 

كيف  صحتهم،  وتتأثر  متابعيه  من 

أن يقاضونه على بيع  يمكنهم 

الوهم والضالل لهم وما هي الجهة 

ستقوم  التي  الجادة،  االعتبارية، 

بالدفاع واخذ الحق المهدور من هذا 

المسوق أو ذاك؟ 

إن إصالح وضعية موجة التسويق 

الجديدة هذه مرتكزة على ضرورة 

إصدار تشريعات وقوانين جديدة 

تكفل العمل اإلعالني والدعائي 

المستقل في الفضاء اإللكتروني، 

فضاء اإلعالم الجديد ومنصات 

التواصل االجتماعي، فالتسويق 

الجديد هذا عبارٌة عن دائرة متصلة 

تتكون من ثالثة أجزاء، أوال: المعلن 

)أقصد به المشهور الذي سيعرض 

المنتج لجمهوره المتابع(، ثانيا: 

الفكرة أو المنتج أو الخدمة المعلن 

عنها، ثالثا: حجم التفاعل من قبل 

الجمهور المتابع( فمتى ما صلحت 

هذه الدوائر حقق التسويق غايته 

األولى وهي الوصول إلى شريحة 

مقصودة من الرأي العام، ومتى 

ما كانت األصالة موجودة في 

الخدمة أو الفكرة أو المنتج والنزاهة 

والموضوعية متوافرة عند المعلن 

)والتي تعني كذلك عدم فرض 

مبالغ خيالية على الجهة الطالبة(؛ 

أصبحت نتيجة التسويق والهدف 

المبتغى عنه إيجابية للغاية 

والعكس صحيح.

التسويق الجديد وضوابطه األخالقية والقانونية

khawlamortazawi@gmail.com

سينما المول )1(

3:30الهندية

6:15الهندية

9:00الطائرة

11:00المالياالم

سينما المول )2(

3:15المالياالم

5:30المالياالم

7:30الهندية

10:30الهندية

سينما المول )3(

3:00المالياالم

5:30الهندية

8:30الهندية

11:15الهندية

سينما كتارا )1(

4:00اثنين لإليجار

6:00زفاف مسلح

8:00الطائرة

10:30الطائرة

سينما كتارا )3(

5:00نبيل الجميل أخصائي تجميل 

7:00الهندية

10:00الهندية

سينما كتارا )4(

4:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

6:30اثنين

8:30عملية فورتشن، حيلة الحرب

11:00رجل مسن

سينما رويال بالزا  )1(

3:15المالياالم

5:30الهندية

8:15الهندية

11:00الهندية

سينما رويال بالزا )2(

3:00المالياالم

5:00المالياالم

7:30الهندية

10:30الهندية

سينما رويال بالزا )3(

3:30الهندية

6:15الهندية

9:00المالياالم

11:00التاميلية

متحف األطفال 
يطلق مبادرة »َدُد«

 أطلق َدُد - متحف األطفال في قطر، مبادرة للتعلم 

وإشراك الجمهور بعنوان »َدُد ينطلق في جولته« للعائالت 

في جميع أنحاء قطر. 

وتهدف المبادرة إلى رد الجميل للمجتمع وتنمية قاعدة 

جماهيرية متنوعة، كما تهدف إلى إطالق أنشطة 

اللعب، والتعلم، واالستكشاف، أحد أنشطة »َدُد ينطلق 

في جولته«، في حديقة العوينة العائلية بالوكرة، 

اعتباًرا من 15 يناير حتى 4 فبراير 2023 بالتعاون مع 

وزارة البلدية والبيئة وبلدية الوكرة.

باعتبارها أول مؤسسة وطنية ُيمولها القطاع الخاص 

في قطر، يهدف َدُد، متحف األطفال في قطر إلى تشجيع 

المجتمع المحلي على المشاركة خالل مساهماته 

الجماعية نحو إثراء األنظمة الثقافية والبيئية 

واالجتماعية في الدولة. واستلهاًما من جيل قطر 

اإلبداعي الواعد والذي يعد بإمكانات لم تستغل بعد، 

يهدف برنامج »َدُد ينطلق في جولته« إلى الوصول إلى 

العائالت التي تسكن خارج مدينة الدوحة، مما يسهل 

على األطفال في هذه المناطق التقدم في مجاالت التعليم 

واللعب والفن.

وقد استمتع أكثر من 7000 زائر بأنشطة اللعب، 

والتعلم، واالستكشاف في حدائق َدُد خالل كأس العالم 

FIFA لكرة القدم 2022، واآلن تنقل مبادرة »َدُد ينطلق 
في جولته« هذه التجربة إلى جماهير جديدة من خالل 

التغلب على عائقي المسافة والتنقالت.

وقال السيد عيسى المناعي، مدير َدُد - متحف األطفال 

في قطر: »نحن فخورون بتقديم برنامج »َدُد ينطلق 

في جولته«، المبادرة األولى من نوعها التي تهدف لبناء 

جسر من التواصل بين العائالت القاطنة خارج الدوحة 

وَدُد. ودائًما ما تسعى مبادراتنا إلى دعم التعلم والترابط 

األسري من خالل اللعب المتجذر في الثقافة والقيم 

المحلية. نحن ممتنون للدعم الذي قدمته وزارة البلدية 

والبيئة وبلدية الوكرة الستضافة أول فعالية من أنشطة 

اللعب، والتعلم، واالستكشاف خارج حدائق َدُد«.

الدوحة          $

خولة مرتضوي
إعالمية وباحثة أكاديمية- 

جامعة قطر

الذين حققوا »100 %« من الدرجات

»الفرقان الثانوية« تكرم المتفوقين
قامت مدرسة الفرقان الثانوية بتكريم طالبها المتفوقين 

بالصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر؛ شمل 

التكريم طالب الصف الثاني عشر الذين حققوا 100 % 

من الدرجات، قام بالتكريم األستاذ مصطفى رشوان 

مدير مدرسة الفرقان الثانوية، ونائبا المدير بالمدرسة 

اإلدارّي واألكاديمّي، وذلك بحضور مدير مدارس الفرقان 

األستاذ الفاضل عرفة المحمدّي، وبحضور مدير مكتب 

التطوير الدكتور محروس سليمان.

وقد أكد مدير المدرسة، على أن المدرسة تعتبر من 

المدارس المميزة على مستوى دولة قطر وذلك بفضل 

طالبها المتميزين، حيث حصل ثمانية عشر من طالب 

المدرسة على أكثر من 99 % في كل المواد الدراسية، 

مشيرًا إلى ان إدارة المدرسة عملت على تهيئة الطالب 

لتلك االختبارات بشكل جيد، وذلك من خالل الحصص 

االثرائية وفصول التقوية، وبما يصب في مصلحة 

تدعيم العملية التعليمية وتحقيق تطورها ونموها، 

لتحقيق األهداف الوطنية للدولة.

وأضاف أن المدرسة تعمل على غرس وترسيخ التربية، 

واالرتقاء بالتعليم في نفوس الطالب، بما يساهم في 

النهوض بالتعليم، الفتًا إلى ان المدرسة تتميز بقوة 

المناهج وبمنح صالحيات أكبر للمعلم، إضافة لوجود 

حصص رفع المستوى األكاديمي للطالب، وتطوير 

قدراتهم الفردية والمهارية بما يحقق جودة التعليم.



أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

أعتقُد أن أكثر شخصين في التاريخ 

قاال إنهما سيفعالن شيئًا ولم يفعاله هما 

»بيل غيتس« وأمي!

ُمذ كنُت صغيرًا ال يكاد يمضي أسبوع 

إال أسمُع أو أقرأ أو أشاهد أن بيل غيتس 

سيتبرع بنصف ثروته ألعمال الخير، 

ولكن الشيء الوحيد الذي يحصل أن 

ثروته تزداد وال يتبرع! وُمذ كنُت صغيرًا 

أيضًا لم يكن يمضي أسبوع إال وتخبرنا 

أمي- أدامها الله تاجًا فوق رؤوسنا- أنها 

ًة لم يهجها 
َّ

 منا هج
ُّ

ستترك البيت وتهج

المهاجيج! ولكنها ما زالت باقية وتتمدد!

 »بيل غيتس« ضيفًا على 
َّ

منذ يومين حل

معهد »لوي« في استراليا، وقال: إن الوباء 

القادم سيكون من صنع اإلنسان وأنه 

سيكون أكثر وحشية من كورونا!

وبالطبع لم ينَس أن يتبرع بنصف 

ثروته للمرة المليون!

بعيدًا عن أن بيل غيتس خياله رحب، 

إال أن فكرة تصنيع البشر ألوبئة وجراثيم 

هي فكرة قد تم تطبيقها بالفعل وألكثر 

من مرة، إما ألسباب سياسية كما ترجح 

إحدى الفرضيات أن الصين قد فعلته 

في وباء كورونا ولكنها فقدت السيطرة 

عليه، أو ألسباب اقتصادية كما الحال 

في أحد أفالم توم كروز في سلسلة 

»ميشن إمبوسبيل«! وقد أشرُت إلى هذا 

قُت بين المدينة 
َّ

في رواية ُنطفة حين فر

والحضارة، ثم بعد ذلك أشار الزميل 

معمر القذافي إلى هذه الفكرة في إحدى 

خطبه في األمم المتحدة!

شخصيًا ال أستهجُن شيئًا يمكن أن 

يفعله اإلنسان في سبيل السيطرة 

والثراء!

مقدرة البشر على اإليذاء مخيفة جدًا، ما 

الذي يمنع الذي يقتُل بالقنابل النووية 

أن يقتل باألوبئة، على األقل هذه طريقة 

قتل يمكن إخفاؤها، وإذا ما تم صنع دواء 

للوباء بعد ذلك، فسيكون قاتاًل في السر 

ومنقذًا في العلن! 

والدول المتحضرة، ضعوا تحت كلمة 

متحضرة ألف خط، التي تسرق خيرات 

الشعوب األخرى، ما الذي سيردعها أن 

تبيعها األدوية، على األقل هذه سرقة 

أنيقة وليست فجة كمناجم الذهب 

الفرنسية في مالي!

عمومًا الشيء الوحيد الذي أنا متأكد 

منه، أن بيل غيتس سيبقى يتبرع 

بنصف ثروته، وأمي ستبقى تنوي أن 

تهج، والبشر يبدو أنهم ملوا من انتظار 

اسرافيل عليه السالم أن ينفخ في الصور 

ويبيدهم فقرروا أن يبيدوا أنفسهم 

بأنفسهم!

جراثيم للبيع !

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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تدهور غابات األمازون

نفوق »بيغ بوي«

تدهورت غابات األمازون المطيرة بدرجة 

أكبر بكثير مما كان يعتقده العلماء سابقا، 

حيث تأثر أكثر من ثلث الغابات المتبقية 

بالبشر، وفقا لدراسة جديدة نشرت بمجلة 

.Science »ساينس«

هذه النتائج خالصة مراجعة تحليلية 

للبيانات المنشورة في الدراسات السابقة 

ذات الصلة، باإلضافة إلى صور األقمار 

الصناعية التي تحدد التغييرات في منطقة 

األمازون الفترة بين عامي 2001 و2018.

وتظهر الدراسة أن ما يصل إلى %38 من 

مساحة غابات األمازون المتبقية -أي 

ما يعادل 10 أضعاف مساحة المملكة 

المتحدة- قد تأثرت بشكل من أشكال 

التدخالت البشرية، مما تسبب في انبعاثات 

كربونية تعادل أو تزيد على تلك الناتجة 

عن إزالة الغابات.

ويقصد العلماء بمفهوم التدهور التغييرات 

قصيرة أو طويلة األجل في حالة الغابات التي 

يسببها اإلنسان، ويختلف التدهور عن إزالة 

الغابات. ففي األخيرة يجري تجريف الغابة 

من األشجار تماما وإحالل نمط مختلف. 

نفقت زرافة شهيرة في إحدى حدائق 

حيوانات هندوراس، »بين ليلة وضحاها« 

ومن دون أسباب واضحة، على ما أعلنت 

النيابة العامة الجمعة.

وكانت الزرافة »بيغ بوي« الحيوان المفضل 

لألطفال الذين يزورون حديقة حيوانات جويا 

غراندي، الواقعة على بعد 150 كيلومترًا 

شمال تيغوسيغالبا، والتي تضم أيضًا 

أسودًا ونمورًا بنغالية وبوما وجمااًل وحميرًا 

وحشية ونعامات والما وغيرها من الحيوانات 

البرية.

وأبدى عدد كبير من سكان هندوراس حزنهم 

لنفوق الزرافة البالغة 15 سنة، ناشرين 

صورًا لها عبر مواقع التواصل، فيما أكدت 

وسائل اإلعالم المحلية أّن نفوقها مبكر ألّن 

الزرافات التي تعيش في األسر عادًة ما يصل 

عمرها إلى 35 عامًا.

وقالت الطبيبة البيطرية أورلين فيالسكيز 

التي عالجت الزرافة، في حديث إلى وكالة 

فرانس برس، إّن »بيغ بوي نفقت بين ليلة 

وضحاها، ولم تكن تعاني أي مرض«، مشيرًة 

إلى اّن الزرافة »ُدفنت في حديقة الحيوانات«.

من النمسا إلى مكة

بيغانوفيج  أنور  البوسني  انطلق 

من  األقدام  على  سيرا  رحلة  في 

مكة  إلى  النمساوية  فيلز  مدينة 

من  الحج،  مناسك  ألداء  المكرمة 

المتوقع أن يقطع خاللها نحو 6 آالف 

و600 كم.

بيغانوفيج  األناضول،  والتقت 

وصلها  التي  صربيا  في  عاما(،   52(

مرورا  النمسا،  من  انطالقه  بعد 

والبوسنة  وكرواتيا  بسلوفينيا 

والهرسك، في طريقه إلى مكة.

يأخذ  حيث  بيغانوفيج،  وأوضح 

قسطا من الراحة في هضبة بشتر 

الصربية،  سينيتسا  بمدينة 

مختصرا  طريقا  يرسم  لم  أنه 

للوصول إلى مكة، وأراد المرور بدول 

يوغسالفيا السابقة خالل رحلته.

بعد  السير  سيواصل  أنه  وأوضح 

مقدونيا  شمال  من  مرورا  صربيا 

حتى  والعراق  وتركيا  وبلغاريا 

يصل إلى مكة.

العالج بالمياه المعدنية

يوفر مركز إعادة التأهيل والعالج بالمياه المعدنية، 

بوالية باليكسير، غربي تركيا، خدمات طبية متنوعة 

لمرضى العضالت والمفاصل.

وقبل نحو ثالثة أشهر، قامت وزارة الصحة التركية 

بافتتاح مركز إعادة التأهيل والعالج بالمياه المعدنية 

في قضاء )دائرة( »بيغاديش«، بباليكسير، والذي 

جرى بناؤه على مساحة ألفين و394 متًرا مربًعا.

يوفر المركز خدماته الطبية باستخدام المياه 

المعدنية الحرارية المشبعة بمعدن السيلينيوم.

والسيلينيوم؛ معدن مهم للعديد من العمليات 

الجسدية بما في ذلك الوظائف اإلدراكية، وصحة 

الجهاز المناعي، والخصوبة لدى كل من الرجال 

والنساء، والتمثيل الغذائي.

 ويعد السيلينيوم ضرورًيا لصحة الغدة الدرقية، 

وأحد مضادات األكسدة القوية، وقد ُيقلل من اإلجهاد 

التأكسدي، الذي تم ربطه بالعديد من األمراض 

المزمنة من مرض السكري من النوع الثاني، إلى 

 »webteb« بعض أنواع السرطانات، وفق موقع

المتخصص.
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سلمان المالك

الهاون الحجري

كنز في المطبخ

يحافظ سكان ريف مدينة بوكور بمقاطعة 

تقليد  على  إندونيسيا،  في  الغربية  جاوة 

التراثية  الحجرية  والمدقات  الهاونات  إنتاج 

المستخدمة في الطحن.

ونحتها  الحجارة  بتقطيع  العمال  ويقوم 

الشكل  لتأخذ  تقليدية  بطرق  وصقلها 

المطلوب.

وبوسع الشخص الواحد إنتاج 5 أو 6 هاونات 

مع مدقاتها في اليوم.

في  المحلية  األسواق  في  بيعها  إلى  وإضافة 

المنتجات  هذه  تلقى  إندونيسيا،  عموما 

وتايالند  ماليزيا  أسواق  في  إقباال  اليدوية 

وفيتنام.

عثر زوجان بريطانيان عن طريق الصدفة على كنز أثري يعود للقرن الـ18 وتبلغ قيمته أكثر 

من 750 ألف جنيه إسترليني.

الكنز في مطبخهما،  الزوجين عثرا على  إن  البريطانية  »اإلندبندنت«  وقالت صحيفة 

وبيع في مزاد علني بمبلغ 754 ألف جنيه إسترليني )836 ألف دوالر تقريبا(.

واكتشف الزوجان أكثر من 260 قطعة نقدية ذهبية قديمة تحت أرضية 

مخبأة  النقدية  القطع  وكانت  عادية،  إصالح  عملية  خالل  مطبخهما 

داخل جرة صغيرة تحت ألواح األرضية التي تعود للقرن الـ18.

لعائلة  األصل  في  مملوكا  كان  الكنز  أن  الصحيفة  وأوضحت 

فيرنلي مايسترز التي اشتهرت باستيراد وتصدير األخشاب 

في  كأعضاء  أفرادها  بعض  وعمل  والفحم،  الحديد  وخام 

البرلمان في أوائل القرن الـ18.


