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جـسـر جـوي إلى تركيـا

مصرع وإصابة اآلالف وسقوط وتصدع آالف المبانينـقــل 10 آالف مـنـزل مـتنـقـل إلـى المنـاطـق الـمتـضـررة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 

مستشفى ميداني ومساعدات 
إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية

فريق من مجموعة البحث 
واإلنقاذ مجهز بآليات متخصصة

تحديد 
العالقة بين 

المطور والبنك 
والحقوق 
وااللتزامات

مجلس الشورى يقر مشروع القانون في صيغته المعدلة 

تنظيم التطوير العقاري
سجل لقيد المرخص لهم 

بمزاولة أعمال التطوير
سجل آخر لقيد المرخص 

لهم بمزاولة المهنة

القطاع الخاص

»خوارزمية« لتوطين الوظائف
»765« مليونا 

أرباح بنك الدوحة

الدوحة- أنقرة- قنا- أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ 

المفدى، اتصاال هاتفيا  البالد  آل ثاني أمير  تميم بن حمد 

أردوغان  الرئيس رجب طيب  صباح أمس، بأخيه فخامة 

عن  خالله  أعرب  الشقيقة،  التركية  الجمهورية  رئيس 

تعازيه ومواساته لفخامته وللشعب التركي الشقيق في 

ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوبي تركيا، 

ويسكنهم  رحمته  بواسع  يشملهم  أن  وجل  عز  الله  سائال 

فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

دولة قطر  وقوف  االتصال عن  األمير خالل  أعرب سمو  كما 

من  التخفيف  في  الشقيقة  التركية  الجمهورية  بجانب 

التداعيات اإلنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال، متمنيا 

سموه للمصابين الشفاء العاجل.

التواصل  موقع  على  سموه  حساب  عبر  تغريدة  في  وقال 

في  الزلزال  ضحايا  لذوي  »تعازينا  »تويتر«:  االجتماعي 

للمصابين،  العاجل  الشفاء  الله  ونسأل  وسوريا،  تركيا 

ونعبر عن تضامننا مع أهالي المناطق المتضررة، ونؤكد 

الشقيقين،  وسوريا  تركيا  شعبي  مع  قطر  دولة  وقوف 

وتقديم كافة الدعم الالزم للتخفيف من آثار هذا الزلزال«.

الجسر  رحالت  أولى  انطلقت  سموه،  لتوجيهات  وتنفيذا 

الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الجمهورية التركية 

الرحالت  أولى  ويرافق  الزلزال.   كارثة  لمواجهة  الشقيقة 

فريق من مجموعة البحث واإلنقاذ القطرية الدولية التابعة 

متخصصة  بآليات  مجهز  )لخويا(  الداخلي  األمن  لقوة 

بعمليات البحث واإلنقاذ، باإلضافة إلى مستشفى ميداني 

ومساعدات إغاثية.

في  للمساهمة  المتواصلة  القطرية  الجهود  إطار  وفي 

وتركيا،  سوريا  في  الزلزال  كارثة  من  المتضررين  إغاثة 

خصصت دولة قطر 10 آالف منزل متنقل سيتم نقلها إلى 

منطقة  اإلثنين  فجر  زلزال  وضرب  المتضررة.  المناطق 

تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، 

مخلفين  درجة،   7.6 بقوة  ساعات  عدة  بعد  آخر  أعقبه 

خسائر كبيرة في األرواح والممتلكات في البلدين.

صاحب السمو: قطر تقف مع شعبي تركيا وسوريا الشقيقين.. وتقديم كافة الدعم الالزم

بيانات  خوارزمية  أن  العمل،  وزارة  أكدت 

القطاع  في  الوظائف  توطين  برنامج 

وزارة  رؤية  تحقيق  في  تساهم  الخاص، 

والسياسات  الخطط  تطوير  في  العمل 

إلى  الفتة  الوظائف،  توطين  نسب  لزيادة 

أن هذه التقنية جاءت بابتكار من المكتب 

البيانات  على تطوير  تعمل  والتي  الفني، 

توطين  ببرنامج  المرتبطة  واإلحصائيات 

الوظائف.

بلغت كتب        محمد الجعبري  »2022« عام  عن  أرباح  صافي  الدوجة  بنك  حقق 

بن  فهد  الشيخ  سعادة  وقال  قطري،  ريال  مليون   »765«

إن  اإلدارة،  مجلس  رئيس  ثاني،   آل  جبر  بن  محمد 

نقدية  أرباح  لتوزيع  توصية  تقديم  قرر  قد  المجلس 

على المساهمين بواقع »0.075« ريال للسهم الواحد.

صاحب السمو يرعى حفل تخريج أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية اليوم
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بمناسبة انتهاء فترة عمله في البالد

صاحب السمو
يستقبل السفير السويسري

الدوحة- قنا- استقبل حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

المفدى، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم 

بالديوان األميري صباح أمس، سعادة السيد 

للسالم  وذلك  سويسرا،  سفير  دوريغ  ادغار 

في  عمله  فترة  انتهاء  بمناسبة  سموه  على 

لسعادة  المفدى،  األمير  سمو  وتمنى  البالد. 

سيعهد  فيما  التوفيق  السويسري،  السفير 

وللعالقات  المستقبل،  في  مهام  من  إليه 

من  واالزدهار.  التقدم  من  مزيدا  البلدين  بين 

شكره  عن  السفير  سعادة  أعرب  جانبه، 

وللمسؤولين  المفدى،  األمير  لسمو  وتقديره 

في  أسهم  تعاون  من  لقيه  ما  على  الدولة،  في 

نجاح عمله بالبالد.

صاحب السمو يرعى حفل تخريج أكاديمية 
محمـد بـن غـانــم الغانــم البحــريـة.. اليـوم

صاحب  حضرة  يتفضل  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

برعايته  فيشمل  المفدى،  البالد  أمير 

من  األولى  الدفعة  تخريج  حفل  الكريمة 

محمد  بأكاديمية  المرشحين  الطلبة 

اليوم  صباح  البحرية،  الغانم  غانم  بن 

في  األكاديمية  بمقر  وذلك  -الثالثاء، 

الشمال. منطقة 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها

صاحب السمو يهنئ الحاكمة العامة لنيوزيلندا
صاحب  حضرة  بعث  -قنا-  الدوحة 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

الحاكمة  كيرو  سيندي  السيدة  فخامة 

ذكرى  بمناسبة  لنيوزيلندا،  العامة 

اليوم الوطني لبالدها.

نائب األمير يهنئ 

الحاكمة العامة لنيوزيلندا
الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني 

نائب األمير، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة سيندي كيرو 

الحاكمة العامة لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 

لبالدها.

رئيس الوزراء يهنئ 

نظيره النيوزيلندي
الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن 

عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

برقية تهنئة إلى دولة السيد كريس هيبكنز رئيس وزراء 

نيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

استعراض االستعدادات المتعلقة باجتماع الدورة األربعين

رئيس الوزراء يستقبل األمين العام 
لمجلــس وزراء الــداخــلــيــــة الـعــــرب

بن  خالد  الشيخ  معالي  استقبل  -قنا-  الدوحة 

مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

الدكتور  سعادة  أمس،  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

محمد بن علي كومان األمين العام لمجلس وزراء 

الداخلية العرب، بمناسبة زيارته للبالد.

آخر االستعدادات  المقابلة استعراض   وتم خالل 

لمجلس  األربعين  الدورة  باجتماع  المتعلقة 

بالجمهورية  ستعقد  التي  العرب،  الداخلية  وزراء 

حيث  القادم،  مارس  في  الشقيقة  التونسية 

أطلع سعادة األمين العام لمجلس وزراء الداخلية 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  العرب، 

على  المدرجة  الموضوعات  أبرز  على  الداخلية 

جدول أعمال االجتماع. 

ذات  الموضوعات  من  عدد  تناول  جرى  كما   

االهتمام المشترك.

المريخي يتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد سفيري بنغالديش والفلبين

السيد  سعادة  تسّلم  قنا-  الدوحة- 

سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة 

من  نسخة  أمس،  الخارجية،  للشؤون 

أوراق اعتماد سعادة السيد محمد نظر 

بنغالديش  جمهورية  سفير  اإلسالم، 

ليليبيث  السيدة  وسعادة  الشعبية، 

فيالسكو بونو سفيرة جمهورية الفلبين 

لدى الدولة.

للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وتمنى 

الخارجية، للسفيرين التوفيق والنجاح 

في أداء مهامهما، مؤكًدا لهما تقديم كل 

بين  الثنائية  بالعالقات  لالرتقاء  الدعم 

في  أوثق  تعاون  إلى  وبلديهما  قطر  دولة 

مختلف المجاالت.

مع جمهورية 
فنلندا

صندوق التنمية 
يستعرض سبل 
تعزيز التعاون

الدوحة- قنا- اجتمع 

سعادة السيد خليفة 

بن جاسم الكواري 

مدير عام صندوق 

قطر للتنمية، مع 

سعادة السيد فيللي 

سكيناري، وزير 

التعاون التنموي 

والتجارة الخارجية 

في جمهورية فنلندا.

 جرى خالل االجتماع 

استعراض سبل 

تعزيز مجاالت 

التعاون الثنائي في 

القطاعين التنموي 

واإلنساني.

بمناسبة انتهاء فترة عمله

وزير الدولة للشؤون الخارجية يودع سفير النيجر

سعد  بن  سلطان  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

مع  أمس،  الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير  المريخي 

جمهورية  سفير  حسن،  بوبكر  مبارك  السيد  سعادة 

النيجر لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

بالشكر  الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وتوجه 

العالقات  وتعزيز  دعم  في  جهوده  على  السفير،  لسعادة 

عمله  مهام  في  والنجاح  التوفيق  له  وتمنى  الثنائية، 

الجديد.

برنامج شات »جي بي تي« نموذج.. د. تشاوال:

الذكاء االصطناعي وصل لمراحل متطورة
األبحاث في  الدكتور سانجاي تشاوال، مدير  قال 

لبحوث  قطر  معهد  في  البيانات  تحليالت  قسم 

خليفة،  بن  حمد  لجامعة  التابع  الحوسبة، 

المحادثة  روبوتات  »تملك  قطر:  مؤسسة  عضو 

تسميتها  يمكن  ما  )أو  بي  تي  جي  شات  مثل 

 - مسبًقا  المدربة  التوليدية  المحوالت  تقنية 

المعرفة  من  االصطناعي(  الذكاء  أنواع  من  نوع 

أكثر مما تملك من الذكاء، على األقل إلى اآلن«.

هذه،  المحادثة  روبوتات  عمل  كيفية  ولشرح 

مدعومة  برامج  »إنها  سانجاي:  الدكتور  يقول 

حوسبة  تقنيات  جانب  إلى  البيانات  من  بالكثير 

بطريقة  مًعا  الكلمات  سلسلة  بكيفية  للتنبؤ 

معارف  تمتلك  برامج  أنها  عن  وعدا  معنى.  ذات 

الكلمات  فهم  على  قادرة  أيًضا  فهي  موسوعية، 

على  قدرتها  سبب  هو  وهذا  سياقها،  ضمن 

معها  تظن  درجة  إلى  طبيعية  تبدو  بلغة  الرد 

المطاف،  نهاية  في  ولكن  بشًرا.  تخاطب  أنك 

هو  أساسي  بشكل  البرامج  هذه  تفعله  ما  كل 

وهي  بالفعل.  الموجودة  المعلومات  جمع  إعادة 

األمر بالتفكير  ليست ماهرة عموًما عندما يتعلق 

النقدي«. والتفكير  االستنتاجي 
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صباح  الشرطة،  أكاديمية  نظمت 

بمعهد  المسرح  قاعة  في  أمس، 

تثقيفية  دينية  محاضرة  الشرطة، 

في  الله  على  التعرف  أهمية  حول 

وتأهيلها  وتزكيتها  النفوس  تهذيب 

الموافق  الوجه  على  األعمال  ألداء 

الداعية  المحاضرة  ألقى  للشرع، 

الخميس  عثمان  الشيخ  الكويتي 

إدارات  منتسبي  من  عدد  بحضور 

وزارة الداخلية.

من  عددا  المحاضرة  تناولت 

الموضوعات الدينية التي تترك أثرا 

تطرقت  كما  البشرية،  النفس  في 

وشرف  بربه  اإلنسان  عالقة  إلى 

وتحقيق  التقوى  وأهمية  عبادته، 

وأداء  اإلنسان،  حياة  في  العدالة 

في  والوظيفية  الدينية  الواجبات 

الوقت المناسب.

التوبة  ضرورة  على  المحاضر  وحث 

من  المغفرة  وطلب  الذنوب  من 

الحميدة،  باألخالق  والتحلي  الله، 

في  التواضع  أهمية  على  أكد  كما 

المحاضرة  وتأتي  المسلم.  حياة 

تأهيل  على  الوزارة  حرص  إطار  في 

منتسبيها ورفع الوعي لديهم بالقيم 

تساعدهم  التي  الدينية  والمفاهيم 

في حياتهم العلمية والعملية.

محاضرة تثقيفية بأكاديمية الشرطة
ألقاها الداعية الكويتي عثمان الخميس

يعقد في الرياض

قطر تشارك في المؤتمر 
التقني الدولي »ليب 23«

قطر  دولة  تشارك  قنا-  الرياض- 

-ممثلة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

النسخة  فعاليات  في  المعلومات- 

الدولي  التقني  المؤتمر  من  الثانية 

»ليب 23«، الذي تنظمه وزارة االتصاالت 

السعودية  المعلومات  وتقنية 

بالرياض، من السادس وحتى التاسع 

»نحو  عنوان  تحت  الجاري،  فبراير  من 

آفاق جديدة«.

المؤتمر  في  قطر  دولة  وفد  يترأس   

سعادة السيد محمد بن علي المناعي 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

 900 من  أكثر  المؤتمر  في  ويشارك 

مجال  في  ومحلية  عالمية  شركة 

من  وأكثر  المعلومات،  تكنولوجيا 

عالمية  ناشئة  تقنية  شركة   400
ومحلية، باإلضافة إلى عدد من الخبراء 

والشركات  والمبتكرين  والموهوبين 

التقنية  مجاالت  في  عالميا  الرائدة 

هذا  نسخة  في  تشارك  كما  واالبتكار. 

التابعة  الرقمية  األعمال  حاضنة  العام 

لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

بهدف  ناشئة  شركات   10 خالل  من 

والنمو  االنتشار  فرص  على  التعرف 

إقليميا وعالميا، واالنفتاح على مزيد من 

األسواق في الداخل والخارج.

وزارة البلدية:

تدشين خدمة جديدة 
ون

ُ
ك بتطبيق ع

اَّ
للمل

في  البلدية  وزارة  لجهود  استكماال 

ك،  للُمالاَّ المقدمة  الخدمات  تطوير 

مجمع  بإدارتي  ممثلة  الوزارة  نت  دشاَّ

خدمة  المعلومات  ونظم  البناء  رخص 

من  ك  الُمالاَّ ن  تمكِّ والتي  »المرفقات« 

طلب  مرفقات  من  نسخة  تحميل 

المعتمد  اإللكتروني  البناء  رخصة 

على  والحصول  عون  تطبيق  خالل  من 

نسخة من إيصال رخصة البناء.

 - 1 الخدمة:   وخطوات الحصول على 

الطلبات  متابعة  شاشة  إلى  الدخول 

الخدمات«  »كافة  على  النقر  خالل  من 

إلى  النزول   -  2 عون.  تطبيق  في 

على  والنقر  البناء«  رخص  »خدمات 

»متابعة طلبات رخص البناء«. 3 - يتم 

عرض جميع طلبات الرخص المقدمة 

يجب  المرفقات،  لعرض   -  4 للمالك. 

النقر على زر »المرفقات«.

لباحثين بمعهد قطر للطب الحيوي

دراسة جديدة حول البصمة الجزيئية لألورام

البحوث  مركز  في  باحثون  نشر 

التطبيقية للسرطان والمناعة، التابع 

الحيوي  الطب  لبحوث  قطر  لمعهد 

مؤخرًا،  خليفة،  بن  حمد  بجامعة 

دراسة جديدة حول األهمية السريرية 

على  تعتمد  التي  الجزيئية  للبصمة 

أخذ عينة من الورم الذي يمكنه التنبؤ 

الذين  للمرضى  الطبية  بالنتائج 

أنواع مختلفة من مرض   7 يعانون من 

المخ  أمراض  بينها  من  السرطان، 

والثدي والكلى، والجلد، والرحم، وعنق 

الرحم، وسرطان الرأس، والرقبة.

في  نشرت  التي  الدراسة  وأجريت 

مجلة الطب االنتقالي المرموقة، والتي 

أشرفت عليها الدكتورة جولي ديكوك، 

التطبيقية  البحوث  مركز  في  العاِلمة 

للسرطان والمناعة، واألستاذ المساعد 

والحيوية،  الصحية  العلوم  كلية  في 

بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع 

باحثين من سدرة للطب، ومعهد قطر 

لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن 

حمد  مؤسسة  من  وباحثين  خليفة، 

الطبية، حيث سّلطت الدراسة الضوء 

الجينومي  التخطيط  معدالت  على 

بالحمض  يسمى  ما  وهو  للبشر، 

الحمض  أو  المهمل،  الريبي  النووي 

ال  الذي  المشفر  غير  الريبي  النووي 

يؤدي إلى إنتاج بروتينات وظيفية.

حول  متعمق  تحليل  وباستخدام 

التعبير الجيني لألورام، حدد الباحثون 

البصمة   - الجزيئات  من  مجموعة 

التمييز  في  تساعد  أن  يمكن  التي   –
فرص  لديهم  الذين  المرضى  بين 

الذين يعانون  أولئك  حياة أفضل، من 

على  وتعليقًا  سيئ.  مرضي  مسار  من 

ديكوك:  الدكتورة  تقول  الدراسة،  هذه 

يسلط هذا البحث الضوء على موضوع 

السرطان،  أبحاث  في  نسبيًا  حديث 

الساخنة  األورام  تعريف  إن  حيث 

الخاليا  تسلل  لمدى  وفقًا  والباردة 

أن  يمكن  وتنشيطها،  للورم  المناعية 

وأساليب  خطط  توجيه  في  يساعد 

عالج السرطان بالنسبة للطب الدقيق، 

وذلك باستخدام نهج متعدد الخطوات، 

ومزيج من تحليل المعلومات الحيوية 

األحياء  علم  وسائل  استخدام  مع 

بتصنيف  قمنا  حيث  الحاسوبية، 

األورام في 18 نوعًا مختلفًا من السرطان 

إلى مجموعات فرعية ساخنة وباردة.

الدوحة          $

رئيس الوزراء الطاجيكي يستقبل وزير العمل

قطر وطاجيكستان تستعرضان التعاون

دوشنبه- قنا- استقبل دولة السيد 

قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية 

طاجيكستان، أمس، سعادة الدكتور 

علي بن صميخ المري وزير العمل، 

الذي يزور دوشنبه حاليا. 

جرى خالل المقابلة استعراض عالقات 

التعاون الثنائي في مجال العمل، 

وسبل تطويرها، إلى جانب التأكيد 

على التنسيق المشترك والمتواصل 

في مجاالت العمالة.

كما التقى سعادة الدكتور علي بن 

صميخ المري، وزير العمل، أمس، 

مع سعادة السيدة جولناره حسن 

زاده، وزير العمل والهجرة وتشغيل 

السكان بجمهورية طاجيكسان، 

بالعاصمة الطاجيكية دوشنبة. جاء 

اللقاء ضمن متابعة تنفيذ االتفاقية 

الموقعة بين البلدين في قطاع العمل، 

ومناقشة أوجه التعاون المشترك 

في الموضوعات ذات الصلة بالعمل، 

والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

التأكيد على التنسيق المشترك والمتواصل في مجاالت العمالة

تقديم كافة الدعم الالزم للتخفيف من آثار الزلزال.. صاحب السمو:

قطر تقف مع شعبي تركيا وسوريا
الدوحة- قنا- أكد حضرة صاحب السمو الشيخ 

وقوف  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

الشقيقين،  وسوريا  تركيا  شعبي  مع  قطر  دولة 

آثار  من  للتخفيف  الالزم  الدعم  كافة  وتقديم 

الزلزال. 

سموه  حساب  عبر  تغريدة  في  األمير،  سمو  وقال 

»تعازينا  )تويتر(:  االجتماعي  التواصل  موقع  على 

لذوي ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، ونسأل الله 

تضامننا  عن  ونعبر  للمصابين،  العاجل  الشفاء 

دولة  وقوف  ونؤكد  المتضررة،  المناطق  أهالي  مع 

قطر مع شعبي تركيا وسوريا الشقيقين، وتقديم 

كافة الدعم الالزم للتخفيف من آثار هذا الزلزال«.

تعازينا لذوي الضحايا ونسأل 
الله الشفاء العاجل للمصابين
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مجلس الشورى يقر مشروعا بتعديل القانون

تنظيم التطوير العقاري

أمس،  الشورى،  مجلس  عقد  قنا-  الدوحة- 

»تميم  قاعة  في  العادية،  األسبوعية  جلسته 

بن حمد«، برئاسة سعادة السيد حسن بن 

عبدالله الغانم رئيس المجلس.

مشروع  المجلس  أقر  الجلسة،  وخالل   

رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون 

العقاري،  التطوير  بتنظيم   2014 لسنة   )6(

استعراض  بعد  وذلك  المعدلة،  صيغته  في 

والتشريعية  القانونية  الشؤون  لجنة  تقرير 

حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل 

أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

القانون  مشروع  في  التعديالت  أبرز  وشملت 

للمصطلحات  التعاريف  من  عددًا  المذكور، 

نص  كما  المشروع،  في  الواردة  والعبارات 

بقيد  خاص  سجل  إنشاء  على  المشروع 

التطوير  أعمال  بمزاولة  لهم  المرخص 

لهم  المرخص  لقيد  آخر  وسجل  العقاري، 

بمزاولة المهنة.

االلتزامات  لتحديد  كذلك  التعديالت  وجاءت 

نظم  فيما  العقاري،  المطور  على  الواجبة 

بحيث  والبنك  المطور  بين  العالقة  المشروع 

نص على فتح حساب باالتفاق بينهما يحدد 

وما  منهما،  كل  والتزامات  حقوق  بمقتضاه 

يجب أن يتضمنه االتفاق.

بتقديم  المطور  إلزام  التعديالت،  وتضّمنت   

بيان حسابي بالمبالغ التي قام بصرفها على 

المشروع، ومنح موظفي الهيئة العامة لتنظيم 

القضائية،  الضبطية  صفة  العقاري  القطاع 

ُيعهد  بالهيئة،  التراخيص«  »لجنة  وإنشاء 

التطوير  تراخيص  إصدار  اختصاص  إليها 

وتراخيص  المطورين  وتراخيص  العقاري 

الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة 

العقارات محل التطوير.

بتعديل  قانون  مشروع  المجلس  أقر  كما   

 2006 لسنة   )24( رقم  القانون  أحكام  بعض 

ومحسنات  األسمدة  )نظام(  قانون  بإصدار 

لدول  التعاون  مجلس  بدول  الزراعية  التربة 

من  للمجلس  والمحال  العربية،  الخليج 

استعراض  بعد  وذلك  الموقرة،  الحكومة 

تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حوله.

طلب  على  المجلس  وافق  آخر،  جانب  من 

الثقافية  الشؤون  لجنة  أعمال  تمديد 

الوثائق  قانون بشأن  واإلعالم لدراسة مشروع 

والمحفوظات.

السيد  سعادة  أطلع  الجلسة،  ختام  وفي 

مجلس  رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن 

على  األعضاء،  السعادة  أصحاب  الشورى، 

المجلس،  أعضاء  أحد  من  المقدم  االقتراح 

المبادرة  الشورى  مجلس  بتولي  والمتعلق 

»تجريم  عنوان  تحت  طارئ  بند  إدراج  بطلب 

الشعوب،  بين  الكراهية  ونشر  األديان  ازدراء 

والتسامح  التعايش  قيم  تعزيز  إلى  والدعوة 

أعمال  جدول  على  الدوليين«،  واألمن  والسالم 

البرلماني  لالتحاد   146 الـ  العامة  الجمعية 

الدولي التي ستعقد في مارس المقبل.

تحديد االلتزامات الواجبة على المطور العقاريإنشاء سجل خاص بقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة
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�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

اأنه وفقًا ألأحكام القانون رقم )٢٩( ل�شنة ٢٠٠٦ ب�شاأن مراقبة املباين

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

مالك العقار                              :

رقم القرار                                :

الرقم امل�شاحي                          :

املنطق��ة                            :

ال�شارع                           :

املبنى                           :

م�شم��ون الق��رار                      :
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�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

اأنه وفقًا ألأحكام القانون رقم )٢٩( ل�شنة ٢٠٠٦ ب�شاأن مراقبة املباين

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

مالك العقار                              :

رقم القرار                                :

الرقم امل�شاحي                          :

املنطق��ة                            :

ال�شارع                           :

املبنى                           :

م�شم��ون الق��رار                      :

البلدي��ة املخت�ش��ة                :
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2204
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�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

اأنه وفقًا ألأحكام القانون رقم )٢٩( ل�شنة ٢٠٠٦ ب�شاأن مراقبة املباين

فقد اأ�شدرت جلنة ال�شيانة والهدم القرارات التالية

مالك العقار                              :

رقم القرار                                :

الرقم امل�شاحي                          :

املنطق��ة                            :

ال�شارع                           :

املبنى                           :

م�شم��ون الق��رار                      :

البلدي��ة املخت�ش��ة                :

سارة سعود محمد الحوطي

2202

***

34

803
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استعراض العالقات الثنائية بين البلدين

السليطي يجتمع مع وزير 
الطيران المدني الهندي

نيودلهي- قنا- اجتمع سعادة السيد جاسم 

بن سيف السليطي وزير المواصالت، أمس، 

مع سعادة السيد جيوتيراديتيا سينديا وزير 

الطيران المدني بجمهورية الهند.

العالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى   

مجاالت  في  البلدين  تجمع  التي  الثنائية 

النقل  أنشطة  ومختلف  المدني  الطيران 

بتطويرها  الكفيلة  السبل  ومناقشة  الجوي، 

وفتح آفاق أوسع من التعاون.

محمد  بن  علي  السيد  االجتماع  حضر   

البادي القائم باألعمال بسفارة دولة قطر لدى 

جمهورية الهند.

في غامبيا وسيراليون بقيمة »13« مليون دوالر

صندوق التنمية يدعم توسعة قطاع الدواجن

الدوحة- قنا- وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية 

مع  سنوات،   5 ومدتها  دوالر،  مليون   13 بقيمة 

توسعة  بهدف  العالمية  الدواجن  مؤسسة 

الدواجن  تكاثر  بـ»مبادرة  المعروفة  مبادرتها 

اإلفريقية«، لتشمل غامبيا وسيراليون.

الدواجن  إنتاج  من  الجديدة  الشراكة  وسترفع 

مقارنة  بالمائة   200 إلى  تصل  بنسبة 

 100 من  ألكثر  األصيلة  المحلية  بالسالالت 

زيادة  إلى  يؤدي  ما  المنتجين،  صغار  من  ألف 

ضخمة في دخل األسر وتغذيتهم. 

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد خليفة بن 

جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية: 

العالمية  الدواجن  الشراكة مع مؤسسة  »تعد 

الدواجن  تكاثر  كمبادرة  برامجها،  ودعم 

األمن  قطاع  في  نوعية  نقلة  بمثابة  اإلفريقية، 

الغذائي، ألن أنظمة إنتاج الدواجن لن تقتصر 

ستلعب  بل  بالموارد،  الفقيرة  المناطق  على 

المعيشة  ضروريات  توفير  في  محوريا  دورا 

بالدخل  األسر  وتزويد  المهمشة،  للفئات 

ومصادر الطعام المفيدة غذائيا«.

تستثمر  سوف  البرامج  هذه  أن  إلى  وأشار 

وقطاع  المناخ  تغير  في  مباشر  غير  بشكل 

ضعفا  األكثر  المجتمع  أفراد  وتمكين  الصحة 

كالنساء. 

لجهود  استمرار  هي  االتفاقية  أن  وأضاف 

والمناخ،  الغذائي  األمن  دعم  في  الصندوق 

مع  نمو  مبادرة  الماضي  العام  أطلق  حيث 

لالستثمار  جيتس،  وميليندا  بيل  مؤسسة 

المناخ  المتكيفة مع  الزراعة  أدوات وتقنيات  في 

التي توفر  لبناء أنظمة غذائية مرنة، واألسواق 

لصغار  االقتصادية  والفرص  والدخل  التغذية 

المنتجين في المجتمعات اإلفريقية.

من جانبه، لفت السيد راندال إنيس، الرئيس 

إلى  العالمية،  الدواجن  لمؤسسة  التنفيذي 

اإلفريقية،  الدواجن  تكاثر  مبادرة  نموذج  أن 

الدواجن  قطاع  لتحول  مستدامة  آلية  يمثل 

مع  الشراكة  أن  وأوضح  الريفية..  المناطق  في 

قوية  أسواق  تطوير  على  ستعمل  الصندوق 

سلسلة  في  المصلحة  أصحاب  جميع  تفيد 

القيمة، خاصة المجتمعات الريفية، وستؤدي 

لفترة  ستستمر  األجل،  طويلة  تأثيرات  إلى 

طويلة بعد مشاركتنا.

شاركت  العالمية  الدواجن  مؤسسة  أن  يذكر 

تكاثر  مبادرة  وتنفيذ  تطوير  في   ،2017 منذ 

توزيع  دعم  في  ونجحت  اإلفريقية،  الدواجن 

واحد،  يوم  بعمر  كتكوت  ألف  و500  مليونا   97
تفريخ  وحدة  ألف   13 من  أكثر  وتسجيل 

مليونين  من  يقرب  ما  إلى  والوصول  جديدة، 

نيجيريا،  في  المنتجين  صغار  من  ألف  و400 

وتنزانيا، وزيمبابوي. 

وتعمل المبادرة مع شركاء من القطاع الخاص 

الريفية  المناطق  في  النامية  األسواق  لتحفيز 

حيث  إليها،  الوصول  يصعب  التي  النائية، 

يتعذر تحقيق مدخالت عالية الجودة. 

الكواري: تمكين أفراد المجتمع األكثر ضعفا كالنساء
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سفير الجمهورية التركية.. د.مصطفى كوكصو:

نقدر الموقف القطري

كوكصو  مصطفى  الدكتور  سعادة  قال 

الدوحة  لدى  التركية  الجمهورية  سفير 

دولة  موقف  امتنان  بكل  تقدر  بالده  إن 

الذي  الزلزال  ضحايا  مع  المتضامن  قطر 

ضرب جنوب تركيا فجر أمس وذلك منذ 

الساعات األولى للكارثة. 

تصريحات  خالل  التركي  السفير  وأشار 

حضرة  أجراه  الذي  االتصال  إلى  صحفية 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

ثاني أمير البالد المفدى مع فخامة الرئيس 

الجمهورية  رئيس  أردوغان  طيب  رجب 

عن  خالله  سموه  أعرب  والذي  التركية 

الجمهورية  بجانب  قطر  دولة  وقوف 

التداعيات  من  التخفيف  في  التركية 

الزلزال،  خلفها  التي  الخطيرة  اإلنسانية 

متمنًيا للمصابين الشفاء العاجل. 

االستجابة  كوكصو  السفير  وثمن   

واإلنقاذ  البحث  لمجموعة  السريعة 

إرسال  عبر  )لخويا(  الدولية  القطرية 

فرقها للوقوف بجانب فرق اإلغاثة التركية 

بالميدان. 

تسييرها  القطرية  للخطوط  نقدر  وقال: 

التركية  أضنة  لمدينة  إضافية  طائرة 

القريبة من منطقة الزلزال، ُتقل مواطنينا 

على  لالطمئنان  السفر  في  الراغبين 

ذويهم. 

القطري  األحمر  الهالل  من  كال  ونشكر 

وقطر الخيرية على حملتهما اإلغاثية التي 

أطلقاها لدعم ضحايا الزلزال.

والتقدير  الشكر  بخالص  نتقدم  وكذلك 

وسفراء  القطريين  المسؤولين  لكافة 

الدول الشقيقة لدى دولة قطر على رسائل 

التعزية والتضامن سواء. 

امتنانه  عن  التركي  السفير  وعبر 

على  قطر  في  والمقيمين  للمواطنين 

رسائلهم وعواطفهم الكريمة تجاه ضحايا 

الزلزال، ومشاطرتهم إلخوانهم األتراك هذا 

المصاب الجلل. 

بكل  نتابع  التركي:  السفير  وأضاف 

ضرب  الذي  المدمر  الزلزال  تداعيات  حزن 

مركزه  وكان  أمس،  فجر  تركيا  جنوبي 

واليات   9 إلى  وامتد  مرعش  كهرمان  والية 

شانلي  كيليس،  أديمان،  أهمها:  أخرى 

غازي  عثمانية،  أضنة،  دياربكر،  أورفه، 

عنتاب، مالطية، وهاتاي. 

عنه  ونتج  درجة   7.7 قوته  بلغت  فيما   

عدد  بلغ  بينما  قتيال،   1541 مصرع 

المصابين أكثر من 9 آالف و700 مصاب، 

وذلك حتى كتابة هذه السطور، حيث ال 

يزال عدد الضحايا والخسائر في ارتفاع 

مستمر.

في  كبيرة  خسائر  في  الزلزال  وتسبب 

تركيا  من  كل  في  والممتلكات  األرواح 

3471 مبنى في  أدى النهيار  وسوريا، وقد 

تركيا.

اإلنذار  حالة  التركية  السلطات  ورفعت 

إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب 

إدارة  حذرت  بينما  الدولية،  المساعدة 

الطوارئ من وجود نشاط زلزالي خطير 

االرتدادية  الهزات  أن  ومن  المنطقة،  في 

ستستمر بقوة تصل إلى 6.7 درجة.

أصدرتها  التي  االحصائيات  آلخر  وطبقًا 

التركية  والطوارئ  الكوارث  إدارة  هيئة 

42 هزة ارتدادية  »آفاد«، فقد تبع الزلزال 

على  درجة   6.6 أقصاها  شدة  بلغت 

مقياس ريختر.

عناصر  من  آالف   9 نحو  يواصل  فيما 

الضحايا،  إلنقاذ  عملهم  واإلنقاذ  البحث 

وتتوافد فرق إغاثية للمناطق المنكوبة.

{ السفير د.مصطفى كوكصو

نثمن االستجابة السريعة لمجموعة البحث واإلنقاذ لصالح ضحايا الزلزال

نشكر الجهات القطرية اإلغاثية والمتضامنين معنا من المواطنين والمقيمين

$ الدوحة

للمتضررين من الزلزال في تركيا والشمال السوري

»الهالل« يطلق إغاثة عاجلة

 يتابع الهالل األحمر القطري 

تطورات  بلحظة  لحظة 

الزلزال العنيف الذي ضرب 

والشمال  تركيا  جنوب 

فجر  مجاورة  ودوال  السوري 

على  درجة   7.8 بقوة  أمس 

تبعته  ريختر،  مقياس 

بقوة  ارتدادية  هزات   6
مقياس  على  درجات   6

 676 إلى  أدى  مما  ريختر، 

مصابًا  و1,192  وفاة  حالة 

في  متضرر  مبنى  و4,000 

بلغ  فيما  السوري،  الشمال 

جنوب  في  األضرار  حجم 

وفاة  حالة   912 تركيا 

و5,385 مصابًا، وفقًا ألحدث 

البيانات الواردة من الميدان 

بتوقيت 01:00 ظهرًا.

عاجلة  استجابة  وفي 

الهالل  بادر  الزلزال،  لكارثة 

تفعيل  إلى  القطري  األحمر 

مقره  في  العمليات  غرفة 

بالدوحة،  الرئيسي 

مستجدات  ومتابعة 

السوري  الداخل  في  الوضع 

في  التمثيلية  بعثته  عبر 

تركيا، كما خصص 4,800 

مخزونه  من  غذائية  سلة 

لتوزيعها  البعثة  لدى 

األسر  على  عاجل  بشكل 

الشمال  في  المتضررة 

إطالق  دراسة  مع  السوري، 

لتوفير  طارئة  إغاثة  حملة 

المساعدات  من  المزيد 

ويركز  واسع.  نطاق  على 

القطري  األحمر  الهالل 

االحتياجات  توفير  على 

الضرورية في هذه المرحلة، 

الغذائية  المواد  وباألخص 

الخيم  مثل  الغذائية،  وغير 

والعوازل  والبطانيات 

النظافة  وحزم  البالستيكية 

الشخصية.

قال  للوضع،  وصفه  وفي 

عبدالله  مازن  السيد 

الهالل  بعثة  رئيس  سلوم، 

تركيا:  في  القطري  األحمر 

كبيرة،  كارثة  أمام  »نحن 

الوصف.  تفوق  واألضرار 

عاشها  الرعب  من  لحظات 

المتضررة.  المناطق  سكان 

كليًا  تضررت  المباني  آالف 

جانبه،  ومن  جزئيًا«.  أو 

محمد  فيصل  السيد  قال 

التنفيذي  المدير  العمادي، 

القطري:  األحمر  للهالل 

متابعة  على  حاليًا  »نعكف 

الزلزال  وأضرار  نتائج 

مع  والتواصل  كثب،  عن 

اإلنسانية  المنظمات 

مستجدات  بشأن  األخرى 

األوضاع«.

األحمر  الهالل  ويمتلك 

مخزونًا  بالفعل  القطري 

المواد  من  احتياطيًا 

للشحن،  الجاهزة  اإلغاثية 

 2,250 من:  تتكون  وهي 

 2,750 ثقيلة،  بطانية 

 1,000 خفيفة،  بطانية 

المياه،  ونقل  لتخزين  وعاء 

 2,000 ناموسية،   3,000
)طربال(،  بالستيكي  عازل 

تحتوي  إيواء  حزمة   500
على معدات وأدوات لصيانة 

بشكل  المتضررة  المنازل 

نظافة  حزمة   1,360 مؤقت، 

عائلية.

حجم  إلى  وبالنظر 

المناطق  وطبيعة  الكارثة 

في  وخاصًة  المتضررة، 

حيث  السوري  الشمال 

من  اآلالف  مئات  يعيش 

إلى  الحاجة  فإن  النازحين، 

من  أكبر  والمساعدة  الدعم 

لذا  حاليًا،  المتاحة  الموارد 

القطري  األحمر  الهالل  فإن 

القطري  المجتمع  يدعو 

إلى  وأفراده  بمؤسساته 

عاجل،  نحو  على  التحرك 

وتلبية النداء من أجل إغاثة 

من  المتضررين  األشقاء 

الزلزال.

تفعيل 
غرفة 

العمليات 
ومتابعة 

المستجدات

$ الدوحة
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األول بعد بطولة كأس العالم »2022«.. ويقدمها مواطنون عبر $ :

مقترحات ليوم 
ريـاضـي مختـلــف

يمنـــح إرث المــونديــــال طابـــع االســـتدامة

ضرورة إقامة فعاليات في ساحات البطولة

نعيــد لذاكــرة الجمـــاهير تمـيمــة »لعـيب«

مطلـوب زخــم إعـــالمي للحــدث هــذا العام

باليوم  عام  كل  قطر  في  نحتفل  فبراير  شهر  من  الثاني  الثالثاء  يوم 

أهميتها  على  اثنان  يختلف  ال  مبادرة  من  انطالقا  للدولة  الرياضي 

2011، ونص على أن تتولى الوزارات  بناء على قرار أميري صدر عام 

والجهات  العامة،  والمؤسسات  والهيئات  األخرى  الحكومية  واألجهزة 

في  العاملة  الجهات  وكافة  لها،  التابعة  والكيانات  والمؤسسات 

رياضية  فعاليات  تنظيم  الخاص،  القطاع  ذلك  في  بما  الدولة 

وحركية في اليوم الرياضي للدولة، وتجاوبا مع هذا القرار فقد كان 

.2012 أول يوم رياضي للدولة عام 

تحتفل  والخاصة  العامة  بمؤسساتها  والدولة  الحين  ذلك  ومنذ 

له تميز عن  العام سيكون  الرياضي هذا  اليوم  المناسبة، لكن  بهذه 

السنوات السابقة، ألنه يأتي بعد النجاح الباهر الذي حققته الدولة 

المقترحات  بعض  مواطنون  يقدم  وهنا   ،2022 مونديال  تنظيم  في 

العام  هذا  الرياضي  اليوم  فعاليات  على  تضفي  أن  الممكن  من  التي 

كأس  ساحات  في  الفعاليات  إقامة  أهمية  منها  والتي  التميز  طابع 

االستدامة،  طابع  المونديال  إرث  يمنح  الحدث  إن  حيث  العالم، 

ذاكرة جماهير  إلى  البطولة »لعيب«  إعادة تميمة  فضال عن ضرورة 

لليوم  كبير  إعالمي  زخم  هناك  يكون  بأن  طالبوا  كما  العالم، 

العام. الرياضي هذا 

آمنة العبيدلي كتبت

عبدالعزيز عمر:

نثبت للعالم أننا 
محبون للرياضة

 قال السيد عبدالعزيز عمر: 

في اليوم الرياضي نستلهم روح 

النجاح المتميز الذي حققته 

الدولة في تنظيم المونديال، 

ونثبت للعالم كله أن الشعب 

القطري كله شعب رياضي 

يمارس الرياضة ويحتفي 

بها ويجعل لها أهمية، 

سواء كانوا قطريين أو غير 

قطريين ممن يعيشون على 

أرض قطر، للتأكيد على 

أن الرياضة كالتعليم حق 

للجميع وليست وقفا على 

فئة المحترفين، والطريقة 

التي تحتفل بها قطر في اليوم 

الرياضي تجعل من قطر منارة 

رياضية وتشكل فرصة غير 

تقليدية للتقريب بين فئات 

المجتمع من خالل التجمعات 

واللقاءات المختلفة التي 

تعتمد على المبادئ اإليجابية 

مثل التمكين لروح الفريق 

الواحد واالندماج والمشاركة 

من أجل اللياقة البدنية 

والصحية.

 الرياضة لم تعد ترفا ولكنها 

أصبحت ضرورة تحافظ 

على الصحة وتمنح الجسم 

الرشاقة واألناقة، وتعطي من 

يمارسها منظرا بهيا، ولذلك 

ننظر عليها على أنها كالماء 

والهواء ال نتخلى عنها في أي 

يوم، فاليوم الرياضي يمنح 

جرعة تنشيطية لممارسة 

الرياضة طوال العام وليس 

يوم الثالثاء الثاني من فبراير 

فقط.

حسن حمود:

مبادرات بالدنا 
غيـر تقـليـدية

 قال الكاتب حسن حمود: 

مما ال شك فيه أن االحتفال 

سيتخذ طابعا أهم هذا العام 

بعد أن عرف العالم كله أن 

دولة قطر دولة رياضية بامتياز 

وشعبها بالكامل يهوى الرياضة 

ويمارسها، وقد تبين ذلك من 

خالل النجاح الكبير لتنظيم 

المونديال وشهد به وشهده 

أكثر من أربعة مليارات نسمة 

من سكان العالم، وبالتالي 

نريد أن نعطي االحتفال باليوم 

الرياضي هذا العام زخما 

إعالميا حتى نذكر العالم بما 

حققناه من إنجاز ونجاح في 

استضافة البطولة.

 وأضاف قائال: دولتنا الحبيبة 

صاحبة مبادرات غير تقليدية، 

تأبى الجمود والتوقف عن 

الحركة، ولذلك دعوة للجميع 

رجاال ونساء للخروج واالحتفال 

هذا العام باليوم الرياضي 

لكي نجدد روح المونديال 

في نفوسنا وفي احتفالنا، 

ونثبت للعالم أن قطر دولة 

حيوية تحب التجديد، ولكنه 

التجديد القائم على أساس 

من االحترام للعادات اإلنسانية 

والحفاظ على الموروثات 

األخالقية، فانطلقت إلى آفاق 

هي فيها متفردة ومتميزة، 

وواحدة من هذه المبادرات هي 

تخصيص يوم رياضي في 

العام يوافق الثالثاء الثاني من 

شهر فبراير كل عام.

خالد أحمد:

نرتدي أزياء عليها صور »لعيب« ونجوم المونديال
قال السيد خالد أحمد: علينا ونحن نحتفل 

جانبا  نجعل  أن  العام  هذا  الرياضي  باليوم 

كبيرا من االحتفاالت يقام في الساحات التي 

وعلى  المونديال  فعاليات  فيها  تقام  كانت 

تذكر  رياضية  أزياء  ونرتدي  الكورنيش، 

عليه  رياضي  زي  لديه  فمن  بالمونديال، 

صورة لنجوم المونديال أو لتميمة المونديال 

»لعيب« يرتديه في هذا اليوم كي نذكر العالم 

بالمونديال وأننا نعتز بما حققناه من نجاح 

األساسي  الهدف  قائال:  وأضاف  التنظيم.  في 

من مبادرة اليوم الرياضي هو الترويج للرياضة 

وتثقيف المجتمع المحلي بالطرق التي تؤدي 

المرتبطة  الصحية  المخاطر  تقليل  إلى 

أمراض  الحركة، مثل  الحياة قليل  بأسلوب 

وفي  والسكري،  والبدانة  والشرايين  القلب 

على  الجمالي  المظهر  إضفاء  الوقت  نفس 

صورة  وإعطاء  واألناقة  بالرشاقة  اإلنسان 

ذهنية للمجتمع الدولي عن البلد الذي حقق 

بأنه   2022 مونديال  في  استثنائيا  نجاحا 

في  خالقة  مبادرات  وله  للرياضة  محب  بلد 

ورحب  واسع  مجالها  والرياضة  المجال.  هذا 

وفسيح، لم تتوقف عند الفعاليات المعروفة 

والتنس  السلة  وكرة  القدم  كرة  بين  ما 

وغير  الهوائية  الدراجات  وركوب  والتايكوندو 

ذلك من الرياضات العربية األصيلة المحببة 

والشموخ  األصالة  عن  تعبر  التي  القلوب  إلى 

ولكنها  والهجن،  الخيل  وركوب  كالسباحة 

التي  البدنية  التمرينات  لتشمل  تمتد 

تشكل الجسم تشكيال سليما وتنمي قدرته 

من  تربوي  لغرض  تؤدي  والتي  الحركية، 

أجل الوصول إلى أحسن قدرة ممكنة في األداء 

والعمل  والمهني  الرياضي  بالنسبة للميدان 

في مجاالت الحياة المختلفة.

علي الكبيسي:

نشطاء التواصل عليهم نقل الفعاليات
قال السيد علي الكبيسي: نتمنى 

العام  هذا  الرياضي  اليوم  يكون  أن 

مميزا، بإقامة فعاليات في المالعب 

التي شهدت منافسات بطولة كأس 

التي  الساحات  وفي   2022 العالم 

الترفيهية،  الفعاليات  فيها  أقيمت 

وأن  الكورنيش،  على  وبالتأكيد 

االجتماعي  التواصل  نشطاء  يهتم 

بنقل الفعاليات إلى العالم لنثبت 

بالرياضة  نحتفي  زلنا  ما  أننا  لهم 

ألن  المونديال،  لنجاح  امتدادا 

حجر  بمثابة  الرياضي  اليوم 

لممارسة  منه  ننطلق  الذي  الزاوية 

لتتجدد  العام  طوال  الرياضة 

أنفسنا  ونقي  باستمرار،  طاقتنا 

شر األضرار، فالرياضة في معناها 

هي  الصحيح  ومفهومها  الواسع 

السليمة،  الحياة  عن  التعبير 

والنشاط  الحركة  تعني  والحياة 

فاقد  أما  اإلنجازات،  على  والقدرة 

األيام  عليها  تمر  جماد  فهو  الحركة 

هو  كما  وهو  وتمضي  والسنون 

بالجمود  ينذر  يتحرك،  ال  ساكن 

تحقيق  في  يساهم  ال  والملل، 

التي  وأهدافها  الحياة  مقاصد 

تتطلب بذل الجهد والنشاط.

 في قواعد الطب »درهم وقاية خير 

»العقل  ويقولون  عالج«،  قنطار  من 

السليم في الجسد السليم«، وهذه 

الحكم هي خالصة تجارب عاشتها 

نية  نسا إل ا

طويلة،  لسنوات 

الرياضة  أن  إلى  منها  وخلصت 

وخاصة  األمراض  من  لكثير  دواء 

الخطيرة منها، لذلك عندما يذهب 

مريض السكري أو مريض القلب أو 

الشرايين  في  انسدادا  يعاني  من 

نصيحة  أول  فإن  المستشفى  إلى 

ضرورة  هي  الطبيب  له  يوجهها 

الوزن،  إلنقاص  الرياضة  ممارسة 

الرياضة  أن  إلى  توصل  الطب  ألن 

هي الوسيلة األفضل للحصول على 

األمراض،  من  معافى  سليٍم  جسد 

الذي  السمنة  مرض  رأسها  وعلى 

مثل  أخرى  أمراض  في  سببا  يعد 

الغضروفي،  واالنزالق  الّسكري 

وبالتـــالي على اإلنسان أن يحرص 

فوائد  من  فيها  لما  الرياضة  علــــى 

جمة لصحة الجسم.

علي الزيني:

نحتفي بالرياضة ونمارسها طوال العام
ال  مما  الزيني:  علي  السيد   قال 

االحتفال  فعاليات  أن  فيه  شك 

العام  هذا  الرياضي  باليوم 

المونديال،  روح  فيها  سيكون 

أجواء  في  نزال  ال  فنحن 

كذلك  وسنظل  المونديال 

القادمة  البطولة  تقام  حتى 

أن  ويجب   ،2026 عام  في 

نعطي الفعاليات طابعا يفيد 

باستدامة النجاح المونديالي، 

الشعب  أن  للعالم  ونؤكد 

يحتفي  كان  كما  القطري 

بضيوف المونديال فهو يحتفي 

بكل  العام  طوال  بالرياضة 

أنواعها، فالرياضة ليست كرة 

عديدة،  أنواع  ولكنها  فقط  قدم 

البدنية،  الرياضة  مثال  منها 

ومن مميزاتها أنها يمكن مزاولتها 

بشكل  العمل  أو  البيت  في 

ساعة  أي  وفي  جماعي  أو  فردي 

من الليل أو النهار، إذا كان لدى 

من  يمنعه  سبب  ما  شخص 

الهواء  في  لالحتفال  الخروج 

هذه  في  الجميل  ومن  الطلق، 

بشكل  تفرض  أنها  المناسبة 

اإلقالع  مباشر  غير  تلقائي 

كعادة  السيئة  العادات  عن 

مع  تستقيم  ال  التي  التدخين 

ممارسة 

يدخن  الذي  فالفرد  الرياضة، 

مزاولته  من  صحيا  يستفيد  ال 

يفكر  نجده  ولذلك  الرياضة، 

هذه  من  التخلص  في  كثيرا 

العادة، وكم من مدخن أقلع عن 

الرياضي  اليوم  في  التدخين 

التوعية  لبرامج  تعرضه  دون 

عن  وفضال  التدخين،  بأضرار 

إلى  أيضا  اليوم  ذلك يوجه هذا 

الغذائية  العادات  عن  اإلقالع 

كاإلفراط  المستحبة  غير 

مما  وغيرها  الدهون  تناول  في 

يعاني  مترهال  الجسم  يجعل 

الزائد  الوزن  من  صاحبه 

المستوى  فوق  والكوليسترول 

الطبيعي.
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بالقطاع الخاص.. وزارة العمل:

نظام إلكتروني لبيانات توطين الوظائف 
أعلنت وزارة العمل عن تدشين 

نظام إلكتروني يعتمد على خوارزمية 
مبتكرة للذكاء االصطناعي بهدف 

تطوير البيانات واإلحصائيات 
المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف 

في القطاع الخاص، وذلك بالشراكة 
مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، 

ومايكروسوفت، وشركة )برايس ووتر 
هاوس كوبرز الشرق األوسط ( في 

قطر.

أكدت وزارة العمل، على أن خوارزمية بيانات برنامج توطين 

رؤية  تحقيق  في  تساهم  الخاص،  القطاع  في  الوظائف 

الوزارة في تطوير الخطط والسياسات لزيادة نسب توطين 

الوظائف، الفتة إلى ان هذه التقنية جاءت بابتكار من المكتب 

واإلحصائيات  البيانات  تطوير  على  تعمل  والتي  الفني، 

القطاع  منشآت  في  الوظائف  توطين  ببرنامج  المرتبطة 

المنشأة ورأس مالها، وعدد  الخاص، حسب طبيعة نشاط 

نتيجة  لتكون  الرواتب  متوسط  كذلك  فيها،  الموظفين 

تفاعلية لتحديد نسبة التوطين لكل شركة على حدة.

أنها تعتبر  وقالت وزارة العمل، إن من مميزات هذا التطوير، 

االصطناعي  الذكاء  استخدام  في  بالخليج  نوعها  من  األولى 

حدة  على  شركة  لكل  التوطين  نسب  وتحديد  الحتساب 

يهدف  البرنامج  ان  إلى  الفتة  االستيعابية،  قدراتها  بحسب 

إلى رفع قدرات ومهارات الموظفين بما يتناسب مع متلطلبات 

سوق العمل، واستخدام قدرات الذكاء االصطناعي لتحقيق 

برنامج التوطين الرقمي، كذلك العمل على تطوير البيانات 

واإلحصائيات المرتبة ببرنامج التوطين.

التخطيط  مستشار  البرعمي،  مسلم  سالم  السيد  وأكد 

الوزير،  بمكتب  الرقمي  التحول  وحدة  ومدير  االستراتيجي 

المتحدة  األمم  لجنة  أن  الجديدة،  الخوارزمية  مبتكر 

)اإلسكوا( شكلت دعما  واالجتماعية لغربي آسيا  االقتصادية 

لسوق  تحليالت  بإنشاء  يتعلق  بما  العمل  لوزارة  أساسيا 

العمل، واكتشاف مهارات الثورة الصناعية الرابعة في قطر.

الوزارة تعمل مع اإلسكوا على إنشاء نموذج يمكنه  ونوه بأن 

تم  إذ  شركة،  كل  في  القطريين  الموظفين  عدد  تعزيز 

تقنيات  أحدث  باستخدام  علمي  نموذج  بناء  على  االعتماد 

الذكاء االصطناعي.

لإلسكوا:  التنفيذية  األمينة  دشتي،  روال  الدكتورة  وقالت 

»نفتخر في لجنة اإلسكوا بدعم وزارة العمل في بناء نموذج 

مستوى  عن  للكشف  االصطناعي  الذكاء  يستخدم  آلي 

توطين الوظائف في شركات القطاع الخاص، إذ سيتم بناء 

في  الموظفين  بهيكل  الخاصة  البيانات  باستخدام  النموذج 

القطاع الخاص«.

قطر،  مايكروسوفت  لشركة  العام  المدير  خلف،  النا  وقالت 

والتي  العمل،  وزارة  مع  االستراتيجية  بشراكتنا  »فخورون 

االصطناعي  الذكاء  بتقنيات  الوزارة  بتزويد  نقوم  خاللها  من 

والتعلم اآللي بشكل مسؤول لتحقيق أهداف برنامج توطين 

المبادرة، تكون قطر  الخاص. ومع هذه  القطاع  الوظائف في 

االصطناعي  الذكاء  قدرات  تستخدم  المنطقة  في  دولة  أول 

لتحقيق برنامج توطين رقمي«.

في  المسؤول  الشريك  أحمد،  حاج  بسام  قال  جانبه،  من 

بأن  جًدا  فخورون  »نحن  قطر:  في  سي  دبليو  بي  شركة 

والضرورية في برنامج  المهمة،  المبادرة  نكون جزًءا من هذه 

مهارات  وبناء  قطر،  في  الخاص  القطاع  في  الوظائف  توطين 

جديدة، وتمكين التحول الحقيقي على المستويين الوطني 

والقطاعي، كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030«.

وزير  المري  صميخ  بن  الدكتورعلي  سعادة  منح  كما 

الذي  البرعمي  مسلم  سالم  للسيد  تقديرية  شهادة  العمل 

بل  فحسب،  الخوارزمية  ابتكار  على  إنجازه  يقتصر  لم 

مجال  في  رائدة  العمل  وزارة  تكون  أن  على  حرص  أيًضا 

شراكة  إنشاء  إلى  باإلضافة  قطر  في  السحابية  الحوسبة 

ناجحة مع المنظمات المرموقة مثل اإلسكوا وبي دبليو سي 

أن  »أود  قال:  المفهوم،  إنشاء  على  وتعليًقا  ومايكروسوفت. 

يعد  الذي  لالبتكار  والمساحة  الثقة  لمنحي  سعادته  أشكر 

مثاال حقيقيا للقيادة الحكيمة. بصفتي متخصصا في علم 

البيانات هي المفتاح لتغيير العالم ومع  البيانات، أعتقد أن 

الخوارزمية الصحيحة وتقنيات الذكاء االصطناعي، يمكننا 

تصميم حلول ألصحاب المصلحة لدينا. أتطلع إلى البدء في 

تنفيذ الخوارزمية على الصعيد الوطني«.

الوطنية  قطر  لرؤية  األوسع  األهداف  مع  المشروع  ويتماشى 

رضا  مؤشر  وتعزيز  العمل  قطاع  إدارة  لتحديث  تهدف  التي 

العمالء بالوزارة، مع جعل وزارة العمل في قطر أول وزارة في 

المنطقة تنشئ مثل هذه الحلول المبتكرة.

وزارة  حققتها  التي  الكبيرة  القفزة  خلفية  على  ذلك  ويأتي 

العمل في مجال توطين الوظائف الوطنية بالقطاع الخاص، 

القطاع  في  الوطني  المكون  نسبة  رفع  على  انعكس  مما 

الشباب  من  كبيرة  أعدادا  استقبل  والذي  الحكومي،  غير 

الماضية،  الفترة  القطريات خالل  وأبناء  القطريين  والفتيات 

حيث أوضحت الوزارة انها قامت بالتعاون مع ديوان الخدمة 

في  وظيفة   7.127 توفير  في  الحكومي  والتطوير  المدنية 

القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خالل عام 2022. 

كما قام القطاع الخاص بتوظيف 1.850 مواطنًا قطريًا، شّكل 

بلغت  فيما   ،%  52 نسبة  الجدد  الذكور  الموظفون  منهم 

طلبًا  األكثر  التخصصات  وكانت   ،%  48 الموظفات  نسبة 

في القطاع الخاص هي إدارة األعمال والهندسة والمحاسبة. 

واحتل القطاع المالي والتأمين المرتبة األولى كالقطاع األكثر 

توظيفًا للمواطنين، يليه قطاع الطاقة والصناعة. وتتضمن 

التوطين  جهود  في  مساهمة  األكثر  الحكومية  غير  الجهات 

للطاقة ومؤسسة  الوطني وقطر  والتعيين كاًل من بنك قطر 

الخطوط  وشركة  المجتمع  وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 

الجوية القطرية وشركة أريدو.

كما شهد عام 2022 زيادة في الوظائف في القطاع الخاص، مع 

ارتفاع عدد الوظائف من 394 وظيفة في عام 2021 إلى 1.850 

وظيفة في عام 2022. ويجسد ذلك التزام القطاع الخاص في 

بالدور  المشترك  واإليمان  العمل،  وزارة  مع  بالتعاون  الدولة 

الحيوي للشباب القطري في تقدم وطنهم.

القطاع الحكومي غالبية  2022، وفر  وحسب إحصائيات عام 

فرص العمل خالل العام الماضي، مع تعيين أكثر من 5.000 

مواطن، تبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شّكلن 69 

% من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثًا. وكانت الجهات 
في  الجدد  الموظفين  تعيين  في  مساهمة  األكثر  الثالث 

القطاع الحكومي هي مؤسسة الرعاية الصحية األولية ووزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية ومؤسسة حمد الطبية. ومن أبرز 

العمل  فرص  من  عدد  أكبر  وفرت  التي  الحكومية  الجهات 

كانت وزارة البلدية والمجلس األعلى للقضاء والهيئة العامة 

للجمارك.

»كوادر«  منصة  في  كبيرًا  استثمارًا   2022 عام  شهد  وقد 

لتسهيل  هدفت  تحديثات  إجراء  مع  للتوظيف،  الوطنية 

آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن 

رأس  على  هم  ممن  القطريين  للموظفين  السماح  أبرزها: 

عملهم بالبحث عن فرص جديدة من خالل المنصة لضمان 

إلكترونية  تدريب  منصة  توفير  المستمر،  المهني  تطورهم 

من  تمكنهم  عمل  عن  الباحثين  لمساعدة  ُبعد  عن  مجانية 

مستقباًل،  للتوظيف  الالزمة  األساسية  المهارات  اكتساب 

تمكين الباحثين عن عمل من التقدم لخمس وظائف كحد 

مطابقة  التوظيف،  في  فرصهم  لزيادة  واحد  آٍن  في  أقصى 

فرص العمل مع مؤهالت الباحثين عن عمل واهتماماتهم.

وتعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030، 

ومن أهدافها توفير استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين 

فرص  وإيجاد  والتدريب  التأهيل  برامج  في  والخاص  العام 

حسب  كل  المواطنين  لجميع  الجودة  عالية  تدريبية 

طموحاته وقدراته، باإلضافة إلى توفير برامج تدريب تواكب 

سوق العمل الحالية والمستقبلية وتستجيب لحاجاتها. 

طلبا   7231 نحو  استقبلت  انها  العمل  وزارة  أوضحت  كما 

ورفض  طلبا،   5041 على  الموافقة  تمت  جديد،  الستقدام 

المهنة  2190 طلبا، فيما بلغ العدد اإلجمالي لطلبات تعديل 
 203 3721 طلبا ورفض  الموافقة على  3924 طلبا، تمت  نحو 

طلبات، كما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة 

لتجديد  طلبا   1221 منها  طلبا،   2321 نحو  يناير  شهر  خالل 

التصريح، 735 طلبا إلصدار تصريح جديد، و365 طلبا إللغاء 

تصاريح صادرة.

استقدام  مكاتب  على  التفتيشية  الزيارات  صعيد  وعلى 

العمالة، أظهرت النشرة اإلحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ 

 74 بواقع  االستقدام،  مكاتب  على  تفتيشية  جولة   88 نحو 

مخالفة  بإزالة  تنبيهات   10 وإصدار  بالقبول،  انتهت  زيارة 

3 مكاتب  وتحرير محضر واحد، وإصدار قرارات إغالق كلي لـ 

استقدام.

بحمالت  يناير،  شهر  خالل  العمل  تفتيش  إدارة  وقامت 

بالقوانين  المنشآت  التزام  مدى  لمراقبة  مكثفة  تفتيشية 

بالدولة،  العمل  سوق  بتنظيم  المعنية  الوزارية  والقرارات 

بمختلف  زيارة   3659 تفتيشية  زيارات  عدد  بإجمالي 

 479 وتوجيه  مخالفة،   738 ضبط  عنها  أسفر  المناطق، 

تنبيها، ووقف التعامل مع 72 منشأة نتيجة للتفتيش.

اإلحصائية  النشرة  أظهرت  العمالية،  الشكاوى  وبشأن 

استقبال إدارة عالقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد 

المنشأة بنحو 2718 شكوى، سويت منها 610 شكاوى، وأحيل 

منها 276 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت 

إدارة عالقات  1832 شكوى، كما تلقت  ما يقارب نحو  اإلجراء 

العمل 84 بالغا من الجمهور وسويت جميعها.

بلجان  يتعلق  فيما  الشهرية  اإلحصائية  النشرة  وبحسب 

إلى  المحالة  القضايا  عدد  بلغ  العمالية،  المنازعات  فض 

 1350 نحو  الماضي  الشهر  خالل  المنازعات  فض  لجان 

فض  لجان  من  الصادرة  القرارات  عدد  إجمالي  وبلغ  قضية، 

القرارات  إجمالي  وبلغ  قرارا،   579 نحو  العمالية  المنازعات 

التي ما زالت تحت اإلجراء نحو 945 قرارا.

قطر أول دولة في المنطقة تستخدمها تقنية ابتكرها المكتب الفني الحتساب عدد الموظفين والرواتب

محمد الجعبري كتب

تطوير البيانات 
حسب طبيعة نشاط 
المنشأة ورأس مالها

البرعمي: »اإلسكوا« 
دعمت الوزارة إلنشاء 
تحليالت لسوق العمل

المشروع 
يهدف إلى 

تحديث 
قطاع 
العمل 

وتعزيز 
رضا 

العمالء

خلف: 
قطر أول 

دولة 
بالمنطقة 
تستخدم 

برنامج 
توطين 

رقميا



إقباال  الوزارة،  جناح  شهد  حيث 

على  الثاني  لليوم  الزوار،  من  كبيرا 

الوزارة  خدمات  على  للتعرف  التوالي، 

إعادة  مجال  في  الحديثة  والتقنيات 

حيث  المستدامة،  والتنمية  التدوير 

بعض  ونسب  أرقام  على  الزوار  تعرف 

الوطنية  االستراتيجية  قطاعات 

والتي  المناخي،  والتغير  للبيئة 

خالل  تحقيقها  إلى  الوزارة  تسعى 

خفض  مثل  المقبلة،  السنوات 

 %  25 بنسبة  الغازية  االنبعاثات 

2030، كذلك ما تم إنجازه  بحلول عام 

المعاد  المواد  من   %  35 استخدام  من 

االنشائية،  المشروعات  في  تدويرها 

مياه  من   %  100 استخدام  وإعادة 

الصرف الصحي المعالجة.

خاصة  بوحدة  الوزارة  تشارك  كما 

التي  القاعة  خارج  الهواء  جودة  لمراقبة 

الوحدة  تقوم  حيث  المؤتمر،  فيها  يقام 

لكل  دقيق  بشكل  بياناتها  بعرض 

لحظة على شاشة كبيرة داخل جناح 

الوزارة بالمعرض.

الدكتور  أكد  السياق،  هذا  وفي 

الكواري،  سيف  بن  محمد  مهندس 

الهندسي  والمستشار  البيئي  الخبير 

على  المناخي،  والتغير  البيئة  بوزارة 

الكونغرس  في  المشاركة  أهمية 

العالمي لجامعة قطر، لجميع األطراف 

المشاركة من جهات ووزارات وباحثين، 

خالل  من  تهدف  الوزارة  أن  إلى  الفتًا 

المشاركة إلى تعريف مجتمع البحث 

بجهودها  والدولي،  المحلي  العلمي 

والتنمية  البيئة  حماية  مجال  في 

المستدامة، كذلك الخطوات الواسعة 

الوزارة في عمليات جودة  التي قطعتها 

وإعادة  االنبعاثات  وخفض  الهواء 

التدوير.

سيف  بن  محمد  الدكتور  ولفت 

تصل  أن  في  تأمل  الوزارة  أن  الكواري، 

عمليات إعادة تدوير المخلفات البيئية 

نسبته  ما  إلى   2030 العام  خالل 

راشد  روضة  أن  إلى  مشيرًا   ،%  100
طن  مليون   40 حوالي  حاليًا  بها  يوجد 

استخدامها  يمكن  إنشائية،  مخلفات 

الدفن  لعمليات  ومواد  وأحجار  كرمال 

خفض  على  يعمل  ما  اإلنشائية، 

البناء  مراحل  في  االقتصادية  التكلفة 

خفض  كذلك  المقبلة،  واإلنشاء 

على  والمحافظة  الكربونية  البصمة 

أبحاث  أثبتته  ما  وهو  البكر،  األراضي 

الوزارة منذ سنوات.

خالل  الوزارة  وأبحاث  مشاريع  وعن 

العمل  يتم  أنه  أوضح  الراهنة،  الفترة 

بن  حمد  جامعة  مع  بالتعاون  حاليًا 

علمي  بحث  مشروع  على  خليفة 

الجوي  الغالف  من  الكربون  الستخراج 

يتم  ان  المتوقع  من  حيث  المحيط، 

سنوات  األربع  خالل  البحث  هذا  بلورة 

الطاقة  توليد  مجال  في  المقبلة، 

لالستفادة منها بقطاعات الصناعة.

سيف  بن  محمد  الدكتور  ولفت 

بحثية  بورقة  ُمشاركته  إلى  الكواري، 

قدمت  بالمؤتمر،  نقاشية  حلقة  خالل 

هذه الورقة بحثا علميا لطرق االستفادة 

في  الصحي  الصرف  مخلفات  من 

وذلك  األخضر،  األسمنت  صناعة 

العامة  األشغال  هيئة  مع  بالتعاون 

األسمنت  شركات  وبعض  »أشغال«، 

العاملة بالدولة.

من  الُمستخرج  األسمنت  بأن  ونوه 

غير  نوعية  هو  الصحي  الصرف  مياه 

عالية الكفاءة، وال يمكن استخدامه في 

عالية  للمباني  الخرسانية  العمليات 

استخدامه  يمكن  ولكن  االرتفاعات، 

الطرق  ورصف  البناء  عمليات  في 

هذا  في  مشيرًا  المؤقتة،  واإلنشاءات 

االتجاه إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع 

األخيرة،  الفترة  خالل  األسمنت  من 

تصل  التي  تكلفته  النخفاض  وذلك 

عالي  األسمنت  من   %  60 حوالي  إلى 

الجودة.

خالد  الدكتور  كرم  الجلسة  آخر  وفي 

الهندسة،  كلية  عميد  ناجي  كمال 

الدكتور محمد بن سيف الكواري، على 

أعمال  ضمن  النقاشية  الحلقة  إثرائه 

خالل  من  وذلك  العالمي،  الكونغرس 

في  قدمه  الذي  العلمي  البحث  عرض 

بإعادة  والخاص  بحثية،  ورقة  صورة 

بما  الصحي،  الصرف  مخلفات  تدوير 

مجال  في  كبيرة  نوعية  إضافة  يعتبر 

إعادة التدوير والمحافظة على البيئة.

من جهته، قال السيد عبدالله الخليفي 

رئيس قسم جودة الهواء بإدارة الرصد 

والمختبر البيئي بوزارة البيئة والتغير 

من  تأتي  المشاركة  إن  المناخي، 

بمسؤولياتها  الوزارة  اضطالع  خالل 

الفعاليات  بجميع  المساهمة  تجاه 

حماية  بمجاالت  المعنية  والمؤتمرات 

المستدامة،  التنمية  وتحقيق  البيئة 

كل  على  والتعرف  األفكار  لتبادل  وذلك 

إلطالع  كذلك  المجال،  هذا  في  جديد 

جهود  على  والباحثين  المشاركين 

الوزارة وأبحاثها التي تم تحقيقها خالل 

الفترة الماضية، كذلك رؤيتها وأهدافها 

التي تسعى لتحقيقها خالل السنوات 

المقبلة.

أن  الخليفي،  عبدالله  السيد  وأوضح 

جودة  لقياس  بوحدة  تشارك  الوزارة 

الوحدة  وهي  الجامعة،  داخل  الهواء 

الخليج  منطقة  في  نوعها  من  األحدث 

الوحدة  تقوم  حيث  كامل،  بشكل 

بقياس العناصر الرئيسية والمعتمدة 

بمساحة  الُمحيط  الهواء  في  عالميًا 

من  كيلومترات،  الخمسة  تتخطى 

األوزون،  نسبة  قياس  العناصر  تلك 

االرصاد  كذلك  الغبار،  الكربون، 

الرؤية  ومدى  الرياح  سرعة  من  الجوية 

تلك  أن  إلى  الفتًا  الحرارة،  ودرجات 

إلى  تصل  رصدها  يتم  التي  البيانات 

وحدة تحليل البيانات بالوزارة بشكل 

تعمل  حيث  دقيقتين،  لكل  دوري 

الوحدة الرئيسية على تحليلها وإصدار 

البيانات على شكل مؤشرات، ثم تقوم 

الجناح،  داخل  شاشات  على  بنقلها 

والمشاركون  المعرض  زوار  ليتعرف 

الهواء  جودة  نسب  على  بالمؤتمر 

بالمنطقة المحيطة.

النقاشية  بالجلسة  أشاد  كما 

االفتتاحية  بالجلسة  الوزراء  للسادة 

تناولته  لما  وذلك  للكونغرس، 

إلنجازات  استعراض  من  النقاشات 

جميع قطاعات الدولة التي تم تحقيقها 

بجميع  الماضية  السنوات  خالل 

المجاالت، خاصة مجال حماية البيئة 

والبنى  المستدامة،  التنمية  وتحقيق 

التحتية التي وضعت قطر في مصاف 

الدول المحافظة على البيئة.

بوزارة  الهواء  وتقدم رئيس قسم جودة 

بالشكر  المناخي،  والتغير  البيئة 

لجامعة قطر على تنظيم هذا المؤتمر 

من  كبيرا  عددا  يضم  الذي  الكبير 

أوراقا  قدموا  الذين  الدوليين،  الخبراء 

من  ألكثر  عددها  وصل  هامة،  بحثية 

التحديات  ناقشت  بحثية،  ورقة   260
الهندسة  مجاالت  في  الراهنة 

في  التقنيات  وأحدث  والتكنولوجيا 

والمحافظة  المستدامة  التنمية  مجال 

على البيئة.
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بالمالبس الرياضية

»شبابية الخور« تطلق حملة تبرع

الشؤون  إدارة  اشراف  تحت 

والشباب  الرياضة  بوزارة  الشبابية 

بنادي  الشبابية  اللجنة  أطلقت 

مع  وبالتعاون  الرياضي  الخور 

تبرع  حملة  مبادرة  الخيرية  قطر 

قرب  مع  تزامنًا  الرياضية  بالمالبس 

للدولة«  الرياضي  »اليوم  فعاليات 

وتهدف  فبراير،   14 يصادف  الذي 

بالمالبس  التبرع  إلى  المبادرة 

مستحقيها  إلى  وإيصالها  الرياضية 

المحتاجين.  من 

المهندي  محمد  عبدالله  قال  وبدوره 

بالنادي  الشبابية  اللجنة  رئيس 

بالمالبس  »التبرع  مبادرة  من  نهدف 

من  مجموعة  تحقيق  إلى  الرياضية« 

في  العطاء  ثقافة  نشر  منها  األهداف، 

أفراده  وتشجيع  الرياضي،  المجتمع 

ودعم  خيرية  بأعمال  القيام  على 

وزيادة  والمحتاجة،  الفقيرة  الشرائح 

الرياضي  للنشاط  الممارسين  عدد 

الخور  نادي  حرص  تأكيد  إلى  اضف 

المجتمعية،  المبادرات  تنظيم  على 

بين  الرياضة  نشر  في  تسهم  التي 

الممارسين  ورفع عدد  المجتمع  أفراد 

البدني. للنشاط 

الدوحة           $

للداعية المغربي الكملي بمسجد جامعة قطر

مـحــاضـرة حــول أهـمـيـة الـوقــت
بحضور الدكتور إبراهيم 

األنصاري عميد كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية ألقى 

الشيخ الداعية المغربي 
سعيد الكملي أولى محاضرته 

بمسجد جامعة قطر الذي 
شهد حضورا كثيرا من طالب 

وأساتذة الجامعة وجمهور 
المهتمين بدروس الداعية 

المعروف الكملي،

هذه  في  فضيلته  تناول  وقد 

الوقت  موضوع  المحاضرة 

لطالب  بالنسبة  وأهميته 

حية  أمثلة  ضرب  حيث  العلم، 

عصر  في  اإلسالمي  التراث  من 

وحتى  والتابعين  الصحابة 

برجال  المتأخرة  العصور 

واستثمروه  الوقت  على  حافظوا 

أمرهم  صالح  ذلك  نتيجة  فكانت 

ومن  المراتب  أعلى  إلى  ووصولهم 

الجليل  الصحابي  سفر  ذلك 

المدينة  من  الله  عبد  ابن  جابر 

في  كامل  شهر  مدة  الشام  إلى 

ابن  الله  عبد  رواه  حديث  طلب 

استثمار  على  دليل  وذلك  انيس 

يفيدهم.  فيما  الوقت 

عن  وبحثه  شعبة  حديث  ثم 

شريف  لحديث  متصل  سند 

آالف  قطع  ذلك  كلفه  وكيف 

بين  وذهابا  جيئة  األميال 

إلى  للوصول  والعراق  الحجاز 

الحديث. لهذا  سند متصل 

الكثير  الكملي  الداعية  وضرب 

من األحاديث حول الوقت من ذلك 

استثمار  إلى  الله  رسول  دعوة 

الذي  الحديث  في  كما  الوقت، 

قبَل  َخْمًسا  »اْغَتِنْم  الحاكم  رواه 

ِهَرِمَك،  قبَل  َشباَبَك  َخْمٍس: 

وِغناَك  َسَقِمَك،  قبَل  َتَك  وِصحَّ

ُشْغِلَك،  قبَل  وَفَراَغَك  َفْقِرَك،  قبَل 

َمْوِتَك«. قبَل  وَحياَتَك 

البخاري  رواه  الذي  والحديث 

إلى  الله  »أعذر  الصحيح  في 

ستين  بلغ  حتى  أجله  أخر  امرئ 

األحاديث  من  ذلك  وغير  سنة«. 

استثمار  أهمية  على  الدالة 

بوجه  المسلم  حياة  في  الوقت 

بوجه  العلم  طلبة  وحياة  عام 

خاص. 

بالضيف  الترحيبية  كلمته  وفي 

األنصاري  إبراهيم  الدكتور  أشاد 

وأكد  الكملي  الداعية  بدروس 

الدعوية  دروسه  حضور  أهمية 

مساره  عن  موجزة  نبذة  وقدم 

ترغب  الكلية  أن  مؤكدا  العلمي 

الشــرعي  العلـــم  تقديـــم  فـــي 

المستند  الوسطي  المنهج  وفق 

هذا  وفي  والسنة  الكتاب  إلى 

المحاضرات  هذه  تأتي  اإلطار 

سعيد  الشيخ  سيلقيها  التي 

كامل  أسبوع  مدار  على  الكملي 

حيث  الجامعة  مسجد  في 

موضوعا  يوم  كل  في  يتــنـــاول 

تهم  التي  الموضــوعات  مـــن 

بشؤون  والمهتمين  العلم  طلبة 

دينهم.

الدوحة           $

{ الداعية سعيد الكملي { جانب من المحاضرة

التعرف على خدمات 
»البيئة« والتقنيات 

في إعادة التدوير

مشروع بحثي تعمل عليه وزارة البيئة مع جامعة حمد بن خليفة.. د.الكواري:

استخراج الكربون من الغالف الجوي
إقبال على جناح الوزارة بالكونغرس العالميمتوقع بلورته خالل السنوات األربع المقبلة في توليد الطاقة

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي كشريك 
أساسي لجامعة قطر، في الكونغرس 

العالمي الثاني للهندسة والتكنولوجيا، 
الذي تنظمه كلية الهندسة بالجامعة، 

وذلك من خالل جناح بالمعرض المصاحب، 

للتعريف بالعديد من األبحاث العلمية 
واإلنجازات التي حققتها الوزارة في مجال 
عمليات إعادة تدوير المخلفات، والحفاظ 

على البيئة ومنع أسباب التلوث، كذلك 
جهود الوزارة في مجال البنية التحتية 

والتنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية 
وأهداف الوزارة.

الدوحة           $
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استضافت جلسة بمشاركة مسؤولين أميركيين

»تكساس« تناقش 
عمل المرأة بمجال الطاقة

الدكتور  الجلسة  في  شارك  كما 

عميد  ماالفي،  أوكتافيو  سيزار 

جامعة تكساس إي أند أم في قطر، 

الطالبات  من  العديد  جانب  إلى 

هيئة  وأعضاء  والخريجات 

ومّثلت  والموظفين.  التدريس 

الدكتورة  التدريس  هيئة  أعضاء 

المحاضرة  األستاذة  سالمة،  غادة 

الكيميائية،  الهندسة  قسم  في 

والدكتورة ظبية المهندي من دفعة 

المساعدة  األستاذة   ،2012 عام 

الهندسة  قسم  في  الباحثة 

الهيئة  مّثلت  بينما  الكيميائية، 

عبد  تبارك  من  كل  الطالبية 

 ،2018 عام  دفعة  من  الحسين 

عام  دفعة  من  حليقة  أبو  وعبير 

ملوحي  وبيان  الزيات  وليلى   ،2011
والعنود العمادي.

قالت  الموضوع،  هذا  على  وتعليقًا 

قسم  في  الطالبة  العمادي،  العنود 

وهندسة  الكهربائية  الهندسة 

تكساس  جامعة  في  الكمبيوتر 

لي  شرفًا  »كان  قطر:  في  أم  أند  إي 

النقاش،  جلسة  في  أشارك  أن 

الضوء  الحوارات  سّلطت  حيث 

المهمة  المواضيع  من  العديد  على 

إلى  تسعى  كامرأة  لي  بالنسبة 

الحصول على شهادة في الهندسة. 

وتمّثل هذه الجلسة تقدمًا ملحوظًا 

مثل  في  المرأة  تمثيل  ناحية  من 

هذه اللقاءات التي يشهدها القطاع. 

كما ناقشنا سبل تجاوز التحديات 

عامالت  كمهندسات  نواجهها  التي 

إلى  واستمعنا  الطاقة،  قطاع  في 

للسفير  المهمة  النظر  وجهات 

والمهندسات  بيات  جيفري 

جامعة  خريجات  من  الناجحات 

تكساس إي أند أم في قطر«. 

وأشاد السفير بيات بعمل الجامعة 

المهندسات،  قدرات  تطوير  على 

أحد  التعليم  »يمّثل  قال:  حيث 

السيدات.  لتمكين  األدوات  أهم 

تحوالت  اليوم  الطاقة  قطاع  ويشهد 

العالم،  أنحاء  جميع  في  هائلة 

تمثيل  ضمان  علينا  يفرض  ما 

القطاع.  هذا  في  الشرائح  مختلف 

تعزيز  في  االستمرار  علينا  ويجب 

مجاالت  في  النسائي  الحضور 

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

والرياضيات«.

سيزار  الدكتور  قال  جانبه،  ومن 

جامعة  عميد  ماالفي،  أوكتافيو 

تكساس إي أند أم في قطر: »تهدف 

أم في قطر  أند  إي  جامعة تكساس 

وخاصًة  المهندسين،  رعاية  إلى 

السيدات  وتمكين  منهم،  اإلناث 

أوطانهن.  خدمة  في  للمساهمة 

وتمّثل اإلناث ما يقارب نصف طالب 

يعادل  ما  الجامعة،  في  الهندسة 

لإلناث  الوطني  المعدل  ضعف 

الواليات  في  الهندسة  مجال  في 

دعم  علينا  وينبغي  المتحدة. 

تخرجهن  فور  الطالبات  وتمكين 

عالم  إلى  ودخولهن  جامعتنا  من 

األعمال، إلى جانب تشجيع المزيد 

الهندسة.  دراسة  على  الفتيات  من 

تقديم  في  جامعتنا  تنجح  أن  وآمل 

أمثلة يحتذى بها لجميع السيدات 

الطموحات في قطر«. 

المناقشة  في  المشاركون  وسّلط 

الذي  الكبير  التحسن  على  الضوء 

ومشاركتها  المرأة  تمثيل  شهده 

سيما  ال  الهندسي،  القطاع  في 

على  وشّددوا  قرار،  كصانعات 

المهني  التعليم  مواصلة  ضرورة 

الطالبات  تطور  استمرار  لضمان 

كما  الجامعة.  من  تخرجهن  بعد 

مثل  المختلفة،  التحديات  تناولوا 

المهندسات،  ضد  الالواعي  التحيز 

دور  إلى  إضافًة  األمومة،  وإجازات 

إتاحة  في  المرنة  العمل  خيارات 

فرصة النجاح أمام مزيد من النساء.

عن  المشاركين  بعض  وعّبر 

تزداد  حيث  بالمستقبل،  تفاؤلهم 

ظل  في  المهندسين  إلى  الحاجة 

استمرار اعتماد العالم على البترول 

لتلبية  المسال  الطبيعي  والغاز 

متطلبات الطاقة.

استضافت جامعة تكساس إي أند أم في قطر، 
الشريكة لمؤسسة قطر، مؤخرًا جلسة نقاش بعنوان 

»المرأة في قطاع الطاقة«، والتي ُأقيمت بمشاركة 
السفير جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية األميركي 
لموارد الطاقة؛ وناتالي بيكر، نائب رئيس البعثة في 

السفارة األميركية في قطر. وتناولت الجلسة التغيرات 
التي شهدها القطاع في العقود األخيرة، وارتفاع عدد 

المهندسات، إضافًة إلى التحديات التي تواجه السيدات 
العامالت في قطاع الطاقة والحلول المناسبة لها.

$ الدوحة

قدمتها إدارة شؤون الزكاة خالل يناير

مساعدات بقيمة »15.9« مليون ريال

بوزارة  الزكاة  شؤون  إدارة  قدمت 

األوقاف والشؤون اإلسالمية مساعـدات 

بقيـمة )15.935.501( ريال قطري خالل 

شهر يناير 2023، استفــادت منهـا )540( 

للمساعدة  المستحقين  من  أسرة 

تضمنت  حيث  قطر،  دولة  داخل 

والمقطوعة،  الدورية  المساعدات 

إدارة  تصرفها  مساعدات  وجميعها 

من  للمستحقين  الزكاة  شؤون 

للضوابط  وفقًا  لديها  المسجلة  األسر 

واآلليات  الشرعية  والمصارف 

المعتمدة.

على  المبالغ  هذه  توزيع  وتم 

المساعدات الدورية التي تقدم بصورة 

بقيمة  المستحقة  لألسر  شهرية 

)9.803.420( ريااًل قطريًا، والمساعدات 

تصرف  مساعدات  وهي  المقطوعة 

بقيمة  الحاجة  حسب  واحدة  لمرة 

)6.132.081( ريااًل قطريًا.

خدمة  الزكاة  شؤون  إدارة  وتقدم 

مجانًا  الشركات  زكاة  حساب 

في  الشركات  أصحاب  على  للتيسير 

إرسال  يمكنهم  كما  الفريضة،  تأدية 

على  للشركة  المالية  الميزانية 

 ( باإلدارة  الخاص  اإللكتروني  البريد 

 )  public.relations@zakat.gov.qa
بدراسة  باإلدارة  المختصون  ويقوم 

الزكاة  قيمة  وتحديد  الميزانية 

الواجبة على الشركة.

أداء  والشركات  لألفراد  يمكن  كما 

موقع  خالل  من  عليهم  الواجبة  الزكاة 

اإلنترنت  على  الزكاة  شؤون  إدارة 

خالل  من  أو   www.zakakt.gov.qa
المنتشرة  التحصيل  ونقاط  مكاتب 

إدارة  تتيح  كما  الدولة.  أنحاء  في 

خالل  من  للمستحقين  الزكاة  شؤون 

 www.zakat.gov.qa الجديد  موقعها 

المساعدة  طلب  تقديم  اإلنترنت  على 

ومعرفة األوراق والمستندات المطلوبة، 

باإلضافة إلى تتبع حالة الطلب المقدم 

ومعرفة قرار اللجنة.

$ الدوحة

وزارة التربية والتعليم:

إطالق أندية االبتكار الرقمي

األنديِة  هذه  إنشاء  باكورُة  كان  وقد 

أحد  وهو   ،Minecraft نادي  إنشاء 

المحببة   Microsoft تطبيقات 

العنان  لهم  تطلق  حيث  للنشء، 

لإلبداع والتصميم والتعبير عما يدور 

ثالثي  عالم  خالل  من  مخيالتهم  في 

في  التواجد  يمكنهم  كما  األبعاد، 

جماعي  أو  فردي  بشكل  العوالم  هذه 

والتشارك في إنشاء مشاريع مختلفة 

الدراسية،  موادهم  في  تعلموه  عما 

المعلومة  اكتساب  يتم  بحيث 

ومشوق،  ماتع  بشكل  وتوثيقها 

ويتحقق التعلم من خالل اللعب.

اإللكترونية  المشاريع  منسقو  قام 

التدريبية  المادة  برفع  بالمدارس 

الخاصة بالتطبيق على صف النادي 

هيئة  على  للتعليم،  قطر  نظام  في 

تجزئة  تراعي  منفصلة،  دروس 

مصغرة،  وحدات  إلى  المفاهيم 

المصغر.  التعليم  لمفهوم  تطبيًقا 

المدارس  من  العديد  قامت  كما 

عن  للنادي  لالنضمام  بالتوعية 

والملصقات،  الفيديوهات  طريق 

واإلعالن عنه بالوسائل المختلفة.

اإللكتروني  التعليم  إدارة  وتتوقع 

تطبيق  يثري  أن  الرقمية  والحلول 

التعليمية،  العملية   Minecraft
لدمج  مفيدة  وسيلة  ويكون 

ويفسح  التعليم،  في  التكنولوجيا 

لالبتكار  والطلبة  للمعلمين  المجال 

زيادة  في  ويساهم  واإلبداع، 

التحصيل األكاديمي.

{ تدشين أندية االبتكار الرقمي على قطر للتعليم

أنشئت إدارة التعليم اإللكتروني والحلول 
الرقمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم 
العالي )أندية االبتكار الرقمي( على نظام قطر 

للتعليم في جميع المدارس الحكومية 
لنشر ثقافة التعليم اإللكتروني بين أطراف 

العملية التعليمية.
وتعتبر أندية االبتكار الرقمي أندية ألنشطٍة 

الصفيٍة للطلبة، حيث ُيشرف على تفعيلها 
منسُق المشاريع اإللكترونية بالمدرسة، 

وتهدف إلى تشجيع الطالب على التعلم 
الذاتي، والتعلم التعاوني من خالل المشاريع 

واألنشطة المختلفة، ودعم تعلم الطالب، 
وصقل مهاراتهم الرقمية خارج القاعة 

ِفهم مع التعليم  الصفية، لضمان تكيُّ
اإللكتروني بفعالية، وإكسابهم مهارات القرن 

الحادي والعشرين.

$ الدوحة

بالمركز األول في برنامج »وجه وجهتك«

»الفيصل بال حدود« تكرم الطالب الفائزين
حفل  حدود  بال  الفيصل  مؤسسة  أقامت 

تكريم الطالب الفائزين بالمركز األول في 

برنامج »وجه وجهتك« للموسم األكاديمي 

في  المؤسسة  تنفذه  والذي   ،2022 /2021
بدولة  والخاصة  الحكومية  المدارس 

والتعليم  التربية  وزارة  بالتعاون مع  قطر 

والتعليم العالي.

فيصل  الشيخ  سعادة  الحفل  حضر 

إدارة  مجلس  رئيس  ثاني  آل  قاسم  بن 

وسعادة  حدود  بال  الفيصل  مؤسسة 

النعيمي  صالح  بن  إبراهيم  الدكتور/  

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل 

الرويلي  زايد  مها  واألستاذة/   العالي، 

)الوكيل المساعد لشؤون التعليم بوزارة 

العالي(،  والتعليم  والتعليم  التربية 

اليافعي  علي  اللطيف  عبد  والمهندس 

بال  الفيصل  لمؤسسة  العام  المدير 

المدير  الهلباوي  منى  واألستاذة  حدود 

والرياضة  والثقافة  التعليم  لقطاع  العام 

فاطمة  واألستاذة  القابضة  بالفيصل 

العبيدلي رئيس قسم األنشطة والبرامج 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  بوزارة 

ولفيف من الحضور من ممثلي الجامعات 

بالعملية  والمهتمين  المدارس  ومديري 

التعليمية في دولة قطر.

الشيخ  سعادة  صرح  الحفل  بداية  في 

الفكرة  بأن  ثاني  آل  قاسم  بن  فيصل 

مؤسسة  تأسيس  من  األساسية 

التي  المساهمة  هي  بالحدود  الفيصل 

وتعليميًا  أسريًا  الفرد  حياة  وتغير  تأهل 

مميزة  مجموعة  خالل  من  ومجتمعيًا 

التعليمية  والمنح  واألنشطة  البرامج  من 

والتي نسعى من خاللها إلى دعم الوزارات 

الدولة  في  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

خاصة في مجال التعليم.

أن  يـجـب  التـعـلـيـم  بأن  نـؤمـن  فنحن 

القـادمـة  لـألجـيـال  إلـهـام  مـصـدر  يـكـون 

أهـدافـهـم،  لتحـقـيـق  الشـبـاب  مـن 

األسـاس  حـجـر  هـو  التـعـلـيـم  وأن 

والـنـمو  الشـامـلـة  المـستـدامة  للـتـنـمـية 

فـي  اإلنـتـاجـية  وتـقويـة  االقـتـصـادي، 

الـعمـل لـبـناء مـجـتـمـعـات متـكـامـلـة.

برامج  خالل  من  بأنه  سعادته  وأفاد 

وزارة  مع  بالتعاون  المؤسسة  وأنشطة 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

دولة  رؤية  وتنفيذ  تحقيق  إلى  نسعى 

قطر الوطنـية 2030.

األول  بالمركز  الفائزين  سعادته  وهنأ 

»وجه  العالمي  التعليمي  البرنامج  في 

وجهتك« للموسم الماضي 2022-2021.

الدكتور/   سعادة  صرح  جانبة  من 

وزارة  وكيل  النعيمي  صالح  بن  ابراهيم 

عن  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

شكره وتقديره إلى سعادة الشيخ فيصل 

الطالب  دعم  على  يحرص  دائما  الذي 

والتعليم بالبرامج واالنشطة الهامة.

هذا  بتنفيذ  تقوم  المؤسسة  بـن  وافاد 

وزارة  مع  والشراكة  بالتعاون  البرنامج 

على  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

مدار 9 سنوات متتالية.

وجهتك«  »وجه  برنامج  بان  صرح  كما 

التحديات  من  العديد  على  يحتوي 

العلمي  التحدي  مثل  المختلفة 

والهندسي والتقني ما يؤثر بااليجاب على 

التعامل  على  خبرة  واعطائهم  الطالب 

الدراسية  المناهج  خارج  تحديات  مع 

المعتمدة والذي يؤهلهم إلى التنافس مع 

المشاركة  خالل  من  األخرى  العالم  دول 

في البطولة العالمية.

كما عبرت األستاذة/  مها الرويلي )الوكيل 

بوزارة  التعليمية  للشؤون  المساعدة 

عن  العالي(  والتعليم  والتعليم  التربية 

الطالب  تكريم  حفل  لحضور  سعادتها 

لمؤسسة  بالشكر  وتقدمت  الفائزين 

بها  وللعاملين  حدود  بال  الفيصل 

لمديري  الشكر  وأيضا  جهودهم،  على 

الطالب  خاصة  والمشاركين  المدارس 

بصمة  لهم  كانت  الذين  الهمم  ذوي  من 

واضحة في البرنامج.

اللطيف  عبد  المهندس/   صرح  أيضا 

لمؤسسة  العام  المدير   – اليافعي  علي 

الفيصل بال حدود بأن مؤسسة الفيصل 

بال حدود حريصة دائما على دعم الطالب 

والتعليم بتنفيذ البرامج واألنشطة التي 

وإكسابهم  الطالب  تطوير  إلى  تهدف 

التحديات  لمواجهة  الالزمة  المهارات 

المختلفة.

تقوم  وجهتك«  »وجه  برنامج  ان  وأفاد 

بتنفيذه  الحالي  العام  في  المؤسسة 

 60 من  فريقا   165 من  أكثر  بمشاركة 

يقارب  وما  وخاصة  حكومية  مدرسة 

في  يتنافسون  وطالبة  طالب   1200 من 

إلى  للتأهل  المختلفة  البرنامج  تحديات 

كنساس  والية  في  العالمية  البطولة 

بالواليات المتحدة األميركية. 

الجدير بالذكر أن برنامج »وجه وجهتك« 

أكثر  في  تنفيذه  يتم  عالمي  برنامج  هو 

من 30 دولة على مستوى العالم واكثر من 

المتحدة األميركية  الواليات  50 والية في 
حدود  بال  الفيصل  مؤسسة  وتقوم 

التوالي،  على  التاسعة  للسنة  بتنفيذه 

البرنامج  الماضي شارك في  العام  وخالل 

أكثر من 50 مدرسة حكومية وخاصة بما 

يقارب من 500 طالب في مراحل التعليم 

المختلفة.

مدار  على  امتد  البرنامج  تأثير  أن  كما 

طالب   15000 من  أكثر  إلى  سنوات   8
البرنامج  تحديات  في  مشاركين 

الحكومية  المدارس  من  المختلفة 

البرنامج  ويهدف  قطر.  بدولة  والخاصة 

الفئات  جميع  من  الطالب  إكساب  إلى 

والهندسية  العلمية  االساسية  المهارات 

في  تساعدهم  التي  والقيادية  والتقنية 

حياتهم التعليمية والمستقبلية. 

وجهتك«  ه 
ِّ

»وج برنامج  يشكل  حيث   

منّصة فريدة لتسليط الضوء على عراقة 

المهارات  واستعراض  القطرّية  الثقافة 

 10 من  أكثر  أمام  قطر  لطلبة  اإلبداعية 

آالف طالب حول العالم.

$ الدوحة

الشيخ فيصل بن قاسم: نـؤمـن 
بأن التـعـلـيـم يـجـب أن يـكـون 

مـصـدر إلـهـام للشـبـاب
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بعد منافسة مثيرة في المجموعة الثانية

»لفان« إلى نهائي »القاليل«

 حيث اتسمت المنافسات بين كل 

والحصين  والسيلية  لفان  فرق  من 

نظرا  باإلثارة  والنخش  والنخبة 

النقاط،  حصد  في  الجميع  الجتهاد 

والتزامهم في الوقت ذاته باإلرشادات 

البطولة  خالل  المتبعة  والقوانين 

قوة  استمرارية  إلى  إشارة  مثل  ما 

تعقد  التي  للبطولة  المشاركات 

24 فبراير الجاري،  منافساتها حتى 

األنشطة  دعم  صندوق  برعاية 

االجتماعية والرياضة »دعم«.

اصطياد  أمس  لفان  واستطاع 

ليصبح  نقطة  بـ)120(  حبارى   )4(

أما  نقطة،   )630( نقاطه  مجموع 

فريق »الحصين« فقد اصطاد أمس 

نقطة،   )120( بـ  حبارى   )4( كذلك 

كافة  عن  نقطة   )360( إجمالي  مع 

»النخش«  فريق  ثالثًا  وجاء  األيام، 

واحدة  )حبارى(  أمس  اصطاد  الذي 

عن  النقاط  وإجمالي  نقطة  بـ)30( 

نقطة،   )240( التنافس  أيام  كافة 

بـ)60(  »السيلية«  فريق  رابعًا  وجاء 

نقطة   )150( وإجمالي  أمس  نقطة 

وأخيرًا  المنافسات،  أيام  كافة  عن 

اصطاد  الذي  »النخبة«  فريق 

نقطة  بـ)30(  واحدة  حبارى  أمس 

أيام  كافة  عن  نقطة   )60( وإجمالي 

المنافسات. 

لبطولة  المنظمة  اللجنة  وسلمت 

مبلغًا  التقليدي،  للصيد  القاليل 

لفريق  قطري  ريال  ألف  مائة  قدره 

متأهل  فريق  كل  مكافأة  وهي  لفان، 

عن المجموعات الخمس.

وهنأ السيد/  خالد بن محمد مبارك 

اللجنة  رئيس  المعاضيد،  العلي 

للصيد  »القاليل«  لبطولة  المنظمة 

فريق  وأعضاء  قائد  التقليدي 

المجموعة  من  المتأهل  »لفان« 

النهائية،  المجموعة  إلى  الثانية 

قدموه  الذي  القوي  باألداء  مشيدًا 

المجموعة  منافسات  خالل 

أن  مؤكدا  المتميز،  والتأهل 

الفرق  ميز  ما  أبرز  الجيد  االستعداد 

صبغ  الذي  األمر  وهو  المشاركة، 

المتابعة  ومتعة  باإلثارة  البطولة 

استثناء  دون  الفرق  جميع  وجعل 

ما  وهو  أعينهم،  صوب  البيرق  تضع 

األول  اليوم  منذ  المنافسات  أشعل 

أن  على  أكد  هنا  ومن  للبطولة، 

منافسات  مع  موعد  على  الجمهور 

تقل  ال  المتبقية  المجموعات  في 

منافسات  عن  وتشويقا  وإثارة  قوة 

نظرًا  والثانية،  األولى  المجموعتين 

خاصة  المشاركة،  الفرق  لتطور 

منتظمة،  بصفة  تشارك  التي 

القنص  حيث تدريب األعضاء على 

وأعرب  عالية.  باحترافية  والصيد 

اللتزام  سعادته  عن  المعاضيد 

التي  باإلجراءات  الفرق  جميع 

فرضتها اللجنة والمتعلقة بالقواعد 

جميع  من  متمنيًا  للبطولة،  العامة 

مع  التعاون  في  االستمرار  الفرق 

إلنجاح  للبطولة  المنظمة  اللجنة 

التي يتم تنظيمها باسم  الفعاليات 

تكتسب  باتت  أن  بعد  وذلك  قطر، 

صفة العالمية.

محمد  السيد/   قال  جانبه  من 

رئيس  نائب  النعيمي  نهار  بن 

المدير  للبطولة  المنظمة  اللجنة 

الثانية  المجموعة  إن  التنفيذي، 

بمستوى  منافسات  شهدت 

لنفسها  حجزت  التي  البطولة 

في  العالمية  الساحة  على  مكانا 

فصارت  القنص،  مسابقات  مجال 

ألن  أهلها  ما  طيبة،  بسمعة  تتمتع 

من  الكثيرين  حرص  محل  تكون 

المشاركة  على  الخبرات  أصحاب 

اللجنة  تعاون  أن  إلى  وأشار  فيها. 

والمتسابقين  للبطولة  المنظمة 

كلها  المختلفة،  االعالم  وأجهزة 

هذا  لصنع  تضافرت  أسباب 

اللجنة  أن  على  مشددا  النجاح، 

لتوفير  جهدا  تدخر  لم  المنظمة 

واحتياجات  المستلزمات  كافة 

الفرق قبل بدء البطولة، وذلك حتى 

التنافس  على  الجميع  تساعد 

الذي  األمر  وهو  مريحة  أجواء  في 

المجموعتين  سباق  خالل  تجلى 

ذاته  الوقت  وفي  والثانية،  األولى 

المتسابقين  جميع  التزام  كان 

سير  يؤكد  ما  األبرز،  العالمة  هو 

اتجاهها  في  كعادتها  البطولة 

الصحيح.

اللجنة  رئيس  نائب  وتوجه 

التنفيذي  المدير  للبطولة  المنظمة 

الشكر  بخالص  القاليل  لبطولة 

األنشطة  دعم  لصندوق  والتقدير 

على  »دعم«  والرياضة  االجتماعية 

عشرة  الثانية  للنسخة  رعايتهم 

محمد  وهنأ  العام.  هذا  البطولة  من 

رئيس  نائب  النعيمي  نهار  بن 

التنفيذي  المدير  المنظمة  اللجنة 

للمجموعة  لتأهله  »لفان«  فريق 

النهائية معربًا في الوقت نفسه عن 

أمنياته بالتوفيق لباقية الفرق التي 

المقبلة،  األيام  خالل  ستتنافس 

في  بالتوفيق  تتأهل  التي  وللفرق 

المقبلة. المنافسات 

المجموعة  فرق  أن  النعيمي  وأكد 

الثالثاء  اليوم  سيدخلون  الثالثة 

متمنيًا  منافساتهم،  لبدء  المحمية 

لهم التوفيق.

بدوره أعرب فهد عبد الله القريصي 

إلى  المتأهل  لفان  فريق  قائد 

عن  بالقاليل  النهائية  المجموعة 

حققوه  بما  فريقه  وأعضاء  سعادته 

الثانية،  المجموعة  منافسات  في 

السباق  لمتابعة  جاهزيتهم  مؤكدًا 

في سبيل الوصول إلى البيرق، الفتًا 

كان  التأهل  في  السر  كلمة  أن  إلى 

وإصرارهم  األعضاء  وتفاهم  تكاتف 

تمن  غاية  كان  الذي  الفوز،  على 

ما  جهدهم،  قصارى  بذل  أجلها 

نتائج  تحقيق  على  قادرين  جعلهم 

طيبة والصعود للمجموعة النهائية 

الفريق  أن  إلى  لفت  كما  للقاليل، 

ويضم  المنافسات  في  متمرس 

في  كبيرة  خبرات  لديهم  أعضاء 

أمور الصيد، لذلك كانت جاهزيتهم 

التوفيق  على أعلى مستوى. وتمنى 

أن  مؤكدا  المتسابقين  لجميع 

الفرق  بين  والمودة  االخوة  روح 

مذاقا  تعطي  ما  هي  المتنافسة 

المنافسات  وتجعل  للبطولة  جيدا 

تمنى  كما  رياضية،  بروح  تتحلى 

القادمة  المشاركات  في  التوفيق 

التوفيق  يحالفها  لم  التي  للفرق 

لالستمرار في منافسات البطولة.

للمجموعة  بتطلعاته  يتعلق  وفيما 

وفريقه  أنه  أكد  النهائية، 

باقي  منافسات  يتابعون  سوف 

شديد،  بحرص  المجموعات 

وعدد  المتأهلة  الفرق  لمعرفة 

وهي  سيحققونها،  التي  النقاط 

الجيد،  لالستعداد  هامة  خطوة 

لديهم  الفريق  أعضاء  أن  مضيفًا 

البطولة  بيرق  لحصد  قوية  رغبة 

في  قوية  ستكون  المنافسة  أن  رغم 

النهائية. المجموعة 

 فيما أعرب حمد عيسى المنصوري 

سعادته  عن  النخش  فريق  من 

والتي  البطولة  تلك  في  بالمشاركة 

مؤكدًا  الرابعة،  للمرة  بها  يشارك 

العيش  من  تمكنه  القاليل  أن  على 

في أجواء وصفها بالرائعة، فضاًل عن 

كونها قادرة على إعادة حياة األجداد 

حريص  أنه  إلى  ولفت  لألذهان، 

تلك  في  المشاركة  على  باستمرار 

البطولة، حيث تعد مشاركته هذا 

العام الرابعة، كما سبق وحصد مع 

والثالث  الثاني  المركزين  فريقه 

إنه  وقال  سابقتين،  مسابقتين  في 

خبرات  اآلخر  بعد  عاما  يكتسب 

الصيد،  مجال  في  طورته  متراكمة 

موضحًا أنه سعيد بالمشاركة مرة 

أخرى هذا العام ألن تكرار مشاركته 

لسنوات في البطولة جعلته مطلعا 

الذي  األمر  على كافة مستحدثاتها، 

مكنه من مالحظة التطورات الكثيرة 

بعد  عاما  البطولة  على  حلت  التي 

اآلخر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من 

كون البطولة بدأت قوية إال أنها كل 

عام تتطور نحو األفضل.

الشهواني  سعيد  المحسن  عبد 

يشارك  والذي  النخبة  فريق  عضو 

استمع  انه  على  أكد  األولى  للمرة 

التي  النجاحات  على  وتعرف 

بعد  عاما  القاليل  بطولة  تحققها 

هذا  لمشاطرة  حفزه  ما  اآلخر، 

بطولة  في  مشاركته  عبر  النجاح 

قيمة  أن  موضحًا  الحالي،  العام 

التنافس  في  فقط  ليس  البطولة 

بين الفرق، بل في التعرف على أهل 

المقناص  في  واالحترافية  الخبرة 

من  أقرانه  بين  والتقارب  والصيد، 

تعتبر  بطولة  عبر  القنص  محبي 

مستوى  على  واألهم  األكبر  هي 

الخليج في المقناص، ذلك الموروث 

عظمى  تاريخية  قيمة  يمثل  الثي 

ألهل الخليج.

عضو  عبدالله  أحمد  قال  بينما 

للسنة  يشارك  إنه  السيلية  فريق 

يشده  ما  أن  على  وأكد  الثامنة، 

بعد  عاما  القاليل  لبطولة  تطور  من 

لمواصلة  دائما  يدفعه  ما  هو  االخر 

كما  البطولة،  تلك  في  االشتراك 

على  المنظمة  اللجنة  حرص  أن 

البطولة  النجاح  يلزم  ما  كل  تقديم 

المتميزة  التنافسية  وتوفير األجواء 

يشعر  يجعله  المتسابقين،  بين 

وأشار  المشاركة،  أثناء  باالستماع 

منافسات  أن  إلى  ذاته  الوقت  في 

المشاركة تجعله منبهرًا من  الفرق 

المستوى الذي يقدمه أعضاء الفرق 

يشجعه  الذي  األمر  المختلفة، 

ايضًا على االستمرار في المشاركة 

شاء  إن  الالحقة  البطوالت  خالل 

الله، ليكتسب المزيد من المهارات، 

ويستمتع بأجواء المنافسات.

القحطاني  ناصر  عبدالله  عن  أما 

من المملكة العربية السعودية وهو 

إنه  قال  فقد  الحصين  فريق  عضو 

وكان  سنوات  منذ  للبطولة  متابع 

وعلى  المشاركة،  لفرصة  متحينا 

الجيد  بالتحضير  قام  فإنه  ذلك 

فريقه  مع  أهله  ما  التنافس،  قبل 

وقال  متميزة،  مشاركة  لتحقيق 

النظر  بغض  فريقه  ميز  ما  أبرز  أن 

والتفاهم  التعاون  كان  النتيجة  عن 

رأى  التي  الصفات  تلك  واالجتهاد، 

أنها من أهم العوامل لتميز أي فريق 

يشارك في المنافسات، سواء تأهل 

أن  وأوضح  يتأهل،  لم  أم  النهاية  في 

التراث  على  تحافظ  القاليل  بطولة 

القطري والخليجي األصيل من خالل 

اهتماما  تلقى  التي  الرياضة  تلك 

القطري  المجتمع  لدى  كبيرا 

على  القائمين  أن  كما  والخليجي. 

على  باستمرار  يحرصون  البطولة 

ما  عامًا،  بعد  عامًا  البطولة  تطوير 

الجميع يلمسون مدى أهمية  جعل 

الموروث  على  للحفاظ  البطولة، 

الخليجي،  والتراثي  الشعبي 

واالحتفاء به أمام العالم.

{ عبدالله القحطاني.. مشارك سعودي

{ أحمد عبدالله

{ عبدالمحسن الشهواني

{ حمد عيسى المنصوري

{ فهد عبدالله القريصي

الدوحة          $

المنصوري: القاليل تمكننا من العيش في أجواء رائعةالقريصي: جاهزون لمواصلة المنافسات وصوال إلى البيرق

الشـهوانـي: نتعـرف على أهـل الخـبرة واالحـترافية في المقـناص والصيد

النعيمي: فرق المجموعة الثالثة يدخلون المحمية.. اليومالمعاضيد: االستعداد الجيد أبرز ما يميز المشاركين

انتزع فريق »لفان« بطاقة التأهل إلى 
المجموعة النهائية ببطولة القاليل 

للصيد التقليدي 2023 عن المجموعة 
الثانية بعد منافسات قوية شهدتها 

محمية لعريق على مدار األيام 
الماضية بين الفرق المشاركة،
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»المستثمرين« توزع »0.15« ريال نقدا
ارتفع صافي أرباح مجموعة المستثمرين القطريين خالل 

العام 2022، بنسبة 2.15 بالمائة، لتصل إلى 192.166 مليون 

ريال قياسا بصافي ربح 188.118 مليون ريال للعام 2021.

وسجلت ربحية السهم استقرارا عند 0.15 ريال بنهاية العام 

الماضي، مقابل الربحية نفسها خالل العام 2021.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.15 

ريال قطري لكل سهم.

أوصى بتوزيع »0.075« ريال للسهم عن »2022«

بنك الدوحة يربح »765« مليونا

قد  المجلس  أن  سعادته  وأوضح 

توصية  تقديم  االجتماع  ذات  في  قرر 

توزيع  على  للموافقة  العامة  للجمعية 

بواقع  المساهمين  على  نقدية  أرباح 

الواحد  للسهم  قطري  ريال   )0.075(

المدققة  المالية  البيانات  أن  موضحا 

وتوزيع  عنها  المعلن  األرباح  وصافي 

بواقع  المساهمين  على  نقدية  أرباح 

الواحد  للسهم  قطري  ريال   )0.075(

7.5 % من رأس مال البنك  وبما يعادل 

الجهات  بموافقة  مرهونة  المدفوع 

والجمعية  االختصاص  ذات  الرقابية 

العامة للمساهمين، وقال بأن مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية سوف يعمالن 

أهداف  من  وضعه  تم  ما  لتحقيق  معًا 

للخمس  البنك  استراتيجية  في 

القادمة.  سنوات 

تم  التي  القرارات  نص  يلي  وفيما 

اعتماد  االجتماع:  ذات  في  اتخاذها 

المدققة  المالية  البيانات  مسودة 

للجمعية  توصية  وتقديم   2022 لعام 

للمساهمين  العادية  العامة 

نقدية  أرباح  توزيع  على  للموافقة 

 )0.075( بواقع  المساهمين  على 

واعتماد  الواحد.  للسهم  قطري  ريال 

العامة  الجمعية  اجتماعي  أجندتي 

للمساهمين.  والعادية  العادية  غير 

مع دعوة الجمعية العامة غير العادية 

والعادية للمساهمين لالنعقاد بتاريخ 

اكتمال  عدم  حالة  وفي   2023 /3 /8

ثان  اجتماع  يعقد  سوف  النصاب 

.2023 /3 /14 بتاريخ 

الدخل  صافي  أن  إلى  سعادته  ولفت   

ريال  مليار   2.3 بلغ  قد  الفوائد  من 

من  الدخل  صافي  ارتفع  وقد  قطري 

بلغ  حيث   %  22.4 بنسبة  العموالت 

بلغ  فيما  قطري،  ريال  مليون   371
مليار   2.9 التشغيلي  الدخل  صافي 

إجمالي  أن  إلى  منوها  قطري.  ريال 

ديسمبر   31 في  كما  الموجودات 

قطري،  ريال  مليار   97.6 بلغ  قد   2022
 58.1 مبلغ  والسلف  القروض  وصافي 

محفظة  وبلغت  قطري  ريال  مليار 

ريال  مليار   25 مبلغ  االستثمارات 

العمالء  بودائع  يتعلق  فيما  اما  قطري 

50.1 مليار ريال قطري كمـا  فقد بلغت 

 .2022 31 ديسمبر  في 

حقوق  إجمالي  أن  سعادته  وبين 

قد  العام  نهاية  في  كما  المساهمين 

حين  في  قطري،  ريال  مليار   14.1 بلغ 

من  السهم  على  العائد  متوسط  بلغ 

 31 في  كما  قطري  ريال   0.25 األرباح 

العائد  نسبة  وبلغت   2022 ديسمبر 

المساهمين  حقوق  متوسط  على 

متوسط  على  العائد  ونسبة   %  5.8
البنك  بأن  وقال   .%  0.77 الموجودات 

قد استمر في تعزيز نسبة رأس المال 

كفاية  نسبة  بلغت  حيث  الرئيسية 

من  وهي   %  19.94 البنك  مال  رأس 

.2022 /12 /31 أفضل النسب كما في 
{  بنك الدوحة

{ الشيخ فهد بن محمد 

محفظة االستثمارات تسجل مستوى »25« مليار ريال الشيخ فهد بن محمد: »97.6« مليار إجمالي الموجودات 

$ الدوحة

أعـلـن ســعـادة الشـيخ فهـد بـن محـمد بــن جـبـر 
آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس 

اإلدارة قد أقر في اجتماعه الذي عقد أمس مسودة 
البيانات المالية المدققة لعام 2022. والتي أظهرت 

بلوغ صافي أرباح البنك عن عام 2022 مستوى 765 
مليون ريال قطري، مقارنة مع 704 ماليين ريال 
قطري للعام السابق بنسبة زيادة بلغت 8.8 %.

»14.1« مليار 

حقوق 
المساهمين 

و»50.1« 
مليار ودائع 

العمالء

تسجيل »177« محضرا.. »الجمارك«:

»247.7« ألف بيان جمركي في يناير
إن  للجمارك  العامة  الهيئة  أعلنت 

الجمركية  البيانات  عدد  إجمالي 

يناير  شهر  خالل  المنافذ  في  المنجزة 

الماضي بلغ 247,73 ألف بيان.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة فقد 

النديب  نظام  مستخدمي  عدد  سجل 

يناير  خالل  مستخدم  ألف   2.93 نحو 

.2023
 177 الضبط  فيما سجل عدد محاضر 

العمالء  خدمة  مركز  وتلقى  محضرًا، 

822 معاملة خالل شهر يناير الماضي. 
للجمارك  العامة  الهيئة  وتستهدف   

وتقديم  البضائع  تدفق  كفاءة  رفع 

الخدمات الجمركية، فضاًل عن ضمان 

الحيوية،  المشاريع  متطلبات  توفير 

لالستثمار  جاذبة  بيئة  إلى  والوصول 

والشركاء  المتعاملين  مصالح  تحقق 

كشريك  الخاص  القطاع  دور  وتعزز 

ستراتيجي في التنمية االقتصادية.

خدمات  تقديم  إلى  الهيئة  وتسعى 

جمركية متميزة لخلق مناخ استثماري 

التجاري  التبادل  وتسهيل  محفز، 

من  والسلع  البضائع  تدفق  لضمان 

نجاح  في  المساهمة  مع  الدولة  وإلى 

وغسل  اإلرهاب  تمويل  مكافحة  جهود 

قطر  موقع  لتحسين  إضافة  األموال، 

بحسب  الدولية  بالمعايير  االلتزام  في 

ومخاطر  األموال  غسل  مكافحة  مؤشر 

دولة  احتلت  حيث  اإلرهاب.  تمويل 

كأفضل  خليجيًا  األول  المركز  قطر 

دولة تلتزم بالمعايير الدولية لمكافحة 

مستوى  على  والثانية  األموال،  غسل 

المنطقة العربية مع رفع كفاءة ضبط 

والمتفجرات  األسلحة  تهريب  جرائم 

الضارة  العقلية  والمؤثرات  والمخدرات 

رفد  في  والمساهمة  الخطرة.  والمواد 

جانب  إلى  للدولة.  العامة  الخزينة 

تطوير البيئة التنظيمية وبناء القدرات 

ومواكبة  والمؤسسية.  الجمركية 

التقدم التكنولوجي والوصول إلى هيئة 

 .2022 جمركية رقمية قبل حلول عام 

التقارير  في  قطر  بمرتبة  واالرتقاء 

األداء  بمؤشرات  العالقة  ذات  العالمية 

اللوجستي. 

الجمركي  التخليص  نظام  أن  يذكر 

على  العمل  إلى  يسعى  »النديب« 

تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في 

تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة 

مع  الكاملة  بالشفافية  تتسم  جمارك 

خالل  من  والسالمة  األمن  أبعاد  ضمان 

نظام متميز إلدارة المخاطر واالنتقائية 

العمليات  كافة  وتحسين  ومراجعة 

مجتمع  إلقامة  الجمركية  واإلجراءات 

متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة 

للمعايير  مطابق  االلكتروني  الواحدة 

الدولية واإلقليمية.  
{  الهيئة العامة للجمارك

في الذخيرة

»Ooredoo« تفتتح مركزًا جديدًا
شبكة  توسيع  عن   Ooredoo أعلنت 

الجديد  مركزها  افتتاح  مع  مراكزها 

في الذخيرة بمدينة الخور.

 Ooredoo مركز  افتتاح  وتم 

لولو  في  الكائن  الجديد،  اكسبرس 

األسبوع  الذخيرة،  هايبرماركت- 

كبار  من  عدد  بحضور  الماضي 

 .Ooredoo المسؤولين في

تم  الذي  الجديد،  المركز  وسيوفر 

تلغراف  مع  بالشراكة  افتتاحه 

وخدمات  منتجات  جميع  لالتصاالت، 

باإلضافة  االعتيادية،   Ooredoo
بمناسبة  المميزة  العروض  لبعض 

المركز  افتتاح  وحول  باالفتتاح. 

الكواري،  ربيعة  صباح  قال  الجديد، 

في  العامة  العالقات  إدارة  مدير 

مركز  بافتتاح  »سعداء   :Ooredoo
جديد من مراكز Ooredoo انطالقًا من 

سعينا المستمر إلى توفير المزيد من 

الخيارات لعمالئنا لتلبية احتياجاتهم 

المتنوعة.  والخدمات  المنتجات  من 

فإلى جانب القنوات الرقمية، نحرص 

مراكزنا  شبكة  توسيع  على  أيضًا 

العمالء  لمنح  قطر  أنحاء  مختلف  في 

على  الحصول  في  والمرونة  السهولة 

في  بعمالئنا  ونرحب  الخدمات. 

منطقة الذخيرة بالخور لزيارة مركزنا 

التي  الخدمات  على  والتعرف  الجديد 

شركة   Ooredoo وتعد  نوفرها«.  

خدمات  توفر  رائدة  قطرية  اتصاالت 

الخط  واتصاالت  الجوالة  االتصاالت 

الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات 

تلك  صممت  وقد  للشركات.  الُمدارة 

الخدمات لتلبية احتياجات العمالء من 

األفراد والشركات. وباعتبارها شركة 

تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي 

تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي 

تتمثل في إثراء حياة عمالئها، وإيمانها 

بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية 

مساعدة  في  االتصاالت،  خالل  من 

أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى 

{  صورة جماعية على هامش التدشينتطلعاتهم.
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يباشر تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعة

مطار حمد يستهدف تجاوز
 »40« مليون مسافر في »2023«

 39.5 الدولي  حمد  مطار  واستقبل 

قبل   2019 العام  في  مسافر  مليون 

المطار  وأعلن  كورونا.  جائحة 

خالل  استقبل  أنه  الماضي  األسبوع 

مليون   35.7 من  أكثر   2022 العام 

العام  الباكر نأمل هذا  وقال  مسافر.  

في  قياسي  رقم  بتسجيل  نقوم  أن 

عدد المسافرين الذين سيمرون عبر 

مطار حمد.. يجب أن نضع باالعتبار 

العالم  كأس  بطولة  توجد  ال  أنه 

الرقم  هذا  تجاوز  فإن  ولهذا   2023 في 

القياسي سيكون حقا إنجازا كبيرا. 

حاليا  الدولي  حمد  مطار  ويباشر   

توسعته  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ 

طاقته  زيادة  تستهدف  والتي 

 70 حوالي  الستقبال  االستيعابية 

تم  بأنه  علما  ا 
ًّ

سنوي مسافر  مليون 

التوسعة  من  األولى  المرحلة  إنجاز 

والتي   2022 مونديال  انطالق  قبيل 

زادت الطاقة االستيعابية للمطار إلى 

58 مليون مسافر سنويا.. ويحتضن 

»أورتشارد«  حديقة  حاليا  حمد  مطار 

مرافق  تتوسط  التي  المذهلة 

تنفيذها  تم  التي  الجديدة  التوسعة 

مائيًا  مسطحًا  وتضم  المطار،  في 

جذب  منطقة  يجعلها  مما  جمياًل، 

للمسافرين عبر المطار. 

متنوعة  بأشكال  »أورتشارد«  وتزخر 

يوجد  حيث  النباتية،  الحياة  من 

من  وأكثر  شجرة   300 من  أكثر  بها 

غابات  من  جلبها  تم  نبات  ألف   25
العالم.  أنحاء  جميع  من  مستدامة 

للمكان  الفريد  التصميم  ويتيح 

الموجودة  والنباتات  األشجار  بتأقلم 

الداخلية  الظروف  مع  بسهولة  بها 

يوفر  فيما  النمو،  في  واالستمرار 

عبر  المنساب  الطبيعي  الضوء 

أجواًء  الزجاجي  الشبكي  السقف 

المشاعر  المطار ويحفز  هادئة داخل 

اإليجابية لدى جميع المسافرين. 

تحفة  بمثابة  »أورتشارد«،  وتعتبر 

وجهة  عالمي،  مطار  في  طبيعية 

حمد  مطار  عبر  للمسافرين  رائعة 

قسط  نيل  في  يرغبون  ممن  الدولي 

بأجواء  والتنعم  االسترخاء  من 

بينما  رحلتهم.  خالل  السكينة 

الدولي  حمد  مطار  توسعة  تتيح 

من  بسالسة  االنتقال  للمسافرين 

واستكشاف  أخرى  إلى  منطقة 

العروض والمزايا الفاخرة التي يزخر 

بها المطار. وبداية من توفير خيارات 

روعة  إلى  العالمية  المأكوالت 

واألعمال  المجموعات  استكشاف 

يواصل  الفاخرة،  والمتاجر  الفنية 

المطار تقديم تجارب مميزة.

شهدها  التي  التوسعة  تسهم  كما 

االنتظار  وقت  خفض  في  المطار 

صالة  بفضل  وذلك  كبيرة،  بدرجة 

الكونكورس  في  الجديدة  التحويل 

وتتيح   ،)C التحويل  )صالة   »C«

العمالء  وخدمة  األمان  مستويات 

للمسافرين  التشغيلية  والكفاءة 

على  الحائز  المطار  إلى  بالوصول 

الجوائز ومغادرته بسالسة. 

 وبدورها عززت السوق الحرة القطرية 

من عروضها، حيث يتواجد أكثر من 

والمطاعم  بالتجزئة  للبيع  منفذًا   65
األمر  مستويات،  ثالث  على  موزعين 

خيارات  تقديم  فرص  يزيد  الذي 

خيارات  وتشمل  المستوى  عالمية 

توسعة  في  والمشروبات  المأكوالت 

20 مقهى  الدولي أكثر من  مطار حمد 

المأكوالت  أشهى  تقدم  ومطعمًا 

طعام  لتجربة  والعالمية  المحلية 

مثالية. 

بالتجزئة  البيع  عروض  وتقدم 

مشروع  في  والمشروبات  والمأكوالت 

العروض  من  العديد  التوسعة 

في  بما  والحصرية،  األولى  العالمية 

ذلك بوتيك فندي مع أول مقهى فندي 

يتم افتتاحه ضمن مطار، وأول مقهى 

الجهة  تضم  كما  المطار.  في  رالف 

في  أوريو  مقهى  أول  أيضًا  الشمالية 

العالم في مطار.

الجديدة  التسوق  خيارات  وتشمل 

كليًا مجموعة ال تضاهى من المتاجر 

الفاخرة، بما في ذلك أول بوتيك ديور 

 FIFA الدولي، ومتجر  في مطار حمد 

الوحيد في العالم، ومتجر توم براون 

الوحيد في أي مطار، وأكبر متجر راي 

بان في مطار حول العالم، ومجموعة 

المرموقة  التجارية  العالمات  من 

الشهير،  فويتون  لويس  بوتيك  مثل 

وتيفاني،  وبربري،  وغوتشي، 

العالمات  من  والعديد  وبولغري، 

الراقية. التجارية 

مطار  عبر  المسافرون  ويتمكن 

مئات  استكشاف  من  الدولي  حمد 

التجارب تحت سقف واحد، محاطة 

استوائية  وحديقة  معمارية  بتحفة 

حقيقية.

وأفتتح مطار حمد الدولي فندقا ثانيًا 

الرحالت،  تحويل  منطقة  ضمن 

ويقع  جاردن«.  »أوريكس  فندق  وهو 

الفندق في الساحة الشمالية ويضم 

كبيرًا  اهتمامًا  يولي  كما  غرفة،   100
ما  به  الغرف  وتتنوع  باالستدامة، 

فردية،  وأخرى  مزدوجة  غرف  بين 

على  تقع  التي  األجنحة  عن  فضاًل 

بعد خطوات من بوابات الصعود إلى 

الطائرة.

في  المسافرين  تجربة  ولتعزيز 

فندق  في  للضيوف  يمكن  الفندق، 

استخدام  أيضًا  جاردن«  »أوريكس 

فندق  لزيارة  المسافرين  قطار 

لالستفادة  القريب  المطار«  »أوريكس 

من الخدمات التي يوفرها مركز وسبا 

يبلغ  مسبحًا  يضم  الذي  »فيتالتي« 

طوله 25 مترًا وصالة تمارين رياضية 

وسبا صحيا وملعب اسكواش.

وأصبح مطار حمد الدولي يمتلك أربع 

صاالت جديدة تمامًا، وهي »المرجان 

جاردن«  ذا   - األعمال  رجال  لدرجة 

والذهبية-  البالتينية  و»الصالة 

الشمال«   - المها  و»صاالت  الشمال« 

و»صالة األوريكس - الشمال«.

{ مطار حمد 

نقلت وكالة األنباء الفرنسية عن سعادة السيد أكبر الباكر رئيس قطر 
للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قوله أن مطار 
حمد الدولي يسعى خالل عام 2023 إلى تجاوز عدد المسافرين القياسي 

البالغ نحو 40 مليون مسافر، الذي تم تسجيله في عام 2019.

$ الدوحة

عدد عمالئه األفراد يسجل »88.23« ألف

»دخان« يخطط لتمويل البنية التحتية

لعمالء  المقدمة  الرئيسية  والمنتجات  الخدمات  وتشمل 

الودائع تحت  الخدمات المصرفية لألفراد كال من: حسابات 

وحسابات  الجارية(  الحسابات  )أو  الربحية  غير  الطلب 

الودائع تحت الطلب باألرباح )أو حسابات التوفير( إلى جانب 

توفير  وحساب  األرباح  عالية   Faseel فسيل  توفير  حسابات 

جيلكم Jeelkum عالية األرباح لألطفال وحسابات الودائع ألجل 

60 شهرا كحد أقصى  إلى  أدنى لمدة شهر واحد  بأرباح بحد 

حصرية  نافذة  ذلك  في  بما  المصرفية  بريستيج  وخدمات 

في  مخصصة  ومناطق  المصرفية،  بريستيج  عمالء  لجميع 

جميع الفروع متكاملة الخدمات والبطاقات المصممة بشكل 

بما  االستهالكي  التمويل  وخدمات  الشيكات؛  ودفاتر  فريد 

ومواد  السكنية  والعقارات  للسيارات  التمويل  توفير  ذلك  في 

تمويل  طرق  خالل  من  رئيسي  بشكل  األسهم  وشراء  البناء 

والخصم  ااالئتمان  وبطاقات  واألجارة  والمساومة  المرابحة 

االلكترونية بما في ذلك بطاقات فيزا وماستركارد المصرفية 

وبطاقات االئتمان الكالسيكية و»الذهبية« والبالتينية ووورلد أو 

»إنفينيت« وبطاقات الخصم الذكية للبنك.

لتمويل  شعبية  األكثر  هي  بالمرابحة  البيع  عملية  وتعد 

األفراد حيث تمثل 63 % من إجمالي أصول تمويل األفراد قبل 

 .2021 31 ديسمبر  مخصص انخفاض القيمة وفقا لبيانات 

تمويل  محفظة  من   %  33 حوالي  اإلجارة  تمويل  ويشكل 

المرابحة  تمويل  توفير  ويتم   .2021 ديسمبر   31 في  األفراد 

بما  االستهالكية  السلع  لشراء  األفراد  للعمالء  والمساومة 

األخرى  والمركبات  السيارات  أخرى،  أمور  بين  من  ذلك،  في 

تمويل  أن  حين  في  واألسهم  والمفروشات  المنزلية  واألجهزة 

االجارة هو أساس للمعامالت العقارية.

ومن جهتها أعلنت بورصة قطر أنه، على ضوء موافقة هيئة قطر 

الرئيسية  السوق  في  دخان  بنك  إدراج  على  المالية  لألسواق 

قبول  على  البورصة  إدارة  مجلس  وموافقة  قطر،  بورصة  في 

للتداول  الشركة  أسهم  قبول  تقرر  فقد  الشركة  أسهم  تداول 

في تلك السوق اعتبارًا من يوم الثالثاء 21 فبراير 2023، وذلك 

بعد استكمال جميع اإلجراءات الفنية والتنظيمية واإلدارية، 

الرئيسية  السوق  المدرجة في  الشركات  ليرتفع بذلك عدد 

لبورصة قطر إلى 50 شركة مساهمة.

 5.234 البالغ  مالها  برأس  الشركة  أسهم  جميع  وستدرج 

العام،  لالكتتاب  أسهمها  طرح  دون  مباشرًا  إدراجًا  سهم  مليار 

توافر  الرئيسية  السوق  في  المباشر  لإلدراج  يشترط  حيث 

100 مساهم على األقل يمتلكون ما ال يقل عن 25 % من رأس 
واإلدراج  الطرح  نظام  حسب  وذلك  اإلدراج،  عند  الشركة  مال 

العمل  بدأ  والذي  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  عن  الصادر 

اإلجراءات  من  حزمة  اعتماد  بعد   2021 /04 /1 من  اعتبارًا  به 

الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر 

واإلدراج  بالتحول  الراغبة  للشركات  متنوعة  وخيارات  بدائل 

في السوق المالي. 

البنوك  قطاع  في   »DUBK« برمز  دخان  بنك  أسهم  وستدرج 

في  مًا 
َّ

معو الشركة  سهم  سعر  وسيكون  المالية،  والخدمات 

الثاني  اليوم  من  اعتبارًا  سُيسمح  بينما  األول،  اإلدراج  يوم 

بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعودًا وهبوطًا، شأنها في ذلك 

شأن الشركات األخرى المدرجة في السوق.

في  تغيير  أي  هنالك  يكون  لن  أنه  إلى  كذلك  اإلشارة  وتجدر 

قبل  ما  توقيت  وسيبقى  اإلدراج،  ليوم  التداول  جلسة  موعد 

 9:00 الساعة  عند  عادة  متبع  هو  كما   )Pre-Open( االفتتاح 

صباحًا.

لدى  متاحة  الشركة  في  المساهمين  بيانات  وستكون 

 2023 فبراير   15 األربعاء  يوم  من  اعتبارًا  الوساطة  شركات 

المساهمون  يستطيع  بحيث  أسهمها،  لتداول  استعدادا 

مباشرة  الوساطة  شركات  مراجعة  التاريخ  ذلك  من  اعتبارًا 

لتسليم أوامر البيع أو الشراء. 

وتأسس بنك دخان في عام 2008 تحت اسم بنك بروة، وبدأ 

مع  متوافق  الخدمات  متكامل  كبنك   2009 عام  في  عملياته 

نفسه  تسمية  البنك  أعاد  وقد  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام 

قطر  بنك  مع  االندماج  بعد   ،2020 أكتوبر  في  دخان  كبنك 

 1956 IBQ إلى عام  2019. وتعود جذور  الدولي »IBQ« في عام 

بكونه   IBQ واشتهر  قطر.  دولة  في  البنوك  أقدم  أحد  ويعتبر 

عالقات  نسجت  التي  الخاصة  المصرفية  للخدمات  عنوانًا 

مميزة وطويلة مع العمالء جيال بعد جيل، في حين كان بنك 

االبتكار  في  متجذًرا  ومتنامًيا  وطموًحا  ديناميكًيا  بنًكا  بروة 

والرقمنة. وكان استكمال االندماج المصرفي الناجح األول من 

القدرات  على  شهادة  بمثابة  قياسي  وقت  في  قطر  في  نوعه 

أعلى  على  الحفاظ  مع  التميز  تحقيق  تجاه  للبنك  اإلدارية 

المعايير.

الرأسمالي  مركزه  البنك  عزز  االندماج،  عملية  من  وكجزء   

على  قوية  نمو  نسبة  تسجيل  من  مكنه  مما  بالفعل،  القوي 

تجاوزت  حيث  السوق،  معدالت  متجاوزًا  األصعدة  مختلف 

األرباح  وصافي  العمالء  وودائع  التمويل  محفظة  نمو  نسب 

عام  حتى   2019 عام  منذ  مركب  سنوي  بمعدل   %  20 للبنك 

2022. كما أن البنك مؤهل لمزيد من النمو والتقدم باالعتماد 
والكفاءة  العالية  والربحية  الحالية  المال  رأس  قاعدة  على 

التشغيلية وإدارة المخاطر الحصيفة والمتزنة.

تحديث  عملية  للبنك  التجارية  العالمة  تجديد  عن  ونتج 

خالل  من  العمالء  خدمة  تجربة  تطوير  في  تمثلت  شاملة 

ومبتكرة  وسلسة  ومبسطة  آمنة  مصرفية  تجربة  تقديم 

تعتمد على أفضل واحدث حلول التكنولوجيا، ويركز البنك 

ويدير  واالجتماعية.  البيئية  الحوكمة  مبادرات  على  حالًيا 

أنحاء  جميع  في  منتشرة  الفروع  من  فعالة  شبكة  البنك 

الدولة.

المصرفية  الخدمات  من  كاملة  مجموعة  دخان  بنك  ويقدم 

جوائز  عدة  على  والحائزة  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة 

مرموقة، بما في ذلك الخدمات المصرفية لألفراد والشركات 

لألعمال،  المصرفية  والخدمات  التجارية،  والخدمات 

والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل 

البنك  ويعمل  األصول.  وإدارة  واالستثمارات،  المهيكل، 

التمويل  أنشطة  في  أساسي  بشكل  له  التابعة  والشركات 

اإلسالمية  الشريعة  لقواعد  وفًقا  واالستشارات  واالستثمار 

التأسيس  عقد  وأحكام  الشرعية  اللجنة  تحددها  التي 

ألغراض  االستثمار  أنشطة  تنفيذ  ويتم  األساسي.  والنظام 

الملكية ونيابة عن العمالء.

البنك  مال  رأس  إجمالي  من   %  66.66 المؤسسون  ويمتلك 

عند اإلدراج وسيمتنعون عن بيع اسهمهم خالل السنة األولى 

 .)QFMA( من التداول وفًقا لقواعد هيئة قطر لألسواق المالية

للتداول  قاباًل   %  33.34 والبالغ  المتبقي  الجزء  وسيكون 

وتحمل  المتكافئ،  بالترتيب  األسهم  جميع  وتتمتع  بحرية. 

األرباح  توزيعات  في  الحقوق  ونفس  التصويت  حقوق  نفس 

على  المفروضة  الحظر  فترة  بخالف  وجدت.  إن  المعلنة، 

المؤسسين فإن األسهم قابلة للتداول والتحويل دون أي قيود.

غير  آخر  شخص  أي  على  للبنك  األساسي  النظام  ويحظر 

المؤسسين امتالك أكثر من 5 % من رأس مال البنك. وأصدر 

مصرف قطر المركزي قراًرا بتاريخ 14 ديسمبر 2022 يقضي 

وشركة  للتجارة  بروق  شركة  من  كٍل  تملك  على  بالموافقة 

البنك وتم  % من رأس مال   10 إلى  التجارية ما يصل  السند 

تاريخ  من  سنوات  خمس  لمدة  سماح  فترة  الشركتين  منح 

هذه  عن  منهما  أي  ملكية  في  فائض  أي  من  للتخلص  القرار 

غير  أو  مباشر  بشكل  قطر  حكومة  تمتلك  بينما  النسبة. 

مباشر 44 % من رأس مال البنك.

اليوم  المؤهلون للتداول في األسهم من  ويشمل المستثمرون 

األول للتداول جميع الجهات القطرية وغير القطرية المسموح 

وقواعد  قطر،  بورصة  لقواعد  وفًقا  األسهم  في  بالتداول  لهم 

اإلدراج الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية، ولوائح مصرف 

قطر المركزي، والنظام األساسي للبنك وما لم يحظره القانون 

»قانون   2019 لسنة   1 رقم  القانون  ذلك  في  )بما  به  المعمول 

لرأس  األجنبية  الملكية  يحظر  والذي  األجنبي«(،  االستثمار 

% ما لم يتم الحصول على إعفاء   49 مال البنك بما يزيد عن 

أخرى  لوائح  أو  قوانين  أي  أو  األجنبي  االستثمار  لقانون  وفقًا 

ورهنًا  المساهمين،  موافقة  على  البنك  وحصل  بها(.  معمول 

الضرورية  اإلضافية  التنظيمية  الموافقات  على  بالحصول 

إلى  البنك  سيسعى  الوزراء(،  مجلس  موافقة  ذلك  في  )بما 

البنك  األجنبية ألسهم  للملكية  المسموح به  المستوى  زيادة 

إلى 100 %.

{ بنك دخان 

كشفت نشرة اإلدراج المباشر لبنك 
دخان أن البنك يستهدف تمويل 

حصة كبرى من مشاريع البنية 
التحتية في قطر المزمع تنفيذها 

خالل الفترة القادمة في قطر وذلك 
بدعم من استراتيجية التنمية 

االقتصادية والمناخ االستثماري 
المواتي مشيرة إلى أن عدد عمالء 

الخدمات المصرفية لألفراد بلغ 
نحو 88.32 ألف عميل وفقا لبيانات 

النصف األول من العام الماضي.

»33 %« حصة تمويل اإلجارة من إجمالي محفظة األفرادالبيع بالمرابحة يستحوذ على »63 %« من تمويل األفراد

سعيد حبيب بدء تداول أسهم كتب
البنك في البورصة 
»21« فبراير الجاري

بيانات المساهمين 
متاحة لدى شركات 

الوساطة »15« الحالي
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»AA« للعمالت المحلية واألجنبية طويلة األجل إلى

»كابيتال إنتليجنس« ترفع تصنيف قطر

االئتماني  التصنيف  وكالة  رفعت 

انتليجنس«  »كابيتال  العالمية 

للعمالت  السيادي  االئتماني  تصنيفها 

لدولة  األجل  طويل  واألجنبية  المحلية 

قطر من درجة -AA إلى AA مع تثبيت 

واألجنبية  المحلية  العمالت  تصنيف 

بنظرة   A1+ عند  القصير  المدى  على 

مستقبلية مستقرة.

رفع  أن  إلى  العالمية  الوكالة  وأشارت 

لقطر  السيادي  االئتماني  التصنيف 

ارتفاع  إلى  رئيسي  بشكل  يرجع 

في  االقتصادية  المرونة  مستوى 

مواجهة المخاطر االقتصادية المحتملة 

وتحسن البيئة التشغيلية وآفاق النمو 

عن  فضال  القطري  لالقتصاد  الواعدة 

االحتياطيات واألصول المالية السيادية 

الخارجية الضخمة التابعة لجهاز قطر 

لقطاع  المتسارع  والتطوير  لالستثمار 

الطاقة في قطر.

ورجحت كابيتال انتليجنس تحقيق 

بواقع  نمو  متوسط  القطري  االقتصاد 

الفتة  و2024   2023 عامي  خالل   %  3
حصة  في  ارتفاعا  تشهد  قطر  أن  إلى 

اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  الفرد 

بما  قوي  دولية  سيولة  بوضع  وتتمتع 

الجاري  الحساب  فوائض  ذلك  في 

وتراجع  األجنبية  واالحتياطيات 

إجمالي الدين الخارجي.

التشريعات  تطوير  أن  إلى  ولفتت 

أكثر  لتصبح  والمالية  االقتصادية 

األعمال  بيئة  وتطوير  وجاذبية  مرونة 

عوامل  كلها  االستثمار  مناخ  وتحسين 

لدولة  االئتماني  التصنيف  رفع  تدعم 

تنويع  في  نجاحها  إلى  وتؤشر  قطر 

قطاع  تطوير  مع  بالتزامن  االقتصاد 

الطاقة. 

وقالت: »لقد استمرت الهوامش المالية 

من  مستفيدة  التحسن  في  السيادية 

ارتفاع أسعار الطاقة والطلب القوي على 

الغاز الطبيعي المسال«.

قطر  جهاز  أصول  إجمالي  أن  وأضافت 

لالستثمار وهو صندوق الثروة السيادية 

لدولة قطر تقدر بنحو 197 % من الناتج 

عام  خالل  المتوقع  اإلجمالي  المحلي 

.2023
حصص  لالستثمار  قطر  جهاز  ولدى 

عالمية  استثمارية  أيقونات  في 

والبنك  وسينسيبري  باركليز  أبرزها: 

استثمارات  مع  الصيني  الزراعي 

الصين  بورصة  في  دوالر  مليارات   5

وحصة 17 % في شركة فولكس فاغن 

% من »كريدي  و8  األلمانية للسيارات 

سويس«، إلى جانب »غروفنر هاوس« 

أميركا  اوف  بنك  من  كل  في  وحصة 

وتوتال وشركة المجوهرات األميركية 

»تيفاني« ويمتلك الجهاز نادي باريس 

ومبنى  الفرنسي،  جيرمان  سان 

شركة  في  وحصة  الباريسي،  نيو 

باإلضافة  للسيارات  العالمية  بورشة 

في  تاون  ودريم  بالزا  فندقي  فنادق  إلى 

نيويورك. عالوة على حزمة استثمارات 

للضيافة  كتارا  من  لكل  تابعة  أخرى 

والديار القطرية حول العالم. 

تحقيق  انتليجنس  كابيتال  ورجحت 

دولة قطر فائضا ماليا بمتوسط 14.8 % 

عامي  في  االجمالي  المحلي  الناتج  من 

المتاحة  للبيانات  ووفقا  و2024.   2023
هي   2023 لعام  قطر  دولة  موازنة  فإن 

ال  حيث  خليجيا  استقرارا  األكثر 

لبرميل  دوالر   49.9 لسعر  اإل  تحتاج 

التعادل  سعر  إلى  للوصول  النفط 

التوازن  يحقق  الذي  هو  التعادل  )سعر 

اإليرادات والمصروفات بالموازنة(،  بين 

بينما يمثل أي ارتفاع في برميل النفط 

محققا  فائضا  المستوى  هذا  فوق 

هي  قطر  أن  يعني  ما  وهو  للموازنة، 

األكثر استقرارا واألقل تعرضا لمخاطر 

في  النفط  أسعار  وانخفاض  تقلبات 

برميل  بأن  علما  العالمية،  األسواق 

النفط يدور حاليا حول مستويات تفوق 

80 دوالرا للبرميل.
عن  صادرة  بيانات  احدث  وبحسب 

فائض  تضاعف  فقد  المالية  وزارة 

األولى  التسعة  األشهر  في  قطر  موازنة 

15 مرة ليصل  2022 بأكثر من  من عام 

إلى مستوى بلغ 77.3 مليار ريال مقارنة 

ريال  مليار   4.9 مستوى  بلغ  فائض  مع 

 .2021 العام  من  ذاتها  الفترة  خالل 

األشهر  خالل  الموازنة  فائض  ويتوزع 

 13.6 على:   2022 من  األولى  التسعة 

األول و33.7 مليار  الربع  مليار ريال خالل 

 2022 عام  من  الثاني  الربع  خالل  ريال 

يونيو(   30 في  المنتهية  الثالثة  )األشهر 

الثالث  الربع  خالل  ريال  مليار  و30 

)األشهر الثالثة المنتهية في 30 سبتمبر 

.)2022
الفعلية  اإليرادات  إجمالي  وبلغ 

األولى  التسعة  األشهر  خالل  المتحققة 

من عام 2022 مستوى 232.5 مليار ريال 

تتوزع على 65 مليار ريال في الربع األول 

و85.7 مليار ريال في الربع الثاني، و81.8 

 2022 من  الثالث  الربع  في  ريال  مليار 

مستوى  بلغ  فقد  النفقات  إجمالي  أما 

 51.4 على:  تتوزع  ريال  مليار   155.2
مليار  و52  األول  الربع  خالل  ريال  مليار 

ريال خالل الربع الثاني و51.8 مليار ريال 

خالل الربع الثالث من عام 2022. 

إيرادات النفط والغاز مستوى  وسجلت 

تتوزع  ريال  مليار   193.9 بلغ  قياسيا 

النصف  خالل  ريال  مليار   117.6 على 

الثالث  بالربع  ريال  مليار  و76.3  األول 

النفطية  غير  اإليرادات  سجلت  فيما 

األشهر  خالل  ريال  مليار   38.6 مستوى 

التسعة األولى من 2022 تتوزع على 5.6 

 2022 من  األول  الربع  خالل  ريال  مليار 

الثاني  الربع  خالل  ريال  مليار  و27.5 

الثالث  الربع  خالل  ريال  مليار  و5.5 

الرواتب  مصروفات  وبلغت   .2022 من 

ريال  مليار   47.5 بلغ  مستوى  واألجور 

 2022 من  األولى  التسعة  األشهر  خالل 

الربع  في  ريال  مليار   15.4 على:  تتوزع 

األول و17.5 مليار ريال خالل الربع الثاني 

من  الثالث  الربع  في  ريال  مليار  و14.6 

المشروعات  على  اإلنفاق  وسجل   2022
53.1 مليار ريال  الرئيسية مستوى بلغ 

 2022 من  األولى  التسعة  األشهر  خالل 

الربع  في  ريال  مليار   18.4 على:  تتوزع 

ريال  مليار  و16.7   2022 عام  من  األول 

خالل الربع الثاني و18 مليار ريال خالل 

الربع الثالث من 2022.

الرأسمالية  المصروفات  وبلغت 

خالل  ريال  مليار   3.4 مستوى  الثانوية 

تتوزع   2022 من  األولى  التسعة  األشهر 

على: 1.1 مليار ريال في الربع األول و1.1 

مليار  و1.2  الثاني  الربع  في  ريال  مليار 

ريال في الربع الثالث. 

فسجلت  الجارية  المصروفات  أما 

على  تتوزع  ريال  مليار   51.2 مستوى 

و16.7  األول  الربع  خالل  ريال  مليار   16.5
مليار ريال خالل الربع الثاني و18 مليار 

وخالل   .2022 الثالث  الربع  في  ريال 

)األشهر   2022 من  الثالث  الربع  فترة 

 )2022 30 سبتمبر  الثالثة المنتهية في 

قدره  فائضا  قطر  دولة  موازنة  حققت 

ربعية  إيرادات  بإجمالي  ريال  مليار   30
ريال  مليار   76.3 منها  ريال،  مليار   81.8
اإليرادات  وبلغت  والغاز،  النفط  إيرادات 

وسجل  ريال.  مليار   5.5 النفطية  غير 

الثالث  الربع  في  النفقات  إجمالي 

مستوى 51.8 مليار ريال منها 14.6 مليار 

ريال  مليار  و18  واألجور  للرواتب  ريال 

بلغت  حين  في  الجارية،  للمصروفات 

مليار   1.2 الثانوية  الرأسمالية  النفقات 

18 مليار  ريال، والمشروعات الرئيسية 

ريال.

{ تحسن التصنيفات االئتمانية السيادية للدولة

األصول السيادية الخارجية ضخمة وتطوير متسارع للطاقةتحسن مستوى المرونة االقتصادية أمام المخاطر

تطوير للتشريعات المالية لتصبح أكثر جاذبية ومرونة»3 %« متوسط النمو االقتصادي المتوقع في »2023 و2024« 

أصول جهاز قطر لالستثمار 
توازي »197 %« من الناتج

فائض مالي مرجح يوازي 
»14.8 %« من الناتج بالعام الجاري

سعيد حبيب  كتب

السيولة تفوق 

»980« مليون ريال مكاسب البورصة في جلسة واحدة»446« مليون ريال
مكاسب  قطر  بورصة  حققت   

مليون   980 بلغت  أمس  سوقية 

 606.96 إلى  رسملتها  بارتفاع  ريال 

مليار ريال مقارنة مع 605.98 مليار 

ريال في الجلسة السابقة.

لبورصة  العام  المؤشر  وارتفع 

نقطة،   56.93 بواقع  أمس،  قطر، 

أي ما نسبته 0.53 بالمائة، ليصل 

إلى 10 آالف و711.48 نقطة.

تداول  أمس  جلسة  خالل  وتم 

131.4666 مليون سهم بقيمة تفوق 
نتيجة  ريال  مليون   446 مستوى 

جميع  في  صفقة   16747 تنفيذ 

القطاعات.

 30 أسهم  الجلسة  في  وارتفعت 

أسعار  انخفضت  بينما  شركة، 

حافظت  فيما  أخرى،  شركات   10
إغالقها  أسعار  على  شركات   7

السابقة. 

رفع  إلى  قطر  بورصة  وتسعى 

القطرية  السوق  تصنيف 

سوق  إلى  ناشئة  من  )البورصة( 

العالمية  المؤشرات  على  متقدمة 

تعتبر  حيث  المنتجات،  وتنويع 

ناشئة  سوق  أكبر  قطر  بورصة 

أكبر  وثاني  األوسط  الشرق  في 

حيث  من  المنطقة  في  سوق 

أن  كما  السوقية،  الرسملة  قيمة 

مؤشري  في  مدرجة  قطر  بورصة 

مورغان ستانلي كابيتال لألسواق 

فوتسي  ومؤشر   MSCI الناشئة 

لألسواق الناشئة. وتدرس بورصة 

لالستثمار  صندوق  إطالق  قطر 

مع  بالتعاون   ESG المستدام 

شركة عالمية إلدارة األصول بهدف 

على  المدرجة  الشركات  تشجيع 

البيئية  االستدامة  معايير  تعزيز 

وزيادة  والمؤسسية،  واالجتماعية 

للبورصة  االستثمارية  الجاذبية 

االستثمارات  أمام  القطرية 

األجنبية التي تميل إلى االستثمار 

معايير  تتبنى  التي  باألسهم 

االستدامة. 

إدراج  إلى  قطر  بورصة  وتخطط 

صندوق للذهب المتداول وصناديق 

خالل   REITs العقاري  االستثمار 

إدراجات   3 على  عالوة   2023 عام 

الضمان  شركة  تضم  مؤكدة 

للتأمين اإلسالمي »بيمة« والتي تم 

يناير   16 بتاريخ  بالفعل  إدراجها 

2023 إلى جانب بنك دخان المزمع 
الجاري  فبراير   21 في  ادراجة 

لخدمات  »ميزة«  شركة  عن  فضال 

تكنولوجيا المعلومات المتكاملة.

تقسيم  يتم  أن  المقرر  ومن 

المتداول  الذهب  صندوق  أصول 

وحدات  إلى  إدراجه  المزمع 

األسهم  مثل  تداولها  يتم  ان  على 

الصندوق  ويتتبع  التقليدية. 

وبيع  شراء  ويمكن  الذهب  أداء 

مباشرة  الصندوق  وحدات 

عبر  أو  قطر،  بورصة  خالل  من 

المقابل  وفي  الوساطة  شركات 

العقاري  االستثمار  صناديق  فإن 

وحدات  عن  عبارة  هي   REITs
عقارية  محافظ  في  استثمارية 

وتتملك  تجارية  صبغة  ذات 

في  العقاري،  االستثمار  صناديق 

ممتلكات  وتدير  الحاالت،  معظم 

وتذهب  للدخل  مدرة  عقارية 

معظم إيرادات وأرباح تلك الوحدات 

إلى المساهمين في تلك المحافظ 

صناديق  عن  عبارة  وهي  العقارية 

صناديق  عكس  )على  مغلقة 

ETFs(. وتوفر  االستثمار المتداولة 

صناديق االستثمار العقاري حزمة 

العقارات  لمالك  المميزات  من 

أجزاء  طرح  من  تمكينهم  أبرزها: 

من أصولهم العقارية لالكتتاب في 

وذلك  استثمارية،  وحدات  شكل 

لصعوبة الحصول على مشترين 

عن  واإلفراج  كبيرة  عقارية  ألصول 

رؤوس األموال المجمدة، فضال عن 

الحصول على األموال التي تمكنهم 

عليهم  مترتبة  ديون  سداد  من 

لدعم  المال  رأس  تدوير  وإعادة 

على  عالوة  األخرى  المشاريع  نمو 

واالحتفاظ  نقدية  تدفقات  تلقي 

قابلة  بوحدات استثمارات عقارية 

للتسييل.
{ بورصة قطر

$ الدوحة



متابعات السنة )28( - الثالثاء  16 من رجب  1444هـ الموافق 7 فبراير 2023م العدد )10018(14

التفجير  أعاد  األناضول-  بيشاور- 

بمدينة  مسجدا  استهدف  الذي  الدامي 

الذكريات  األذهان  إلى  الباكستانية،  بيشاور 

المأساوية لمدينة لها تاريخ طويل في مواجهة 

اإلرهاب.

وراح ضحية هجوم بيشاور )شمال غرب( الذي 

وقع في 30 يناير/  كانون الثاني المنصرم 101 

طالبان  حركة  وأعلنت  جريحا،  و157  قتيل 

تبنى  كما  عنه،  مسؤوليتها  الباكستانية 

تنظيم »داعش« اإلرهابي أيضا التفجير.

تابع  مجمع  داخل  المستهدف  المسجد  ويقع 

من  كبير  عدد  وجود  عنه  نتج  ما  للشرطة، 

كبار ضباط الشرطة بين القتلى.

آالم  الجديد  المأساوي  اإلرهابي  العمل  وأعاد 

الجيش  مدرسة  هجوم  بعد  بيشاور،  سكان 

 140 من  أكثر  بحياة  أودى  الذي   ،2014 في 

شخًصا، معظمهم من أطفال المدارس.

إذ إن معظم ضحايا مسجد بيشاور من ضباط 

أثناء  نفسه  االنتحاري  فجر  حيث  الشرطة، 

صالة الظهر في المسجد داخل مقر الشرطة.

خدمة  باسم  المتحدث  فايزي،  بالل  وقال 

أر  »لم  لألناضول:   ،»Rescue 1122« الطوارئ 

مثل هذه اللحظات المأساوية طيلة خدمتي«.

غضون  في  الموقع  إلى  اإلنقاذ  فرق  ووصلت 

الجثث  لنقل  التفجير  بعد  قليلة  دقائق 

والمصابين إلى المستشفى.

سبب  أن  »يبدو  اإلغاثي:  المسؤول  وأوضح 

المسجد  مبنى  انهيار  الفادحة  الخسائر 

الكثيرين  حاصر  الذي  االنفجار،  بسبب 

تحت األنقاض«.

ريدينغ  ليدي  مستشفى  لمسؤولي  وفًقا 

)LRH(، ال يزال 49 مصاًبا يتلقون العالج، فيما 

غادرها 107 آخرون.

في  للعالج  يخضع  شرطي  الله«،  »إنعام  وقال 

نصلي  »كنا  لألناضول:  ذاتها،  المستشفى 

انفجار  النيران فجأة، وحدث  عندما اشتعلت 

قوي، ثم ال أعرف ما حدث ألنني فقدت الوعي«.

»ال  قال:  المأساة،  وصفه  معرض  في  وتابع، 

يمكنني أن أنسى هذا المشهد الرهيب«.

األكثر  الشهر  المنصرم،  يناير  أن  وتبين 

ُقتل  عندما   ،2018 تموز  يوليو/   منذ  دموية 

في  هجوًما   44 في   ،254 وأصيب  شخًصا   134
عن  صادر  تقرير  ألحدث  وفًقا  البالد،  أنحاء 

واألمن  الصراع  لدراسات  الباكستاني  المعهد 

)PICSS(، وهو مركز فكري مقره إسالم أباد.

كما قتلت قوات األمن 44 مسلحا، واعتقلت 52 

آخرين في أنحاء البالد، وفقا للتقرير.

شخًصا   186 عن  يقل  ال  ما  ُقتل   ،2018 وفي 

في تفجير انتحاري بمنطقة »ماستونغ«، في 

تجمع  خالل  غرب(  )جنوب  بلوشستان  إقليم 

سياسي.

 صديقان عاشا وماتا مًعا
كان »أبني أمين« و»افتخار أحمد«، من منطقة 

صديقين  بيشاور،  من  القريبة  شرصدة، 

عامي  الشرطة  قسم  إلى  انضما  مقربين 

في  حياتهما  وفقدا  التوالي،  على  و2015   2011

االنفجار.

وقال جميل داود، ابن 

ابن  »افتخار، كان  عم أحمد، 

عمي، وترك ابنتين، تبلغ األولى من العمر ثالث 

سنوات واألخرى عاما واحدا، في حين أن أمين، 

له ابن واحد عمره عام واحد«.

حميمين  صديقين  كانا  »كالهما  وأضاف: 

إلى  الدراسة، وانضم افتخار،  أيام  للغاية منذ 

الشرطة بسبب تشجيع صديقه«.

الرتب  ذوي  من  األشخاص،  معظم  وينتمي 

الطبقة  من  أسر  إلى  الشرطة،  في  الدنيا 

المتوسطة أو الفقيرة في الدولة التي يبلغ عدد 

سكانها 220 مليون نسمة. 

عائلة  من  ينحدر  »افتخار،  أن  إلى  أشار  داود، 

ستعيش  كيف  أعرف  وال  للغاية،  فقيرة 

عائلته بعد اآلن«.

أنقذ حياتي من فضلك
وعقب تفجير بيشاور، تم إحضار حوالي 160 

على  يقع  والذي  مستشفى،  أقرب  إلى  مصاًبا 

بعد ميل واحد من مقر الشرطة.

107 أشخاص بالمغادرة  األطباء لنحو  وسمح 

بعد تلقي العالج الالزم، فيما ال يزال 49 آخرون 

في المستشفى.

وبهذا الخصوص، قال الدكتور طاهر خان، من 

يمكنني  »ال  لألناضول:  نفسها،  المستشفى 

من  أتمكن  لم  الجرحى  من  اثنين  أنسى  أن 

إنقاذهما«.

وأضاف: »فقدا أنفاسهما األخيرة بين يدي«.

وصف  وفي 

للحظات  خان 

التي كان يستبسل فيها بهدف 

إنقاذ حياة ضحايا االنفجار، قال: »أصيب أحد 

ضباط الشرطة، يدعى عرفان الله، بجروح في 

الرأس وبذلت قصارى جهدي إلنقاذ حياته، إال 

أني لم أتمكن من ذلك«. 

أن أنسى كلماته األخيرة  وأردف: »ال أستطيع 

أرجوك  دكتور،  ويقول:  يصرخ  كان  عندما 

أنقذ حياتي«. وأعرب عن حزنه قائال: »واصلت 

لـ30  دقيقة،  الرئوي له  القلبي  إجراء اإلنعاش 

وبكيت  وفاته،  أعلن  الطبي  فريقي  أن  رغم 

كثيرا من أجل الرجل«.

في  لبناته  الصور  بعض  رأيت  ذلك،  و»بعد 

يتابع  أبًدا«،  اللحظة  تلك  أنسى  لن  جيبه.. 

الدكتور خان.

لرجل  أخرى  قصة  خان،  الدكتور  روى  كما 

جراء  المخ  في  بجروح  أيضا  أصيب  مسن 

يصرخ  كان  العجوز  »الرجل  إن  التفجير، 

ويطالب بنقل ابنه إلى المستشفى«.

وأضاف: »قلت له، أنا بمثابة ابنك، وأحاول أن 

أفعل كل شيء من أجلك.. إال أن المسن ظل 

يبكي ويقول أحضروا ابني«.

مسيرات احتجاجية للشرطة
فبراير/   من  األول  في  الشرطة  رجال  ونظم 

عدة  في  احتجاجية  مسيرات  الجاري  شباط 

غربي(  )شمال  بختونخوا  خيبر  بإقليم  مدن 

لفقدان  الشديد  وحزنهم  غضبهم  خلفية  على 

زمالئهم.

في  عادل  تحقيق  بإجراء  المتظاهرون  وطالب 

نوعها،  من  نادرة  خطوة  في  بيشاور،  تفجير 

من  كبير  عدد  مع  الشرطة  رجال  خرج  حيث 

بتحركات  مطالبين  الشوارع  إلى  المواطنين 

أفضل ضد اإلرهاب.

خيبر  شرطة  قائد  قال  فبراير،   2 وفي 

بختونخوا، معظم جاه أنصاري: »إننا نقترب 

من الشبكة اإلرهابية التي تقف وراء الهجوم«.

وكشف قائد شرطة اإلقليم، أن االنتحاري كان 

يرتدي زي الشرطة.

وفي 31 يناير، قال أنصاري في مؤتمر صحفي، 

 12  10- أن  تظهر  األولية  »التحقيقات  إن 

استخدمت  المتفجرة  المواد  من  كيلوغراما 

في التفجير«.

عن  للكشف  جارية  »التحقيقات  أن  وشدد 

كيفية إدخال المتفجرات إلى مركز الشرطة«.

وأشار المسؤول األمني إلى أن تنظيم »داعش« 

مسؤوليته  أيضًا  »أعلن  اإلقليم  في  اإلرهابي، 

عن الهجوم الذي نحقق فيه«.

وتعليقا على ادعاءات تحمل مسؤولية الهجوم 

ونفيها من قبل جماعات مسلحة مختلفة، قال 

هذه  بمثل  تؤمن  ال  »الشرطة  إن  األنصاري، 

المزاعم المبالغ فيها«.

المنشق  الفصيل  األحرار«،  »جماعة  أن  وزعم 

عن طالبان باكستان، يمكن أن تكون متورطة 

خالل  دموية  األكثر  كان  الذي  التفجير،  في 

السنوات األخيرة.

شهادات مأساويةشهادات مأساوية
تفجير مسجد بيشاور

انقسام في باكستان

إرث 
برويز مشرف

حكم  عسكري  قائد  آخر  مشرف 

باكستان، واستمر عهده نحو عقد بعد 

عام  أبيض  انقالب  في  السلطة  توليه 

.1999
وشابت حقبته اتهامات متكررة بارتكاب 

خصومه  اعتقال  أبرزها  من  انتهاكات، 

رئيسة  اغتيال  في  بالتورط  واتهامه 

الوزراء السابقة بينظير بوتو.

ال يزال يتردد صدى قراره بدعم الواليات 

وإن   - ألفغانستان  غزوها  في  المتحدة 

كان ذلك في مواجهة تهديدات بالقصف 

وفي مقابل ضّخ مساعدات ضخمة.

عاما(   24( وقاص  محمد  الطالب  يقول 

إن  أباد  لوكالة فرانس برس في إسالم 

والبنية  التعليم  معايير  عزز  »مشرف 

التنمية  جلب  باكستان.  في  التحتية 

للبالد«.

ناحية  من  »لكن  مستدركا  ويضيف 

في  خسائر  من  البالد  عانت  أخرى، 

في  المشاركة  وأدت  اإلرهاب.  مواجهة 

الحرب األميركية إلى إضعاف بلدنا«.

اقتصادية  بأزمة  حالًيا  باكستان  تمر 

الضبابية  من  حالة  وتشهد  أخرى، 

المقرر  االنتخابات  قبل  السياسية 

إجراؤها في وقت الحق من هذا العام.

يتذكر  االضطرابات،  هذه  ظل  في 

البعض مشرف بشغف.

يقول محمد خان )70 عاما( وهو صاحب 

متجر في إسالم أباد »كان حاكما جيدا. 

لم يكن هناك زعيم مثله قبله ولن يكون 

هناك زعيم مثله مرة أخرى«.

أما برويز إلهي، السياسي الباكستاني 

فيرى  مشرف،  وحليف  المخضرم 

»كان  أنه  برس  لفرانس  تصريح  في 

ويقدر  الجاد  العمل  يحب  حكيما  قائدا 

المبادرات الجديدة«.

في عام 2006، وصف الرئيس األميركي 

ذروة  في  مشرف  االبن  بوش  جورج 

أصبح  ونافذ  قوي  »زعيم  بأنه  تحالفهما 

فكرة  تحمل  يستطيعون  ال  لمن  هدًفا 

سيادة االعتدال«.

تعليق العمل بالدستور 
بحكومة  لإلطاحة  تحركه  أن  غير 

بالدستور  العمل  وتعليق  منتخبة 

قسما  أيًضا  يشكالن  طويلة  لفترات 

كبيرا من إرثه.

الموظف  يقول  الصدد،  هذا  في 

المتقاعد نعيم الحق ساتي لوكالة 

فرانس برس »تصرفه الوحيد الذي 

سيبقى في الذاكرة عبر التاريخ هو 

للدستور«. انتهاكه 

69 عاًما »أهم  ويضيف الرجل البالغ 

شيء في أي بلد هو دستورها«.

تفاقم قمع برويز مشرف لمعارضيه 

عندما واجه ضغوًطا متزايدة إلجراء 

ديموقراطية. انتخابات 

الثانية  للمرة  الدستور  وعّلق 

من  اآلالف  واعتقل   ،2007 عام  في 

المحكمة  رئيس  وأقال  المعارضين 

احتجاجات  إلى  أدى  ما  العليا، 

واسعة النطاق.

ويرى رجل األعمال عبد الباسط في 

في  برس  فرانس  لوكالة  تصريح 

بلوشستان  إقليم  عاصمة  كويتا 

أحد  كان  مشرف  »الجنرال  أن 

الذين  العسكريين  الدكتاتوريين 

جذب  خالل  من  البالد  حكم  أساؤوا 

مجموعة من المتملقين«.

في عهد مشرف، صّعدت باكستان 

البلوش،  االنفصاليين  ضد  حربها 

أسفرت  عسكرية  عملية  إطالق  مع 

أكبر  االنفصالي  الزعيم  مقتل  عن 

اغتيال  وهو   ،2006 عام  في  بوغتي 

زاد من تأجيج الحركة االنفصالية.

»ينسب  الباسط  عبد  ويضيف 

في  مشرف  للجنرال  الفضل  الناس 

تطوير البالد، لكنه من ناحية أخرى 

تسّبب مثل أسالفه في دمار«.

وواجه   2008 عام  مشرف  تنّحى 

قبل  القانوني،  النزاع  من  سنوات 

باإلعدام  عليه  والحكم  غيابيا  إدانته 

بتهمة الخيانة، ثم إبطال الحكم في 

وقت الحق.

أيامه  آخر  السابق  الحاكم  أمضى 

في دبي باإلمارات العربية المتحدة، 

للسياسة  العودة  في  فشل  أن  بعد 

ووجد نفسه وحزبه »رابطة مسلمي 

هامش  على  باكستان«  عموم 

السياسي. المشهد 

اسالم اباد- أ. ف. ب- كان برويز مشرف شخصية مثيرة 
للجدل في السياسة الباكستانية، فقد شهدت فترة 
حكمه استقرارا اقتصاديا ترافق مع انتهاكات واسعة 

وتراجع في الممارسة الديمقراطية.



إنزال  أميركا بأنها مصمّمة على  تعلن 

تقوم  وعمومًا  بروسيا،  العسكرية  الهزيمة 

أوكرانيا بالسالح  بإمداد  بتصميم أشد 

الذي يؤدي إلى ذلك الهدف، ومثلها صّممت 

أوروبا، وال سيما بريطانيا  وطّبقت عمليًا 

وألمانيا.

ويرّد ديمتري ميدفيدف، نائب رئيس 

مجلس األمن الروسي، بأن روسيا سوف 

ترّد بالسالح النووي، إذا وصلت األمور إلى 

حد تهديدها بالهزيمة. ومع هذا، يستمر 

بالتصعيد. األميركي  الرّد 

فماذا يعني كل ذلك، أو قل كل ذلك 

لحرب  العالم  تعريض  الجواب:  مجتمعًا؟ 

نووية ال تبقي وال تذر، ما لم تتراجع 

قواًل وعماًل. »التصميمين«،  أميركا عن 

طبعًا هذا جنون ُمطبق، وهذا خطر مدّمر 

للعالم، شبُه مؤكد، إن لم يكن مؤكدًا. 

فأميركا تلعب بالنار حين تريد حربًا 

حاسمة مع روسيا، ال يبقى من بعدها 

شيء اسمه روسيا، الدولة الكبرى.

التي  الباردة  الحرب  أين استراتيجية 

االتحاد  أميركا، في مواجهة  طبقتها 

الحروب  استراتيجية  وأين  السوفياتي؟ 

بالوكالة من دون أن تكون روسيا )االتحاد 

المقاِبل؟  المباشر  طرفها  السوفياتي( 

األوكرانية هي عمليًا مواجهة  فالحرب 

مباشرة، وإن بدت كأنها حرب بالوكالة، 

الطرف  بوصفها  أوكرانيا  فيها  اسُتخِدَمت 

المباشر ضد روسيا.. وقد أصبحت 

هذه »الوكالة« خالل سنة من اندالع 

الحرب نوعًا »من الضحك على اللحى«. 

فأميركا ال تستطيع، مع ما قدمته من دعم 

عسكري، أن تنكر بأنها الطرف األساسي 

المحارب ضد روسيا، وإال كانت مثل 

النعامة التي تضع رأسها في الرمل، بل 

الناس. تكون مستهترة في عقول 

لهذا يجب أن تتوّجه كل أصابع االتهام 

من ِقَبل من يريدون وقف الحرب وعدم 

للغاية،  إلى تهديد عالمي خطر  تطّورها 

وتحميلها  أميركا  على  الضغط  إلى 

مسؤولية هذه الحرب، بداية واستمرارًا.

هذا، وال يظّنن أحد أن هذا الموقف ينطلق 

من دفاع عن روسيا مع كل الغزل بين 

وبالرغم  للحق،  ولكن  ونتنياهو.  بوتين 

من أن روسيا هي التي بدأت الحرب التي 

2022، إاّل  24 شباط/ فبراير  انطلقت في 

أن أميركا والناتو هما من سّلحا أوكرانيا، 

الناتو  إلى حلف  وراحا يسعيان لضّمها 

الروسية،  الخاصرة  لتكون خنجرًا في 

ُيهّدد أمنها القومي. لهذا فإن أميركا، ومنذ 

أنها تستهدف  األولى للحرب، أعلنت  األيام 

إسقاط بوتين، وإنهاء روسيا كدولة 

كبرى، مما جعل الموقف الروسي من 

الحرب يتحّول إلى مسألة »حياة أو موت« 

أو »وجود وتصفية«.

فمن هنا توجب أن تتوجه الضغوط 

أميركا لوقف هذه الحرب،  العالمية على 

التي تسعى  النهاية  إلى  وعدم وصولها 

إليها: أي إنزال هزيمة حاسمة بروسيا.

ثم ال بد من وقفة أمام التطّور األوروبي 

الجديد إزاء إيران، فضاًل عن تصعيده 

المباشر في الحرب ضد روسيا  للتدخل 

في اوكرانيا، وبحماسة ال تقل عن 

األميركية. الحماسة 

أواًل  يتمثل الجديد في الموقف األوروبي، 

بانتقاله في موضوع الصراع الغربي مع 

إيران، من موقع الحريص على الوصول 

إلى اتفاق نووي، إلى فرض عقوبات 

جديدة على إيران بمثابة إعالن حرب. 

صحيح أن الموقف األوروبي كان منحازًا 

إلى الجانب األميركي في موقفه  عمومًا 

النووي  االتفاق  المتعلق بشروط إحياء 

بأنه  جولة  من  أكثر  في  ظهر  ولكنه   ،1+5
حريص جدًا على عدم إضاعة الفرصة، 

التي كادت توصل »اللقمة إلى الفم«، كما 

يقولون.

األوروبي  والسؤال: لماذا انتقل الموقف 

إلى هذا المستوى من العداء الذي 

إيران،  األميركية ضد  العدائية  تخطى 

وذلك بالتوجه إلى إدراج الحرس الثوري 

وصواًل إلى إدراج الرئاسة، في قائمة 

اإلرهاب، طبعًا مما يتعّدى أيضًا خطوات 

انطلقت  التي  العدائية  اإلعالمية  الحمالت 

حول موضوع الحجاب والمرأة، ومن 

حاقدة؟ إسالموفوبيا 

إن محاولة اإلجابة عن هذا السؤال تصل 

البحث في استراتيجية جديدة  إلى 

ألمانيا وفرنسا  أوروبا )أساسًا  أخذت 

العودة  أي  إليها،  وطبعًا بريطانيا( تتجه 

إلى أوروبا التي أدخلت العالم في حربين 

أمور الحرب  عالميتين. وقد تركت 

االبتعاد  مع  ألميركا،  الثالثة  العالمية 

المشاركة فيها، لتركز على  جزئيًا عن 

أميركا  االقتصادي، وعدم مجاراة  تطّورها 

وما تطلبته من  الحربية،  في سياستها 

إنفاق. وقد بدت هذه االستراتيجية بأنها 

تميل إلى مستوى ما من االستقاللية.

إن الدخول األوروبي في الحرب األوكرانية 

بال هوادة، واآلن الدخول بما يشبه الحرب 

استراتيجية  ببساطة  يعنيان  إيران،  ضد 

جديدة، تختلف نوعيًا عما مضى من 

العالمية  الحرب  بعد  استراتيجيات 

أن  الثانية. ويعنيان بكلمات أخرى، 

أوروبا أصبحت طرفًا شريكًا مندفعًا في 

أميركا  تخوضها  التي  العالمية  الحرب 

ضد روسيا والصين، األمر الذي يزيد من 

الخطر النووي الذي أخذت تقترب منه 

والتأزيم مع الصين  األوكرانية،  الحرب 

في تايوان.

فبداًل من أن تكون أوروبا أكثر حذرًا 

أو تكون عاماًل معتداًل نسبيًا،  وحرصًا، 

 ،1917 أخذت تتحّول إلى أوروبا ما قبل 

1939. ولكن هذا  وإلى أوروبا ما قبل 

األوروبية  القيادات  التحّول يحتاج من 

إلى الدخول في صراع، مع رأي عام غير 

االستراتيجي؛  التحّول  لهذا  بعد  مستعد 

إنهاء العيش  الداخلية تتطلب  ألن أكالفه 

في ظل دولة الرفاه، وفي ظل سلم مديد.

شهدت مدينة القدس في األسابيع الماضية سلسلة من 

االعتداءات على الحجر والبشر المسيحي من متطرفين يهود 

طبعًا، تحاول دائمًا إسرائيل االدعاء بأّنهم متخلفون عقليًا، 

لكّن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير، فقد جرى االعتداء وتحطيم 

األيقونات وتمثال المسيح في كنيسة حبس المسيح في البلدة 

القديمة. وقبل ذلك، جرى اعتداء على شبان من حارة األرمن. 

وقبله حدث اعتداء على شّبان مسيحيين في منطقة حارة 

النصارى، وبالذات عند باب الجديد، وقبل ذلك حّطم معتدون 

صلبانًا في كنيسة البروتستانت.

جرت كّل هذه االعتداءات في البلدة القديمة من مدينة القدس، 

وعلى أيدي متطّرفين يهود، أحدهم يهودي أميركي. ولم تأِت تلك 

االعتداءات من فراغ، بل جاءت نتيجة تحريض مسموم وخطاب 

كراهية يحاول رسم فوقية واضحة لليهود على باقي األمم كلها.

وقد بدأ الخطاب العنصري اليهودي منذ تأسيس الحركة 

الصهيونية وتجّذر بعد قيام دولة إسرائيل، خصوصًا في 

قانون العودة، والذي يوفر لكّل إنسان على وجه األرض له أم 

يهودية أحقية الهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسية، 

وكّل مزايا المواطن اإلسرائيلية، بل تتوفر له مزايا إضافية لما 

تسّمى »أولية olae«، أي من اختار الصعود إلى األعلى بقراره 

الهجرة إلى دولة اليهود، حسب قولهم. وقد جرى تشريع تلك 

األمور في أكثر من خمسين قانونًا عنصريًا سّنها البرلمان 

)الكنيست( اإلسرائيلي، حسب دراسة لمؤسسة عدالة 

الفلسطينية، والتي تتخذ من حيفا مقّرًا لها. وقد كان أكثر 

تلك القوانين عنصرية القانون المعدل للقانون األساسي، 

والذي سّمي »قانون القومية اليهودي« والذي وضع المواطن في 

دولة إسرائيل المنتمي للديانة اليهودية واللغة العبرية بمثابة 

أعلى من أي شخٍص آخر، بمن فيهم مواطنون غير يهود في دولة 

إسرائيل.

العداء للمسيحية متجّذر في إسرائيل، لكن ما جرى في 

األسابيع القليلة الماضية عكس زيادة كبيرة في خطاب 

الكراهية، والذي يعكس فكرة سيادة يهودية على كّل أمر آخر. 

وقد كُثرت في اآلونة األخيرة الدراسات الدولية، والتي جاءت 

لدعم دراسات مؤسسات حقوقية فلسطينية، رّكزت على وجود 

تمييز عنصري واضح في المناطق ما بين النهر والبحر، وبذلك 

أطلق على إسرائيل عبارة أبارتهايد. وكان المجتمع الدولي قد 

اعتبر أّن ما يجري في جنوب أفريقيا ضد السود تمييز عنصري 

أو أبارتهايد جرت صياغته بأنه جريمة حرب، حسب القانون 

اإلنساني الدولي.

آن األوان للتصّدي ليس فقط لألعمال المشينة التي يقوم بها 

هؤالء المتطّرفون، بل المطلوب استئصال الخطاب المقزز 

العنصري، والذي أصبح من الفكر اليومي، ومن الثقافة السائدة 

لدى المجتمع اإلسرائيلي.
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تحركت فرق اإلغاثة واإلنقاذ من 

عشرات الدول لمد يد العون، 

والمساعدة في البحث عن 

المحتجزين بين أنقاض المنازل 

المهدمة، بعد الزلزال العنيف 

الذي وقع فجر أمس، وتسبب في 

مصرع المئات في تركيا وسوريا، 

وسقوط آالف الجرحى، نتيجة 

تحطم مئات المباني.

قطر كانت من بين أوائل الدول 

التي تحركت منظماتها اإلغاثية، 

كما أجرى حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، اتصاال هاتفيا 

صباح أمس، بأخيه فخامة 

الرئيس رجب طيب أردوغان 

رئيس الجمهورية التركية 

الشقيقة، أعرب خالله عن تعازيه 

ومواساته لفخامته وللشعب 

التركي الشقيق في ضحايا 

الزلزال، كما أعرب سمو األمير 

خالل االتصال عن وقوف دولة 

قطر بجانب الجمهورية التركية 

الشقيقة في التخفيف من 

التداعيات اإلنسانية الخطيرة 

التي خلفها الزلزال.

وتنفيذا لتوجيهات صاحب 

السمو، انطلقت أولى رحالت 

الجسر الجوي الذي خصصته 

دولة قطر لدعم الجمهورية 

التركية الشقيقة لمواجهة كارثة 

الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا 

أمس.

ويرافق أولى رحالت الجسر 

الجوي فريق من مجموعة البحث 

واإلنقاذ القطرية الدولية التابعة 

لقوة األمن الداخلي )لخويا( مجهز 

بآليات متخصصة بعمليات 

البحث واإلنقاذ، باإلضافة إلى 

مستشفى ميداني ومساعدات 

إغاثية وخيم ومستلزمات 

شتوية، لمساندة األشقاء األتراك 

في هذه المحنة المروعة التي 

آلمتنا جميعا، كما آلمت العالم 

بأسره.

كما أطلق الهالل األحمر القطري 

حملة إغاثة عاجلة للمتضررين 

في تركيا وشمال سوريا، من 

خالل تفعيل غرفة العمليات 

بالتنسيق مع بعثته في تركيا، 

ودعا أهل البر واإلحسان إلى 

مساندته في سعيه لتخفيف 

آثار الزلزال، والمساهمة في إنقاذ 

األرواح.

كارثة مروعة

االحتالل وخطاب الكراهية

داود كتاب
صحفي فلسطيني

اجتماع باريس
حول لبنان

مثل الغريق الذي يتعلق بحبال الهواء، 

يتطلع اللبنانيون إلى المؤتمر الخماسي 

الذي بدأ أعماله أمس في العاصمة 

الفرنسية، للبحث في تشجيع الساسة 

اللبنانيين على اإلسراع في انتخاب رئيس 

الجمهورية، واستعادة االنتظام العام في 

السلطة، كخطوة أساسية للبحث في 

الخطوات اإلصالحية واإلنقاذية الضرورية 

إلخراج بلد األرز من دوامة االنهيارات الراهنة.

أن يحظى البلد، الذي يتخبط في أزماته 

المتناسلة، بمثل هذا االهتمام العربي 

والدولي، بعد فترة مؤلمة من التجاهل 

واإلهمال، فهو مؤشر إيجابي على عودة 

البلد الُمتِعب إلى دائرة المتابعة اإلقليمية 

والدولية، وتعبير عن وجود النوايا الحسنة 

للمساعدة على تخطي هذه المرحلة 

المتدحرجة والصعبة، التي تهدد الكيان 

اللبناني، وتشكل خطرًا على االستقرار في 

المنطقة.

غير أن الحديث عن مساعدة لبنان ليس 

بمثل تلك السهولة التي كانت تتم في 

األزمات السابقة. فقد قالها وزير الخارجية 

الفرنسي األسبق جان إيف لودريان: 

على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم 

حتى نستطيع أن نساعدهم. فهل حاول 

اللبنانيون أن يساعدوا أنفسهم طوال هذه 

المحنة التي قلبت حياتهم رأسًا على عقب؟

غني عن القول أن االنقسامات الداخلية، 

وسياسة اإلنكار والعناد المهيمنة على 

الحركة السياسية، قد أدت إلى تفاقم 

مسلسل األزمات، وتسريع وتيرة االنهيارات، 

وإلى تعطيل المؤسسات الدستورية، من 

الشغور الرئاسي إلى حكومة تصريف 

األعمال، إلى جلسات التشريع في مجلس 

النواب المثيرة للجدل، األمر الذي أدى 

إلى اإلخفاق في تنفيذ أدنى الخطوات 

اإلصالحية.

في ظل هذا الوضع الداخلي المتهالك، والذي 

يفتقد إلى الحد األدنى من التوافق على 

الملفات المطروحة، وفي مقدمتها االنتخابات 

الرئاسية، من الصعب توقع أن ُيسفر 

االجتماع الخماسي في باريس عن نتائج 

فورية، سواء في االستحقاق الرئاسي، أو 

حتى بالنسبة للمساعدات الالزمة لدعم 

وضع الليرة اللبنانية.

صالح سالم

كاتب لبناني

من قريب

اللواء اللبنانية 

أوروبا والتحول االستراتيجي

منير شفيق
كاتب عربي

إرسال الدبابات 
المتطورة 

سيصعد بالحرب 
في أوكرانيا إلى 
المستوى األكثر 

خطورة

 رأي $

عربي 21

العربي الجديد



عربي ودولي

عربي ودولي

السنة )28( - الثالثاء  16 من رجب  1444هـ الموافق 7 فبراير 2023م العدد )10018( 16

آالف القتلى والجرحى.. وعمليات اإلنقاذ تتواصل

زلزال مدمر يضرب تركيا

أنقرة- األناضول - أعلنت إدارة الكوارث 

عدد  ارتفاع  )آفاد(  التركية  والطوارئ 

قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي البالد 

إلى 1498 شخصا.

والطوارئ  الكوارث  إدارة  رئيس  وأفاد 

تصريح  في  سيزر  يونس  التركية 

لقوا  شخصا   1498 أن  أمس،  صحفي 

مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب والية 

قهرمان مرعش وبلغت قوته 7.7 درجة.

إلى  ارتفع  المصابين  عدد  أن  وأضاف 

عدد  بلغ  فيما  شخصا،  و533  آالف   8
الزلزال  بفعل  تدمرت  التي  المباني 

.2834
وقعت  ارتدادية  هزة   130 أن  إلى  وأشار 

في المنطقة عقب الزلزال.

عنصر  ألف   15 من  يقرب  وأردف:»ما 

مركبة  آالف   5 ونحو  وإنقاذ  بحث 

منطقة  في  ينشرون  بناء  ومعدات 

الزلزال«.

ألف   35 إرسال  تم  أنه  سيزر  وأوضح 

المأوى  لتوفير  المنطقة  إلى  خيمة 

 360 من  يقرب  ما  شحن  وتم  للسكان، 

ألف بطانية إلى المنطقة.

الكوارث  الطوارئ  إدارة  أعلنت  وقد 

ظهر  جديد  زلزال  وقوع  )آفاد(  التركية 

بوالية  ألبيستان  قضاء  مركزه  أمس، 

 7.6 بقوة  )جنوب(  مرعش  قهرمان 

درجات في الساعة 13.24.

وجود  من  بيانها،  في  آفاد  وحذرت 

المنطقة  في  خطير  زلزالي  نشاط 

االرتدادية  الهزات  وأن  مرعش(  )قهرمان 

ستستمر لتصل قوتها إلى 6.5 - 6.7

من  التركية  الطوارئ  إدارة  ودعت 

األبنية  عن  االبتعاد  المواطنين 

منطقة  في  والتجمعات  المتضررة 

الهزات  وقوع  الستمرار  الزلزال 

االرتدادية.

3 آالف جندي تركي  ويشارك أكثر من 

الجارية  واإلنقاذ  البحث  عمليات  في 

بمنطقة الزلزال جنوبي تركيا.

واإلنقاذ  البحث  عمليات  وتتواصل 

عقب الزلزال الذي وقع في والية قهرمان 

واليات   10 إلى  تأثيرها  ووصل  مرعش 

مجاورة.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان، 

اإلنقاذ  »كتائب  تكليف  إلى  اإلثنين، 

للمشاركة  الطبيعية«  الكوارث  خالل 

واليات  في  واإلنقاذ  البحث  بعمليات 

وقهرمان  وعثمانية  ومالطية  هطاي 

مرعش.

وعلى صعيد متصل وصل وزير الدفاع 

والية هطاي  إلى  أكار  التركي خلوصي 

غولر  يشار  األركان  هيئة  رئيس  رفقة 

أوسيفر،  موسى  البرية  القوات  وقائد 

عمليات  جهود  حول  إحاطة  وتلقى 

اإلنقاذ.

تابعة  شحن  طائرة   17 بدأت  كما 

بتسيير  التركية  المسلحة  للقوات 

محملة  متواصلة  جوية  رحالت 

عنتاب  غازي  واليتي  إلى  بالمساعدات 

وأضنة.

طيب  رجب  التركي  الرئيس  وبحث 

الحركة  حزب  زعيمي  مع  أردوغان 

باهتشلي،  دولت  التركي  القومية 

وحزب »إيي« ميرال آقشنر، الوضع في 

منطقة الزلزال.

هاتفيين  اتصالين  في  ذلك  جاء 

منفصلين، أمس، بحسب بيان صادر 

بالرئاسة  االتصال  دائرة  رئاسة  عن 

التركية.

وآقشنر  باهتشلي  مع  أدوغان  وبحث 

البحث  وجهود  الزلزال  عقب  الوضع 

واإلنقاذ الجارية.

طيب  رجب  التركي  الرئيس  وقال 

إدارة  مقر  من  تصريحات  في  أردوغان 

أنقرة،  في  )آفاد(  والطوارئ  الكوارث 

كارثة  أكبر  يعد  مرعش،  »زلزال  أن 

أرزينجان عام  البالد منذ زلزال  شهدتها 

.»1939
كافة  عبر  تحركت  »دولتنا  وقال: 

لحظة  منذ  الفور  على  مؤسساتها 

كل  استنفرت  ووالياتنا  الزلزال  وقوع 

إمكانياتها«.

المواطنين  إنقاذ  أعمال  استمرار  وأكد 

من تحت أنقاض األبنية المدمرة جراء 

الزلزال.

البحث  عناصر  من  آالف   9 أن  وذكر 

»والعدد  العمل،  يواصلون  واإلنقاذ 

إغاثية  فرق  توافد  مع  باستمرار  يزداد 

جديدة«.

أي مدى  إلى  الواضح  أنه »من غير  وأفاد 

سيرتفع عدد القتلى والمصابين«، في 

في  األنقاض  إزالة  أعمال  استمرار  ظل 

منطقة الزلزال.

وأعرب عن تمنياته بتجاوز هذه الكارثة 

بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية.

الراغبة  والمؤسسات  األفراد  من  وطلب 

مع  التنسيق  المساعدة،  تقديم  في 

إدارة الكوارث والطوارئ التركية »آفاد«.

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا 

دولة   45 من  للمساعدة  عروضا  تلقت 

إلى جانب »الناتو« واالتحاد األوروبي.

ضحايا  على  أردوغان  الرئيس  وترحم 

الشفاء  متمنيا  الكبيرة  الكارثة  هذه 

العاجل للمصابين.

التضامن  إلى  المواطنين  جميع  ودعا 

والتكاتف في مواجهة آثار الزلزال.       

بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  وأعلن 

مع  للتنسيق  فريقا  وجه  أنه  أمس، 

الالزمة  المساعدات  كل  وتوفير  تركيا 

تركيا  ضرب  الذي  المدمر  الزلزال  إثر 

وسوريا وأوقع آالف القتلى والجرحى.

تويتر:  على  تغريدة  في  بايدن،  وقال 

في  الخسائر  إزاء  الحزن  ببالغ  »أشعر 

في  الزلزال  خّلفه  الذي  والدمار  األرواح 

تركيا وسوريا«.

لمواصلة  فريقي  »وجهت  وأضاف: 

بالتنسيق  كثب  عن  الوضع  مراقبة 

المساعدات  كل  وتوفير  تركيا  مع 

الالزمة«.

األوروبي،  االتحاد  في  دولة   13 وقررت 

تركيا،  إلى  مختصة  فرق  إرسال 

للمساهمة في عمليات البحث واإلنقاذ 

جنوبي  ضربت  التي  الزالزل  عقب 

البالد.

وفي مؤتمر صحفي، أمس، قال الناطق 

باالزس  األوروبية،  المفوضية  باسم 

وكرواتيا،  بلغاريا،  إن  أوجواري، 

والتشيك، وفرنسا، واليونان، وهولندا، 

وإيطاليا،  والمجر،  ورومانيا،  وبولندا 

وسلوفاكيا،  ومالطا  وإسبانيا، 

مختصة  فرقًا  تركيا  إلى  سترسل 

بالبحث واإلنقاذ.

عدد  أن  األوروبي  المتحدث  وأضاف 

وفرق  مساعدات  سترسل  التي  الدول 

إنقاذ إلى تركيا، في ازدياد مستمر.

للتنسيق  مستعد  االتحاد  أن  وأوضح 

أعمال  حول  تركيا  في  المسؤولين  مع 

البحث واإلنقاذ وتقديم المساعدات.

الخارجية  وزير  وصف  جانبه،  من 

كليفرلي،  جيمس  البريطانيي 

تركيا  بزلزال  حدث  ما  تغريدة  في 

وقدم  مأساوية«،  »خسارة  بأنه  وسوريا 

»المملكة  تعازي بالده، معلنا استعداد 

المتحدة لتقديم المساعدات«.

فالديمير  الروسي  الرئيس  وبعث 

إلى  تعزية  برقية  بعث  كذلك  بوتين 

الزلزال،  بضحايا  أردوغان  الرئيس 

لتقديم  بالده  استعداد  مؤكدا 

المساعدة الالزمة.

الروسية،  الطوارئ  وزارة  وأعلنت 

وإنقاذ  بحث  فريق  إلرسال  استعدادها 

تركيا  إلى  عنصر   100 من  مكون 

للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال.

{ لقطة للمباني المدمرة جراء الزلزال { عمليات اإلنقاذ والبحث عن ضحايا مستمرة 

{ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: نتمنى تجاوز هذه الكارثة بأقل قدر من الخسائر البشرية

دول العالم تهرع لتقديم المساعدة ألنقرة للتحفيف من آثار الفاجعة

جسور جوية ومساعدات عربية
 6 قررت   - األناضول  اسطنبول- 

جسور  إنشاء  أمس،  عربية،  دول 

إغاثية  مساعدات  وتقديم  جوية 

في  تركيا  لدعم  عاجلة؛  وطبية 

الذي  الزلزال  كارثة  آثار  مواجهة 

ضرب جنوبي البالد فجر اإلثنين.

وقررت الكويت، إنشاء جسر جوي 

طبية  وطواقم  مساعدات  إلرسال 

إلى تركيا، عقب صدور توجيهات 

من أمير البالد الشيخ نواف األحمد 

لمساندتها  الصباح،  الجابر 

وكالة  وفق  الزلزال،  آثار  بمواجهة 

األنباء الرسمية.

الشيخ  اإلمارات  رئيس  ووجه 

بإنشاء  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

مستشفى ميداني وإرسال فريقي 

إمدادات  إلى  إضافة  وإنقاذ  بحث 

من  المتأثرين  إلى  عاجلة  إغاثية 

وفق  وسوريا،  تركيا  في  الزلزال 

وكالة األنباء الرسمية للبالد.        

وفي لبنان، قال وزير البيئة ناصر 

ياسين، لألناضول إن بالده أرسلت 

شخصا   72 من  مؤلفا  إنقاذ  فريق 

المدني  والدفاع  الجيش  من 

للمساعدة  تركيا  إلى  واإلطفاء 

جراء  الجارية  البحث  جهود  في 

الزلزال. 

الرئيس  وجه  الجزائر،  وفي 

تبون  المجيد  عبد  الجزائري 

الحماية  من  فريق  بإرسال 

للمساهمة  تركيا  إلى  المدنية 

الزلزال  متضرري  إنقاذ  جهود  في 

مرعش  قهرمان  والية  ضرب  الذي 

لتعليمات  وتنفيذا  اإلثنين.  فجر 

تبون، قام وزير الداخلية الجزائري 

المقر  إلى  بالتوجه  مراد  إبراهيم 

المدنية  للحماية  الرئيس 

»لإلشراف  بالعاصمة  )الدفاع( 

في  للمساعدة  فريق  إرسال  على 

عمليات اإلنقاذ واإلغاثة«.

كما أعلن وزير الخارجية األردني، 

تويتر،  عبر  الصفدي،  أيمن 

عبد  الملك  من  »بتوجيه  أنه 

المملكة  سترسل  الثاني،  الله 

الشقيقين  للبلدين  مساعدات 

لإلسهام في الجهود اإلغاثية«.       

صالة الغائب في األقصى على الضحايا
مئات  أدى   - األناضول  القدس- 

الفلسطينيين بالمسجد األقصى، 

أرواح  على  الغائب  صالة  أمس، 

ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

إن  لألناضول،  عيان  شهود  وقال 

شعائر  بأداء  قاموا  الفلسطينيين 

صالة  انتهاء  بعد  الغائب  صالة 

الظهر.

بمدينة  الفلسطينيون  ويتابع 

القدس الشرقية عن كثب تطورات 

الذي وقع فجر  الزلزال  األوضاع بعد 

أمس، وفق مراسل األناضول.

استشهاد »5« فلسطينيين وإصابة »3«

جريمة جديدة لالحتالل في أريحا
استشهد  قنا-  المحتلة-  القدس 

ثالثة  وأصيب  فلسطينيين  خمسة 

بالغة،  إصابته  أحدهم  آخرون 

اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  برصاص 

عقب اقتحام مخيم عقبة جبر، جنوب 

مدينة أريحا في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( 

عن جهاد أبو العسل محافظ المدينة 

فلسطينيين  خمسة  إن  قوله، 

قوة  اقتحام  أثر  على  استشهدوا 

لجيش  تابعة  خاصة  إسرائيلية 

جنوب  جبر  عقبة  مخيم  االحتالل 

مدينة أريحا.

ال  االحتالل  قوات  أن  وأوضح 

الشهداء  جثامين  تحتجز  تزال 

الجريمة  هذه  »إن  قائال  الخمسة... 

التي  الجرائم  سلسلة  إلى  تضاف 

أبناء شعبنا«،  يرتكبها االحتالل بحق 

الدولي  والمجتمع  العالم  مطالبا 

الشعب  لحماية  الفوري  بالتدخل 

الفلسطيني، ومحاسبة القتلة.

جيش  من  كبيرة  قوات  وكانت 

فجرا،  المخيم  اقتحمت  قد  االحتالل 

عنيفة،  مواجهات  اندالع  إلى  أدى  ما 

خمسة  استشهاد  عن  أسفرت 

آخرين   3 وإصابة  فلسطينيين، 

جروحه  أحدهم  الحي  بالرصاص 

خطيرة. 

حصارها  االحتالل  قوات  وتواصل   

ومخيم  أريحا  مدينة  على  المفروض 

على  العاشر  لليوم  جبر،  عقبة 

أريحا  مداخل  إغالق  عبر  التوالي، 

حواجز  خالل  من  والفرعية  الرئيسة 

مركبات  حركة  وتقييد  عسكرية، 

المواطنين.

الفلسطينية،  الرئاسة  أدانت  و 

الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات 

االحتالل اإلسرائيلي، في مخيم عقبة 

وأسفرت  أمس،  فجر  أريحا،  في  جبر 

فلسطينيين،  خمسة  استشهاد  عن 

وإصابة آخرين.

 وأكدت الرئاسة، في بيان، أن ارتكاب 

أن  يؤكد  أريحا  في  الجريمة  هذه 

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ماضية 

أبناء  بحق  الجرائم  مسلسل  في 

الشعب الفلسطيني.

قوات  جريمة  أن  الرئاسة  واعتبرت   

الجهود  لكل  تحٍد  أريحا،  في  االحتالل 

األيام  خالل  ُبِذلت  التي  الدولية 

الماضية لوقف العدوان اإلسرائيلي.

على  الدولي  الصمت  أن  إلى  وأشارت   

انتهاكات االحتالل وجرائمه، يشجعه 

ضد  المجازر  من  المزيد  ارتكاب  على 

الشعب الفلسطيني.

الفلسطينية،  الرئاسة  ودعت 

اإلدارة  خاصة  الدولي،  المجتمع 

والضغط  التدخل  إلى  األميركية، 

على حكومة االحتالل لوقف تصعيدها 

مزيدا  المنطقة  وتجنيب  الخطير، 

الحماية  وتوفير  والتوتر،  العنف  من 

الدولية للفلسطينيين.

{ الجيش اإلسرائيلي يقتل »5« فلسطينيين في مخيم »عقبة جبر«

حالة طوارئ 
في لبنان

بيروت- قنا- أعلن القاضي 

بسام مولوي وزير الداخلية 

والبلديات في حكومة تصريف 

األعمال اللبنانية حالة الطوارئ  

لمنع وقوع أي ضرر يهدد سالمة 

اللبنانيين جراء الهزات االرضية 

التي تحصل تحت تأثير الزلزال 

الذي ضرب تركيا .

 وأصدر وزير الداخلية 

والبلديات في حكومة تصريف 

األعمال اللبنانية تعميما إلى 

المحافظين كافة، بطلب 

اإليعاز بإعالن حالة طوارئ 

بلدية واستنفار كوادر البلديات 

واتحادات البلديات وإجراء مسح 

باألضرار الناتجة عن الهزة 

األرضية التي ضربت لبنان.

مصرع »8« رعايا فلسطينيين 
في سوريا جراء الزلزال

رام الله- األناضول - أعلنت وزارة 

الخارجية الفلسطينية، أمس، 

وفاة 8 فلسطينيين في سوريا، 

جراء الزلزال الذي وقع فجر أمس 

في تركيا وسوريا.

وقال المستشار السياسي 

لوزير الخارجية والمغتربين 

السفير أحمد الديك، إن »سفارة 

فلسطين في دمشق أفادت 

بانهيار عمارتين في مخيم الرمل 

في الالذقية.
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ورشة تدريبية عن لعبة البادل
نظم االتحاد القطري للتنس أول ورشة تدريبية عن لعبة البادل بمدرسة عمر 

30 مدرسة وعدد من الطالب وذلك تماشيا  النموذجية بمشاركة  بن الخطاب 

مع إدراج اللعبة في البرنامج األولمبي المدرسي.

لتعليم  المدارس  في  البدنية  التربية  مدرسات  تأهيل  إلى  الورشة  وتهدف 

رياضة البادل للطالب بشكل يتوافق مع أحدث التطورات التي تشهدها أركان 

اللعبة.

مجموعة  قدمها  تطبيقية  وحصصا  نظرية  محاضرات  الورشة  برنامج  وشمل 

من فنيي ومدربي االتحاد الذين حرصوا على مشاركة تجاربهم مع المدرسات 

والطالب. 

بمقر االتحاد في برج البدع

العب وسط أم صالل السابق

رئيس اتحاد الكرة 
يستقبل السفير األميركي

»أبها السعودي« صديقي ينضم لـ

تألق هجن الشحانية ببطولة الكويت 

استقبل سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني 

رئيس االتحاد القطري لكرة القدم أمس اإلثنين بمقر االتحاد 

ببرج البدع سعادة السيد تيمي تي ديفيس سفير الواليات 

المتحدة األميركية لدى الدولة.

حضر اللقاء منصور األنصاري األمين العام لالتحاد القطري 

لكرة القدم، ومشتاق الوائلي المدير التنفيذي لمكتب التطوير 

المؤسسي واالستراتيجي في االتحاد القطري لكرة القدم.

جرى خالل اللقاء التباحث في المواضيع ذات االهتمام 

المشترك وسبل تعزيزها بين الجانبين في مختلف 

المجاالت الُكروية في ظل العالقات المتميزة التي تربط 

الجانبين القطري واألميركي.

كما ناقش الحضور فرص تعزيز واستثمار العالقات األخوية 

بين البلدين الصديقين، والعالقات الثنائية، لما فيه مصلحة 

كرة القدم في كٍل من دولة قطر والواليات المتحدة األميركية، 

ودور كرة القدم في تعزيز العالقات والسمو بها إلى آفاق رحبة 

من التعاون المثمر والبناء.

السعودي  أبها  نادي  إدارة  أعلنت 

أم  نادي  وسط  العب  مع  تعاقدها 

ادريس  الهولندي  السابق..  صالل 

الفريق  لصفوف  لينضم  صديقي 

رئيس  بحضور  القدم  لكرة  األول 

مفرح..  آل  فهد  السعودي  النادي 

ويحتل نادي أبها المركز السابع في 

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 

حسبما  وذلك  نقطة،   22 برصيد 

أبها  بنادي  اإلعالمي  المركز  أعلن 

مدة  عن  الكشف  دون  االثنين  أمس 

العقد. وتفاصيل 

الهولندي  الوسط  العب  أن  يذكر 

تمثيل  له  سبق  صديقي  ادريس 

إلى  انتقل  ثم  الهولندي  فيليم  فريق 

الماضي  الموسم  في  صالل  أم  نادي 

لعب مع الفريق 7 مباريات.

 فريق أم صالل يحتل المركز الحادي 

نقاط،   7 برصيد  األخير  وقبل  عشر 

مباريات   10 الفريق  لعب  أن  بعد 

و4  وحيًدا،  انتصاًرا  حقق  فقط، 

قبل  هزائم،  خمس  مقابل  تعادالت 

1-3 في  االخيرة أمام العميد األهالوي 

الجولة الـ12 من المسابقة.

الجولة  صالل  أم  نادي  وخسر 

دون  بهدفين  السد  أمام  الماضية 

للمواجهة  الفريق  ويستعد  مقابل… 

لحساب  السيلية  فريق  أمام  المقبلة 

الجولة الرابعة عشرة من دورينا.

في  تألقها  الشحانية  هجن  واصلت 

الدولية  الكويت  بطولة  أيام  ثالث 

السنوية للهجن بالكويت.

أقوى  الشحانية  هجن  وانتزعت 

بكار  الجذاع  بخنجر  بفوزها  الرموز 

األول  للشوط  المخصص  مفتوح 

»الشاذلية«  طريق  عن  الرئيسي، 

لهجن  الثالث  الرمز  أضافت  التي 

الشحانية في البطولة.

في  الشحانية  هجن  حلت  كما 

والخامس  الرابع  األشواط:  صدارة 

»الواصل«  طريق  عن  والسادس، 

التوالي  على  و»ربدان«  و»هيبة« 

وتضيف لرصيدها الرمز الثالث على 

في  أمس  توجت  أن  بعد  التوالي.. 

ثاني أيام البطولة برمزين عن طريق 

كأس  حصدت  التي  »الباسلة«، 

تصدرت  أن  بعد  مفتوح  بكار  اللقايا 

بكار  للقايا  الرئيسي  األول  الشوط 

الثاني عن طريق  الرمز  مفتوح، وجاء 

الذي  الشحانية  هجن  ملك  »زيزوم« 

توج بكأس اللقايا قعدان مفتوح.

وقع العقد رسميا أمس

»كيروش« مدربا للعنابي حتى »2026«
تولي  عن  رسميا  الكرة  اتحاد  أعلن 

مهمة  كيروش  كارلوس  البرتغالي 

األول  الوطني  لمنتخبنا  الفني  المدير 

2026، بعد االتفاق معه على كافة  حتى 

سريعا،  المفاوضات  وانتهاء  التفاصيل 

البرتغالي بتدريب  المدرب  حيث رحب 

خلًفا  رسميا  المهمة  ليبدأ  العنابي 

لإلسباني فيليكس سانشيز.

كيروش،  كارلوس  مع  العقد  ووقع 

لالتحاد  العام  األمين  األنصاري  منصور 

االتحاد  بمقر  وذلك  القدم،  لكرة  القطري 

حتى  التعاقد  مدة  لتكون  البدع،  ببرج 

كأس العالم 2026 الذي يقام في أميركا 

وكندا والمكسيك.

المهمات  من  العديد  كيروش  وتنتظر 

من  والكثير  العنابي،  مع  الصعبة 

كبيرة  أهمية  تمثل  التي  التحديات 

بالنسبة للكرة القطرية.

الوطني  منتخبنا  سيخوض  حيث 

التي   2023 آسيا  أمم  كأس  نهائيات 

الجاري  العام  نهاية  الدوحة  تستضيفها 

2023، ويحمل العنابي اللقب بعد الفوز 
بالكأس في نسخة اإلمارات 2019 حينما 

تغلب على اليابان في النهائي )1-3(.

استعدادات  كيروش  سيقود  كما 

بطولة  منافسات  لخوض  العنابي 

المقبل  يوليو  في   2023 الذهبية  الكأس 

العنابي  فيها  يشارك  والتي  بأميركا 

الكونكاكاف  اتحاد  من  خاصة  بدعوة 

الماضية  النسخة  في  شارك  أن  بعد 

المتحدة  الواليات  أقيمت في  التي   2021
األميركية.

للدوحة،  إلى  وصل  قد  كيروش  وكان 

الدوري؛  مباريات  متابعة  على  وحرص 

التنفيذي  المدير  حيث تواجد بصحبة 

الديربي  بمباراة  الوطنية  للمنتخبات 

وأم  السد  ومباراة  والريان،  العربي  بين 

ضمن  والمرخية  قطر  مباراة  ثم  صالل، 

نجوم  دوري  من  الـ13  الجولة  مباريات 

.QNB
المميزة  األسماء  أحد  كيروش  ويعد 

على  أشرف  حيث  التدريب،  عالم  في 

 ،1993  ،1991 بين  البرتغالي  المنتخب 

-2003 موسم  مدريد  ريال  درب  كما 

أليكس  للسير  مساعًدا  وكان   ،2004
بين  يونايتد  مانشستر  في  فيرجسون 

.2008 ،2004
ذاتية  سيرة  البرتغالي  المدرب  ويمتلك 

وخبرات  كبيرة  دراية  ولديه  حافلة، 

واآلسيوية،  القطرية  بالكرة  واسعة 

حيث سبق له أن تولى تدريب المنتخب 

اإليراني من 2011 إلى 2019، بعدما قاده 

و2018، وقاده   2014 إلى مونديال  للتأهل 

 2022 قطر  مونديال  في  مؤخرًا  أيضًا 

مع  مهمته  انتهاء  بنفسه  يعلن  أن  قبل 

الفريق.

الحالي  الوقت  في  كيروش  ويحتل 

المركز الثالث في قائمة أكثر المدربين 

ظهوًرا في نسخ مختلفة من كأس العالم 

مع  ليتساوى  مشاركات،  أربع  بواقع 

وغيرهم  ميشيل  وهنري  تاباريز  أوسكار 

من كبار المدربين عبر التاريخ.

المنتخب  البرتغالي،  المدرب  وقاد 

كأس  من  متتالية  نسخ   3 في  اإليراني 

وروسيا   ،2014 البرازيل  في  العالم، 

2018، وقطر 2022.
المصري  المنتخب  كيروش  وقاد 

للوصول إلى نهائي كأس األمم اإلفريقية 

السنغال  من  يخسر  أن  قبل   2021
بركالت الترجيح.

دور  إلى  البرتغال  مع  تأهل  حين  في 

الستة عشر من مونديال جنوب إفريقيا 

2010، لكنه خرج أمام إسبانيا بالخسارة 
.)1-0(

السوبر  كأس  كيروش  وحصد 

 ،2003 عام  مدريد  ريال  مع  اإلسباني 

كما فاز بكأس البرتغال وكأس السوبر 

لشبونة  سبورتنج  فريق  مع  البرتغالي 

.1996
للشباب  البرتغالي  المنتخب  ومع 

حصد كيروش كأس العالم ألقل من 20 

عاًما مرتين، األولى في نسخة عام 1989 

والثانية في 1991.

الحالي  العام  بداية  كيروش  وانفصل 

أن  بعد  اإليراني،  المنتخب  عن   2023
قطر  العالم  كأس  نهائيات  في  قاده 

المجموعات  دور  من  معه  وخرج   ،2022
 ،)0-6( إنجلترا  من  خسارتين  بتلقيه 

ويلز  على  فاز  حين  في   )1-0( وأميركا 

.)0-2(

كتب         محمد الجزار

بغداد بونجاح يؤكد:

طموحنــا االحتفـاظ بكأس قطر

عفوا.. ال نخشى أحداإسماعيل محمد يتحدى قبل مواجهة الوكرة:

مقابلة  في  بونجاح  بغداد  السد  وهداف  مهاجم  تحدث 

حصرية مع موقع مؤسسة دوري نجوم قطر، عن المواجهة 

القادمة لفريقه أمام العربي، ضمن 

لبطولة  النهائي  نصف  الدور 

ستقام  والتي   ،2023 قطر  كأس 

الخميس،  غد  بعد  مساء 

حيث قال »نعلم أهمية المباراة 

أهمية  وكذلك  قوي،  فريق  أمام 

لنهائي  والتأهل  الفوز  تحقيق 

ونعد   ،2023 قطر  كأس  بطولة 

جهد  أقصى  ببذل  الزعيم  جماهير 

لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي، مع 

قطر  كأس  بطولة  أن  على  التأكيد 

من  كبيرة  منافسة  ستشهد   2023
الفرق المشارك«.

للنهائي  التأهل  على  قادر  اللقب  حامل  »السد  وأضاف 

عودة  وبعد  التوالي،  على  الثالثة  للمرة  باللقب  والظفر 

الالعبين الدوليين نجوم العنابي أصبحنا أكثر قوة، وكل 

تحقيق  مواصلة  أجل  من  واحد  هدف  لديهم  الفريق  العبي 

االنتصارات«.

وتابع »بال شك عودة الالعبين الدوليين أعطتنا ثقة كبيرة 

عدة  في  الفوز  بعد  األخيرة  المباريات  في  جليًا  ظهر  وهذا 

مواجهات متتالية«.

إن  حيث  الدوري،  بطولة  غير  قطر  كأس  »مواجهات  وقال 

التنافس مختلف هذه المرة، في الدوري لعبنا أمام العربي 

رد،  دون  بهدفين  المباراة  وحسمنا  عشر  الحادي  باألسبوع 

في  متكافئة  ستكون  فالمواجهة   2023 قطر  كأس  في  لكن 

ظل حرص كل فريق على التأهل للنهائي، ولكننا عازمون 

للمباراة  والتأهل  لألمام  للتقدم  لدينا  ما  أفضل  تقديم  على 

النهائية والفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي«.

ضد  نلعب  ودائمًا  وقوية،  مثيرة  ستكون  »المواجهة  وتابع 

المرة  هذه  ولكننا  الصعوبات،  من  الكثير  ونجد  العربي 

سندخل المباراة ونعلم حجم الضغوط لتحقيق الفوز«.

واحد  كفريق  نلعب  نحن  بعينه،  لالعب  ننظر  »ال  وواصل 

لجميع  نعمل  ولذلك  العربي  العبي  كل  خطورة  ونعلم 

الالعبين ألف حساب«.

الفريق  العب  محمد  إسماعيل  أكد 

القدم بنادي الدحيل جاهزية  األول لكرة 

منافسات  لخوض  قوة  بكل  فريقه 

الدحيل  ويواجه  قطر..  كأس  بطولة 

ملعب  على  الخميس  يوم  الوكرة  فريق 

بنادي  حمد  بن  جاسم  استاد  البطوالت 

السد في نصف النهائي.

موقع  مع  لقاء  في  إسماعيل  وقال 

بالتأكيد  قطر:  نجوم  دوري  مؤسسة 

بل  وحدنا،  علينا  ليس  غالية  البطولة 

فيها،  تشارك  التي  األندية  جميع  على 

بلقبها  التتويج  أتمنى  جانبي  من  وأنا 

وخوضها في كل موسم.

وعن مواجهة الوكرة قال: ستكون مواجهة 

المتطورة،  الفرق  من  فالوكرة  صعبة، 

أنه  نجد  الدوري  في  لنتائجه  وبالنظر 

وينافس  للغاية  جيدة  مستويات  يقدم 

مثل  ولكن  المتقدمة،  المراكز  على 

وأتمنى  ممتعة،  تكون  المواجهات  هذه 

التوفيق لفريقي والوصول للنهائي.

مشيرا إلى أن منافسات الكأس مختلفة 

في  للتعويض  مجال  فهناك  الدوري  عن 

فقد  مختلفة  فيه  والحسابات  الدوري 

تخسر وتعوض بعد ذلك في المباريات 

ال  الكؤوس  مباريات  في  ولكن  التالية، 

مجال للتعويض، ويجب على الالعب أن 

يدخل إلى الملعب بكامل تركيزه.

علينا  صعبة  تكون  لن  المباراة  ولكن 

وحدنا، بل على الوكرة أيضًا، ولكن عدم 

التركيز يمكن أن يجعلها صعبة.
{ إسماعيل محمد

{ رئيس االتحاد يهدي قميص العنابي للسفير األميركي { كيروش مع منصور األنصاري

{ رسميا كيروش مدربا للعنابي

المدرب 
البرتغالي 

يبدأ المهمة 
بالكأس 
الذهبية 
في أميركا

عوض الكباشي كتب
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بعد نهاية الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري

»الكراسي الموسيقية«.. مستمرة
 

منافسات  من  عشرة  الثالثة  الجولة  انتهت 

 2022- الكروي  للموسم   QNB نجوم  دوري 

من  الثاني  القسم  جوالت  ثاني   ،2023
المسابقة، وعرفت مواصلة الدحيل التغريد 

بينما  الترتيب،  جدول  صدارة  في  منفردا 

على  الموسيقية  الكراسي  صراع  استمر 

شهدتها  هدفا   21 الهبوط.  ومراكز  المربع 

المباراة  في  هدف   3.5 بمتوسط  الجولة 

الواحدة وانتهت كل المباريات بانتصارات، 

إيجابي..  أو  سلبي  تعادل  ألي  وجود  دون 

للنجم  واحدة  طرد  حالتي  الجولة  وشهدت 

نادي  العب  باستوري  خافيير  األرجنتيني 

قطر، والثانية لالعب أم صالل عاطف محمد.

وجوه جديدة

كما شهدت الجولة ظهور العديد من الوجوه 

الثنائي سفيان  أبرزها  الجديدة على دورينا 

الريان، والعب  بوفال وجيسون فارجاس مع 

المباريات  كل  ديامي.  محمد  السيلية 

والمفاجآت  والندية،  باإلثارة  حافلة  كانت 

القوية والبداية كانت بلقاء الغرافة والوكرة، 

األزرق  الموج  حاجز  الفهود  خالله  عبر  الذي 

ببراعة وبرباعية نظيفة.

تألق الفهود

بعد  للغرافة  التوالي  على  الثاني  هو  الفوز 

الماضية  الجولة  في  السيلية  على  التغلب 

يحقق  التوالي  على  الثالثة  وللمباراة   ،1-2
عودته  بها  يؤكد  إيجابية  نتيجة  الفريق 

القوية تحت قيادة المدرب البرتغالي بيدرو 

مارتينز، ليرفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة 

في المركز الخامس بفارق األهداف عن نادي 

واصل  فيما  الرابع.  المركز  صاحب  قطر 

الوكرة سلسلة نتائجه السلبية منذ العودة 

 1-2 العربي  من  خسر  بعدما  التوقف  من 

والدحيل 1-0 ثم الغرافة 4-0 مقابل انتصار 

وحيد على السيلية 0-5.

السادس  المركز  إلى  األزرق  الموج  وتراجع 

في الجدول بعدما كان يحتل المركز الثاني 

قبل 3 جوالت فقط، حيث توقف رصيده عند 

هذا  الثالثة  الخسارة  تلقيه  بعد  نقطة   18
الموسم.

عليه  بالفوز  صالل  أم  جراح  السد  وعمق 

بثنائية نظيفة في أول مباراة للصقور تحت 

قيادة المدرب المغربي طالل القرقوري.

الصقور في خطر

جدول  في  األخير  للمركز  صالل  أم  وتراجع 

الموسم بعدما توقف  الترتيب ألول مرة هذا 

السيلية  مع  متساويا  نقاط   7 عند  رصيده 

بعد  األهداف  بفارق  عليه  يتقدم  األخير  لكن 

بخماسية  الشمال  على  العريض  فوزه 

نظيفة.

جدول  في  الثالث  للمركز  السد  وارتقى 

رفع  بعدما  والعربي  الدحيل  خلف  الترتيب 

االنتصار  بتحقيق  نقطة   19 إلى  رصيده 

صحوته  ليؤكد  الموسم،  هذا  السادس 

القوية منذ عودته للمنافسات بعد خليجي 

25 في البصرة.
عرباويا  فكان  والريان،  العربي  ديربي  أما 

بامتياز، حيث حقق األحالم انتصارا عريضا 

بثالثية نظيفة عززت من تواجده في المركز 

على  بالتالي  ويحافظ  الدحيل  خلف  الثاني 

إن  حيث  اللقب،  على  المنافسة  في  آماله 

نقاط   4 بفارق  نقطة   25 رصيده  في  لديه 

بفوز  القمة  في  استمر  الذي  الدحيل  عن 

مقابل  بهدفين  العنيد  األهلي  على  صعب 

عديدة  غيابات  من  الدحيل  وعانى  هدف. 

بعد  األساسية  التشكيلة  صعيد  على 

وكريم  ماجر  ولطفي  مادبو  عاصمة  إصابة 

االنتصار  تحقيق  من  تمكن  لكنه  بوضياف، 

محمد  لخالد  رائعتين  تسديدتين  بفضل 

وسلطان البريك حقق بهما ثالث نقاط غالية. 

واستمرت المفاجآت في اليوم الثاني للجولة 

قيادة  تحت  للمرخية  عريض  بإنتصار 

حساب  على  مبارك  الله  عبد  الوطني  مدربه 

استاد  على  نظيفة  برباعية  قطر  نادي 

سحيم بن حمد، فيما ضرب السيلية بقوة 

وهزم الشمال ليعود من جديد ألجواء التألق 

الجدول بعد  األخير في  المركز  ويبتعد عن 

طول غياب.

المربع الذهبي ومراكز الهبوط ال يعرفون »االستقرار«الدحيل يتشبث بالقمة.. والمطاردة مستمرة من العربي والسد

محمد الجزار كتب

»المري« تحت 
أنظار كيروش
خطف علي ناصر المري ظهير 

أيسر نادي المرخية األنظار 

خالل مباراة قطر والمرخية 

بعدما تألق بشكل الفت خالل 

المواجهة التي تابعها البرتغالي 

كارلوس كيروش المدرب 

المنتظر لمنتخبنا الوطني 

من مقصورة استاد سحيم بن 

حمد. وصنع المري هدفا أليوب 

عسال الوافد الجديد، كان 

هو الهدف الثاني لفريقه بعد 

انطالقة صاروخية من الجبهة 

اليسرى، فيما سجل هو الهدف 

الثالث بنفسه.

وطرح المري التساؤالت من 

المتابعين: هل يكون أول 

مفاجآت كيروش بعد تعيينه 

رسميا لتدريب المنتخب 

بعدما شاهد تألقه على أرض 

الملعب..؟

بعد الفوز على القطراوي

»المـرخـيــة« قـاهــر الكـبـار

أحد  قطر  نادي  على  المرخية  فوز 

أكد  الموسم  هذا  المميزة  الفرق 

المرخية  أن  للشك  مجاال  اليدع  بما 

نظرية  ويلغي  »غير«،  الموسم  هذا 

الصاعد هابط.

أيضا  المرخية  تألق  أكد  كما 

الموسم  هذا  في  الكبار  قاهر  أنه 

الثالث  انتصاره  بتحقيقه 

بعدما   12 النقطة  إلى  ووصوله 

ثم  والريان  السد  على  تغلب 

المركز  في  ليحل  قطر،  نادي 

الثامن وله مباراتان مؤجلتان.

{  المرخية

ألول مرة هذا الموسم

»السيلية« يغادر المركز األخير

{  السيلية

نتائج مباريات الجولة الـ »13«

0-4 -فوز الغرافة على الوكرة 

0-3 -فوز العربي على الريان 

1-2 -فوز الدحيل على األهلي 

0-2 -فوز السد على أم صالل 

0-4 -فوز المرخية على قطر 

0-5 -فوز السيلية على الشمال 

الســـــبت  يومـــــي  مدار  على  الجــــولة  مباريـــــات  أقيمـــت 

النـــتائج كالتالي: و5 فبراير وجاءت   4 واألحـــد 

الفريق تأثر سلبيا برسن وماالنغو

»الغيابات« أربكت »سفري«
بسبب  رسن  بشار  الثنائي  محترفيه،  أبرز  غياب  من  قطر  نادي  عانى 

اإليقاف لحصوله على الكارت األحمر، والكونغولي بن ماالنغو الذي تعرض 

الفريق، فيما تعرض باستوري للطرد  الواضح على هجوم  إلصابة قوية وظهر تأثيره 

خالل المباراة.

إرباك  المدرب يوسف سفري في مقتل وتسببت في  الغيابات  وبالتأكيد ضربت هذه 

حساباته بشكل واضح، كون هذا الثنائي من الركائز األساسية للفريق.

{  يوسف سفري

شهدت هذه الجولة تسجيل 2 هاتريك عن طريق عمر السومة العب 

العربي في مرمى الريان، واإليراني مهرداد محمدي في مرمى الشمال.

وقد دخل عمر السومة بهذا الهاتريك سباق الهدافين بقوة، خلف كل من 

جاسينتو داال العب الوكرة ومايكل أولونغا مهاجم الدحيل والمتصدرين 

ولكل منهما 9 أهداف.

فيما تألق اإليراني مهرداد محمدي وسجل ثالثية كاملة في ظرف الدقائق 

الـ 14 األخيرة، ليساعد السيلية على حصد النقاط والخروج من المركز 

األخير إلى الـ 11، وإن كان بفارق األهداف عن أم صالل وكالهما بـ 7 نقاط.

غادر السيلية أخيرا قاع الترتيب ألول مرة هذا 

الموسم بعدما صعد للمركز الحادي عشر متقدما 

على أم صالل بفارق األهداف، ولدى كل منهما 

7 نقاط. حيث حقق السيلية فوزه الثاني هذا 
الموسم على الشمال، مع العلم أن 

فوزه األول كان على الشمال 

أيضا في القسم األول 

بهدفين مقابل هدف.

الشمال تجمد رصيده 

بعد هذه الخسارة عند 

10 نقاط في المركز الثامن 
وهي الخسارة الثالثة له على 

التوالي.

ـــــــة..  مــــــــــهــــــــــرداد والـــــــســـــــوم
ـــــــك ـــــــري ـــــــهـــــــات ــــــــــجــــــــــوم ال ن

{  مهرداد
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»صراع الميداليات« يشعل منافسات الدورة الخليجية للجامعات

ختام ألعاب القوى باستاد خليفة

التوالي  على  الثالث  لليوم  تواصلت 

من  التاسعة  النسخة  منافسات 

ومؤسسات  لجامعات  الرياضية  الدورة 

التعليم العالي في دول مجلس التعاون 

تستمر  والتي  العربي،  الخليج  لدول 

حتى العاشر من فبراير الجاري، وسط 

والندية  والحماس  اإلثارة  من  أجواء 

الجامعات  طالب  جميع  بين  الكبير 

المشاركة.

وشهد يوم أمس ختام منافسات ألعاب 

لملعب  الخارجي  بالمضمار  القوى 

المونديالي،  خليفة  استاد  في  اإلحماء 

وتتويج األبطال، فيما شهدت منافسات 

وتتويج  النهائيات  أول  إقامة  السباحة 

الفائزين أيضا.

دور  مرحلة  مباريات  تستمر  كما 

المجموعات في كل من منافسات كرة 

تختتم  فيما  والبادل،  والطائرة  القدم 

الطاولة  تنس  منافسات  الثالثاء  اليوم 

بإقامة المباراة النهائية.

منافسات السباحة
في  الميداليات  توزيع  بداية  ومع 

أجواء  اشتعلت  السباحة  منافسات 

عليها  وغلب  البطولة  في  المنافسات 

الطالب  جميع  بين  الندية  طابع 

اإلمام  جامعة  وسيطرت  المشاركين 

السعودية  فيصل  بن  الرحمن  عبد 

ذهبيات   4 على  بالحصول  الذهب  على 

من مجموع 5.

فراشة:  متر   100 السباقات  أول  ففي 

العب  بوعريش  حبيب  يوسف  فاز 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

الذهبية  والميدالية  األول  بالمركز 

بزمن قدره 59.70 ث.

الدوحة  جامعة  أبطال  حصد  فيما 

الفضية  والتكنولوجيا  للعلوم 

السيد  زياد  طريق  عن  والبرونزية 

وطارق طالل الشامي.

يوسف  السعودي  وواصل 

 50 سباق  في  تألقه  بوعريش 

أيضا  الذهبية  ونال  فراشة  مترا 

نال  بينما  ث،   25.68 قدره  بزمن 

جامعة  من  بوغيث  الرحمن  عبد 

وذهبت  الفضية،  الكويت 

ألندريسميندوزا  البرونزية 

للعلوم  الدوحة  جامعة  من 

والتكنولوجيا.

سباحة  مترا   50 سباق  في  بينما 

فيصل  السعودي  حصد  حرة 

عبد  اإلمام  جامعة  العب  ناصر 

الرحمن الذهبية بزمن قدره 24.80 

خلفان  بن  خالد  العماني  وحصد  ث، 

التقنية  لجامعة  الفضية  الجهضمي 

البرونزية  وكانت  التطبيقية،  والعلوم 

جامعة  من  الكريم  عبد  الرحيم  لعبد 

طيبة.

كانت  ظهر  متر   200 سباق  في  بينما 

منذر  العزيز  عبد  نصيب  من  الذهبية 

قدره  بزمن  الكويت  جامعة  العب 

2:21.23 د.. فيما حصد الفضية عقيل 
الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  من  الهاشم 

بن فيصل السعودية، وحصد إبراهيم 

اإلمارات  جامعة  من  النجار  الرزاق  عبد 

الميدالية البرونزية.

تتابع  حرة  متر   100 الـ  سباق  وفي 

حصد فريق جامعة اإلمام عبد الرحمن 

بزمن  الذهبية  الميدالية  فيصل  بن 

الفضية  كانت  فيما  د،   3:55.37 قدره 

والعلوم  التقنية  جامعة  نصيب  من 

جامعة  العمانية،ونالت  التطبيقية 

اإلمارات الميدالية البرونزية.

منافسات  في  الفائزين  بتتويج  وقامت 

التطوير  مديرة  الجاسم  نور  السباحة 

بجامعة حمد بن خليفة ونائب رئيس 

اللجنة المنظمة للدورة.

ألعاب القوى
جامعة  سيطرت  اآلخر  الجانب  على 

والعلوم  التقنية 

لتطبيقية  ا

على  العمانية 

ت  فسا منا

القوى  ألعاب 

المركز  وحصدت 

العام  الترتيب  في  األول 

 3 بـ  التتويج  بعد  المنافسة،  وكأس 

.5 ذهبيات من مجموع 

نال  متر   100×4 التتابع  سباق  ففي 

والمركز  الذهبية  العماني  الفريق 

42.34 ث، فيما كانت  األول بزمن قدره 

السلطان  جامعة  نصيب  من  الفضية 

للتعليم  العامة  الهيئة  ونالت  قابوس 

الثالث  المركز  الكويتية  التطبيقي 

البرونزية. والميدالية 

العب  االزكي  فهد  بن  نواف  نال  كما 

 200 سباق  ذهبية  التقنية  الجامعة 

ث   23.16 قدره  بزمن  عدو  متر 

الخليل  نال  فيما 

سعيد 

من  العريني 

قابوس  جامعة 

الفضية، وتوج فهد مسعود من جامعة 

بالبرونزية. جازان 

حمزة  حصد  متر   400 سباق  وفي 

أيضا  التقنية  الجامعة  العب  الجابري 

ث،   48.61 قدره  بزمن  كذلك  الذهبية 

منتخبنا  العب  حيران  جمال  نال  فيما 

الوطني السابق والعب جامعة الدوحة 

الفضية. حاليا  والتكنولوجيا  للعلوم 

بن  عمر  كسر  متر   800 سباق  وفي 

سعيد العب جامعة السلطان قابوس 

على  بحصوله  التقنية  الجامعة  تفوق 

فيما  د،   1:53.75 قدره  بزمن  الذهبية 

جامعة  من  إبراهيم  السالم  عبد  نال 

من  صالح  وهاشم  الفضية  اإلمارات 

البرونزية. الدوحة  جامعة 

ألعاب  في  الفائزين  بتتويج  وقامت 

مسؤول  سعود  آل  وضحة  القوى 

بن  حمد  جامعة  في  الرياضة 

أحمد  بن  حافظ  والدكتور  خليفة، 

الكريم  عبد  والدكتور  أمبوسعيدي 

اإلشرافية  اللجنة  أعضاء  العريعر 

للدورة. العليا 

كرة القدم
كرة  منافسات  صعيد  وعلى 

طيبة  جامعة  فريقة  فاز  القدم 

للتعليم  العامة  الهيئة  على 

تلقى  فيما   ،1-3 التطبيقي 

خليفة  بن  حمد  جامعة  فريق 

جامعة  أمام  الثانية  خسارته 

والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة 

.1-2
على  الكويت  جامعت  فازت  كما 

والمعاد  للبترول  فهد  الملك  جامعة 

قطر  جامعة  فريق  وخسر   ،0-1
 ،0-5 السعودية  جازان  جامعة  أمام 

والعلوم  التقنية  جامعة  فريق  وتغلب 

جامعة  على  العماني  التطبيقية 

اإلمارات 0-2.

العريعر:

كل الجامعات استعدت

»الجديدي«.. أسرع رجل في الدورة

العريعر  عبدالكريم  الدكتور  أكد 

وفد  ورئيس  الطلبة،  شؤون  عميد 

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 

وعضو  بالكويت  والتدريب 

على  للدورة  اإلشرافية  اللجنة 

الرياضية  الدورة  أهمية 

الطالب  إلخراج  الخليجية 

الدراسي  الجانب  من 

يحبها  التي  للهوايات 

مؤكدا  الرياضية..  وخاصة 

على  يتعرفون  الطالب  أن 

ويتقاربون  البعض  بعضهم 

أكثر في المنافسات.

المنافسة  أن  على  مشددا 

السباقات  كل  في  للغاية  قوية 

قيام  جدا  ويتضح  والمنافسات، 

جيد  بشكل  باإلعداد  الجامعات  كل 

للدورة منذ وقت مبكر.

نجح العماني سالم محفوظ خميس الجديدي طالب جامعة السطان قابوس 

قطع  بعدما  عدو،  متر   100 لسباق  الذهبية  والميدالية  األول  بالمركز  الفوز  في 

مسافة السباق في زمن قدره 10.63 ث، ليصبح أسرع رجل في الدورة الخليجية 

للجامعات.

وتفوق الجديدي على إسماعيل العباسي العب الهيئة التطبيقية الكويتية.

تستضيفها تايالند
»24« العبا بقائمة عنابي الناشئين لكأس آسيا في يونيو المقبل

لمنتخبنا  الفني  الجهاز  أعلن 

عامًا   17 تحت  للناشئين  الوطني 

استعدادًا  العبًا،   24 تضم  قائمة 

عامًا   17 تحت  آسيا  كأس  لنهائيات 

يونيو  في  تايالند  تستضيفها  التي 

.2023
وضمت القائمة كاًل من: عبد العزيز 

أمير  وجالل  عبدالله  وأواب  جعفري 

الحمد  وجاسم  محمد  وتحسين 

معتصم  ومحمد  الهاجري  وفهد 

وأوس  )الدحيل(،  الحمد  ودخيل 

محمد  وفيصل  منير  وراشد  عادل 

وخالد  عادل  وبسام  عماد  ويزن 

)السد(  سمير  وأحمد  الشعيبي 

وأحمد  محمد  وعلي  زياد  يوسف 

األحرق  وإسماعيل  ناصر)األهلي(، 

)الغرافة(  محمد  وأنس  محمد  وزياد 

رضا  وسالم  السليطي  غانم 

)الريان(. أندرادي  إيثيان  )العربي( 

اليوم  للعنابي  الحالي  التجمع  ويبدأ 

 2 حتى  ويستمر  فبراير   7 الثالثاء 

التدريبات  وتستمر  المقبل  مارس 

الخارجي  والمعسكر  الداخلية 

المباراة  موعد  حتى  يومي  بشكل 

بتاريخ  ستقام  والتي  األولى،  الودية 

الهندي،  المنتخب  أمام  فبراير   25
على أن تكون الودية الثانية أمام الهند 

أيضًا بتاريخ 28 الجاري بالدوحة.

للناشئين  الوطني  منتخبنا  كان 

بعدما  النهائيات  إلى  تأهل  قد 

الثالثة  المجموعة  ترتيب  تصدر 

مباريات،  أربع  من  نقاط   10 برصيد 

وتعادل  انتصارات  ثالثة  محققًا 

بطاقة  ليحجز  خسارة  ودون  وحيد 

التأهل للنهائيات مباشرة بعدما قدم 

التي  رائعة في مجموعته  مستويات 

ضمت كاًل من ُعمان والعراق ولبنان.

عشر  ستة  للنهائيات  وتأهل 

منتخبات  ثالثة  منها  منتخبًا، 

ماليزيا،  اليابان،  وهي:  عربية 

فيتنام،  اليمن،  السعودية،  قطر، 

إيران،  طاجيكستان،  أستراليا، 

الجنوبية،  كوريا  أوزبكستان، 

الهند،  أفغانستان،  الصين، 

{ عنابي تحت »17« سنةتايالند، الوس.

كتب          محمد الجزار

{ العريعر

منافسات  في  األضواء  بوعريش  يوسف  السعودي  خطف 

ذهبية  ميداليات   3 على  الحصول  في  نجح  بعدما  السباحة 

ليؤكد أنه صائد الذهب.

فيصل  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  في  الطالب  بوعريش 

من  ذهبيات   4 إجمالي  على  للحصول  فريقه  قاد  السعودية 

هو  ساهم  األول،  أمس  يوم  منافسات  خالل  ذهبيات   5 مجموع 

 100 في  كانت  بوعريش  ميداليات  بمفرده..  ثالث  في 

في  زمالئه  مع  ساهم  كما  فراشة  مترا  و50  فراشة  متر 

 100 الـ لسباق  التتابع  ذهبية  على  الحصول 

هذه  نجوم  أبرز  أحد  ليكون  حرة  متر 

البطولة حتى اآلن.

»بوعريش«.. 
صائد الذهب

القوى  ألعاب  بطل  عبر 

السابق  الوطني  ومنتخبنا 

اتجه  والذي  حيران،  جمال 

لكنه  كمحترف،  حاليا  للتدريب 

للعلوم  الدوحة  جامعة  باسم  لعب 

البالغة  سعادته  عن  والتكنولوجيا 

في  الفضية  الميدالية  على  بالحصول 

400 متر. سباق 

في  بالمشاركة  فخور  حيران:  وقال 

هذه الدورة وأن أكون ممثال للجامعة، 

تخصصي  ليس  هذا  أن  ورغم 

نجحت  لله  الحمد  لكن 

لمنصة  الوصول  في 

التتويج.

    حيــــران 
   سعيد بالفضية
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رغم الفوز بكأس االتحاد.. خالد الكواري:

لن ننافس على بطوالت 
هذا الموسم

األلقاب  على  قطر  نادي  ويسيطر 

السنوات  خالل  المحلية  والبطوالت 

الدوري  سواء  األخيرة،  الخمس 

المحلي أو أغلى الكؤوس كأس سمو 

بلقب  الفوز  استطاع  وعربيا  األمير، 

ووصل  لألندية  العربية  البطولة 

للمباراة النهائية أكثر من مرة.

 ،2023  /  2022 الموسم  هذا  لكن 

التعاقد  عدم  من  الفريق  يعاني 

رغم  اآلن  حتى  جديد  محترف  مع 

االنطالق  من  الدوري  بطولة  اقتراب 

ألول مرة منذ فترة طويلة حيث كان 

تدعيم  في  سباقا  دائما  القطراوي 

وقت  في  العناصر  بأفضل  صفوفه 

مبكر لتحقيق أفضل النتائج.

الجهاز:  رئيس  الكواري  خالد  وقال 

المهمة ستكون صعبة للغاية، رغم 

في  جديد،  محترف  مع  التعاقد 

يواجهها  التي  الصعبة  الظروف  ظل 

وأثر  الماضي  الموسم  منذ  الالعبون 

نتائج  وعلى  عليهم  بالفعل  ذلك 

الفريق خاصة في البطولة العربية.

فخالل البطولة العربية األخيرة التي 

حصلنا خاللها على المركز الثالث، 

لتحقيق  جاهدين  نتطلع  كنا 

محترف  مع  والتعاقد  األول،  المركز 

لكن  العالمي  التصنيف  في  أعلى 

معينة،  بميزانية  محكومين  كنا 

واجتهدنا بقدر اإلمكان لنتواجد على 

منصة التتويج.

من  الكثير  حققنا  الكواري:  وأضاف 

النجاحات بفضل الدعم الكبير من 

النادي برئاسة سعادة الشيخ  إدارة 

الذي  ثاني،  آل  سحيم  بن  حمد 

الطاولة،  كرة  بأبطال  دائما  يهتم 

ويدعمهم  مجلسه  في  ويستقبلهم 

باستمرار.

سنجتهد  الله  شاء  إن  قائال:  وتابع 

الملك  اسم  نرفع  أن  دائما  ونحاول 

وخليجيا  وعربيا  محليا  القطراوي 

بقدر اإلمكان ووفقا للظروف المتاحة 

رغم كل الصعوبات.

{ الكواري مع عبدالوهاب

محمد الجزار كتب

كشف خالد علي الكواري رئيس جهاز كرة الطاولة بنادي قطر 
عن صعوبة منافسة الفريق على األلقاب المحلية والعربية 

هذا الموسم، على الرغم من البداية الجيدة التي حققها الفريق 
بالتتويج بلقب بطولة كأس االتحاد التي اختتمت يوم األحد، 
بعد تغلبه في المباراة النهائية على نادي الخور بنتيجة 3 - 1 

خالل المباراة التي جمعت الفريقين على صالة مركز االعداد 
والتدريب لكرة الطاولة برأس أبو عبود.

بويضة الفرس »دي شيهانة« بـ»3.6 مليون ريال«

نجاح مزاد الخيل بمهرجان كتارا

كبار  من  عدد  المزاد  وحضر 

الشخصيات إلى جانب حضور كبير 

ومالك  الفروسية  رياضة  محبي  من 

من  األصيلة  العربية  الخيول  ومربي 

داخل قطر وخارجها.

 وحقق المزاد أعلى سعر بيع لبويضة 

الفرس »دي شيهانة« بلغ سعرها من 

3.6 مليون ريال قطري. 
للخيل  كتارا  مزاد  أن  إلى  يشار 

العربية األصيلة المؤهلة يهدف إلتاحة 

المالك  من  المهتمين  أمام  الفرصة 

العربية  الخيل  وعشاق  والمربين 

الخيل،  أفضل  القتناء  األصيلة 

في  المعروضة  الخيل  أن  خصوصا 

أن  لها  وسبق  األنواع،  أجود  من  المزاد 

وإقليمية،  دولية  بطوالت  في  فازت 

من  المزاد  خالل  المهتمون  ويتمكن 

العربية  الخيل  سالالت  امتالك 

قبل  العالم،  في  األفضل  األصيلة 

الدولية  قطر  بطولة  في  المشاركة 

للخيل العربية األصيلة.

وأكدت السيدة ملكة محمد آل شريم 

المنظمة  اللجنة  سر  وأمين  عضو 

من  الفروسية  رياضة  أن  للمهرجان 

قطر  لها  توفر  التي  الرياضات  أهم 

بشكل  عملت  حيث  الكبير،  الدعم 

العالمية  المعايير  تطبيق  على  دؤوب 

مما  تنظمها،  التي  البطوالت  في 

ومميزة  عالمية  رياضية  وجهة  جعلها 

الباحثين  الخيل  وعشاق  للفرسان، 

عن البطوالت المميزة التي تساهم في 

األصيل،  العربي  اإلرث  على  الحفاظ 

في  فخر  وبكل  عاليا  قطر  اسم  وترفع 

قطر  عرفت  كما  الفروسية،  ميدان 

والفروسية  الخيل  لرياضة  كمركز 

العربية  بالخيل  اهتمامها  في  ورائدة 

هذا  في  مكانتها  عزز  مما  األصيلة 

المجال عالميا.

للخيل  كتارا  مهرجان  أن  وأضافت 

األحداث  أهم  من  يعد  العربية 

يسعى  وهو  الفروسية  في  الرياضية 

من  الغني  الفروسية  إرث  لحماية 

خالل تنوع فعالياته الخاصة بالخيل 

والفروسية رياضيا وفنيا وثقافيا.

وأشادت بالمشاركة الكبيرة من مالك 

الخيل في المنطقة في هذا المهرجان 

في  الخيل  أنواع  أفضل  يضم  الذي 

العالم.

من  عددا  يضم  المهرجان  إن  وقالت، 

الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، 

التنظيمي  بالمستوى  أشادت  كما 

أقيم  الذي  الخيل  لمزاد  المحترف 

ومميزة  نوعية  مشاركة  وشهد  أمس 

العربية  الخيل  سالالت  أبرز  من 

حقق  المزاد  أن  إلى  مشيرة  األصيلة، 

كبير  حرص  وسط  كبيرا  نجاحا 

التواجد  على  الخيل  مالك  قبل  من 

رؤوس  من  عدد  عرض  تم  حيث  فيه 

والمرابط  المزارع  أعرق  تمثل  الخيل 

في قطر. وأضافت أن المهرجان كتب 

التعاون  بفضل  نجاح  شهادة  لنفسه 

للجنة  المكونة  الجهات  بين  الكبير 

المؤسسة  مقدمتها  وفي  المنظمة، 

الذي  كتارا  الثقافي  للحي  العامة 

سخر كل خبراته وإمكانياته من أجل 

نسخته  في  للمهرجان  مميز  تنظيم 

المالك  لكل  التوفيق  وتمنى  الثانية، 

المشاركين في المهرجان.

حقق مزاد الخيل الذي 
أقيم مساء أمس، ضمن 
فعاليات النسخة الثالثة 

لمهرجان كتارا الدولي 
للخيل العربية، الذي يقام 

تحت الرعاية الكريمة 
لحضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد المفدى، 

نجاحا كبيرا وسط حرص 
كبير من قبل مالك 

الخيل على التواجد فيه، 
حيث تم عرض 23 رأسا 
من الخيل تمثل أعرق 

المزارع والمرابط في قطر.

تتويج الفائزين في مختلف الفئات بالنسخة األولى

ختام مميز لبطولة »ooredoo« للبادل

النسخة  منافسات  على  الستار  أسدل 

التي  للبادل   ooredoo بطولة  من  األولى 

واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  نظمها 

الدولي  خليفة  مجمع  على  الطائرة  والريشة 

من  المكون  الفريق  حصد  حيث  للتنس، 

وعبدالله  الكواري  سعدون  محمد  الثنائي 

في  فوزهما  بعد  األولى  الفئة  لقب  حاجي 

من  المكون  الثنائي  على  النهائية  المباراة 

سلطان خلفان ومحمد عبدالله بمجموعتين 

نهائية  مباراة  في  و5-7،   1-6 بواقع  رد،  دون 

التي  للبطولة  ختام  مسك  كانت  مميزة 

األولى  النسخة  في  كبيرة  مشاركة  شهدت 

من البطولة.

العام  السر  أمين  زينل  طارق  من  كال  وقام 

واالسكواش  للتنس  القطري  باالتحاد 

الكواري،  ربيعة  وصباح  الطائرة،  والريشة 

 ،Ooredoo في  العامة  العالقات  إدارة  مدير 

جرت  مميزة  احتفالية  في  الفائزين  بتتويج 

بمجمع خليفة الدولي للتنس.

الكواري  سعدون  محمد  الثنائي  منح  تم  وقد 

للفئة  األول  المركز  كأس  حاجة  وعبدالله 

المخصصة  المالية  الجائزة  بجانب  األولى 

من  المكون  الثنائي  حصد  فيما  للبطل، 

الفئة  لقب  اليافعي  وناصر  السعدي  علي 

على  النهائية  المباراة  في  فوزهما  بعد   B
وجاسم  المال  حمد  من  المكون  الثنائي 

 6-7 بواقع  النهائية  المباراة  في  الزيارة 

المكون  الثنائي  توج  الذي  الوقت  في  و3-6، 

اسحاق  آل  وعبدالله  العمادي  إبراهيم  من 

كذلك  توج  كما   ،C الفئة  في  األول  بالمركز 

وسعدون  البكري  عبدالرحمن  الثنائي 

تم  كما   ،D الفئة  في  األول  بالمركز  الكواري 

ثاني  آل  عبدالله  من  المكون  الثنائي  تتويج 

وجوناس رول ضمن منافسات البطولة التي 

حققت نجاحًا كبيرًا خالل نسختها األولى.

باالتحاد  العام  السر  أمين  زينل،  وقدم طارق 

والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري 

األولى  بالنسخة  للفائزين  التهنئة  الطائرة، 

على  وقال  للبادل،   OOREDOO بطولة  من 

نقدم  البداية  »في  التتويج،  حفل  هامش 

دعمها  على   OOREDOO لشركة  الشكر 

لهذه البطولة، ونشعر بالسعادة الكبيرة لما 

تحقق من نجاح على مختلف المستويات«.

مجمع  في  لالتحاد  بطولة  أول  »هذه  وأضاف 

وتم  سبق  فقد  للتنس،  الدولي  خليفة 

تنظيم بطوالت بالتعاون مع جهات مختلفة، 

لكن هذه البطولة األولى التي يقيمها االتحاد 

 ،OOREDOO شركة  مع  بالشراكة 

المستمرة  الشراكة  بهذه  نفخر  ونحن 

أن  إلى  مشيرًا  المستويات«  مختلف  على 

الرئيسي  الداعم  ستكون   OOREDOO
 Qatar للبادل  الكبرى  قطر  بريميير  لبطولة 

 26 من  الفترة  خالل  ستقام  التي   Major
فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل.

على  كبيرا  نجاحا  حققت  »البطولة  وقال 

مستوى جميع الفئات، وقد كان هناك إقبال 

كبير للمشاركة، والنجاح ينسب للجميع، 

هذا  ونعتبر  الفائزين،  لكل  التهنئة  ونقدم 

حيث  المستقبل،  أجل  من  دافعا  النجاح 

ستستمر تلك البطولة«.

زينل: البطولة تنظم ألول مرة وما تحقق حافز كبير الستمرارها 

صباح ربيعة الكواري:

مستمرون في دعم 
المنافسات المحلية والعالمية

مدير  الكواري،  ربيعة  صباح  هنأ 

 Ooredoo في  العامة  العالقات  إدارة 

من  األولى  النسخة  في  الفائزين 

في  وقال   ، للبادل   Ooredoo بطولة 

تصريحات بعد مشاركته في تتويج 

القطري  االتحاد  »نشكر  الفائزين: 

والريشة  واإلسكواش  للتنس 

البطولة  هذه  إقامة  على  الطائرة 

ونعتز  كبيرًا،  نجاحًا  حققت  التي 

والمستمرة  المستدامة  بشراكتنا 

المستويات،  مختلف  على  معهم 

في  التواجد  على  دائما  ونحرص 

المحلية  الفعاليات  هذه  مثل 

العالمية«.  الفعاليات  أو  المجتمعية 

وتابع: »البطولة كانت مميزة للغاية 

تأهيل  تتضمن  مميزة  أهداف  ولديها 

الرياضة  لممارسة  القطري  الشباب 

أوسع  من  تعتبر  التي  البادل  خاصة 

لمسنا  وقد  انتشارًا،  الرياضات 

النسخة  هذه  خالل  كبيرا  إقباال 

وشاهدنا تواجد الجماهير بمختلف 

المباريات  في  السنية  األعمار 

خاصة  الواسع  التفاعل  وشاهدنا 

كانت  التي  النهائية  المباراة  في 

أجل  من  كبير  حافز  وهذا  مميزة، 

»لدينا  وقال:  البطولة«.  مستقبل 

لتطوير  االتحاد  مع  بالتنسيق  خطة 

أكبر  مجال  إلتاحة  البطولة  هذه 

 OOREDOO للمشاركة، فنحن في 

حريصون للغاية على دعم الفعاليات 

مختلف  على  المجتمعية  الرياضية 

المستويات«.

محمد سعدون الكواري:

فخور باللقب وأشكر االتحاد
الوطني  منتخبنا  ونجم  المعروف  االعالمي  الكواري  سعدون  محمد  أعرب 

للبادل، عن سعادته الكبيرة بالفوز بلقب النسخة األولى من منافسات بطولة 

اللقب  وحصد  النهائية  المباراة  في  الفوز  بعد  قال  حيث  للبادل،   Ooredoo
»شعور رائع للغاية الفوز بلقب النسخة األولى في هذه البطولة التي تميزت 

على مختلف المستويات، وأقدم الشكر لالتحاد القطري للتنس واإلسكواش 

ال  االتحاد  أن  والحقيقة  الخليفي،  ناصر  سعادة  برئاسة  الطائرة  والريشة 

يدخر جهدا في تطوير لعبة البادل والوصول بها ألعلى المستويات«.. مؤكدًا 

أن إقامة بطولة بهذا المستوى وهذا الدعم يتواكب مع تطلعات محبي رياضة 

البادل التي تعد األكثر على المستوى المحلي والعالمي.
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{ حامد العتيبي{ منصور الرويلي

في مهرجان قطر لإلبل بلبصير

»سمارات« تخطف رمز الجمل- شرايا

المهرجان  من  العاشر  اليوم  وشهد 

تتويج حامد سعود سمار العتيبي 

عدد  شرايا  الجمل-  شوط  بلقب 

صفر(  )شعل-  لفئة  النخبة   )30(

للمغاتير أمس في منافسات قوية 

للجمل  المخصص  الشوط  في 

كل  فيه  شارك  الذي   ،30 -شرايا 

أفضل  من   30 تضم  بمنقية  مالك 

اإلبل في المنقية.

وتمكن حامد سعود سمار العتيبي 

مالك المنقية )سمارات( من حسم 

الرمز والمركز األول وجائزته مليون 

عاصي  زايد  على  متفوقا  ريال، 

المركز  صاحب  الشمري  عبيد 

ريال،  ألف   700 وجائزته  الثاني 

خليل  إبراهيم  مهنا  جاء  بينما 

العنزي في المركز الثالث وجائزته 

منور  جاء  فيما  ريال،  ألف   500
عويتق المطيري في المركز الرابع 

وأخيرا  ريال،  ألف   300 وجائزته 

كان فالح سالم راشد ثالب الهاجري 

الخامس  المركز  احتل  والذي 

وجائزته 200 ألف ريال.

منافسات  تختتم  أن  المقرر  ومن 

 300 لها  خصص  التي  المغاتير 

جائزة مالية قيمة خالل 31 شوطا، 

اليوم  وحتى  يوما   11 مدار  على 

غد  يوم  تنطلق  أن  على  الثالثاء، 

المقدرة  األصايل  أشواط  األربعاء 

بـ 34 شوطا، وعلى مدار سبعة أيام 

شهر  من  عشر  السادس  وحتى 

لها  خصص  والتي  الجاري،  فبراير 

يعقبها  قيمة،  مالية  جائزة   340
أشواط  انطالق  التالي  اليوم  في 

المجاهيم المقدرة بـ 34 شوطا على 

السادس  وحتى  أيام،  ثمانية  مدار 

نفسه،  الشهر  من  والعشرين 

والتي خصص لها 340 جائزة مالية 

قيمة.

منصور الرويلي: نشكر 
كل وسائل اإلعالم 

رئيس  الرويلي  منصور  أشاد 

قطر  بمهرجان  اإلعالمية  اللجنة 

 2023 العطا  جزيالت  لإلبل 

بالتغطية اإلعالمية للحدث الكبير 

جميع  أن  إلى  مشيًرا  والفريد.. 

وسائل اإلعالم عملت منذ اليوم األول 

إنجاح  في  للمساهمة  للمهرجان 

المهرجان.

ل  قا و

البد  اإلعالمية:  اللجنة  رئيس 

لكل  والشكر  اإلشادة  تقديم  من 

المحلية  المختلفة  اإلعالم  وسائل 

وتعاونهم  لجهدهم  والعربية  منها 

ممتازة  صورة  نقل  على  وحرصهم 

في  الجميع  ووضع  المهرجان  عن 

موقع الحدث.

تصريحات  في  الرويلي  وأضاف 

صحفية: دور كبير تقوم به اللجنة 

على  اإلشراف  في  يتمثل  اإلعالمية 

وتنفيذها،  اإلعالمية  الخطط 

البصرية  الهوية  على  واإلشراف 

المركز  وإدارة  تطبيقها،  وطريقة 

الوسائل  عمل  لتسهيل  اإلعالمي 

المعلومات  وتوفير  اإلعالمية 

والبيانات الفنية، وإدارة المحتوى، 

هدف  أجل  من  الجميع  ويعمل 

واحد وفي وقت واحد.

عملنا  قائاًل:  حديثه  منصور  وتابع 

للمهرجان  المنظمة  اللجنة  في 

على تفعيل كل منصات التواصل 

والموقع  االجتماعي 

والعالقات  الرسمي  اإللكتروني 

اإلعالمية لتسهيل وتنسيق الظهور 

المؤسسات  مع  والتعاون  اإلعالمي 

اإلعالمية المشاركة، ونشر األخبار 

ما  ومتابعة  الصحفية  والبيانات 

ُينشر في الصحف ووسائل اإلعالم 

بالمهرجان  تتعلق  موضوعات  من 

وكل ما يتبع له.

اللجنة  في  أنهم  إلى  الرويلي  وأشار 

خالل  من  يعملون  اإلعالمية 

للمهرجان  اإلعالمية  التغطية 

المميزة،  قطر  ُهوية  إبراز  على 

وحضارتنا  برياضاتنا  والتعريف 

للشعوب  وتقاليدنا  وعاداتنا 

على  تحرص  التي  والجماهير 

عبر  أو  بلبصير  المهرجان  حضور 

المنصات المختلفة.

رئيس  الرويلي  منصور  واختتم 

قائال:  حديثه  اإلعالمية  اللجنة 

النسخة  هذه  خالل  من  نفخر 

وهذا  المزاين..  تطبيق  بعمل 

التطبيق هو أحدث إضافات النادي 

المقدمة  الخدمات  كافة  لتسهيل 

لمالك اإلبل واألعضاء ولكافة وسائل 

لمتابعة  منصة  أيضا  وهو  اإلعالم، 

والمزاينات  المهرجانات  أخبار  آخر 

لتوعية  ووسيلة  المنطقة  في 

كموروث  اإلبل  بثقافة  المجتمع 

رياضي شعبي.

زايد الشمري:
 المنافسة قوية 

الشمري  عبيد  عاصي  زايد  قال 

أمس  صحفية  تصريحات  في 

قوية  المهرجان  في  المنافسة  إن 

للشوط  استعد  الكل  وإن  للغاية، 

القوي بأفضل ما لديه من إبل للفوز 

على  والتواجد  المتقدمة  بالمراكز 

منصات التتويج. 

وأضاف قائال »توقعنا قوة المنافسة 

األسماء  قوة  ظل  في  قبل،  من 

في  المشاركة  واإلبل  المشاركة 

طمحنا  أننا  إال  المميز،  الشوط 

األول،  المركز  على  المنافسة  في 

الثاني،  المركز  على  لنحصل 

في  حققناه  ما  عن  راضون  ونحن 

الشوط القوي«. 

وقال أيضا: لدينا مشاركات مقبلة 

األربعاء  يوم  الوضح  شوط  في 

على  خاللها  سنحرص  المقبل، 

أمل  على  لدينا  ما  أفضل  تقديم 

المنافسة على المراكز المتقدمة. 

بتنظيم  الشمري  زايد  وأشاد 

جزيالت العطا قائال »التنظيم ممتاز 

جدا، واألجواء هنا في لبصير رائعة، 

للغاية،  عال  المنافسة  ومستوى 

المهرجانات  أفضل  من  فالمهرجان 

القائمين  كل  ونشكر  المنطقة  في 

عليه«.

حامد العتيبي: كنا 
واثقين من الفوز 

سمار  بن  سعود  بن  حامد  أعرب 

البالغة  سعادته  عن  العتيبي 

شوط  في  األول  بالمركز  بالفوز 

النخبة  )شوط   30 شرايا  جمل 

شوط  بعد   ،) صفر   – شعل   (  ،)

حماسي وقوي جدا، مؤكدا على أن 

أثبتت وجودها في  منقية سمارات 

المهرجان القوي. 

وأضاف قائال: كنا واثقين من الفوز 

بالمركز األول رغم قوة المنافسة في 

الصفر والشعل، وتمكنا من حصد 

المركز األول عن جدارة، وهذا دافع 

األفضل  لتقديم  كبير  معنوي 

بالمهرجان،  القادمة  األشواط  في 

قادمة،  مشاركات  لدينا  فمازال 

وأن  التألق  نواصل  أن  ونتمنى 

يحالفنا التوفيق. 

قال  السابقة  اإلنجازات  وعن 

»حققنا خمسة مراكز في مهرجان 

بيرق  في  األول  عبدالعزيز،  الملك 

جيل  الفردي  في  واألول  المؤسسة 

والثاني في بيرق المؤسس والثاني 

في دق القعدان والثاني في النخبة، 

»جزيالت  لالبل  قطر  مهرجان  وفي 

مراكز،  أربعة  حققنا  العطا« 

الرابع  والمركزين  أول  مركزين 

والخامس.

فعاليات مصاحبة 
المنظمة لمهرجان  اللجنة  تستمر 

فعاليات  تقديم  في  لإلبل  قطر 

المنافسات،  تواكب  مصاحبة 

الشعبية  القرية  تحتضن  حيث 

من  يوميا  للمهرجان  المصاحبة 

حتى  عصرا  الرابعة  الساعة 

مسابقات   4 مساء،  السادسة 

عموم  تستهدف  تراثية،  رياضية 

وشد  الجري،  وهي:  الزائرين، 

الحبل للكبار والصغار، ود الرحول، 

وركوب اإلبل الواقف.

أجواء  في  المسابقات  وتقام 

الفت،  إقبال  وسط  حماسية، 

على  المنظمة  اللجنة  وتحرص 

تنويع الفعاليات؛ لجعل »جزيالت 

ورياضيا  العطا« مقصدا سياحيا 

والعائالت،  للزوار  وترفيهيا 

المالك  لجميـع  ووجهة 

والمهتمين  اإلبل  وعشاق 

بها في آن واحد.

تواصلت مساء أمس في اليوم العاشر من فعاليات 
مهرجان قطر لإلبل »جزيالت العطا« في نسخته 

الثانية، والذي تقام منافساته على ميدان لبصير 
بمنطقة الشيحانية حتى السادس والعشرين من 

فبراير الجاري، وسط مشاركة كبيرة من مختلف دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عوض الكباشي كتب
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باردا  الطقس،  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

وبعض  أحيانا  خفيف  غبار  وجود  مع  ليال  نسبيا 

بعض  الطقس  تصاحب  البحر  وفي  السحب.. 

شرقية  جنوبية  الساحل  على  الرياح  وتكون  السحب.  

إلى  تصل  هبات  مع  عقدة،  و15   5 بين  سرعتها  تتراوح 

20 عقدة أحيانا على بعض المناطق.. وفي البحر تكون 
مع  عقدة،  و15   5 بين  تتراوح  بسرعة  شرقية  جنوبية 

الرؤية  مدى  ويتراوح  أحيانا.    عقدة   21 إلى  تصل  هبات 

حرارة  درجة  أدنى  وتكون  كيلومترات.  و9   4 بين  األفقية 

متوقعة في الدوحة » 16« درجة مئوية.

سينما المول )1(

3:15المالياالم

5:45أخي فوق الشجرة

7:45انا لحبيبي

9:30أخي فوق الشجرة

11:30المالياالم

سينما المول )2(

3:15الهندية

6:00اللص

8:15الهندية

11:00الهندية

سينما المول )3(

3:00المالياالم

6:15الهندية

9:00الهندية

11:30الهندية

سينما كتارا )1(

4:00انا لحبيبي

6:00الطائرة

8:30اللص

11:00اللص

سينما كتارا )3(

4:30األبن 

7:00الهندية

10:00الطائرة

سينما كتارا )4(

5:00الدم

7:00زفاف مسلح

9:00انا لحبيبي

11:00الدم

سينما رويال بالزا  )1(

3:30المالياالم

5:45الهندية

8:30الهندية

11:15الهندية

سينما رويال بالزا )2(

3:15المالياالم

5:45أخي فوق الشجرة

7:45الهندية

10:30الهندية

سينما رويال بالزا )3(

3:30الهندية

6:20الهندية

9:00أخي فوق الشجرة

11:00الهندية

4:55 ص
11:48 ص

2:59 م
5:24 م
6:54 م

بالقرب من جزيرة العالية

ضبط شباك صيد مهملة

ضبطت وحدة الدوحة بإدارة حماية البيئة البحرية 

التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي، شباك صيد 

مهملة بالقرب من جزيرة »العالية«، حيث قامت اإلدارة 

بانتشال الشباك وتنظيف المنطقة بشكل كامل.

تؤثر هذه الشباك على كل أنواع الحياة الفطرية، 

التي تعلق فيه من األسماك، األعشاب، الشعاب 

المرجانية، السالحف، أبقار البحر، الطيور 

والمحركات البحرية، مما يضر بالكائنات البحرية. 

وتقوم إدارة حماية البيئة البحرية، بتكثيف أعمال 

الرقابة على البيئة البحرية والساحلية، خاصة 

خالل مواسم الصيد البحري، كما تعمل على 

ضبط جميع المخالفات التي تضر بالثروة البحرية 

وبيئتها، وحمايتها من التجاوزات التي تقع عليها من 

المخالفين، حيث تقوم اإلدارة بإحالتهم إلى الجهات 

المختصة والعمل على إزالة تلك المخالفات. 

كما تقوم اإلدارة بتوعية الصيادين، والهواة والعاملين 

في المهن المرتبطة بالقطاع السمكي بقانون الصيد 

البحري والئحته التنفيذية بما يساهم في تقليل 

ارتكاب مخالفات الصيد واستدامة الثروة السمكية. 

كما ُتحذر اإلدارة بشكل مستمر من ممارسات الصيد 

البحري غير القانوني، مما يؤدي إلى خطر فقدان 

األنواع المهددة باالنقراض واإلضرار بالبيئة البحرية، 

مؤكدة على أن كل من يستخدم معدات وأساليب 

الصيد غير المشروعة والمحظورة سيتعرض 

للمساءلة القانونية. 

هذا وتناشد وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور 

بضرورة اإلبالغ عن المخالفات والتجاوزات البيئية، 

وأي شباك مهملة في البحر من خالل التواصل بمركز 

االتصال الموحد رقم 184 الذي يعمل على مدار 

الساعة، وطيلة أيام األسبوع.

$ الدوحة

خالل اليوم الرياضي.. والتسجيل مستمر حتى »10« الجاري

شباب الدوحة ينظم بطوالت رياضية
يستعد مركز شباب الدوحة 

بالتعاون مع كل من 
مركز شباب سميسمة 

والظعاين ووزارة الرياضة 
والشباب واالتحاد القطري 

للرياضة للجميع ونادي 
لوسيل الرياضي والشريك 
االستراتيجي برنامج راس 

لفان للتواصل االجتماعي، 
لتنظيم بطولة شباب 

الفريج للبادل للفئة 
العمرية من 16 عاما وما 

فوق، وبطولة عيال الفريج 
للبادل تحت 13 عاما، وذلك 

ضمن فعاليات اليوم 
الرياضي للدولة 2023 يوم 14 

من فبراير الجاري. 
هذا وستقام كلتا البطولتين على 

استاد  بحديقة  البادل  مالعب 

الفريق  سيتكون  حيث  البيت، 

أما عن جوائز  اثنين،  من العبين 

فسوف  الفريج،  شباب  بطولة 

بالمركز  الفائز  الفريق  يحصل 

وميداليات  ريال   2500 على  األول 

للمركز األول، وسيحصل المركز 

الثاني على 1500 ريال وميداليات 

في  الفائزان  أما  الثاني،  للمركز 

فسيحصل  الفريج  عيال  بطولة 

المركز األول منهما على 1000 ريال 

وميداليات للمركز األول وعلى 500 

الثاني،  للمركز  وميداليات  ريال 

البطولة  في  التسجيل  أن  يذكر 

من   10 وحتى  اآلن  من  متاح 

رابط  عبر  وذلك  الجاري،  فبراير 

وسائل  في  المتاح  التسجيل 

لمركز  االجتماعي  التواصل 

الفيسبوك  في  الدوحة  شباب 

وسيتم  وتويتر،  واإلنستغرام 

 12 يوم  المباريات  جدول  توزيع 

فبراير الجاري. 

من  رياضة  هي  البادل  أن  يذكر 

عن  تختلف  المضرب،  رياضات 

رياضة التنس األرضي المعروفة، 

في  زوجي  بشكل  البادل  وُتلعب 

ملعب ُمغلق بحوالي 25 % أصغر 

من حجم ملعب التنس، ويتكون 

الملعب من جدران زجاج، ويمكن 

لعبة  في  كما  عليها  الكرات  لعب 

الرياضات  من  وهي  اإلسكواش، 

وتشهد  قطر  دولة  في  الحديثة 

واسعا،  وانتشارا  كبيرا  إقباال 

المالعب  من  العديد  إن  حيث 

الفترة  خالل  الدولة  في  أنشئت 

السابقة.

المدير  السعدي  صالح  السيد 

الدوحة  شباب  بمركز  التنفيذي 

للجميع  مهمة  الرياضة  إن  قال 

أفراد  ولكافة  وكبارا  صغارا 

شباب  كمركز  ونحن  المجتمع، 

الدوحة نسعد دائما بالمشاركة 

مؤسسات  من  العديد  بجانب 

في  الشبابية  والمراكز  الدولة 

الرياضي، وتعزيز  اليوم  فعاليات 

تطلع وزارة الرياضة والشباب في 

للجميع،  الرياضة  ثقافة  نشر 

المجتمع  مشاركة  إلى  باإلضافة 

وأضاف  الكبير،  الحدث  هذا  في 

المركز  مشاركة  أن  السعدي 

في اليوم الرياضي يعد استكماال 

يقدمها  التي  المتنوعة  لألنشطة 

فئات  ومختلف  لجميع  المركز 

اليوم  هذا  أن  وأضاف  المجتمع، 

ينبغي أن يكون انطالقة لالهتمام 

على  والغذاء  والصحة  بالرياضة 

أهمية  إلى  مشيرا  السنة،  مدار 

ثقافة  إلى  الرياضة  تحويل 

في  مهما  جزءا  الرياضة  لتصبح 

حياة اإلنسان.

$ الدوحة
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لالستفسار : 40002222

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: 4199

للبيع
مطعم تركي للبيع

)ثالثة أبواب( بمنطقة الريان الجديد شارع شايف

55999903

اإعــــــالن
يعلن السيد/ جورج نبيل حداد، سوري الجنسية، جواز سفر رقم: 

012350090، الرقم الشخيص: 27676001627، عن رغبته يف تغيري 

اسمه ليصبح باسم جورج حداد، فمن لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم 

اىل االدارة العامة للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

المعـــرض      325476 55

المخـــــزن      325476 66

 االدارة              325476 44

المشـــاريع     325476 77

١٢٠*١٢٠ سم بورسالن هنـدي ٥٤ ريال للمـتر

٦٠*١٢٠ سم بورسالن هنـدي ٤٠ ريال للمـتر

٦٠*٦٠ سم بورسالن هنـدي ٣٠ ريال للمـتر

�صركة ديكوري�صن للمقاوالت و�صيانة املباين
على امت اال�صتعداد لعمل جميع انواع ال�صيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - سرياميك - كهرباء -  
انرتلوك( بافضل االسعار

55554845



أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

قرأت البارحة خبرا طريفا أوردته صحيفة 

»Insider« في عددها األخير. والخبر باختصار 

أّن الّشرطة في المكسيك قد تلّقت بالغا عن 

اختفاء )أربع بقرات إفريقّية، وأربع معزات، 

وغزال نادر، وحمار وحشّي، وأربعة حيوانات 

!»Zoochilpan« أخرى( من حديقة حيوان

فتحت الّشرطة تحقيقا على جناح الّسرعة 

لتكتشف أن مدير الحديقة هو الذي أخذ هذه 

الحيوانات، وذبحها في بيته، وأقام عليها مآدب 

ألقاربه وأصدقائه في مناسبات مختلفة!

كلما سمعت اسم المكسيك خطر على بالي 

قول الرئيس المكسيكّي األسبق بورفيريو 

دياز: مسكينة هي المكسيك لبعدها عن الله 

وقربها من الواليات المتحدة األميركية!

توفي دياز عام 1915 قبل أن يشهد أن أميركا 

تخّطت عقبة الجغرافيا وصارت قريبة من كل 

دول العالم وتعبث فيها!

على أنه عندهم كما عندنا تماما ليست كل 

المشكالت من أميركا! البعض أعداٌء ألوطانهم 

أكثر من أعداء أوطانهم أنفسهم!

ال عالقة ألميركا بمدير حديقة حيوان وظيفته 

أن يطعم الحيوانات فقرر أن يأكلها!

القالع الحصينة ال تسقط إال من الداخل، 

واألعداء الخارجّيون ال يستطيعون أن يؤذوا 

وطنا بقدر ما يمكن ألبنائه أن يفعلوه!

 لوطنه، والمتعّهد 
ٌّ
الموّظف المرتشي عدو

 
ٌّ
 لوطنه، والمدّرس الالمبالي عدو

ٌّ
الفاسد عدو

لوطنه!

الوزير الذي ال يعتمد الكفاءة في طاقمه، 

واإلدارات التي توّظف على أساس 

المحسوبيات، والبلدية التي ال تقوم بواجبها، 

واألّم المهملة، واألب المستهتر، والحرفّي 

الغشاش، والميكانيكّي الكّذاب، والطبيب 

الجشع، والداعية الذي يباع ويشترى، كل 

هؤالء أعداٌء ألوطانهم وإن لم يطلقوا الّنار عليه!

الوطنّية ليست خطابات بليغة، وال كلمات 

منّمقة، بقدر ما هي سلوك يبدأ بأصغر األشياء 

حتى أكبرها، من عدم رمي النفايات في 

الشوارع، إلى االلتزام بوقت الدوام، واحترام 

إشارات الّسير! 

القضية باختصار: ال تحّدثني عن وطنّيتك، 

دعني أراها!

حـامـيـها حــراميـهـا !
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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موسيقى عربية إندونيسية

الستينية  المغنية  تقّدم 

آالف  أمام  عرضًا  ياماين  ِريين 

ضمن  الشباب  اإلندونيسيين 

العاصمة  مهرجانات  أحد 

مفرحة  نغمة  وقع  على  جاكرتا، 

تتناول خطر القنابل النووية.

الصوت  صاحبة  المغنية  وترافق 

فرقة  من  موسيقيات  العذب 

يضعن  النسائية  ريا«  »ناسيدا 

فساتين  ويرتدين  الحجاب 

والفضّي،  األسود  باللونين 

يعزفن على آالت البونغو والكمان 

الخيزران  ومزامير  والمندولين 

العبارات  بين  ومن  والدفوف.  

نوكلير«  »بوم  أغنية  في  الواردة 

القنبلة  مبتكر  »يا  تؤديها:  التي 

الذرية الملعون«.

الشباب  المغنية  محبو  ويرقص 

األغنية،  هذه  نغمات  على 

مطلقين صيحات تشجيعية لها 

هاتفين »أّمي!«.

ُأنشئت  التي  المجموعة  وكانت 

القرآن،  تالوة  تتولى  عامًا   47 قبل 

تضم  حاليًا  أصبحت  فيما 

اللواتي  الموسيقيات  عشرات 

الموسيقي  التراث  يمزجن 

دانغدوت  وموسيقى  العربي 

التي  الشعبية  اإلندونيسية 

وغير  مبتذلة  اعُتبرت  لطالما 

أغنياتهّن  وجذبت  عصرية. 

جدية  موضوعات  في  الشعبية 

كالعدالة أو حقوق اإلنسان، جياًل 

شابًا يبحث عن االبتهاج.

»ضــبــط« اإلنـتـرنـــت
قررت فرنسا فرض آلية للتحقق من السن، بهدف 

منع دخول القّصر المواقع السيئة، بحسب ما 

أعلن الوزير المفوض للشؤون الرقمية جان نويل 

بارو األحد.

 وقال بارو لصحيفة »لو باريزيان« إن »سنة 2023 

ستشهد نهاية دخول األطفال )في فرنسا( للمواقع 

المشبوهة«.

وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل هذه اآللية 

سُتعلن خالل األسبوع الجاري، على أن يبدأ 

تنفيذها اعتبارًا »من أيلول / سبتمبر« المقبل.

وأكد بارو أن كل مواقع اإلنترنت المخصصة 

للبالغين »يجب أن تمتثل لهذه اآللية تحت طائلة 

منعها من البث« في فرنسا التي ستكون بذلك 

»أول دولة في العالم تعتمد حاًل كهذا«.

وتقوم آلية التحقق من السن على »شهادة رقمية« 

لم ُتعتَمد بعد تفاصيلها الفنية. 

وأشارت الصحيفة إلى إمكان إشراك »شركات 

توفير خدمات االتصاالت التي تملك بيانات عن 

أعمار زبائنها«.

بــــــيــــــع الــــــنــــــفــــــايــــــات
شباك  من  نفاياته  بيع  شخص  أي  بإمكان  بات  لبنان  في  مرة  ألول 

سياراته إلى شباك آخر، ضمن مشروع أطلقه الشاب بيار بعقليني 

المزمنة في  النفايات  أزمة  )31 عاما(، في خطوة قد تساهم في حل 

التي  الشعبية  االحتجاجات  نشطاء  أحد  كان  »بعقليني«  البالد. 

تكدس  أزمة  خلفية  على   2015 عام  بيروت  العاصمة  في  تفجرت 

2019 شركة إلعادة فرز  النفايات في الشوارع، قبل أن يؤسس عام 

وتدوير النفايات.

في لبنان يوجد حوالي ألف مكب عشوائي للنفايات، بحسب تقرير 

 ،2022 مطلع  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  البيئة  وزارة  أصدرته 

دوالر  مليار   2.3 من  بأكثر  البالد  في  البيئي  التدهور  كلفة  وتقدر 

سنويا.

»الطلب  أو  ثرو«  »درايف  خدمة  خالل  من  أنه  هو  المشروع  يميز  ما 

من السيارة«، يبيع الشخص النفايات القابلة للتدوير ويتقاضى 

ثمنها مباشرة عبر شباك يسلم من خالله تلك المواد.

أكثر  )األحد(  بيونسيه  األميركية  المغنية  باتت 

أّنها  إال  اإلطالق،  على  غرامي  بجوائز  فوزًا  الفنانين 

أخفقت مجددًا في الفوز بجائزة أفضل ألبوم التي 

ذهبت إلى مغني البوب البريطاني هاري ستايلز.

وبنيلها أربع جوائز غرامي بينها أفضل أغنية »آر اند 

بي« عن »َكف إت« وأفضل ألبوم لموسيقى الرقص 

بيونسيه  تكون  »رينيسانس«،  عن  اإللكترونية 

خالل  غرامي  جائزة   32 اليوم  حتى  حصدت  قد 

األوركسترا  قائد  رقم  بذلك  محّطمة  مسيرتها، 

الشهير جورج شولتي الذي فاز خالل مسيرته 

الفنية بـ31 جائزة. 

جوائزها  تسلمها  خالل  البوب  نجمة  وقالت 

موجهًة  كبيرًا«،  تأثرًا  أظهر  أاّل  »أحاول 

زي  جاي  وزوجها  لوالديها  شكرها 

وألبنائها  بـ»المذهل«  وصفته  الذي 

الثالثة.

تاريخ  بيونسيه  دخلت  وبينما 

تبّوئها  مع  غرامي  جوائز 

الفائزين  بين  األولى  المرتبة 

تتمكن  لم  الجنسين،  من 

الفوز  من  جديدة  مرة 

الحفلة  جوائز  أبرز  بإحدى 

وعلى  العام.  ألبوم  وهي 

الذي  »ليمونادا«  غرار 

الكالسيكيات  من  أصبح 

األلبومات  بين  وبرز 

 ،2017 عام  المرشحة 

»رينيسانس«  فشل 

في نيل هذه المكافأة.

رأكـبــر الفــائــزيـــن
ّ
ك آت ذي كـابــــن«.. يتــصــــد

ُ
»ن

 Knock at the( كابن«  ذي  آت  »ُنك  فيلم  تصّدر 

باألعمال  المعروف  األميركي  للمخرج   )cabin
التشويقية مانوج نايت شياماالن شباك التذاكر 

على  األول  األسبوع  في  الشمالية  أميركا  في 

عرضه، وأزاح بذلك »أفاتار: ذي واي أوف ووتر« 

الذي هيمن على المركز األول سبعة أسابيع، 

ريليشنز«  »إكزبيتر  شركة  ذكرت  ما  على 

المتخصصة.

 14.2 بلغت  إيرادات  كابن«  ذي  آت  »ُنك  وحقق 

مليون دوالر بين الجمعة والسبت، في نتيجة 

جيدة جدًا لفيلم لم تتجاوز تكلفة إنتاجه 20 مليون دوالر.

وأعاد شياماالن التطرق في الفيلم إلى موضوعاته المفضلة. 

ويتناول العمل قصة زوجين يذهبان في رحلة برفقة ابنيهما 

الباب  يطرق  أن  قبل  كوخ،  في  وينزالن  الغابات  إحدى  إلى 

رجل غريب ويحذرهما من أّن نهاية العالم أصبحت وشيكة 

بأحد  التضحية  هي  ذلك  لتجنب  الوحيدة  الطريقة  وأّن 

ابنيهما. وحّل في المرتبة الثانية فيلم »80 فور برايدي« مع 

12.5 مليون دوالر. وُيعد النجاح الذي يحققه  إيرادات بلغت 

العمل مؤشرًا آخر على عودة نسبة كبيرة من محبي  هذا 

األفالم إلى دور السينما.
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