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صاحب السمو يحضر ختام مهرجان سيف سموه ويتوج الفائزين

ت��ك��ري��م ال��ف��روس��ي��ة

صاحب السمو يشهد ختام بطولة قطر توتال انرجيز المفتوحة للتنس للسيدات على مالعب مجمع خليفة الدولي

السمو  صاحب  حضرة  تفضل  قنا-  الدوحة- 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

سيف  مهرجان  ختام  الكريمة  برعايته  فشمل 

سموه للفروسية المقام على مضمار نادي السباق 

والفروسية بالريان، عصر أمس.

وجوائز  بسيف  الفائزين  السمو،  صاحب  وتوج 

بتكريم  سموه  تفضل  كما  سموه،  سباق 

الشركات الراعية للمهرجان.

من  جانًبا  شهد  قد  المفدى  األمير  سمو  وكان   

المهجنة  الخيل  لمسابقة  الختامية  األشواط 

التراثية  للبطولة  الختامي  والشوط  األصيلة، 

إلى  باإلضافة  الرملي،  المضمار  على  »السابق« 

لسموه  الذهبي  السيف  على  الرئيسي  الشوط 

للخيل العربية األصيلة.

توتال  قطر  بطولة  ختام  السمو  صاحب  وشهد 

في   2023 للسيدات  للتنس  المفتوحة  انرجيز 

على  أقيمت  والتي  والعشرين  الحادية  نسختها 

مالعب مجمع خليفة الدولي للتنس واالسكواش.

صاحب السمو يشهد جانبا 
من األشواط الختامية

الدوحة- قنا- تلقى حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى، اتصاال 

هاتفيا، مساء أمس، من دولة 

السيد أوالف شولتس مستشار 

جمهورية ألمانيا االتحادية 

الصديقة.

جرى خالل االتصال استعراض 

عالقات التعاون والصداقة بين 

البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، 

باإلضافة إلى مناقشة أبرز 

التطورات على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي محل االهتمام المشترك.

استعراض عالقات التعاون

ص��اح��ب الس�م��و
يتلق����ى اتص�����اال
من المستشار األلماني
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بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس غامبيا
صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

رئيس  بارو  آداما  الرئيس  فخامة 

ذكرى  بمناسبة  غامبيا،  جمهورية 

استقالل بالده.

نائب األمير 
يهنئ رئيس غامبيا

نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

األمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية 

غامبيا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء 
يهنئ رئيس غامبيا

الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 

آداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

انطالق مؤتمر »حالة حقل 
الدراسات األمنية واالستراتيجية«

الدوحة- قنا- بدأت أمس أعمال مؤتمر »حالة 

واالستراتيجية«،  األمنية  الدراسات  حقل 

الذي ينظمه المركز العربي لألبحاث ودراسة 

السياسات، على مدى ثالثة أيام، بمشاركة 

قطر  داخل  من  ممارسين  وخبراء  باحثين 

المؤتمر  في  المشاركون  ويبحث  وخارجها.  

عددا من القضايا الكبرى في الحقول الفرعية 

رسم  ذلك  ويشمل  الصلة،  ذات  المختلفة 

األمنية،  الدراسات  لحقل  الحالية  الخريطة 

ألمن  الفرعية  الحقول  مجاالت  إلى  إضافة 

البشري،  واألمن  البيئي،  واألمن  الطاقة، 

ودراسات الحرب والدفاع، وغيرها . 

استعراض عالقات التعاون

المريخي يجتمع مع رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي
أديس أبابا- قنا- اجتمع سعادة السيد 

سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة 

للشؤون الخارجية، أمس في أديس أبابا، 

مع سعادة السيد موسى فقي محمد رئيس 

مفوضية االتحاد اإلفريقي، وذلك على هامش 

افتتاح الدورة العادية الـ 36 لمؤتمر رؤساء 

دول وحكومات االتحاد اإلفريقي.

جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين دولة قطر واالتحاد 

اإلفريقي، باإلضافة إلى عدد من القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

على هامش مؤتمر ميونخ لألمن

د. الخليفي يجتمع 
مع عدد من المسؤولين

ميونخ- قنا- اجتمع سعادة الدكتور محمد 

بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد 

وزير الخارجية للشؤون اإلقليمية، أمس، مع 

سعادة السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص 

السودان،  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 

المبعوث  وويبر،  آنيت  السيدة  وسعادة 

اإلفريقي،  للقرن  األوروبي  لالتحاد  الخاص 

المدير  بوك  كريستيان  السفير  وسعادة 

العام للشؤون السياسية والمبعوث الخاص 

إلى ليبيا بوزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا 

االتحادية، وسعادة السفيرة تيورفين بيلمان 

األلمانية،  بالخارجية  السياسية  المديرة 

رئيس  ايكهارد  بوروس  السيد  وسعادة 

األمنية  للسياسات  الفيدرالية  األكاديمية 

في ألمانيا، كل على حدة، وذلك على هامش 

خالل  جرى  لألمن.  ميونخ  مؤتمر  فعاليات 

التعاون،  عالقات  استعراض  االجتماعات، 

والدولية،  اإلقليمية  المستجدات  وآخر 

ذات  الموضوعات  من  عدد  إلى  باإلضافة 

االهتمام المشترك.

لرؤساء دول وحكومات

قطر تشارك في مؤتمر االتحاد اإلفريقي

قطر  دولة  شاركت  -قنا-  أبابا  أديس 

لمؤتمر   36 الـ  العادية  الدورة  افتتاح  في 

اإلفريقي،  االتحاد  وحكومات  دول  رؤساء 

الذي عقد في العاصمة األثيوبية أديس 

أبابا.

 مثل دولة قطر في افتتاح الدورة، سعادة 

المريخي،  سعد  بن  سلطان  السيد 

وزير الدولة للشؤون الخارجية.
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رئيس الوزراء اإلثيوبي يستقبل المريخي

استعراض العالقات 
القطرية ــ اإلثيوبية

دولة  استقبل  قنا-  أبابا-  أديس 

رئيس  علي،  أحمد  آبي  الدكتور 

الفيدرالية  إثيوبيا  جمهورية  وزراء 

سعادة  أمس،  الديمقراطية، 

السيد سلطان بن سعد المريخي 

الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير 

الدورة  افتتاح  هامش  على  وذلك 

رؤساء  لمؤتمر   36 الـ  العادية 

األفريقي،  االتحاد  وحكومات  دول 

األثيوبية  العاصمة  في  المنعقدة 

أديس أبابا.

سعادة  نقل  المقابلة،  بداية  وفي   

الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير 

السمو  صاحب  حضرة  تحيات 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

رئيس  لدولة  المفدى  البالد  أمير 

وتمنيات  إثيوبيا،  جمهورية  وزراء 

بتحقيق  اإلثيوبي  للشعب  سموه 

المزيد من التقدم والنماء.

رئيس  دولة  حمل  جانبه،  من   

سعادة  إثيوبيا،  جمهورية  وزراء 

الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير 

صاحب  حضرة  إلى  تحياته 

السمو أمير البالد المفدى، متمنيا 

والسعادة،  الصحة  موفور  لسموه 

التطور  دوام  القطري  وللشعب 

واالزدهار.

استعراض  المقابلة،  خالل  جرى   

البلدين  بين  الثنائية  العالقات 

وآفاق تعزيزها.

التقى مع رئيس إقليم »كوردستان« العراق

وزير الخارجية يجتمع مع نظيرته األلمانية

ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  ميونخ- 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع سعادة السيدة 

أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية بجمهورية ألمانيا االتحادية، وذلك على 

هامش فعاليات مؤتمر ميونخ لألمن.

جرى، خالل االجتماع، استعراض عالقات التعاون الثنائي بين البلدين، 

وعدد من القضايا اإلقليمية والدولية.

كما اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، 

مع سعادة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم »كوردستان« العراق، 

وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ لألمن.

 جرى، خالل االجتماع، استعراض عالقات التعاون بين دولة قطر وإقليم 

والشراكة  االستثمارات  تعزيز  سبل  سيما  ال  العراق،  »كوردستان« 

االقتصادية، باإلضافة إلى عدد من القضايا اإلقليمية.

استعراض عالقات 
التعاون وعدد من القضايا 

اإلقليمية والدولية

ورشة حول مهارات اإللقاء وفن التحدث
التابع  نظم المركز اإلعالمي القطري 

مدرسة  مع  بالتعاون  الثقافة  لوزارة 

»مهارات  ورشة  للبنات  التقنية  قطر 

يوم  وذلك  التحدث«  وفن  اإللقاء 

شهر  من  عشر  السادس  الخميس 

األستاذة  وقدمتها  الجاري  فبراير 

اإلعالمية إيمان الكعبي مدير المركز 

اإلعالمي القطري.

وإقباال  تفاعال  شهدت  التي  الورشة 

ومدرسات  طالبات  قبل  من  كبيرين 

تناولت  للبنات،  التقنية  المدرسة 

عددا من المحاور التي ُتمكن المتحدث 

من امتالك مهارات الحديث بال خوف أو 

وجل أمام جمع من الجمهور.

أهم  إلى  الورشة  تطرقت  كما 

بها  يتحلى  أن  يجب  التي  المهارات 

جيدا،  متحدثًا  ليكون  المتحدث 

يتم  بما  الجمهور  إقناع  آليات  وأيضا 

والمهارات  المتحدث  قبل  من  طرحه 

يكون  أن  من  المتحدث  تمكن  التي 

مقنعا في طرحه.

الكعبي  إيمان  المدربة  وتناولت 

التي  الخجل  نزعة  مقاومة  كيفية 

فيما  خاصة  المتحدث  تنتاب 

الجمهور  أمام  وقوفه  بإمكانية  يتعلق 

في  أكبر  طالقة  يمنحه  ما  خوف  بال 

مخاطبة الحاضرين وإقناعهم.

من خالل مبادرة الثقافة الصحية

»الخليج العربي« تحفز الطالب 
على ممارسة الرياضة

البدنية  التربية  قسم  أقام 

العربي،  الخليج  مدرسة  في 

اسباير  أكاديمية  مع  بالتعاون 

ساعة  وبرنامج  الرياضية 

»الخليج  مبادرة  وساعة، 

من  انطالقًا  الصحية«،  للثقافة 

الطالب  يواجهها  التي  التحديات 

وجلوسهم  السمنة  خطر  من 

االلعاب  أمام  طويلة  لفترات 

االلكترونية، حيث جاءت الفكرة 

اولمبياد  مسابقة  خالل  من 

لتوعية  البدنية  التربية 

التغذية  بأهمية  المجتمع 

الرياضة  وممارسة  الصحيحة 

لجسم سليم خاٍل من األمراض.

وأكدت المدرسة أن تلك المبادرة 

في  استراتيجتها  ضمن  تأتي 

في  الرياضة  ممارسة  أهمية 

مبدأ  من  انطالقًا  الطالب،  حياة 

الجسم  في  السليم  العقل 

التأثير  إلى  مشيرة  السليم، 

صحة  على  للرياضة  الكبير 

التفكير  وتنمية  الطالب، 

المدرسة،  طالب  لدى  الرياضي 

وإكسابهم الخبرات االجتماعية 

تكوين  في  كثيرا  تساعد  التي 

شخصيتهم، وتشبع فيه شعور 

القيم  وتنمي  للجماعة  االنتماء 

السليمة،  والخلقية  االجتماعية 

كما تعمل على زيادة تفاعله في 

باللياقة  اتصف  ما  إذا  المجتمع 

البدنية العالية. 

الرياضة  أن  المدرسة  وبينت 

تعمل على إكساب األفراد القيم 

المعرفية  والمفاهيم  والخبرات 

خالل  من  اكتسابها  تمكن  التي 

وتعمل  األنشطة،  ممارسة 

تطوير  على  الرياضية  األنشطة 

العقلية  والعمليات  المهارات 

والتطبيق  كالفهم  المختلفة 

واإلدراك  والتركيب  والتحليل 

والتفكير  واالنتباه  والتصور 

في  دور  لها  يكون  وبالتالي 

التحصيل الدراسي في المجال 

االكاديمي.

البدني  النشاط  أن  وبينت 

والحركي يساهم بشكل كبير 

الصحية  الحالة  تحسين  في 

من  النشاط  لهذا  لما  للطالب 

تعمل  فسيولوجية  تأثيرات 

الجسم  وظائف  تحسين  على 

البدنية  باللياقة  واالرتقاء 

والعناية  بالصحة  المرتبطة 

التشوهات  من  للوقاية  بالقوام 

القوامية للطالب ما يجعلهم أكثر 

اليوم  أعباء  مواجهة  في  تحمال 

قدرتهم  تزيد  وبذلك  الدراسي، 

من  الدراسي  التحصيل  على 

انتباههم  تركيز  زيادة  خالل 

العقلية  العمليات  وتحسن 

تحسن  طريق  عن  العليا 

أثبتته  ما  وهذا  المخ  وظائف 

نتائج الدراسات التطبيقية.

$ الدوحة

رئيس الوزراء الفلسطيني يجتمع مع المريخي

قطر وفلسطين تستعرضان العالقات
أديس أبابا- قنا- اجتمع دولة 

السيد محمد أشتية رئيس الوزراء 

الفلسطيني، أمس، مع سعادة 

السيد سلطان بن سعد المريخي 

وزير الدولة للشؤون الخارجية، وذلك 

على هامش افتتاح الدورة العادية 

الـ 36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات 

االتحاد األفريقي، في العاصمة 

األثيوبية أديس أبابا.

 جرى خالل االجتماع، استعراض 

العالقات الثنائية بين البلدين 

وسبل دعمها وتعزيزها، باإلضافة 

إلى عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

»البحث واإلنقاذ« تختتم
مشاركتها بالعمليات جنوبي تركيا

غازي عنتاب- تركيا- قنا- اختتمت مجموعة البحث واإلنقاذ القطرية 

الدولية التابعة لقوة األمن الداخلي »لخويا«، مشاركتها في عمليات 

البحث واإلنقاذ، في المناطق التي ضربها الزلزال جنوبي تركيا، في 6 

فبراير الجاري.   وشاركت المجموعة على مدى أسبوعين تقريبا في 

عمليات البحث واإلنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال معززة بآليات 

ومعدات متخصصة، باإلضافة إلى مستشفى ميداني، ومساعدات 

إغاثية، وخيم ومستلزمات شتوية. 

 وكانت مجموعة البحث واإلنقاذ القطرية الدولية قد وصلت إلى 

المناطق المنكوبة في اليوم األول للزلزال بالتزامن مع تسيير دولة قطر 

أولى رحالت الجسر الجوي لدعم الجمهورية التركية الشقيقة.
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٧-٩ مارس ٢٠٢٣

مؤتمر ومعرض 

هندسة البيئة واالستدامة 

تحت رعاية 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلّية 

معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني 

في فندق الشيراتون - الدوحة 

المنّظمون: 

info@gefqatar.com                  www.gefqatar.com                  +974 5051 8899

ستكون حلقة الوصل بين الوزارة والميدان التعليمي.. مصدر لـ»$«:

لجان استشارية لمديري المدارس الخاصة

الصوت  اللجنة  تلك  ستكون  كما 

المدرسي  المجتمع  أحوال  عن  المعبر 

تحديد  على  العمل  السيما  الخاص، 

التي  التعليمية  العملية  التحديات 

الخاصة،  المدارس  قادة  يواجهها 

التربية  وزارة  مع  البناء  والتعاون 

والتعليم والتعليم العالي، للعمل على 

وتربوية  تعليمية  جذرية  حلول  وضع 

لتلك التحديات.

وقال مصدر لـ»$« إن لجنة مديري 

تشكيلها  سيتم  الخاصة  المدارس 

ومعلمي  مديري  لجنة  غرار  على 

الهيكل  حيث  من  الحكومية،  المدارس 

بها،  تضطلع  التي  والمهام  والتنظيم 

حق  للجنة  النظام  يعطي  حيث 

ورفع  الرئيس  ونائب  الرئيس  تحديد 

التعليم مباشرة، ودعوة  التقارير لوزير 

كما  الجتماعاتها،  االختصاص  جهات 

مسبقًا  محددة  مواعيد  تحديد  سيتم 

كل  ستتم  التي  االجتماعات  لعمليات 

فترة من الزمن.

ستساهم  اللجنة  بأن  المصدر  ونوه 

الميدان  بين  التواصل  تعزيز  في 

التربوي وصانعي القرار بوزارة التربية 

والتعليم، حيث تقوم تلك اللجنة على 

استقبال كافة اآلراء لتطوير المنظومة 

وتعزيز  المدارس،  وأداء  التعليمية 

مديري  بين  والتشاور  الحوار  ثقافة 

التعبير  كذلك  والوزارة،  المدارس 

لتطوير  المدارس  مقترحات  عن 

وبوجه  والمدرسي،  التعليمي  العمل 

الجماعي  العمل  روح  تنمية  خاص 

التربوية،  القيادات  بين  والشورى 

وتبادل  التطوير  في  مشاركتهم  وزيادة 

الخبرات والتجارب التربوية المختلفة 

التي  في مواجهة المشكالت والمعوقات 

حلول  واقتراح  التربوي  الميدان  تواجه 

وتعزيز  دعم  بخالف  هذا  لها،  عملية 

الشراكة المهنية.

المدارس  مديري  من  عدد  وأكد 

اللجنة  الخاصة، على ترحيبهم بفكرة 

وآليات عملها، والتي تأتي في إطار جهود 

الوزارة  بين  التواصل  لتعزيز  الوزارة 

حيث  الخاص،  التربوي  والميدان 

حركة  الخاص  التعليم  قطاع  يشهد 

السيد  بقيادة  مشهودين  ونشاطا 

الوزارة  وكيل  النعمة  عبدالعزيز  عمر 

الخاص،  التعليم  لشؤون  المساعد 

باهتمام  اإلصغاء  على  يحرص  والذي 

المدارس  مديري  آراء  لجميع  وعناية 

جميع  تذليل  على  والعمل  الخاصة، 

التعليمية  العملية  الستقامة  العقبات 

على  والدولية،  الخاصة  بالمدارس 

اعتبار أنها جزء ال ينفصل عن العملية 

التعليمية بدولة قطر ورافد أساسي من 

روافد التعليم بالدولة.

لجان  عمل  فكرة  أن  إلى  وأشاروا 

المدارس الخاصة  استشارية لمديري 

بين  التواصل  لقنوات  تفعيل  هي 

التربية  بوزارة  الخاص  التعليم  قطاع 

التعليمية  العملية  وبين  والتعليم 

أنها  كما  والدولية،  الخاصة  بالمدارس 

بالرائعة  وصفوها  إيجابية،  خطوة 

خاصة  التعليم  تطوير  طريق  على 

العقبات  كافة  على  ستقضي  أنها 

تواجه  كانت  التي  والمشاكل 

المدارس الخاصة، بحيث يتفق القرار 

مباشرة  المعنيين  األشخاص  مع 

هناك  يكون  وال  التعليمية  بالعملية 

تلك  أن  إلى  الفتين  تعارض،  أدنى 

الطالب  مصلحة  في  تصب  الجهود 

والتعليم بشكل عام.

القرار،  هذا  صدور  حال  في  أنه  وبينوا 

جميع  من  كبير  تفاعل  هناك  سيكون 

بالدولة  الخاصة  المدارس  مديري 

والتي يتعدى عددهم 300، كما أن تلك 

تخدم  رائع  توقيت  في  تأتي  الخطوة 

بالفائدة  وتعود  كامل  بشكل  التعليم 

التعليمية  العملية  نواحي  كافة  على 

ابتداء من الطالب والمعلمين واإلداريين 

على  مشددين  المدارس،  ومديري 

إلى  حاجة  في  الخاصة  المدارس  أن 

التشاور  أجل  من  االستشارية  اللجان 

واختيار  وتحديد  األمور  كافة  في 

منوهين  بها،  والمسؤول  عليها  القائم 

التعاون  يثري  سوف  القرار  هذا  أن  إلى 

يتعلق  فيما  الخاصة  المدارس  بين 

بالقرارات  يتعلق  فيما  بالتواصل 

العملية  بتطوير  المتعلقة  واإلجراءات 

التعليمية.

الخاص  التعليم  شؤون  قطاع  ويسعى 

عليم العالي لتعزيز  عليم والتَّ بوزارة التَّ

اإلسالمية  والقيم  الوطنية  الهوية 

في  العربية  اللغة  على  والحفاظ 

خالل  من  وذلك  الخاصة؛  المدارس 

سياسة  واعتماد  جهودها  تكثيف 

بالمدارس  األكاديمية  المتابعة 

الثالث  اإللزامية  للمواد  الخاصة 

العربية،  اللغة  اإلسالمية،  )التربية 

تنفيذًا  وذلك  القطري(،  التاريخ 

الشأن،  هذا  حول  ادرة  الصَّ للقرارات 

بشكل  التحديث  استمر  حيث 

الواقع  في  المستجدات  وفق  مستمر 

على  التحديث  ارتكز  وقد  التعليمي. 

الثالث:  اإللزامية  المواد  تطبيق  آليات 

والمساندة،  الرئيسة،  المبادئ 

والفئات المستهدفة، ومحاور المتابعة، 

من  والتي  فئة،  كل  تقييم  ومحددات 

الخاصة  المدارس  تتمكن  خاللها 

المراقبة  بعمليات  المعنية  والجهات 

جودة  قياس  من  بالوزارة  والمتابعة 

المدارس  بتلك  المطبقة  العمليات 

للمواد اإللزامية الثالث.

أن  إلى  التعليم  وزارة  ولفتت 

االهتمام  على  تقوم  إستراتيجيتها 

في  المتمثلة  الهوية  مواد  بتدريس 

القطري  والتاريخ  العربية  اللغة 

بزرع  تهتم  والتي  اإلسالمي،  والدين 

الطالب  نفوس  داخل  الوطنية  الهوية 

للمجتمع  األم  اللغة  على  والمحافظة 

على  المحافظة  كذلك  القطري، 

التقاليد اإلسالمية. 

يخص  فيما  أنه  على  الوزارة  وأكدت 

في  والمساندة  الرئيسية  المبادئ 

على  يجب  فإنه  المواد،  تلك  تطبيق 

المواد  بتدريس  تلتزم  أن  المدارس 

الساعات  لعدد  وفقًا  الثالث  اإللزامية 

ساعات  ضمن  مادة  لكل  المخصصة 

وقت  دمج  ودون  الرسمية،  الدوام 

المواد  تدريس  أوقات  مع  تدريسها 

آلخر  أصلية  نسخة  توفير  مع  األخرى، 

األساسية  التعلم  مصادر  من  إصدار 

والتعليم  التعليم  وزارة  عن  الصادرة 

هذه  في  يرد  ما  وفق  طالب  لكل  العالي 

السياسة.

اختبارات  بإعداد  االلتزام  كذلك 

للمواصفات  طبقًا  عالية  جودة  ذات 

تقييم  إدارة  من  الصادرة  والتوصيات 

والتعليم  التعليم  وزارة  في  الطلبة 

المدرسة  إجراء  ضرورة  مع  العالي، 

للمواد  المستمرة  الداخلية  التقييمات 

مواطن  لتحديد  الثالث  اإللزامية 

العالجية  الخطط  وإعداد  الضعف 

الالزمة.

علمت »$« أن قطاع 
التعليم الخاص بوزارة التربية 

والتعليم والتعليم العالي، 
يعتزم إنشاء لجنة استشارية 

لمديري المدارس الخاصة، 
وذلك لتكون حلقة وصل بين 

الميدان المدرسي وقطاع 
التعليم الخاص بالوزارة.

محمد الجعبري كتب

ستستقبل آراء تطوير المنظومة التعليمية ومناقشتها مع الوزارة

تعزيز ثقافة الحوار ووضع المقترحات لخدمة العمل المدرسي

نظمته جامعة فرجينيا كومنولث

مؤتمر للمتخصصين في مراكز الكتابة
كل  ُيعقد  الذي  المؤتمر  في  شارك 

عن  ممثال  خمسين  من  أكثر  سنتين 

عميد  المؤتمر  وافتتح  المراكز.  هذه 

كلية  كومنولث  فرجينيا  جامعة 

فنون التصميم في قطر أمير بيربتش 

هذا  شّكل  وقد  ترحيبية.  كلمة  في 

ثالثة  لمدة  استمر  والذي  المؤتمر، 

والمدرسين  للمعلمين  منصة  أيام، 

وغيرهم  المراكز  ومديري  ومساعديهم 

يدعمون  الذين  المتخصصين  من 

الشرق  منطقة  في  الطالب  من  الكّتاب 

وقاموا  إفريقيا  وشمال  األوسط 

التي  المبتكرة  الممارسات  بمشاركة 

اكتشفوها ومناقشة مدى فعاليتها.

عنوان:  تحت  العام  هذا  مؤتمر  جاء   

للمشاركة  مساحات  الكتابة:  مراكز 

ومتعددة  التخصصات  متعددة 

موضوعات  المؤتمر  وغطى  الوسائل، 

وتأثيرها  الموارد  تعدد  شملت 

وتطوير  المتعلمين،  تحفيز  على 

اإلنترنت  عبر  فعالة  استراتيجيات 

اللغات،  متعددي  للمتعلمين 

الكتابة  مراكز  تواجه  التي  والتحديات 

تخصصات  من  الطالب  دعم  في 

متعددة. كما كرم المجلس التنفيذي 

لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

الطالبة  وباكستان  وأفغانستان 

نورثويسترن  جامعة  من  نقيب  أسماء 

الخاص  »المعلم  بجائزة  قطر،  في 

طالبة  أول  هي  نقيب  أسماء  المتميز«. 

على  تحصل  التعليمية  المدينة  من 

المدرس  تكرم  والتي  الجائزة،  هذه 

استثنائية  خدمة  يقدم  الذي  الخاص 

والمجتمعات  الكتابة  ومراكز  للطالب 

مدرسة  نقيب  أسماء  المؤسسية. 

في  األولى  وخطوتها  متعاطفة،  خاصة 

الجلسة هي التخفيف من قلق الطالب، 

عن  كلمتها  في  أسماء  وضحت  وكما 

الدروس الخصوصية.

من خالل ورشة للتغذية الصحية وسالمة الغذاء

»التعليم« تؤهل مشرفي المقاصف
والتعليم  التربية  وزارة  نظمت 

لجنة  مع  بالتعاون  العالي  والتعليم 

من  )أعضاء  المدرسية  المقاصف 

البلدية  ووزارة  العامة  الصحة  وزارة 

ووزارة  للسكري  القطرية  والجمعية 

»التغذية  بعنوان:  ورشة  البيئة( 

في  الغذاء  وسالمة  الصحية 

مقاصف المدارس الحكومية« والتي 

مشرفي  من   200 قرابة  استهدفت 

المدارس  في  المقاصف  ومشرفات 

أكد  الخصوص،  وبهذا  الحكومية. 

المراغي  الله  عبد  محمد  السيد 

والسالمة  الصحة  إدارة  مدير 

وزارة  في  المقاصف  لجنة  ورئيس 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

المقاصف  لجنة  حرص  على 

سبل  كافة  توفير  في  المدرسية 

الصحة والسالمة في الغذاء لجميع 

في  وأيضًا  الحكومية،  قطر  مدارس 

واالشتراطات  االختصاصات  وضع 

تضمن  التي  الصحية  والمواصفات 

بجودة  وآمن  صحي  طعام  تقديم 

إلى  الفتًا  للطلبة،  مناسبة  وأسعار 

المقصف  مشرف  دور  تفعيل  أهمية 

الجميع.   لسالمة  المدرسي 

علي  هند  السيدة  واستعرضت 

من  أول  تغذية  أخصائي  التميمي 

وزارة الصحة العامة عرضًا تقديميًا 

ولفتت  الصحية«  »التغذية  بعنوان 

الصحية  التغذية  حول  خاللها  من 

الفطور  وجبة  وأهمية  وفوائدها 

عن  الناجمة  الصحية  والمشاكل 

من  مجموعة  مقدمة  تناولها،  عدم 

على  األطفال  لتشجيع  النصائح 

تقديم  مع  اإلفطار،  وجبة  تناول 

لدولة  للتغذية  اإلرشادية  الدالئل 

من  ُجملة  التميمي  وقدمت  قطر. 

على  الحرص  أهمها  التوصيات 

المتنوعة  الصحية  األطعمة  تناول 

التي  األطعمة  تناول  من  والتقليل 

تحتوي على نسبة عالية من السكر 

كميات  وشرب  والدهون،  والملح 

كافية من الماء، وضرورة اتباع نمط 

حياة صحي بتناول الغذاء الصحي 

من  للحد  البدني  النشاط  وممارسة 

وغيرها  والسمنة  باألمراض  اإلصابة 

من األمراض األخرى. 

وفاء  السيدة  شاركت  جانبها،  من 

سالمة  أخصائي  شبيل  خميس 

العامة  الصحة  وزارة  أول  أغذية 

عن  متحدثة  تقديمي  عرض  ضمن 

المقصف  في  الصحية  االشتراطات 

بالبنية  يتعلق  وما  المدرسي 

الخارجي  والمحيط  التحتية 

تناول  وصالة  المدرسي  بالمقصف 

المبنى  خصائص  وسالمة  الطعام 

ومتداولي  والتجهيزات  والمعدات 

والتطهير  والتنظيف  الغذاء 

ومكافحة اآلفات.

مشرف  دور  حول  تطرقت  كما 

وطريقة  المدرسي  المقصف 

والتخزين، وطريقة وحدات  االستالم 

لألغذية،  والساخن  البارد  العرض 

المستبقاة،  العينات  جمع  وآلية 

التسمم  في  واالشتباه  والشكاوى 

استمارة  بنود  وشرح  الغذائي، 

اليومية للمقصف. المتابعة 

الورشة  تنظيم  أن  ذكره  الجدير 

المقاصف  لجنة  جهود  ضمن  جاء 

الصحة  إدارة  والتزام  المدرسية 

والتعليم  التربية  وزارة  في  والسالمة 

في  بالمساهمة  العالي  والتعليم 

وبتعزيز  الصحي  الوعي  نشر 

المجتمع  لدى  الصحية  الثقافة 

المدرسي.



للمسح الوطني لضعف اإلبصار وأسباب العمى 

بمركز جامعة قطر للعلماء الشباب

»الصحة« تنظم ورشة 
عمل المرحلة الثانية

تعريف الطالب بالمواد 
الكيميائية والفيزيائية

مؤخرًا  العامة  الصحة  وزارة  نظمت 

العالمية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون 

األولية  الصحية  الرعاية  ومؤسسة 

المرحلة  حول  تدريبية  عمل  ورشة 

لضعف  الوطني  المسح  من  الثانية 

قطر،  بدولة  العمى  وأسباب  اإلبصار 

انتشار  مدى  تحديد  إلى  يهدف  والذي 

من  العمى  ومسببات  اإلبصار  ضعف 

خالل مشاركة أكثر من 5 آالف شخص 

أو  سنة  خمسين  أعمارهم  بلغت  ممن 

أكثر.

استعرضت الورشة التي قدمها الدكتور 

من  المعتمد  المدرب  منصور،  محمد 

واستشاري  العالمية  الصحة  منظمة 

والمناهج  األساسيات  العيون،  أمراض 

وذلك  المسح،  لتطبيق  المتبعة 

من  وممرضين  عيون  أطباء  بحضور 

بالمسح  المشاركة  الصحية  المراكز 

األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة  من 

والغرافة  ومعيذر  الريان  مراكز  وهي 

تم  كما  الصحي.  والوكرة  والمطار 

خالل الورشة تنفيذ زيارات ميدانية إلى 

المراكز الصحية المشاركة في المسح 

الصحة  وزارة  من  عمل  فريق  ضمت 

العامة ومقدم الورشة.

المطاوعة،  وقالت الدكتورة خلود عتيق 

االنتقالية  غير  األمراض  قسم  رئيس 

الورشة  إن  العامة:  الصحة  وزارة  في 

هدفت إلى تعزيز مرحلة جمع البيانات 

وتغطية  االستجابة،  مستوى  ورفع 

قطر  دولة  في  السكنية  للمناطق  أكبر 

الستكمال مراحل المسح بنجاح.

وأكدت الدكتورة خلود المطاوعة أهمية 

البحوث العلمية في مجال طب العيون 

والذي  المسح  وأهمية هذا  بصفة عامة، 

استراتيجيات  وضع  في  سيساعد 

لتعزيز صحة العيون بدولة قطر وتزويد 

بقاعدة  الصلة  ذات  الطبية  القطاعات 

وبرامج  خطط  وضع  من  تمكنها  بيانات 

أسس  على  مبنية  متكاملة  صحية 

علمية.

أخصائي  األشول  شادي  الدكتور  وقال 

إن  العامة  الصحة  بوزارة  العيون 

ستتضمن  للمسح  الثانية  المرحلة 

عشرة  في  للعيون  فحوصات  إجراء 

التقصي  سيتم  حيث  صحية،  مراكز 

السكري  الشبكية  اعتالل  وجود  عن 

الزرقاء«  »المياه  الجلوكوما  ومرض 

البيضاء«  »المياه  الساد  ومرض 

لبرنامج  اإلصدارات  أحدث  باستخدام 

بـ  والمسمى  وتحليلها  البيانات  ادخال 
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األشول األشخاص  الدكتور شادي  ودعا 

الذين سيتلقون اتصااًل هاتفيًا من وزارة 

الصحة العامة للمشاركة بالمسح إلى 

إنجاح هذا المشروع الوطني بما فيه من 

بصفة  أنفسهم  المشاركين  على  فائدة 

بصفة  الصحي  القطاع  وعلى  خاصة 

ضرورة  المسح  هذا  يعتبر  حيث  عامة، 

لطب  المستمر  التطور  ظل  في  ملحة 

العيون.

للعلماء  قطر  جامعة  مركز  اختتم 

برنامج  من  الثامنة  الدورة  الشباب 

للمرحلتين  المواد(  علوم  اكتشف  )أنا 

بحضور  وذلك  واإلعدادية،  االبتدائية 

األمور  وأولياء  المشاركين  الطلبة 

الُحّكام  من  وعدد  والباحثين 

المختصين. 

تعريف  بهدف  البرنامج  هذا  ويأتي 

المختلفة  المواد  بأنواع  الطلبة 

يتعرفون  حيث  وميزاتها،  وخصائصها 

العلمية  والمفاهيم  المصطلحات  على 

للمواد المختلفة الكيميائية والفيزيائية 

من خالل العديد من التجارب واألنشطة 

العمل  وورش  التفاعلية  العلمية 

 .STEM الـ  منهج  على  بناًء  لهم  المقدمة 

االبتكار  على  الطلبة  تشجيع  يتم  كما 

لتصميم،  وذلك  والحلول؛  األفكار  وطرح 

واختبارها  مفيدة  علمية  مشاريع  وبناء 

النتائج.  ومقارنة  وتحليل  وتطويرها 

المجموعات  جميع  تحكيم  تم  وقد 

أثناء  مدرسة  كل  في  المشاركة 

التصفيات الختيار أفضل مشروع مبتكر 

البحث  مؤتمر  في  المدرسة  لتمثيل 

واالبتكار الذي نظمته الجامعة مؤخًرا.

نورة  الدكتورة  األستاذة  أشارت  وقد 

قطر  جامعة  مركز  مدير  ثاني،  آل  جبر 

الطلبة  وصول  أن  إلى  الشباب  للعلماء 

العلمية  المعرفة  من  المرحلة  لهذه 

أفكار  في  وتطبيقها  عدة  مجاالت  في 

في  يسهم  كبيرة  أهمية  ذات  ومشاريع 

لهم  يتيح  كما  متعددة،  تحديات  حل 

المركز  برامج  في  المشاركة  فرص 

فّعالين  أفراًدا  ليصبحوا  العلمية؛ 

في  ويسهموا  المجتمع  في  ومؤثرين 

تحقيق اكتشافات وابتكارات تخدم في 

تقّدم البالد وتحقيًقا لرؤية قطر الوطنية 
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المجموعات  تنافست  المؤتمر،  وخالل 

المتأهلة من خالل عرض مشاريعها عبر 

توضيحية،  ونماذج  علمية  ملصقات 

الحكام  من  فريق  أمام  بعرضها  وقاموا 

من شركات كبرى في قطر. وفي ختام 

واختيار  النتائج  إعالن  تم  المؤتمر 

تتويجها  ليتم  الفائزة  المشاريع 

فاز  ولقد  األولى.  الثالثة  بالمراكز 

اإلعدادية(:  المرحلة  )من  األول  بالمركز 

أما  للبنات،  اإلعدادية  الخور  مدرسة 

الديني  المعهد  به  ففاز  الثاني،  المركز 

مدرسة  وحصلت  للبنين،  اإلعدادي 

على  للبنات  اإلعدادية  القبطية  مارية 

المرحلة  عن  أما  الثالث.  المركز 

الخور  مدرسة  فازت  فقد  االبتدائية، 

األول،  بالمركز  للبنين  النموذجية 

ومدرسة عبد الله بن جاسم النموذجية 

فازت  بينما  الثاني،  بالمركز  للبنين 

للبنات  االبتدائية  الخور  مدرسة 

بالمركز الثالث.

انطلقت  الدورة  هذه  أن  الذكر  ويجدر 

المركز  واستقطب  يناير  شهر  بداية 

وطالبة  طالب   400 من  أكثر  خاللها  من 

واإلعدادية  االبتدائية  المرحلتين  من 

مدرسة  من:  ُكٌل  وهي  مدرسة،   14 من 

مدرسة  للبنين،  اإلعدادية  خلدون  ابن 

للبنات،  اإلعدادية  القبطية  مارية 

مدرسة الخور اإلعدادية للبنات، مدرسة 

للبنين،  النموذجية  االبتدائية  الخور 

روضة  للبنين،  اإلعدادي  الديني  المعهد 

الثانية  االبتدائية  الخور  ومدرسة 

عمرو  بنت  هند  مدرسة  للبنات، 

مدرسة  للبنات،  اإلعدادية  األنصارية 

أسامة  مدرسة  للبنات،  اإلعدادية  برزان 

بن زيد اإلعدادية للبنين، مدرسة حمزة 

بن عبد المطلب اإلعدادية، مدرسة موزة 

مدرسة  للبنات،  اإلعدادية  محمد  بنت 

غرناطة اإلعدادية للبنات، مدرسة زينب 

بن  عبدالله  ومدرسة  للبنات،  اإلعدادية 

جاسم آل ثاني النموذجية للبنين.

بمساجد الدولة خالل شهر رمضان

أئمة ومؤذنون قطريون جدد
أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

سترفد  أنها  المساجد  إدارة  في  ممثلة 

رمضان  شهر  خالل  الدولة  مساجد 

األئمة  بعشرات  1444هـ  المبارك 

من  الجدد  القطريين  والمؤذنين 

أكاديمية  في  المكّلفين  المجندين 

مقدام؛  بمعسكر  الوطنية  الخدمة 

الصلوات  جميع  في  المصلين  إلمامة 

بعد  وذلك  والتهجد،  التراويح  وصالتي 

أن تم مشاركتهم وتأهيلهم عبر عدد من 

إدارة  نظمتها  التي  الشرعية  الدورات 

الدعوة واإلرشاد الديني على مدى ستة 

والتجويد  والعقيدة  الفقه  في  أشهر 

الخدمة  بمعسكر  المحاضرات  بقاعة 

الدورات  هذه  بدأت  حيث  الوطنية، 

في 25 سبتمبر 2022م، ومن المقرر أن 

الله  الدورة األخيرة - بمشيئة  تختتم 

- في 9 مارس 2023م.

برنامج  أن  المساجد  إدارة  وأوضحت 

الدورات التأهيلية في العلوم الشرعية 

المدرسين  من  نخبة  قدمه  الذي 

هذا  في  المتخصصين  والدعاة 

العقيدة  على  اشتمل  قد  المجال، 

التي تم تناولها من كتاب أعالم السنة 

وجواب،  سؤال   200 في  المشهورة 

دليل  كتاب  من  والصالة  الطهارة  وفقه 

والتجويد  المطالب،  لنيل  الطالب 

دروس  كتاب  من  والتطبيقي  النظري 

في ترتيل القرآن الكريم.

وذكرت أنها ستجري اختبارات تحديد 

المتدربين  والمؤذنين  لألئمة  مستوى 

المشاركين بالدورات للتأكد من مدى 

تدريسها،  تم  التي  للمواد  استيعابهم 

تحريري  اختبار  عقد  خالل  من  وذلك 

يشترط اجتيازه بنجاح، باإلضافة إلى 

أجزاء  ثالثة  حفظ  في  شفهي  اختبار 

ترشيح  ثم  ومن  الكريم؛  القرآن  من 

من يجتازها بنجاح للعمل في وظيفة 

الدولة  بمساجد  األذان  ورفع  اإلمامة 

خالل الشهر الفضيل.

االستفادة  أن  المساجد  إدارة  وأكدت 

من  المباركة  المجموعة  هذه  من 

اتفاقية  ثمرات  أولى  يعد  الوطن  أبناء 

التي  المجتمعية  والشراكة  التعاون 

وّقعتها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

في 2 أغسطس 2022م مع وزارة الدفاع، 

في  المكّلفين  المجندين  الستقطاب 

بمعسكر  الوطنية  الخدمة  أكاديمية 

واألذان  اإلمامة  بمهنة  لاللتحاق  مقدام 

وأهداف  لرؤى  تجسيدًا  والخطابة؛ 

مساجد  رفد  في  الرشيدة  القيادة 

الدولة بالدعاة واألئمة القطريين إلمامة 

المصلين ورفع األذان؛ باعتبارهم األقدر 

ومعرفة  المجتمع  قضايا  فهم  على 

كون  عن  فضاًل  وتطلعاته،  حاجاته 

المواطنين هم صلة الوصل مع أطياف 

المجتمع.

في  جاء  االتفاقية  توقيع  بأن  وأضافت 

والشؤون  األوقاف  وزارة  حرص  إطار 

الشراكة  تعزيز  على  اإلسالمية 

الدولة،  مؤسسات  مع  المجتمعية 

في  الوزارة  استراتيجية  وتحقيق 

والمؤذنين  األئمة  وتأهيل  استقطاب 

الدولة؛  بمساجد  للعمل  القطريين 

االرتقاء  في  الفعال  بدورهم  منها  إيمانًا 

وتعزيز  المجتمع  أفراد  وأخالق  بقيم 

األخوية  والروابط  اإليمانية  الجوانب 

الحنيف؛  الشرع  عليها  حثنا  التي 

ولذا تحرص الوزارة على توفير جميع 

التحفيز  شأنها  من  التي  السبل 

واإلقبال على هذه الوظيفة الهامة؛ التي 

المسجد  رسالة  تفعيل  في  تساهم 

وتعزيز أطر رقي المجتمع وتماسكه.

الجدير بالذكر اإلشارة إلى أن اتفاقية 

والدفاع  األوقاف  وزارتي  بين  التعاون 

مدة  تكون  أن  على  نصت  قد  كانت 

تاريخ  من  بدءًا  سنوات  ثالث  االتفاقية 

لمدة  تلقائيًا  وتجدد  عليها،  التوقيع 

الدفاع  وزارة  وتقوم  مماثلة،  لمدد  أو 

وأهدافها  االتفاقية  مشروع  عن  باإلعالن 

الخدمة  أكاديمية  في  المكّلفين  على 

تأهيل  بمشروع  للتعريف  الوطنية 

أئمة وخطباء قطريين وذلك عبر عرض 

األوقاف  وزارة  وقدمته  أعدته  تقديمي 

أغسطس   17 في  اإلسالمية  والشؤون 

للدفعة األولى، ثم عقدت لقاء تعريفيا 

سبتمبر   6 في  جديدة  لدفعة  آخر 

بدورها  الدفاع  وزارة  لتقوم   ،2022
في  الراغبين  طلبات  استقبال  في 

التدريبية  بالدورات  لاللتحاق  الترشح 

طريق  عن  والخطباء  باألئمة  الخاصة 

التوجيه المعنوي باألكاديمية، ويكون 

االختيار بين المتقدمين وفقًا للشروط 

والضوابط التي تضعها وزارة األوقاف.

كما نصت االتفاقية على أن تقوم وزارة 

المكلفين  وتأهيل  بتدريب  األوقاف 

والخطابة؛  اإلمامة  على  الملتحقين 

من خالل نخبة من المدرسين والدعاة 

مع  المجال  هذا  في  المتخصصين 

لتمكين  الالزمة  والمواد  الكتب  توفير 

بمهامهم  القيام  من  المدرسين 

الدفاع  وزارة  توفر  حيث  التدريبية، 

معسكر  بمقر  للدورة  مجّهز  مكان 

أكاديمية الخدمة الوطنية »مقدام«.

وتقوم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

المشاركين  المتدربين  باختبار 

التنسيق  يتم  ثم  ومن  بالدورات، 

لتكريم  حفل  لعقد  الطرفين  بين 

في  بدوره  يساهم  والذي  الناجحين، 

المنتسبين  المجّندين  وحث  تحفيز 

على  الوطنية  الخدمة  أكاديمية  في 

المشاركة في الدورات الالحقة.

وتكلف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

بالعمل  بالدورات  المتأهلين  األئمة 

المصّلين  إلمامة  الدولة  مساجد  في 

وصالة  الصلوات  جميع  في  األذان  ورفع 

رمضان  شهر  في  والتهجد  التراويح 

المبارك.
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الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $

االستراتيجية  الخطة  ضمن 

الرعاية  وخدمات  برامج  لتطوير 

الصحية لكبار السن في قطر، افتتح 

والرعاية  الشيخوخة  طب  قسم 

الطبية  حمد  بمؤسسة  المطولة 

العضالت  ضمور  لعالج  عيادة  أول 

)ساركوبينيا( بمستشفى الرميلة. 

يعرف ضمور العضالت، أو ما يسمى 

عضلي  مرض  بأنه  بالساركوبينيا 

يؤدي إلى تراجع في الكتلة العضلية 

الحركية  والوظيفة  الهيكلية 

كنتيجة للتقدم في السن. 

بفقدان  األشخاص  جميع  يبدأ 

بعد  العضلية  الكتلة  من  بعض 

هذه  وتتسارع  األربعين،  سن  بلوغ 

العملية مع تقدمهم في العمر خاصة 

أو ممارسات  ما  في حال وجود مرض 

لياقتهم  على  تؤثر  حياتهم  في 

حول  الخبراء  أجمع  وقد  البدنية، 

مؤشر  هي  الساركوبينيا  ان  العالم 

الصحية  النتائج  من  للعديد  قوي 

الجسم  ضعف  مثل  العكسية 

والسقوط والكسور والوفاة. 

هنادي  الدكتورة  ذكرت  جانبها  ومن 

لمستشفى  الطبي  المدير  الحمد، 

التنفيذي  والرئيس  الرميلة 

لمركز  الطبي  والمدير  بالوكالة 

قسم  ورئيس  التأهيل،  إلعادة  قطر 

المطولة،  والرعاية  الشيخوخة  طب 

المبكر  والعالج  التشخيص  أن 

في  يعتبر  الساركوبينيا  لمرض 

السن  كبار  لمساعدة  األهمية  غاية 

قوتهم  استعادة  على  المرضى  من 

وتحسين جودة حياتهم. 

مرض  »يصاحب  وتضيف: 

الساركوبينيا خطر متزايد لإلصابة 

يؤدي  وقد  السن  كبار  لدى  بالعجز 

إلى الحاجة للبقاء في المستشفى أو 

الجيد  األمر  لكن  االستقاللية،  فقدان 

قابليته  هو  المرض  بهذا  المتعلق 

خطة  وضعت  حال  وفي  للعالج، 

المريض  حالة  فإن  صحيحة  عالج 

يمكن أن تتحسن وتسمح للمريض 

والتوازن  العضلية  القوة  باستعادة 

إلى  نسعى  الذي  الهدف  وهو  واللياقة 

الساركوبينيا  عيادة  في  تحقيقه 

في  نوعها  من  األولى  تعتبر  التي 

ومالزمته  المريض  وعالج  تشخيص 

خالل رحلة الشفاء«. 

جزءا  الفريدة  العيادة  هذه  تعتبر 

قائد  هنادي،  الدكتورة  رؤية  من 

في  الصحية  الشيخوخة  أولوية 

االستراتيجية الوطنية للصحة التي 

تلتزم بتطوير أنظمة وبرامج الرعاية 

عند  األشخاص  لدعم  المصممة 

التقدم في العمر. 

»إن  هنادي:  الدكتورة  وقالت 

من  جزء  هو  العيادة  هذه  تأسيس 

عاما  امتد  الذي  والبحث  الجهد 

الممارسات  أفضل  لتقييم  كامال 

برنامج  وتطوير  العالم،  حول  من 

مجربة  أدوات  تنفيذ  لنا  يتيح  قوي 

عالج  وخيارات  للفحص  ومختبرة 

احتياجات  بحسب  مجهزة  مناسبة 

األولى  المرحلة  في  المريض. 

قسم  خالل  من  التحويالت  نستقبل 

مؤسسة  وأطباء  الشيخوخة  طب 

حمد الطبية الذين يقومون بتحويل 

حين  وفي  عياداتنا.  إلى  المريض 

نعمل  خدماتنا،  بتوسعة  نقوم 

الرعاية  مزودي  مع  وثيق  بشكل 

الرعاية  في  الزمالء  خاصة  الصحية 

تحويل  لضمان  األولية  الصحية 

للتقييم  الساركوبينيا  مرضى 

والرعاية بأسرع فترة ممكنة«. 

وضعف  الساركوبينيا  تعتبر   

عند  شائعة  أمراضا  الجسم 

يتم  الذين  السن  كبار  مرضى 

وهي  المستشفيات،  إلى  إدخالهم 

المطولة  اإلقامة  تصاحب  أمراض 

عالية  تكلفة  وذات  المستشفى  في 

حيث  من  كبيرًا  خطرًا  وتشكل 

المستشفى  إلى  االدخال  إعادة 

والوفاة؛ فعلى الرغم من كونه مرضا 

من  البالغين  بين  الحدوث  شائع 

أيضًا  يصيب  قد  أنه  إال  السن  كبار 

خاصة  مبكرة  سن  في  األشخاص 

المرضى الذين يعانون من مشاكل 

طريحي  المرضى  أو  الحركة  في 

الفراش لمدة طويلة. 

الدكتور  أوضح  جانبه  ومن 

أمراض  استشاري  منيب،  عرفان 

حمد  بمؤسسة  الشيخوخة 

لعيادة  اإلكلينيكي  والقائد  الطبية 

متعدد  الفريق  أهمية  الساركوبينيا 

أسلوب  دعم  في  االختصاصات 

»عندما  وقال:  الشامل،  الرعاية 

نعمل  إلينا،  المريض  تحويل  يتم 

إلجراء  ساعتين  تخصيص  على 

تشخيص  يعتمد  أولي.  تقييم 

من  مجموعة  على  الساركوبينيا 

التي  المعتمدة  الدولية  الفحوصات 

واألداء  العضلية  والقوة  الكتلة  تقيم 

وعند  الشخص،  لدى  الحركي 

يشمل  التشخيص،  من  االنتهاء 

عالج  أخصائيي  تعيين  العالج 

لضمان  صحية  وتغذية  طبيعي 

مساعدة  في  الخطة  شمولية 

المريض على بناء قوته«. 

طب  قسم  في  »لدينا  وأضاف: 

المطولة  والرعاية  الشيخوخة 

وكوادر  األطباء  من  مجموعة 

الرعاية  واختصاصيو  التمريض 

يتمتعون  المساندة  الصحية 

والمهنية  التدريب  من  عال  بمستوى 

الخدمة  هذه  لتقديم  معًا  يعملون 

لكبار السن«. 

الساركوبينيا  عيادة  استقبلت 

مريضها األول في يناير من هذا العام 

قبل  من  للعالج  حاليًا  يخضع  وهو 

عن  المزيد  لمعرفة  الطبي.  الفريق 

والحصول  الساركوبينيا  عيادة 

مقابلة  يرجى  للتقييم،  موعد  على 

إلى  تحويل  على  للحصول  الطبيب 

العيادة.

بمستشفى الرميلة.. »حمد الطبية«:

افتتاح أول عيادة لضمور العضالت
الدوحة          $

{ جانب من تكريم الفائزين

إمامة المصلين في جميع الصلوات 
وصالتي التراويح والتهجد

د. الحمد: التشخيص والعالج المبكر 
للمرض يعتبر في غاية األهمية

د. منيب: استقبلت عيادة الساركوبينيا مريضها األول في يناير من هذا العام 
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الخبير البيئي د.م محمد بن سيف الكواري لـ $ :

التصـدي للتغـّيرات المنـاخية أولــوية

} يعيش العالم في األعوام األخيرة 

من  متطرفة  طبيعية  ظواهر 

فيضانات إلى جفاف وحرائق كبرى 

هذه  تفسير  يمكن  كيف  وزالزل.. 

التغيرات؟ 

التغّيرات  أن  الثابتة  العلمية  الحقائق  من   

المناخية التي يشهدها كوكب األرض سببها 

ظاهرة االحتباس الحراري، حيث سميت بهذا 

االسم نسبة إلى احتباس الحرارة في محيط 

بسبب  الفضاء  في  انتشارها  وعدم  األرض 

الغالف  في  الدفيئة  الغازات  نسبة  ارتفاع 

أكسيد  ثاني  غاز  تشمل  والتي  الجوي، 

أكثر  نسبته  تقدر  والذي   )CO2( الكربون 

المنظمات  بعض  قّدر  حيث   ،%  70 –  50 من 

الدولية لقياس الغازات في الجو بأنه يتصاعد 

ما بين 30 – 50 مليار طن من غاز ثاني أكسيد 

الغالف  في  الغاز  تركيز  وأن  سنويًا،  الكربون 

المليون،  في  جزءا   420 بحوالي  الجوي 

تقدر  والتي   )CH₄( الميثان  غاز  إلى  باإلضافة 

نسبته بـ 20 % في الغالف الجوي، وأن تركيز 

الغاز في الغالف الجوي 1060 جزءا في المليار، 

يساهم  الذي   )N₂O( النيتروز  أكسيد  وأيضا 

في حوالي 10 ٪ من ظاهرة االحتباس الحراري، 

)الغازات  الفلوروكلوروكربون  غازات  وكذلك 

في  تستخدم  التي  الغازات  وهي  المفلورة( 

التبريد سابقا والتي تسببت في ثقب األوزون، 

إال أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي 

بعدما دخل بروتوكول مونتريال بشأن المواد 

في  التنفيذ  حيز  األوزون  طبقة  تستنفد  التي 

األوزون بدأ  1989، وقد نالحظ أن ثقب  1 يناير 
يتعافى ويضيق وفق المراصد الدولية.

الكوارث البيئية

الكوارث  عن  تحدثنا  أن  نرجو   {

بسبب  تحدث  التي  البيئية 

التغّيرات المناخية؟ 

سّببت التغّيرات المناخية العديد من الكوارث 

والرياح  واألعاصير  الفيضانات  مثل:  البيئية 

أكثر  ولكن  والجفاف،  والتصحر  الشديدة 

الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي 

ارتفاع  يسبب  أن  يمكن  الذي  الجليد  ذوبان 

في  سم   60  –  40 إلى  البحر  سطح  منسوب 

المتوسط عام 2050، مما سوف يؤدي إلى غرق 

واألبحاث  الدراسات  حسب   – الجزر  بعض 

التي  الهادي  المحيط  في  وخاصة   - الحديثة 

يرتفع منسوب األرض فيها حوالي 40 سم من 

ارتفاع درجة  إلى ذلك  البحر، باإلضافة  سطح 

الحرارة بطريقة غير مسبوقة وقد وصلت اآلن 

1.2 درجة مئوية  حسب المراصد الدولية إلى 

وهي تقترب من الحد األقصى المتفق علية في 

لذلك  مئوية،  درجة   1.5 للمناخ  باريس  اتفاق 

بـ   2021 عام  حرارة  درجة  أقصى  سجلت  فقد 

55 درجة مئوية في بعض الدول، وقد وصلت 
درجات الحرارة في أوروبا في الصيف إلى أكثر 

من 45 درجة مئوية، مما ينذر بكوارث خطيرة، 

الغذائي  األمن  على  تؤثر  أن  يمكن  بحيث 

وبالتالي  الرطبة،  األراضي  جفاف  خالل  من 

الغذاء  وتوفير  الزراعية  المحاصيل  تناقص 

للسكان، باإلضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة 

األمراض  بعض  انتشار  تسبب  أن  يمكن 

بعض  من  تنتقل  التي  وخاصة  واألوبئة، 

الحشرات مثل البعوض والقراد.

عن  السابقة  المناخ  قمم  أعلنت   {

تأثيرات  من  للحد  عديدة  إجراءات 

الجهود  لكن  المناخية،  التغّيرات 

هو  ما  المطلوب  دون  تزال  ال  الفعلية 

تعليقكم على ذلك؟ 

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 

غوتيريش قال إن مؤتمر األطراف حول المناخ 

)كوب27( الذي استضافته شرم الشيخ مؤخرا 

االنبعاثات  لخفض  خطة  وضع  في  فشل 

في  يزال  ال  كوكبنا  وبالتالي  جذري،  بشكل 

قسم الطوارئ، هذه النتيجة ليست بجديدة 

تتسع  الفجوة  وأن  أعوام  منذ  مستمرة  فهي 

االنبعاثات  ازدياد  بسبب  تزداد  الكوارث  وأن 

فإن  وبالتالي  الجوي،  المحيط  في  الغازية 

تدفع  فالحكومات  العلماء،  تحّير  األمور  هذه 

أموااًل طائلة جراء الكوارث البيئية من أعاصير 

وفيضانات وتصحر وجفاف وغيرها ولكنها غير 

والتفاهم  المناخي  التغّير  لمكافحة  مستعدة 

تحد  وسياسات  واستراتيجيات  خطط  على 

بالكوكب  تعصف  التي  البيئة  الكوارث  من 

تعتبر  ال  الدول  من  كثيرًا  أن  كما  والبشر، 

التغّير المناخي أولوية بالنسبة لها، وبالتالي 

نجد أن هناك اختالفا في الرأي بين الدول في 

الكبيرة  النجاحات  فإن  لذلك  المجال.  هذا 

للتغّير  التصدي  في  قطر  دولة  حققتها  التي 

المناخي ترجع في المقام األول إلى أنها تعتبر 

لها  أولوية  المناخية  للتغّيرات  التصدي  أن 

وهذا ما أشاد به كثير من خبراء وعلماء المناخ 

في العالم.

الحاضر والمستقبل 

التغير  مواجهة  يخص  فيما   {

مجلس  ودول  قطر  في  المناخي 

التعاون نرجو أن تحدثنا عن الوضع 

الحالي والتغيرات المستقبلية؟

بفضل الله تعتبر قطر ودول مجلس التعاون 

فيما  العالم  دول  من  كثير  من  حاال  أفضل 

بشكل  الدول  فهذه  المناخي،  التغّير  يخص 

واالعاصير  الفيضانات  عن  بعيدة  عام 

تعرضت  عمان  سلطنة  أن  اال  والتسونامي، 

في  شاهين  إعصار  آخرها  أعاصير  بعدة 

هذه  سببت  وقد   .2021 عام  من  أكتوبر 

التحتية  البنية  طال  شامال  دمارا  األعاصير 

والقرى،  والمدن  المنشآت  وبعض  والطرق 

مجلس  ودول  قطر  لدولة  الحالي  الوضع  أما 

التعاون فيما يخص مواجهة التغّير المناخي، 

التحدي  يعتبر  الحرارة  درجة  ارتفاع  فإن 

يالحظ  حيث  الدول،  هذه  يواجه  الذي  األكبر 

أن هناك ارتفاعا لدرجة حرارة األرض بطريقة 

غير مسبوقة، وقد وصلت اآلن حسب المراصد 

من  تقترب  وهي  مئوية  درجة   1.2 إلى  الدولية 

باريس  اتفاق  في  علية  المتفق  األقصى  الحد 

سجلت  فقد  لذلك  مئوية،  درجة   1.5 للمناخ 

درجة   55 بـ   2021 عام  حرارة  درجة  أقصى 

مجلس  بدول  المناطق  بعض  في  مئوية 

التعاون، مما ينذر بكوارث خطيرة. 

فإن  المستقبلية  للتغّيرات  بالنسبة  أما 

فهو  التعاون  مجلس  لدول  األكبر  التحدي 

بسبب  وذلك  البحر،  سطح  منسوب  ارتفاع 

ارتفاع  يسبب  أن  يمكن  الذي  الجليد  ذوبان 

في  سم   60  –  40 إلى  البحر  سطح  منسوب 

العلماء،  تقدير  حسب   2050 عام  المتوسط 

القارة  تفقد  للفضاء،  ناسا  لوكالة  ووفقا 

القطبية الجنوبية )أنتاركتيكا( ما معدله 150 

مليار طن من كتلة الجليد سنويًا، كما يذوب 

أسرع  بشكل  غرينالند  في  الجليدي  الغطاء 

270 مليار طن سنويًا.  – مما يؤدي إلى فقدان 
العالمية  المنظمة  تخبرنا  ذلك،  غضون  في 

ارتفاع  اقتصر  وإن  أنه- حتى  الجوية  لألرصاد 

درجة الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية- 

فسيظل هناك ارتفاع كبير في مستوى سطح 

بمقدار  الحرارة  درجات  ارتفعت  وإذا  البحر. 

درجتين، فسيتضاعف ارتفاع مستوى سطح 

بشكل  الحرارة  درجات  زيادة  ومع  البحر، 

سطح  مستوى  ارتفاع  إلى  ذلك  سيؤدي  أكبر 

البحر بشكل هائل، وبالتالي يتطلب األمر من 

التفكير  التعاون  القرار في دول مجلس  صّناع 

للتخفيف  واستراتيجيات  سياسات  بوضع 

الصعبة  المناخية  التأثيرات  مع  والتكّيف 

الحرارة  درجات  بارتفاع  يتعلق  فيما  وخاصة 

ة وتأثيراتها  د لمتعد ا

على النشاط االجتماعي واالقتصادي 

البحر،  سطح  منسوب  وارتفاع  والبيئي، 

وكذلك منع تسرب مياه البحر إلى اليابسة.

المتخذة  اإلجراءات  تؤّثر  كيف   {

على  المناخ  لتغير  التصدي  بهدف 

حقوق اإلنسان؟ 

حقوق  على  المناخية  التغّيرات  أثرت  لقد 

اإلنسان، فقد أصبح اإلنسان يطالب بحقوقه 

في  الحق  أهمها  من  الحياة  في  األساسية 

السكن  في  والحق  الغذاء  في  والحق  الحياة 

والحق في العمل والحق في الصحة والحق في 

التعليم وغيرها، لذلك فإن اإلجراءات المتخذة 

تبعث  سوف  المناخ  لتغّير  التصدي  بهدف 

سبل  فقدوا  الذين  البشر  من  لكثير  األمل 

والعمل  والصحة  والتعليم  والحياة  العيش 

التي  البيئية  الكوارث  بسبب  الالئق  والسكن 

سببتها التغّيرات المناخية مثل: الفيضانات 

أو األعاصير أو التسونامي والجفاف والتصحر 

وغيرها. وبالتالي يجب على مؤسسات حقوق 

الوسائل  كل  تدعم  أن  العالم  في  اإلنسان 

اإلنسان  حقوق  وتعزز  تحمي  التي  واألساليب 

يحصل  وبالتالي  المناخية،  الكوارث  من 

المواثيق  في  المعتمدة  حقوقه  على  فرد  كل 

يقع  لذلك  الصادرة.  الدولية  والتشريعات 

حقوق  باحترام  التزام  والحكومات  الدول  على 

وعدم  بالمساواة  األشخاص  لجميع  اإلنسان 

وإعمالها  الحقوق  هذه  وبحماية  التمييز 

وتعزيزها.

الوعي البيئي 

} ما هو تفسيركم الستمرار نقص 

وتدمير  البيئية  بالثقافة  الوعي 

البشر  أن  رغم  لكوكبه  اإلنسان 

بمخاطر  أكثر  يشعرون  أصبحوا 

العقد  في  المناخية  التغيرات 

األخير؟

البيئية  بالثقافة  الوعي  نقص  أن  الواقع  في 

ومنظمات  الحكومات  عاتق  على  يقع 

ووسائل  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع 

من  الكثير  وّضح  حيث  المختلفة،  اإلعالم 

نقص  بأن  البيئيين  والباحثين  العلماء 

والفعاليات  البرامج  أن  سببه  البيئية  الثقافة 

دون  التثقيف  في  المستخدمة  واألنشطة 

تصل  لم  وبالتالي  والطموحات،  المأمول 

المطلوبة  بالصورة  والمجتمعات  االفراد  إلى 

على  تعديات  نرى  زلنا  وما  ولذلك  والمقبولة، 

االفراد  من  هناك  وأن  والبحرية،  البرية  البيئة 

من  ومنهم  البر  في  بالمخلفات  يلقي  من 

يتعدى على الرّوض في مواسم االمطار وهناك 

الكيميائية  المواد  ترمي  الشركات  بعض 

والمياه  التربة  لتدمر  الفضاء  المساحات  في 

األمور.  من  ذلك  وغير  والجوفية  السطحية 

أرى تصميم وإعداد برامج نوعية هادفة  لذلك 

الخبراء  من  نخبة  إعدادها  في  يشترك 

سواء  البيئة  في  المختصين  واالستشاريين 

الحكومي  القطاعين  من  أو  الجامعات  من 

والخاص وغيرهم وأن يتم تقييم هذه البرامج 

كل سنة بهدف التطوير.

مسؤولية  تقع  من  على  برأيك   {

طر  لمخا ا

العالم  كاهل  أثقلت  التي  البيئية 

من تغّير مناخي وفيضانات وجفاف 

واحتباس حراري وغيرها؟

من وجهة نظري أن الجميع مسؤول عن حماية 

البيئة وتعزيزها، وال يمكن بأي حال من األحوال 

هناك  لكن  بالبيئة،  االضرار  بقصد  أحد  اتهام 

ربما قصور في بعض القوانين أو اإلجراءات أو 

التشريعات التي تحافظ على البيئة وتعاقب 

المتعدين عليها، وبحسب العلماء فإن جميع 

البشر مسؤولون عن التدهور البيئي الحاصل 

اآلن لكوكب األرض، بدليل أن مصدر الغازات 

واألنشطة  الصناعية  األنشطة  هي  الدفيئة 

تسير  التي  والحافالت  والسيارات  الزراعية 

البيئة  على  التعديات  إلى  باإلضافة  بالوقود، 

االفراد  بعض  بها  يقوم  التي  والبحرية  البرية 

هذه  جميع  فإن  وبالتالي  المجتمعات،  أو 

األنشطة يقوم بها وينفذها البشر جميعًا.

أنماط وسلوكيات 

تفرض  أن  المتوقع  من  هل   {

جديدة  أشكااًل  المناخية  التغيرات 

وأنماطًا  العامة،  الحياة  في 

السائدة  عن  مختلفة  وسلوكيات 

حاليًا؟

سوف  المناخية  التغّيرات  بأن  تأكيد  بكل 

العامة،  الحياة  في  جديدة  أشكااًل  تفرض 

السائدة  عن  مختلفة  وسلوكيات  وأنماطًا 

الظواهر  مع  التكّيف  خالل  من  وذلك  حاليًا، 

التي لم يعتاد عليها سابقًا، فارتفاع  الجديدة 

المناطق  بعض  تحّول  ربما  الحرارة  درجات 

وبالتالي  صحراوية،  مناطق  إلى  الزراعية 

على  يفرض  سوف  الجديد  الوضع  هذا  فإن 

وسلوكيات  وأنماطًا  جديدة  حياة  المجتمع 

المناطق  هذه  مع  للتعامل  وذلك  مختلفة، 

الفيضانات  عند  وبالمثل  والجافة،  الحارة 

إلى  المجتمعات  تضطر  فقد  واالعاصير 

أو  المدينة(  إلى  الريف  )من  الداخلية  الهجرة 

الهجرة الخارجية)من مدينة إلى مدينة أخرى( 

لعدم صالحية هذه المناطق للسكن والعيش 

إلى  فتنتقل  البيئية،  الكوارث  بسبب  الكريم 

تفرض  سوف  اخرى  وثقافات  جديدة  مناطق 

واشكاال  وأنماط  مختلفة  سلوكيات  عليها 

جديدة في الحياة العامة.

إجراءات  أو  سياسات  هناك  هل   {

حيال  المجتمع  من  مطلوبة 

التغيرات المناخية؟

من  مطلوبة  إجراءات  أو  سياسات  هناك  نعم 

تتمثل  المناخية  التغّيرات  حيال  المجتمع 

أسلوب  في  الكربونية  البصمة  تقليل  في 

من  التقليل  خالل  من  وذلك  المستدام  الحياة 

الطاقة  مصادر  إلى  والتحول  الطاقة  استهالك 

وكذلك  والرياح(،  الشمس  )طاقة  المتجددة 

استخدام الدراجات الهوائية أو المشي، حيث 

مسؤوال  يعتبر  النقل  قطاع  بأن  علميا  ثبت 

االحتباس  غازات  انبعاثات  ربع  حوالي  عن 

بزراعة  االهتمام  ذلك  إلى  باإلضافة  الحراري، 

الصحراوية  الطبيعة  تقاوم  التي  األشجار 

في  واالقتصاد  قليلة،  مياه  وتستهلك  والجفاف 

بتقليل  الخبراء  ينصح  كما  المياه،  استهالك 

خالل  من  الطعام  في  الكربونية  البصمة 

شراء واستهالك األغذية المحلية والموسمية، 

المزارع  أصحاب  كذلك  الخبراء  وينصح 

بالزراعة  واالغذية  الزراعة  في  والمستثمرين 

المستدامة، حيث تستهلك طاقة أقل بنسبة 

56 في المائة، وتنتج انبعاثات أقل  تصل إلى 

بمستويات  وتسمح  المائة  في   64 بنسبة 

بالزراعة  مقارنة  البيولوجي  التنوع  من  أكبر 

المخلفات  تدوير  واستخدام  التقليدية، 

السماد  صناعة  في  لألكل  الصالحة  غير 

يعتبر  حيث  الحدائق،  تربة  لتخصيب 

التسميد أحد أفضل الخيارات إلدارة النفايات 

أيضا،  البيئية  اآلثار  تقليل  مع  العضوية 

التدوير  إعادة  عملية  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 

والكوكب،  والكائنات  للبيئة  األهمية  بالغ  أمر 

والمجتمعات  االفراد  الخبراء  ينصح  وبالتالي 

واالستفادة  المنازل  في  التدوير  إعادة  بتنفيذ 

والمعادن  والخشب  الورق  المنتجات مثل  من 

والزجاج وغيرها.

{  التغير المناخي

{  كوكب األرض يواجه تبعات التغير المناخي

ي
وار

ف الك
سي

ن 
د ب

م
ح

م
م 

{  د.
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 الفيضانات واألعاصير والتسونامي بعيدة عنا

أكد الخبير البيئي والمستشار الهندسي والباحث في 
علوم األرض والمناخ، الدكتور مهندس محمد بن سيف 

الكواري، أن النجاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في 
التصدي للتغّير المناخي، ترجع في المقام األول إلى أنها 
اعتبرت التصدي للتغّيرات المناخية أولوية لها، وهذا ما 

أشاد به كثير من خبراء وعلماء المناخ في العالم. 
وتطرق د.م الكواري في حوار خاص مع $  إلى كيفية 

مواجهة التغير المناخي في قطر ودول مجلس 
التعاون، متناوال الوضع الحالي والتغيرات 

المستقبلية، مبينا أن ارتفاع درجة الحرارة يعتبر 
التحدي األكبر الذي يواجه هذه الدول في 
الوقت الراهن، أما مستقبال فإن التحدي 
األكبر فهو ارتفاع منسوب سطح البحر، 

وذلك بسبب ذوبان الجليد، وغيرها من 
التفاصيل والتساؤالت التي سنطالع 
اإلجابة عنها في سياق الحوار التالي:

أكرم الفرجابي حوار

التغّيرات 
المستقبلية 

ستؤدي 
الرتفاع 

منسوب 
سطح البحر 

ارتفاع درجة 
الحرارة يعتبر 

التحدي األكبر 
لدول الخليج 

كثير من خبراء 
وعلماء المناخ 

أشادوا بالجهود 
القطرية 



الحجري،  علي  سيف  الدكتور  وقال 

قطر  لبرنامج  التنفيذي  الرئيس 

ورئيس  االجتماعية  للمسؤولية  الوطني 

المجتمعية  مؤسسة مبادرة للمسؤولية 

إحدى  هي  االجتماعية  المسؤولية  إن 

التنمية  لتحقيق  األولوية  ذات  القضايا 

المستدامة.

المسؤولية  »ُتمّثل  قائال:  وتابع 

الشركات  من  عدد  لدى  االجتماعية 

عبرها  تستعرض  إضافية  رفاهية 

بصورة  ُيظهرها  مؤسسيا  »بريستيجا« 

تدركه  ال  ما  ولكن  المجتمع.  أمام  أفضل 

مفهوم  أن  الشركات  من  الفئة  هذه  مثل 

آفاقها  يتعدى  االجتماعية  المسؤولية 

المحصورة في منح تبرعات للمحتاجين 

لتنتهي  الخيرية،  األعمال  دعم  أو 

مسؤوليتها عند ذلك االستعراض«.

المسؤولية  مبادئ  أن  على  وشدد   

المستوى  متشعبة  االجتماعية 

تتخطى فيه تلك المبادئ مفاهيم عديدة 

بعيدة  المصلح  ذلك  فحدود  مجتمعة؛ 

المسؤولية  إن  القول  يجدر  إذ  اآلفاق، 

اإلجراءات  االجتماعية تمثل سلسلة من 

المترابطة  والتدابير  المؤسسية 

تسهم  أخالقية  منظومة  مع  والمرتبطة 

بين  منطقي  توازن  خلق  في  مجتمعة 

التجارية،  ومصالحها  الشركة  عمل 

في  اإليجابي  وتأثيرها  دورها  وبين 

المجتمع الذي تعمل فيه.

المسؤولية  روح  في  »تلتقي  وأضاف:   

البعد  تشمل  متعددة  أبعاد  االجتماعية 

والبيئي  والثقافي  واالجتماعي  األخالقي 

تسميته  يمكن  ما  لتكّون  والرياضي، 

من  للمؤسسات  االجتماعي  األثر 

بمساهمة  ف 
ِّ

ُتعر أن   – مجتمعة  شأنها– 

بشكل  تساهم  مسؤولة  مؤسسة  كل 

التنمية  عملية  دعم  في  ملموس 

المستدامة على المستويات كافة«.

المؤسسات  »بتطبيق  وأوضح:   

أرض  على  االجتماعية  للمسؤولية 

– مفهوم  – إلى حدٍّ كبير  الواقع يتجسد 

فيه  ُوِلدت  الذي  للمجتمع  الجميل«  »رد 

لتستثمر  قارات  عَبرت  أو  المؤسسة، 

فيه وتحقق من خالله األرباح«.

كل  فإن  الحال،  »بطبيعة  وشرح:   

في  خاصا  مفهوما  تمتلك  مؤسسة 

المسؤولية  بمبادئ  االلتزام  كيفية 

على  تكون  أن  وينبغي  االجتماعية، 

بأن  المؤسسي  الوعي  من  عاٍل  قدر 

الطوعية  االجتماعية  المسؤولية 

قانون  بموجب  فرضه  يتم  عما  تختلف 

تطبيق  على  المؤسسات  تلك  يجبر 

لن  بالتالي،  االجتماعية.  المسؤولية 

أفضل  القسري  التنفيذ  فعالية  تكون 

غير  الطوعي  االلتزام  من  المجتمع  لدى 

بأية توجيهات«. اآلبه 

بصورة  قطر  في  »نلمس  وقال:   

والقيادة  الدولة  حرص  مدى  قوية 

تطبيق  بأهمية  التوعية  على  الحكيمة 

الدولية  المعايير  ألعلى  المؤسسات 

وباتت  االجتماعية،  المسؤولية  في 

القضايا  من  االجتماعية  المسؤولية 

التنمية  تحقيق  سبيل  في  األولوية  ذات 

المستدامة«.

أرضية  الدولة  وفرت  »لقد  وأوضح:   

الشركات  لحّث  وقانونية  تشريعية 

على  قطر  بورصة  في  المدرجة 

والثقافية  الرياضية  األنشطة  دعم 

خالل  من  والخيرية،  واالجتماعية 

من  المائة  في   2.5 نسبة  تخصيص 

للشركات.  السنوية  األرباح  صافي 

في  هاما  إنجازا  القانون  هذا  ويعتبر 

في  واالرتقاء  الريادة  قطر  تبوؤ  طريق 

االجتماعية«. المسؤولية  تطبيق  مجال 

الوطني  البرنامج  »في  وأضاف:   

في  بدورنا  نقوم  االجتماعية  للمسؤولية 

دولة  في  العاملة  المؤسسات  تشجيع 

المسؤولة،  القيادة  مفهوم  تطبق  ألن  قطر 

التي  المؤسسات  تكريم  على  والعمل 

أرض  على  حقيقية  إنجازات  تسجل 

الواقع. ونعمل بدأب على تكريس مفهوم 

المحاوالت  على  الرائدة  التجارب  تعميم 

المزيد  تشجيع  شأنه  من  بما  الواعدة، 

من المؤسسات لتحذو حذو المؤسسات 

تطبيق  في  الجيدة  السمعة  ذات 

المسؤولية االجتماعية«.

بين  تنافسية  خلق  »إن  واختتم:   

لمبادئ  الطوعي  للتنفيذ  المؤسسات 

ينطلق  أن  يجب  االجتماعية  المسؤولية 

ذلك  بدور  المؤسسة  قيادة  وعي  من 

المفهوم في زيادة والء العمالء لها«.

عميد  صبح،  رنا  أ.د.  قالت  جانبها  ومن   

كلية األعمال واالقتصاد بجامعة قطر، إن 

المسؤولية االجتماعية للشركات تشير 

إلى مسؤولية الشركة في العمل بطريقة 

باإلضافة  والبيئة،  المجتمع  في  تساهم 

إلى زيادة األرباح للمساهمين. مما ينطوي 

على دمج االهتمامات االجتماعية والبيئية 

صنع  وعمليات  الشركة  عمليات  في 

المفتاح  يصبح  النحو،  هذا  على  القرار. 

تلبية  على  والقدرة  االستدامة  لتحقيق 

احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة 

احتياجاتهم  تلبية  على  القادمة  األجيال 

الخاصة.

واالقتصاد،  األعمال  كلية  وقالت:»في   

االجتماعية  المسؤولية  مع  نتعامل 

تحقق  شاملة  بطريقة  للشركات 

االستدامة«.

المسؤولية  تقتصر  »ال  وأضافت:   

العمل  على  للشركات  االجتماعية 

تجاري  نهج  هي  بل  فحسب،  الخيري 

بالعمل  الشركة  التزام  على  ينطوي 

واجتماعيا  اقتصاديا  مستدامة  بطريقة 

مختلف  احتياجات  مراعاة  مع  وبيئيا، 

الموظفين  مثل  المصلحة،  أصحاب 

والموردين  والمساهمين  والعمالء 

ما  غالبا  األوسع.  والمجتمع  والبيئة 

األولوية  تعطي  التي  الشركات  تتخذ 

للشركات  االجتماعية  للمسؤولية 

على  عملياتها  استدامة  لضمان  خطوات 

المدى الطويل، مما يساهم في مستقبل 

أكثر استدامة«.

مؤخرا  تعمل  الكلية  »كانت  وأوضحت:   

إدارة  تعليم  في  نوعية  نقلة  أجل  من 

عميق  فهم  على  يبني  الذي  األعمال 

وممارسات  البيئة  استدامة  لتحديات 

تقارير  واستخدامات  المستدامة  األعمال 

حلول  إليجاد  االمتثال  ولوائح  االستدامة 

على المستوى المحلي واإلقليمي«.

بعض  الكلية  »اتخذت  وأشارت:   

االستدامة  دمج  في  المهمة  الخطوات 

نطاق  ووسعت  الدراسية  مناهجنا  في 

الالحق  التبني  خالل  من  أنشطتنا 

ذلك  في  بما  المستدامة  التنمية  ألهداف 

العمل مع شركائنا في الصناعة لجعل 

نسيج  من  يتجزأ  ال  كجزء  االستدامة 

مجتمع األعمال في قطر«.

دمج  »يعد  قائلة:  حديثها  واختتمت   

على  الشركات  )تأثير  األعمال  استدامة 

لنجاح  حيويا  أمرا  المجتمع(  أو  البيئة 

تحقق  فيما  الطويل  المدى  على  األعمال 

االستدامة العديد من الفوائد للشركات، 

التجارية،  العالمة  حماية  ذلك  في  بما 

حصتها  وزيادة  أفضل،  تنافسية  وميزة 

في السوق«.

المدير  مشيمش،  حيدر  قال  جانبه  من   

العام للشركة الدولية للمعارض في قطر 

أعمال  تنظيم  ستتولى  التي  الجهة  وهي 

في  ارتفاع  هناك  والمعرض:  المؤتمر 

ببرامج  القطرية  الشركات  التزام  وتيرة 

المسؤولية اإلجتماعية لكن األمر يتطلب 

المزيد من التطوير والتوعية أيضا لضمان 

للمسؤولية  ووفقا  المستدامة..  التنمية 

والمؤسسات  للشركات  االجتماعية 

الوطنية، فإنها تلتزم طواعية بالمساهمة 

المعيشة  مستوى  وتحسين  تطوير  في 

والضمان التعليمي والثقافي واالقتصادي 

واالجتماعي ألفراد المجتمع، سواء كانوا 

موظفين منتسبين أو عمالء أو مساهمين 

أو مواطنين عاديين أو طالب أو مجموعات 

خالل  من  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من 

تخصيص التبرعات المالية أو العينية، 

المختلفة  الخدمات  من  حزمة  تقديم  أو 

الناشئة  المواهب  من  نماذج  وتبنى 

بعض  في  التألق  بعض  أظهرت  التي 

أو المساهمة في إنشاء مرافق  المجاالت، 

والمدارس  المستشفيات  مثل  خدمية 

والطرق والجسور.

تحقيق  إلى  المؤتمر  يسعى  وقال:   

وفي  الرئيسية،  األهداف  من  مجموعة 

الذي  الدور  بأهمية  التوعية  مقدمتها 

والشركات  المؤسسات  تلعبه  أن  يمكن 

جميع  على  المجتمع  في  للربح  الهادفة 

العالمية  الخبرات  ونقل  المستويات، 

المنطقة  إلى  المجال  هذا  في  الرائدة 

المحلية  الخصوصية  على  الحفاظ  مع 

أنسب  إلى  للتوصل  محاولة  في 

االجتماعي  العمل  استراتيجيات 

للمؤسسات والشركات القطرية القائمة 

على هذه الخصوصية.

للمؤتمر  المنظمة  اللجنة  أن  إلى  وأشار   

كمركز  قطر  دور  تعزيز  إلى  تسعى 

مضيفا  االجتماعية،  للمسؤولية  إقليمي 

شامال  معرضا  أيضا  يتضمن  الحدث  أن 

سلسلة  عن  فضال  المشاركة،  لألطراف 

من ورش العمل التي تشمل التطبيقات 

والعربية  الدولية  للتجارب  العملية 

الشركات  من  نخبة  من  والمحلية 

برامج  تنفذ  التي  والعالمية  المحلية 

تنموية في العديد من المجتمعات حول 

العالم.

المسؤولية  أن  مشيمش  وأكد   

أهم  من  اليوم  أصبحت  االجتماعية 

العوامل والمؤشرات المستخدمة لقياس 

والشركات  المؤسسات  ومساهمات  أداء 

لدعم أهداف التنمية االجتماعية للدولة، 

مؤكدا أن المسؤولية االجتماعية لم تعد 

خيارا لألفراد والمؤسسات المختلفة، بل 

أصبحت حتمية للبقاء واالستمرار.

 وأوضح أن المسؤولية االجتماعية لم تعد 

تتكون من الزكاة والصدقة، بل توسعت 

توفير  ليشمل  خصبا  مجاال  وأصبحت 

آليات فعالة من شأنها معالجة التحديات 

األزمات،  أوقات  في  خاصة  القائمة، 

للمشاكل  مبتكرة  حلول  إيجاد  ومحاولة 

التي تعيق النمو االقتصادي.

مفهومها  مؤسسة  لكل  بالطبع،  وأضاف:   

بمبادئ  االلتزام  كيفية  حول  الخاص 

يكون  أن  يجب  االجتماعية،  المسؤولية 

المؤسسي  الوعي  من  عال  مستوى  على 

الطوعية  االجتماعية  المسؤولية  بأن 

تلك  يجبر  قانون  يفرضه  عما  تختلف 

المسؤولية  تطبيق  على  المؤسسات 

االجتماعية.

 وأضاف: نحن في قطر ندرك تماما حرص 

الدولة والقيادة الرشيدة على رفع مستوى 

الوعي بأهمية تطبيق المؤسسات ألعلى 

المسؤولية  مجال  في  الدولية  المعايير 

المسؤولية  أصبحت  وقد  االجتماعية. 

ذات  القضايا  من  واحدة  االجتماعية 

المستدامة  التنمية  لتحقيق  األولوية 

بين  المنافسة  خلق  إن  القول  ويمكن 

الطوعي  التنفيذ  أجل  من  المؤسسات 

أن  يجب  االجتماعية  المسؤولية  لمبادئ 

ينطلق من وعي قيادة الشركات بدور هذا 

المفهوم في زيادة والء العمالء.
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مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية االجتماعية ينطلق »16« مايو

ارتفاع وتيرة االلتزام بالمسؤولية االجتماعية

انتعاش العقارات بمناطق غرب قطر
رصد تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية انتعاش القطاع 

الجهات  قطعت  حيث  قطر  غرب  الواقعة  المناطق  في  العقاري 

التحتية  البنية  مشاريع  تنفيذ  في  متقدمة  مراحل  المعنية 

المشاريع في كل  وترتكز هذه  الواقعة غرب قطر،  المناطق  في 

من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، 

وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى. 

وأشار إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط 

السوق العقاري من خالل اكتمال العديد من المشاريع العقارية 

والرياضية،  والضيافة،  والترفيهية،  التجارية  القطاعات  في 

والتعليمة، والثقافية، والصحية.

أ.د. رنا صبح: االستدامة توسع الحصة السوقية للشركاتد. سيف الحجري: ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة 

{ حيدر مشيمش { أ.د.رنا صبح { د. سيف الحجري

حيدر مشيمش: تعزيز دور قطر كمركز 
إقليمي للمسؤولية االجتماعية 

كتب       خالد الطوالبة 

وسط ارتفاع وتيرة االلتزام بالمسؤولية 
االجتماعية.. تستعد جامعة قطر 

إلطالق »مؤتمر ومعرض قطر 
للمسؤولية االجتماعية« بالتعاون مع 

الشركة الدولية للمعارض- قطر وسيقام 
الحدث تحت رعاية معالي الشيخ خالد 

بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في 

مجمع الرياضات والفعاليات في الجامعة 
خالل الفترة من 16 إلى 18 مايو المقبل.

على المدى الطويل

QNB يتوقع ارتفاع أسعار الذهب
توقع تقرير صادر عن بنك قطر الوطني 

أسعار  في  للنمو  كبيرة  فرصًا   QNB
العقد  في  أو  الطويل  المدى  على  الذهب 

االتجاهات  أن  إلى  مشيرا  المقبل، 

الذهب  عودة  تدعم  األجل  طويلة 

محافظ  في  واستقرار  تنويع  كعنصر 

اكتسب  وقد  العالميين.  المستثمرين 

منتصف  في  وهو  زخمًا  االتجاه  هذا 

مراحله األولى. 

العالمي  االقتصاد  إن  التقرير  وقال 

عدم  أوجه  من  كبيرًا  عددًا  يواجه 

ذلك  في  بما  الجيوسياسي،  اليقين 

والتوترات  األوكرانية  الروسية  الحرب 

والواليات  الصين  بين  المتصاعدة 

أدى  وقد  تايوان.  مضيق  في  المتحدة 

المخاطر  عالوات  ارتفاع  إلى  الوضع  هذا 

الطلب  وتزايد  التقليدية  األصول  في 

باإلضافة  البديلة.  اآلمنة  المالذات  على 

احتدام  مثل  العامة،  االتجاهات  إلى 

الواليات  بين  االقتصادية  المنافسة 

التعاون  وتراجع  والصين  المتحدة 

التجارية  الصراعات  ونشوب  الدولي 

وفرض  السياسي  االستقطاب  وتزايد 

األحداث  هذه  عززت  وقد  العقوبات، 

غير  اآلمن  المالذ  أصول  على  الطلب 

المرتبطة بواليات قضائية محددة مثل 

الضغوط  تصاعد  سياق  وفي  الذهب. 

الجيوسياسية، يكتسب الذهب أهمية 

الملموسة  األصول  أحد  باعتباره  أكبر، 

القضائية  الوالية  حيث  من  المحايدة 

ويمكن استخدامه كضمان عبر األسواق 

المركزية  البنوك  وتعمل  المختلفة. 

احتياطيات  مراكمة  على  العالم  حول 

العام  وفي  تاريخية.  بوتيرة  الذهب 

المركزية  البنوك  راكمت  الماضي، 

بمعدل  الذهب  من  حيازاتها  الكبرى 

كان  عندما   ،1967 عام  منذ  نشهده  لم 

يعتمد  يزال  ال  العالمي  النقدي  النظام 

على هذا المعدن الثمين.

الذهب  كان  لطالما  التقرير:  وأضاف 

بين  والخالف  للجدل  مصدرًا 

واشتهر  والمستثمرين.  االقتصاديين 

االقتصادي  كينز،  ماينارد  جون  اللورد 

للذهب  بوصفه  الشهير،  الدولة  ورجل 

الماضي«،  من  بربرية  »بقايا  بأنه 

فقط  تعتمد  كسلعة  إليه  مشيرًا 

البدائي  و»الشغف  »الخرافات«  على 

بالمعادن الصلبة«. وصدرت آراء مماثلة 

األميركي  المستثمر  بافيت،  وارن  من 

الذي  القيمة،  ذات  األصول  في  الشهير 

انتقد الذهب باعتباره أداة مدفوعة فقط 

إلى  تستند  وال  والمضاربة«  »الخوف  بـ 

يمكن  عائد  ملف  أو  واضحة  أسس  أي 

التنبؤ به.

الذي  الدخل  نقص  من  الرغم  وعلى 

المرتبطة  والتكاليف  الذهب  يولده 

فإن  وتخزينه،  باستخراجه 

المستثمرين واألسر والجهات السيادية 

الذهب  يكتنزون  ظلوا  والشركات 

مستودع  بمثابة  كان  فقد  ألجيال، 

من  المحافظ  يحمي  فهو  للقيمة،  ثابت 

والمخاطر  االقتصادية  االضطرابات 

المالية  األزمة  مثل  النظامية،  الكلية 

العالمية في 2008-2009 أو أزمة جائحة 

كورونا.

التراجع  بعد  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر   

ارتفعت  التي  الذهب  أسعار  في  الكبير 

الذهب  استفاد  كورونا  جائحة  أثناء 

مؤخرًا من تجدد الطلب. نتيجة لذلك، 

يبعد  الثمينة  السلعة  هذه  سعر  فإن 

مستوياته  أعلى  من  فقط   %  6 بنسبة 

تتجاوز  والتي  اإلطالق  على  المسجلة 

والالفت  لألونصة.  أميركي  دوالر   2.062
الذهب  أسعار  في  القوي  االرتفاع  هذا  أن 

األوراق  أو  النقد  فيه  يوفر  وقت  في  يأتي 

عوائد  األجل  قصيرة  الحكومية  المالية 

تكاليف  من  يزيد  مما  أعلى،  اسمية 

الفرص البديلة لحيازة الذهب.
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إلى »+A« من وكالة كابيتال إنتليجنس

رفع تصنيف »الدولي اإلسالمي«

للتصنيفات  إنتليجنس  كابيتال  وكالة  أعلنت 

إلى  اإلسالمي  للدولي  تصنيفها  رفعت  أنها  االئتمانية 

وأشارت  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مع   )A+( درجة 

إلى عوامل قوة كثيرة يتمتع بها البنك تعزز تصنيفه 

االئتماني.

 وقالت الوكالة في تقريرها الذي تضمن رفع تصنيف 

الدولي اإلسالمي إن للبنك مالءة مالية قوية بشكل عام، 

وقد نجح البنك في تحقيق أرباح جيدة على المستوى 

التشغيلي وصافي الربح، كما يتمتع بسيولة قوية، 

مؤخرًا  الوكالة  رفع  يتبع  التصنيف  رفع  أن  واألهم 

نظرة  مع   )+AA /A1( إلى  السيادي  قطر  لتصنيف 

مستقبلية مستقرة.

يستند  التصنيف  رفع  أن  إلى  الوكالة  أشارت  كما 

الحكومي  الدعم  إمكانية  إلى  ذكر  ما  إلى  إضافة 

البنك  أن  كما  لذلك،  الحاجة  حال  في  االستثنائي 

استطاع تطوير نموذج عمل متخصص ناجح.

الرئيس  الشيبي  أحمد  الباسط  د.عبد  وصرح 

وكالة  رفع  على  تعقيبا  اإلسالمي  للدولي  التنفيذي 

درجة  إلى  البنك  لتصنيف  إنتليجنس  كابيتال 

»يسعدنا  قائال:  مستقرة  مستقبلية  نظرة  مع   )A+(

أننا  إلى  بوضوح  يشير  ألنه  بالتأكيد،  األمر  هذا 

االقتصاد  قوة  تصاعد  مع  تام  بشكل  منسجمون 

القطري الذي نستمد منه قوتنا، ونستند إلى الفرص 

الغنية التي يوفرها في شتى المجاالت«.

كابيتال  وكالة  أوردتها  التي  الحيثيات  أن  أكد  و 

إنتليجنس حول رفع تصنيف الدولي اإلسالمي 

تشير بوضوح إلى أن البنك يتمتع بمركز مالي 

المختلفة،  مؤشراته  تعزيز  يواصل  وهو  متميز 

تعكسه  الذي  األمر  والسيولة  األرباح  فيها  بما 

مع  مؤخرًا  عنها  أفصحنا  التي  المالية  بياناتنا 

نهاية العام 2022.

الفترة بالتحديد  وأضاف: إن رفع التصنيف في هذه 

استطعنا  الذي  الزخم  إلى  ويشير  كثيرة،  دالالت  له 

فيما  طرأت  التي  التحديات  من  بالرغم  تحقيقه 

العالمي وفي طليعتها  يتعلق باألسواق على الصعيد 

الفترة  خالل  كورونا  فيروس  انتشار  تحديات 

عن  الناجمة  العالمية  االضطرابات  وأيضًا  الماضية، 

تحديات جيوسياسية واقتصادية، نتج عنها تضخم 

بشكل  أثرت  التوريد  سالسل  في  وصعوبات  كبير، 

واضح على األسواق.

طالما  التي  استراتيجيتنا  إن  إلى:  د.الشيبي  وأشار 

في  والمساهمة  المحلية  السوق  على  اعتمدت 

اعتماد  عن  فضال  الكبيرة،  الجدوى  ذات  المشاريع 

بخط  نمضي  أن  من  مكنتنا  حذرة،  مخاطر  سياسة 

التحديات  مختلف  نتجاوز  وأن  تصاعدي،  نمو 

الناجمة  التحديات  أو  الخارجية  األسواق  في  سواء 

التي  المصرفية،  السوق  في  المنافسة  عوامل  عن 

لها خصوصًا عبر نشاط واسع  استطعنا االستجابة 

عزز  الذي  األمر  الرقمي،  التحول  عمليات  في  النطاق 

دفعًا  وأعطانا  العمل،  بيئة  وحّسن  التشغيلي  أداءنا 

قويًا إلى األمام.

لمختلف  المتصاعد  النسق  بأن  الثقة  عن  وأعرب   

الفترة  خالل  سيتواصل  اإلسالمي  الدولي  مؤشرات 

بالخطط  و  القطري،  االقتصاد  بقوة  مدفوعًا  القادمة 

إلى  وتستند  البنك،  رسمها  التي  واالستراتيجيات 

بيانات  تظهرها  التي  المؤشرات  من  صلبة  أرضية 

البنك المالية.

{ الدولي اإلسالمي{ د. عبد الباسط الشيبي

$ الدوحة

»كابيتال إنتليجنس« زادت تقييمه

»المصرف« 
يتمتع بقوة مالية

تصنيف  رفع  فإن  للتقرير،  ووفقًا   

على  للمصرف  األجنبية  العمالت 

إجراء  عقب  جاء  الطويل  المدى 

السيادي  للتصنيف  مماثل 

التصنيف  رفع  تم  كما  القطري. 

األجنبية  للعمالت  األجل  قصير 

للمصرف، مما يعكس التخطيط 

األجنبية  العمالت  مستوى  بين 

والمدى  الطويل  المدى  على 

تأكيد  يعكس  كما  القصير. 

المالية  للقوة  األخرى  التصنيفات 

للمصرف. بينما حافظت األصول 

كانت  إذ  الجيد  مستواها  على 

التمويل  تغطية  مخصصات 

المتعثر قوية.

 2022 عام  في  المصرف  وتمكن   

األرباح  في  تحسن  تحقيق  من 

األرباح  من  كل  مستوى  على 

الصافية.  واألرباح  التشغيلية 

موقف  فإن  ذلك،  على  وعالوة 

السيولة للمصرف بشكل عام في 

حالة جيدة مع استمرار انخفاض 

من  األموال  مصادر  على  االعتماد 

والذي  والمؤسسات  الشركات 

في  وذلك  بالفعل،  منخفضًا  كان 

على  الرأسمالية  النسب  قوة  ظل 

وجه التحديد.

كابيتال  تقرير  وحسب   

النظرة  تشير  إنتليجنس، 

من  لكل  المستقرة  المستقبلية 

المدى  على  األجنبية  العمالت 

المستقل  والتصنيف  الطويل 

للمصرف إلى أنه من غير المرجح 

أن تتغير التصنيفات خالل األشهر 

االثني عشر المقبلة، إال أنه يمكن 

العمالت  مستوى  تصنيف  رفع 

الطويل  المدى  على  األجنبية 

االثني  خالل  واحدة  درجة  بمقدار 

عشر شهرًا القادمة في حال تم رفع 

للمصرف.  المستقل  التصنيف 

وقد يكون هذا الرفع غير مرجع ألن 

التصنيف األساسي للقوة المالية 

مرتفع بالفعل.

التصنيفات،  هذه  على  وتعليقًا   

قال السيد باسل جمال، الرئيس 

»يستمر  للمجموعة:  التنفيذي 

إبراز نجاح  تأكيد تصنيفاتنا في 

أعمالنا، وتعزيز مكانتنا كمصرف 

إسالمي رائد في قطر. إننا نواصل 

من  الرغم  على  أعمالنا  تنويع 

التنافسية،  والسوق  التحديات 

االبتكار  في  االستثمار  وسنواصل 

االقتصاد  نمو  في  يسهم  بما 

استراتيجية  من  كجزء  المحلي 

أعمالنا وإطار إدارة المخاطر. نحن 

سعداء بهذه التصنيفات، ونتطلع 

إلى مزيد من التحسن والنمو«.

اإلسالمي  قطر  مصرف  وأعلن   

 ،2022 لعام  نتائجه  عن  مؤخرًا 

بقيمة  صافية  أرباحًا  حقق  حيث 

 4 من  )أكثر  ريال  مليون   4.005
مليارات ريال( وإجمالي دخل قدره 

وِكالهما  قطري.  ريال  مليارات   9
يعد األعلى على اإلطالق.

{ مصرف قطر اإلسالمي

متخصصة بالقهوة العضوية والوجبات الطازجة

»المانع« تطلق عالمة »برت أ مانجيه«

وتم توقيع شراكة حقوق االمتياز خالل 

مؤتمر صحفي أقيم في المقر الرئيسي 

شارع  في  القابضة  المانع  لمجموعة 

سلوى، وذلك في خطوة جديدة ُتضاف 

في  العالمة  توسع  استراتيجية  إلى 

الشرق األوسط.

من  كل  الصحفي  المؤتمر  وحضر 

قطر  في  البريطاني  السفير  سعادة 

تحّدث  حيث  ويلكس،  جوناثان 

حمد  عبدالرحمن  السيد  من  كّل 

التنفيذي  الرئيس  نائب  المانع، 

والسيد  القابضة،  المانع  لمجموعة 

إدارة  مجلس  رئيس  الساير  حمد 

نبيل  والسيد  القابضة،  إم  بي  ون 

بي  ون  لشركة  العام  المدير  الغول، 

جارفيس،  إيرا  والسيدة  القابضة،  إم 

مانجيه  أ  برت  لشركة  العام  المدير 

في آسيا، إلى الضيوف الكرام وممثلي 

وسائل اإلعالم.

مجموعة  القابضة  المانع  وتمّثل 

عددًا  تقدم  األنشطة  متعددة  قطرية 

البارزة  التجارية  العالمات  أضخم  من 

على مستوى العالم، وتدير ما يزيد عن 

8 دول مختلفة،  55 شركة متنوعة في 
يعملون  موظف   3500 من  أكثر  وتضم 

القطاعات،  من  واسعة  مجموعة  في 

التجزئة  تجارة  قطاعي  ذلك  في  بما 

واألغذية والمشروبات.

نائب  المانع،  حمد  عبدالرحمن  وقال 

المانع  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

القابضة: »تسرنا الشراكة مع شركة 

برت  عالمة  لتقديم  القابضة  إم  بي  ون 

بمجال  الرائدة  البريطانية  مانجيه  أ 

إلطالق  قدمًا  ونتطلع  والقهوة،  األغذية 

في  حضورها  نطاق  وتوسيع  العالمة 

ثقة  على  ونحن  القطرية.  السوق 

أشهى  تقديم  على  سنحرص  بأننا 

العضوية  والقهوة  الطازجة  المأكوالت 

من برت ألكبر عدد من العمالء«.

رئيس  الساير،  حمد  قال  جانبه،  من 

مجلس إدارة شركة ون بي إم القابضة: 

»تسعدنا الشراكة مع مجموعة المانع 

دولة  في  برت  عالمة  لتقديم  القابضة 

التوسع  هذا  لتحقيق  ونتطلع  قطر، 

تقدمها  التي  المذهلة  التجارب  وتوفير 

العالمة في قطر«.

وبدورها، قالت السيدة إيرا جارفيس: 

وجباتنا  بجلب  ملتزمون  »نحن 

الطازجة والقهوة العضوية الخاصة بنا 

إلى المزيد من الناس في جميع أنحاء 

العالم من خالل خطط النمو والتوسع. 

جميع  في  حققناه  الذي  النجاح  فبعد 

نحن  األوسط،  والشرق  آسيا  أنحاء 

على  كبيًرا  طلًبا  هناك  بأن  يقين  على 

وجباتنا اللذيذة لذا نتطلع للتوسع إلى 

دول أخرى في المنطقة«.

{ صورة جماعية على هامش شراكة حقوق االمتياز

 أعلنت مجموعة المانع القابضة عن حصولها 

على حقوق االمتياز في دولة قطر لعالمة 

برت أ مانجيه، العالمة المتخصصة بالقهوة 

العضوية والوجبات الطازجة ومقرها لندن. حيث 
منحت ون بي إم القابضة، الشركة المالكة لحق 

االمتياز الرئيسي للعالمة في الشرق األوسط، 
حقوق االمتياز الفرعي إلى مجموعة المانع 

القابضة في دولة قطر.

$ الدوحة

أعلن مصرف قطر اإلسالمي )المصرف( أن وكالة 
 )CI( التصنيف االئتماني الدولي كابيتال إنتليجنس

قد رفعت تصنيف المصرف للعمالت األجنبية على 
المدى الطويل والمدى القصير عند )-AA( و)A1( على 

التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي الوقت 
نفسه أكدت الوكالة التصنيف المستقل للمصرف 

 ،)A-( والتصنيف األساسي للقوة المالية عند ،)A-( عند
بينما جاء مستوى الدعم االستثنائي »مرتفعًا«.

$ الدوحة

تشارك بمعرض الخمسة الكبار بالرياض

»التحويلية« تستهدف أسواقا جديدة

القطرية  الشركة  تشارك 

بمعرض  التحويلية  للصناعات 

يقام  الذي  الكبار  الخمسة 

السعودية  العربية  بالمملكة 

فبراير  و21   18 بين  الفترة  خالل 

الدولي  الرياض  مركز  في  الجاري 

المعرض  في  ويشارك  للمؤتمرات 

تحت مظلة التحويلية كال من:

البال  للمنتجات  قطر  شركة 

ألحجار  قطر  وشركة  ستيكية 

للمنتجات  قطر  وشركة  التبليط 

لسحب  قطر  وشركة  الخشبية 

األلمنيوم.

من  التحويلية  وتستهدف 

بعض  عرض  المشاركة  هذه 

البناء  مواد  قطاع  في  منتجاتها 

لتصدير  جديدة  أسواق  وفتح 

الخبرات  وتبادل  منتجاتها 

السعودي  السوق  على  والتعرف 

الرابعة  المشاركة  هذه  وتعتبر 

أسفرت  حيث  المعرض،  هذا  في 

نتائج  عن  السابقة  المشاركات 

المشاركة  هذه  وتهدف  مرضية، 

الصناعات  دعم  إلى  للتحويلية 

الوطنية ودفع عجلة التقدم.

السيد  التحويلية  وفد  وترأس 

عبدالرحمن بن عبدالله األنصاري 

للشركة  التنفيذي  الرئيس 

التحويلية  للصناعات  القطرية 

الشركات  مدراء  من  وعدد 

أشاد  حيث  للتحويلية،  التابعة 

الشركات  ومساهمة  بالمعرض 

المعرض  يتضمنه  وما  القطرية 

شركات  من  فعالة  مشاركة  من 

عالمية في هذا القطاع المهم.

التحويلية  بأن  بالذكر  والجدير 

القطاعات  في  التنوع  إلى  تسعى 

أهمية  على  يؤكد  بما  الصناعية 

بدأت  وقد   ،2030 رؤية  تحقيق 

عام  في  نشاطها  التحويلية 

إحدى  أصبحت  حيث   ،1990
مجال  في  الرائدة  الشركات 

الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

مشروعا   21 في  تساهم  حيث 

مراحل  في  جميعها  صناعيا 

الصناعات  وتشمل  اإلنتاج 

ومود  والكيماوية  البتروكيماوية 

إلى  باإلضافة  والغذاء،  البناء 

مرحلة  في  المشاريع  من  عدد 

التأسيس.

{  عبدالرحمن األنصاري مع مديري شركات تابعة في المعرض 
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بفارق متقدم عن باقي فرق المجموعة الخامسة

»970« نقطة تؤهل »ذياب« لنهائي القاليل

السبت،  أمس  »ذياب«  فريق  تأهل 

ببطولة  النهائية  المجموعة  إلى 

 ،2023 التقليدي  للصيد  القاليل 

مجريات  على  سيطر  أن  بعد  وذلك 

فترة  طوال  الخامسة  المجموعة 

منذ  للمشهد  وتصدره  الصيد، 

»حالول«  بفرق  ليلحق  البداية، 

و»دخان« و»لفان« و»الشقب«.

عن  نقطة   970 ذياب  فريق  وحقق 

باصطياده  المنافسات،  أيام  كافة 

عن كافة أيام المنافسات 27 حبارى 

فقد  سهيل  فريق  أما  وظبيين، 

أيام  كافة  عن  حبارى   14 اصطاد 

الظعاين  اصطاد  فيما  المنافسات، 

وأخيرا  حبارى..   7 االيام  كافة  عن 

فريق السد بـ٩٠ نقطة. 

مبارك  محمد  بن  خالد  السيد  وهنأ 

اللجنة  رئيس  المعاضيد،  العلي 

للصيد  »القاليل«  لبطولة  المنظمة 

وسلم  المتأهل  الفريق  التقليدي، 

المعاضيد أعضاء فريق »ذياب« 100 

األعضاء،  على  مقسمة  ريال  ألف 

أعضاء  من  عضو  كل  مكافأة  وهي 

مجموعة  كل  من  المتأهل  الفريق 

من المجموعات الخمس.

خالد  السيد  قال  المناسبة  وبهذه 

المعاضيد،  مبارك  محمد  بن 

شهدت  الخامسة  المجموعة  إن 

الفرق  بين  قوية  منافسات 

الفرق  أعضاء  وجميع  المشاركة 

واستفادوا  جدا  كبيرة  جهودا  بذلوا 

التي  المجموعات  منافسات  من 

لدى  رغبة  هناك  وكان  سبقتهم، 

الجميع في التأهل، لكن في النهاية 

الجميع خرج بفائدة كبيرة من وراء 

هذه المشاركة. 

جميع  أن  المعاضيد  وأضاف 

مميزة  تجربة  عاشوا  المشاركين 

على  الصيد  أثناء  المحمية  داخل 

خبرات  واكتسبوا  األجداد  طريقة 

مع  المشاركة  خالل  من  إضافية 

في  كبيرة  خبرات  لديهم  عناصر 

أهم  من  واحدة  وتلك  المقناص، 

من  كل  أن  القاليل  بطولة  مميزات 

هو  بالتأكيد  البطولة  في  يشارك 

الجماهير  نفسه  الوقت  وفي  فائز، 

التي تابعت المنافسات استمتعت 

كثيرا.

$ الدوحة

نسعى للتتويج بالبيرق
قائد  الخيارين  سعيد  حمد  قال 

نهائي  إلى  المتأهل  ذياب  فريق 

التأهل  بهذا  سعداء  إنهم  القاليل 

من  الجهود  بذل  يواصلون  وسوف 

رغم  البطولة  ببيرق  التتويج  أجل 

انهم يعلمون جيدا ان المنافسة في 

االطالق  النهائي لن تكون سهلة على 

لديها  المتأهلة  الفرق  جميع  ألن 

خبرات في القنص وتسعى جاهدة 

من أجل التتويج بلقب البطولة.

وأضاف الخيارين ان أعضاء الفريق 

بذلوا جهود كبيرة وسوف يواصلون 

جيدة  نتائج  لتحقيق  الجهود  بذل 

التعاون بين  أن  النهائي، مؤكدا  في 

الجميع  وحرص  الفريق  أعضاء 

على العمل معا يدا واحدة كان أحد 

التأهل  في  الفريق  نجاح  أسباب 

{ حمد سعيد الخيارينلنهائي البطولة.

حمد سعيد الخيارين:

ناصر محمد الجفالي:

عشنا تجربة ال تنسى
الجفالي  بطي  محمد  ناصر  قال 

بذلوا  انهم  الظعاين  فريق  عضو 

خالل  جهود  من  لديهم  ما  أقصى 

النهاية  في  التوفيق  ولكن  منافسات 

القاليل  أن  إلى  مشيرا  الله،  من 

لهواة  المحببة  البطولة  أصبحت 

أبرز  وتستقطب  التقليدي،  الصيد 

الصيد،  في  والمحترفين  الرواد 

بطولة  في  المشاركة  أن  معتبرا 

عناصر  بها  ويوجد  القاليل  بحجم 

المقناص  الخبرات في  من أصحاب 

بالتأكيد سوف يستفيد.

وأضاف الجفالي أن كل ما في بطولة 

القاليل مميز جدا بداية من المعسكر 

التي عشنا فيها تجربة  المحمية  ثم 

يشارك  من  كل  أن  مؤكدا  تنسى،  ال 

يسعى  واحدة  مرة  ولو  البطولة  في 

دائما للمشاركة مرات عديدة.
{ ناصر محمد الجفالي

جاسم راشد الخليفي:

نحيي تراث أجدادنا
عضو  الخليفي  راشد  جاسم  قال 

الخبرات  تبادلوا  انهم  سهيل  فريق 

المشاركة  الفرق  أعضاء  جميع  مع 

كثيرا  واستفادوا  المجموعة  في 

مؤكدا  التجربة،  هذه  خالل  من 

المشاركة  إلى  يسعى  سوف  انه 

باستمرار في بطولة القاليل واحياء 

يشارك  من  معتبرا  األجداد،  تراث 

محظوظ.

أسباب  هناك  بأن  الخليفي  وأضاف 

الذي  النجاح  هذا  كل  وراء  كثيرة 

بعد  عاما  القاليل  بطولة  تحققه 

تبذل  التي  الجهود  هو  وأهمها  عام 

وكل  المنظمة  اللجنة  قبل  من 

اعضائها، ممن يحاولون دائما توفير 

كافة  وتلبية  المناسبة  األجواء 

المشاركة  الفرق  أعضاء  طلبات 

هذه  في  لديهم  ما  أفضل  لتقديم 

التي  الجماهير  وامتاع  البطولة 

تتابع البطولة باستمرار.

{ جاسم راشد الخليفي

أحمد محمد المالكي:

فرق النهائي لديها خبرات
فريق  عضو  المالكي  محمد  أحمد  أما 

عن  فعبر  ُعمان  سلطنة  من  ذياب 

المجموعة  إلى  بالتأهل  سعادته 

تجربة  خاضوا  أنهم  مؤكدًا  النهائية 

إلى  مشيرًا  القاليل،  في  استثنائية 

للمجموعة  اآلن  من  يستعدون  أنهم 

أصحاب  الفرق  من  عددًا  ستضم  التي 

الخبرات والمراكز المتقدمة.

أعطاهم  للنهائي  تأهلهم  أن  وأضاف 

نحو  المشوار  لتكملة  كبيرا  دافعا 

أنهم  إلى  مشيرا  بالبيرق،  التتويج 

في  المنافسات  أن  جيدا  يعلمون 

المنافسات  عن  مختلفة  النهائي 

في  ولكن  المجموعات  مرحلة  في 

كل األحوال سوف يبذلون أقصى ما 

لديهم من جهد لحصد أكبر عدد من 

النقاط وتحقيق حلمهم.

أعضاء  جميع  أن  المالكي  وأكد 

رجل  قلب  وعلى  متعاونون  الفريق 

من  لديهم  ما  أقصى  ويبذلون  واحد 

جهد.

{ أحمد محمد المالكي

أنور فهد الحجرف:

خرجنا بخبرات كبيرة
قال أنور فهد الحجرف عضو فريق 

المملكة  من  مشارك  الظعاين، 

يشارك  إنه  السعودية،  العربية 

الثالثة  للمرة  القاليل  بطولة  في 

وفي كل مرة يجد البطولة أفضل 

مما كانت عليه فهي أفضل بطولة 

للصيد التقليدي وكل من يشارك 

خاصة  كبيرة،  بخبرات  يخرج 

لديها  المشاركة  الفرق  معظم  أن 

القنص،  في  كبيرة  خبرات 

كبيرة  جهودا  بذلوا  أنهم  موضحا 

وكل  المنافسات  أيام  مدار  على 

دوره على  بأداء  قام  بالفريق  عضو 

أكمل وجه.

وأضاف الحجرف أن البطولة تعزز 

نتوارثها  التي  والتقاليد  العادات 

من  كل  وتجعل  األجداد  عن 

األولين  حياة  يعيش  فيها  يشارك 

من  وهذه  المحمية  داخل  كاملة 

من  أن  إلى  مشيرا  مميزاتها،  أهم 

سوف  بالتأكيد  المحمية  يدخل 

مرة  لها  للعودة  جاهدا  يسعى 

أخرى ألنها تجربة ال تنسى، كما 

جميع  جانب  من  التزاما  هناك  أن 

البطولة،  بلوائح  المشاركين 

مميزة  روح  وهناك  متعاون  والكل 

وتلك  المشاركين  جميع  بين 

بطولة  نجاح  أسباب  من  العوامل 

القاليل.
{ أنور فهد الحجرف

محمد بن نهار النعيمي:

الفرق متعاونة 
مع اللجنة المنظمة

قال السيد محمد بن نهار النعيمي 

المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب 

إن  التنفيذي،  والمدير  للبطولة 

الخمس  المجموعات  منافسات 

التي أقيمت على مدار األيام السابقة 

هناك  وكان  جدا  جيد  بشكل  جرت 

المشاركة  الفرق  جميع  من  تعاون 

المنظمة  اللجنة  مع  وأعضائها 

بالتعليمات  التزم  والكل  للبطولة، 

واللوائح الخاصة بالمنافسات وتلك 

البطولة،  نجاح  عوامل  من  واحدة 

يسبق  الذي  االجتماع  أن  موضحا 

المحمية  إلى  المجموعات  دخول 

جميع  تذكير  يعيد  ألنه  جدا  هام 

المشاركين بلوائح البطولة.

تشهد  أن  النعيمي  وتوقع 

منافسات  النهائية  المجموعات 

قوية جدا، خاصة أن الفرق المتأهلة 

أصحاب  من  عناصر  لديها  جميعها 

الخبرات، ولذلك فإن الجماهير على 

نهائي  في  قوية  تجربة  مع  موعد 

القاليل.

هضبان 
محمد:

البطولة 
تتطور 
كل عام

فريق  عضو  محمد  هضبان  قال 

مميزة  تجربة  عاشوا  أنهم  السد 

خالل مشاركتهم في بطولة القاليل 

عدم  ورغم  الحالية  بنسختها 

بالمشاركة  سعداء  انهم  اال  التأهل 

باتت  القاليل  بحجم  بطولة  في 

واحدة من  لها سمعة عالمية كونها 

على  الصيد  في  المميزة  البطوالت 

أنه  إلى  مشيرا  التقليدية،  الطريقة 

وزمالءه بالفريق عاشوا حياة األجداد 

المحمية  داخل  تواجدهم  خالل 

أولها  كثيرة  بمكاسب  خرج  والكل 

تتناقله  الذي  الموروث  هذا  احياء 

اكتساب  إلى  إضافة  األجيال 

الخبرات في القنص.

تتطور  القاليل  بطولة  أن  وأضاف 

ينتظرون  وأنهم  عام  بعد  عاما 

يستطيعوا  حتى  عام  كل  البطولة 

أن  مؤكدا  والمشاركة،  التسجيل 

جميع  لهم  قدمت  المنظمة  اللجنة 

التسهيالت ووفرت األجواء المناسبة 

المشاركين لتقديم أفضل  لجميع 

ما لديهم في هذه البطولة.

{ هضبان محمد

المعاضيد: جميع أعضاء الفرق بذلوا جهودا كبيرة

استفادوا من منافسات المجموعات التي سبقتهم



من الضرورة بمكان أن نتوقف لقراءة 

عقلية استراتيجية في الظاهرة المتكررة، 

سواء بحرق نسخ من المصحف 

الشريف، أو اإلساءة لرمز النبي صلى الله 

عليه وسلم، أو مقدسات المسلمين، التي 

يقوم بها اليمين المتطرف الصاعد بقوة، 

والذي تزداد تغطيته السياسية بحكم 

تنامي شعبيته. 

 فالمواسم العاطفية المتكررة التي ال 

تساهم في وقف الجريمة، وال في رفع 

التكلفة على بلدانهم، تعني أن هذه 

اللعبة، أضحت قوة استنزاف للمسلمين 

في المهجر والمشرق، بتكلفة بسيطة ال 

ُتذكر، وحتى لو أوذي هذا السفيه الحقير، 

ُتجّير الحادثة لصالحه. 

 وقد ُيتعّقب على هذا األمر بأن تلك األعمال 

الدنيئة والرد العاطفي عليها، ُتعطي 

حضورًا لإلسالم ويبدأ الغربيون بالبحث، 

والحقيقة أنه رغم أن هناك اهتمامًا يبرز 

عند البعض، في أتون تلك الجرائم، إال 

أن ذلك لم يوقف مشاعر الكراهية والميل 

لليمين في الغرب، وهذا يعني أن هذه 

اللعبة أضحت بيد اليمين المتطرف، 

وَيصعُد بها موسميًا، وأن مساحة التأثير 

اإلسالمي ال تكاد تذكر. 

 والسؤال اآلخر، هل الدعوة لإلسالم أو 

َظر إليه، يحتاج أن ننخرط في  لفُت النَّ

لعبة اليمين المتطرف، أم أن لدينا عجز 

خارج الخطاب الديني المقدر لدعوة 

غير المسلمين لإلسالم، ولكن هناك 

رسالة فكرية معطلة، في إعادة بعث 

الفكرة اإلسالمية، في منابر ومنصات، لو 

ُخدمت إعالميًا، لحققت مسارًا مزدوجًا 

مهمًا للغاية، وهو تحقيق لغة رد راقية 

عقلية وأخالقية ومنضبطة التعبير 

والثقة، توصل الرسالة اإلسالمية للنخبة 

والجمهور معًا، ويتلّقى اليمين عبرها 

ضربة كل مرة، حيث يجد صدى فعلته 

يرتد عليه. 

فهل هذا يعني أننا نمنع الناس من 

الغضب لكتاب الله، أو أننا ننفي 

شرعية ودور المظاهرات واالحتجاجات 

المنضبطة، والمنظمة إليصال رسالة 

التعبير، للدول الراعية ألعمال الكراهية 

الحقيرة، ولدول المسلمين وتحميل 

اإلطار الرسمي، مسؤولية تبني موقفا ضد 

هذه الدول، نقول كال.. 

 فإن حق التعبير وصعود الرسالة له 

مضماره، لكن يجب أال يتحول إلى حمالت 

فوران ُتجهد الشارع، وُتعيي المنظمين، 

وإال ستتحول السوشل ميديا في تويتر 

وغيره، لعملية تفريغ الشحنات النفسية 

لجمهور المسلمين، فيما ُيحقق اليمين 

المتطرف خطوات في صعوده المتدحرج، 

الستفزاز المسلمين، وتعزيز الحصار 

على المجتمع المسلم في الدول الغربية، 

واكتساب مساحة لتشويه اإلسالم في 

لفت النظر إلى أكاذيبهم عن القرآن. 

 يجب القول أواًل أن هناك قوة تأثيرية 

ويقينًا عقليًا وروحيًا، أعَجَز بها القرآن 

ُعداته وكارهيه، وحّول بعضهم لإليمان 

به، بعد أن تمّكن الغل من أنفسهم، 

والقصص في ذلك كثيرة، حتى على 

الصعيد الغربي، والفراغ الكبير اليوم، هو 

أن الظاهرة القرآنية، كخطاب روحاني 

دقيق، وعقالني غيبي مدلل، ُيعيد تصوير 

الحياة الدنيا بين فطرتها ومصلحة الذات 

اإلنسانية فيها، ال يزال بعيدًا عن الغالبية 

الساحقة من األسرة البشرية، وقد كانت 

مهمتنا التي ُبعث بها المصطفى صلى الله 

عليه وسلم، إيصال هذه الظاهرة إليهم. 

 إن لغة هذا الرسالة، تختلف عن لغة 

الدعوة الفردية للعامة من الغربيين 

وغيرهم، وليس في تلك الجهود حرج، بل 

هم في مهمتهم الخاصة، حين يتمثلون 

خلق المسلم، في ذاتهم وفي خطابهم 

التطوعي الودي، لكن معارك الفكر لبالغ 

الظاهرة القرآنية، تحتاج إلى منصات 

متعددة، يجب أن نصل إليها، وأن نسعى 

لتحقيقها إن لم نكن نملك تلك المنابر، 

ونطورها حتى تصل لذلك العالم المغّيب 

عن فلسفة القرآن. 

 وهناك فرصة مهمة لتفعيل الطرف الرابع 

في آلية المواجهة الفكرية مع الغرب، 

وهي مواجهة رد وتصحيح وخلق جسور 

لحضارتين معًا، وهو أن ننقل هذه 

القضية إلى مسارات الحوار األكاديمي 

بين الشرق والغرب، من خالل تفعيل 

منصة حوار مشتركة بين جامعتين 

في الشرق المسلم وفي الغرب، أكان 

في أميركا الشمالية أو في أوروبا، مهمة 

هذه الندوات أن تطرح أخالقية القانون 

المشرع، لجرائم استهداف المقدسات، 

ومصلحته للسالم العالمي، على طاولة 

البحث. 

 هذه الندوات التي يحضرها أساتذة 

من الطرفين، ُتنقل ندواتها عبر القنوات 

األجنبية، وهي ستكون غالبًا باللغة 

اإلنجليزية، أو مترجمة إليها، فمع عرض 

مقاطعها للجمهور العام، من خالل وسائط 

سريعة الوصول والتأثير، ُتقدم خالصاتها 

إلى المنظومة التشريعية في برلمانات 

الدول الغربية، وُتطلق حملة دعم لها 

في أوساط الشارع العام، وُيسعى بقدر 

االستطاعة، لتوصيلها إلى المنصات 

اإلعالمية. 

 هنا سنكون قد وصلنا إلى مساحة منبر 

تأثيري، يسمع منا اآلخرون ويفهمون، 

قصة الظاهرة القرآنية، فتزدري عقولهم، 

صبية السفهاء في اليمين المتطرف، 

فيصطفون مع القيم اإلنسانية 

المشتركة، وأخالق اإلنسان العالمي.

منذ الخميس الماضي واألسرى الفلسطينيون في السجون 

اإلسرائيلية دخلوا مرحلة عصيان مفتوح، ينتهي في األول من 

شهر رمضان بإضراب مفتوح عن الطعام، ردًا على قرارات الحكومة 

اإلسرائيلية بحق األسرى، وأخذت أشكااًل مختلفة الهدف منها: تعذيب 

األسرى، والتضييق عليهم بكل الوسائل، بدءا من تحديد وصول 

المياه إلى حمامات األسرى بساعتين فقط، ومنع وصول الخبز الطازج 

لهم، واالستفزازات اللفظية المستفزة من العاملين في مصلحة 

السجون، وغيرها من اإلجراءات التي أقرها وزير األمن القومي بن 

غفير مؤخرًا. وفقًا للتطورات الحاصلة في السجون اإلسرائيلية يبقى 

السؤال، ما السيناريوهات المحتملة؟

األول: سيناريو انتصار األسرى.

جوهر هذا السيناريو يقوم على إجبار الحكومة الصهيونية على 

التراجع عن الخطوات التصعيدية التي أقرها بن غفير، وبذلك عودة 

األمور في السجون إلى ما قبل وصول بن غفير لمنصب وزير األمن 

القومي، ومؤشرات تعزيز هذا السيناريو تتمثل في:

1. وحدة األسرى في خطواتهم التصعيدية، ومكانتهم لدى الوعي 
الجمعي الفلسطيني.

2. حالة الغليان في األراضي الفلسطينية وزيادة وتيرة العمليات 
تدعم أن أي تصعيد تجاه األسرى ستكون تداعياته في جميع 

األراضي الفلسطينية.

3. المجتمع الدولي وعلى رأسه الواليات المتحدة واالتحاد 

األوروبي يبذلون جهدًا كبيرًا في عدم انفجار األوضاع في األراضي 

الفلسطينية، ويدركون أن خطوات حكومة نتانياهو تجاه األسرى 

واالستيطان تشكل صاعق تفجير لألوضاع األمنية في األراضي 

الفلسطينية.

يبقى التحدي أمام نجاح هذا السيناريو يتمثل في فاشية هذه 

الحكومة، وهل سترضخ للضغوطات الخارجية، باإلضافة إلى حجم 

التفاعل الشعبي والرسمي الفلسطيني مع قضية األسرى، ألن العالقة 

بين نجاح سيناريو انتصار األسرى وحجم الحراك الفلسطيني هي 

عالقة طردية في التأثير على موقف الحكومة اإلسرائيلية، وفي حجم 

الضغوط اإلقليمية والدولية على حكومة نتانياهو.

الثاني: سيناريو المضي في اإلجراءات العقابية، وصواًل إلى تدهور 

األوضاع. في حال تعزز هذا السيناريو، ورفضت الحكومة اإلسرائيلية 

اإلذعان لمطالب األسرى، ودخل األسرى في إضراب مفتوح عن الطعام، 

وبدأت مشاهد نقل األسرى إلى المستشفيات نتيجة اإلضراب، فإن 

فرص اندالع مواجهة مفتوحة في شهر رمضان ستزداد، وستكون في 

جميع األراضي الفلسطينية، وستجد السلطة الفلسطينية نفسها 

مضطرة التخاذ إجراءات ميدانية وقانونية وسياسية، وسيكون 

المجتمع الدولي أمام تحٍد كبير في ردود أفعاله تجاه تدهور األوضاع.

ما يعزز هذا السيناريو:

1. فاشية الحكومة الصهيونية وتطرفها، ومراهنتها على قدرتها على 
احتواء المشهد بالقوة.

2. رؤية بعض أقطاب الحكومة بأن تدهور األوضاع قد يساعدهم في 
حسم الصراع عسكريًا، وتنفيذ أنشطتها االستيطانية بكل أريحية.

3. حالة االنقسام والتيه السياسي داخل الحالة الفلسطينية 
والعربية، وانشغال العالم بالحرب الروسية - األوكرانية.

الخالصة: من الواجب الديني والوطني واألخالقي أن يعمل الجميع 

من أجل االنتصار لألسرى في خطواتهم النضالية، بغض النظر عن 

الشكل والطريقة والمكان والزمان.
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افتتح قسم طب الشيخوخة 

والرعاية المطولة بمؤسسة 

حمد الطبية أول عيادة لعالج 

ضمور العضالت )ساركوبينيا( 

بمستشفى الرميلة، وهو مرض 

عضلي يؤدي إلى تراجع في الكتلة 

العضلية الهيكلية والوظيفة 

الحركية كنتيجة للتقدم 

في السن، كما تستعد وزارة 

الصحة العامة لتنفيذ المرحلة 

الثانية للمسح الوطني لضعف 

اإلبصار وأسباب العمى في دولة 

قطر، وتتضمن إجراء فحوصات 

للعيون في عشرة مراكز صحية، 

حيث سيتم التقصي عن وجود 

اعتالل الشبكية السكري ومرض 

الجلوكوما )المياه الزرقاء( ومرض 

الساد )المياه البيضاء( باستخدام 

أحدث اإلصدارات لبرنامج إدخال 

البيانات وتحليلها.

جهود وزارة الصحة والمرافق 

والمستشفيات التابعة له كبيرة، 

األمر الذي وضعها في مصاف أفضل 

»250« مركزا طبيا أكاديميا في 

العالم، وفقا لدراسة جديدة أجرتها 

مؤسسة براند فاينانس العالمية، 

وهي شركة استشارية رائدة عالميا 

في مجال تقييم العالمات التجارية 

ومقرها المملكة المتحدة.

وشملت قائمة أفضل خمسة 

مستشفيات في دولة قطر ضمن 

التصنيف العالمي كال من 

مستشفى الرميلة بمؤسسة حمد 

الطبية، ومستشفى حمد العام 

بمؤسسة حمد الطبية، والمركز 

الوطني لعالج وأبحاث السرطان 

التابع لمؤسسة حمد الطبية، 

ومستشفى القلب بمؤسسة حمد 

الطبية، وسدرة للطب.

كما تم كذلك تصنيف 

مستشفيين تابعين لمؤسسة 

حمد الطبية ضمن أفضل »100« 

مستشفى في العالم، وهما المركز 

الوطني لعالج وأبحاث السرطان في 

المرتبة »60« ومستشفى حمد العام 

في المرتبة »63«.

هذه الجهود تستحق الثناء والشكر 

والتقدير، وتصنيف مستشفياتنا 

ضمن األفضل عالميا وسام على 

صدور جميع العاملين في هذا 

القطاع، يثبت مدى الجهد الذي 

يبذلونه لالرتقاء بالخدمات 

الصحية إلى أفضل المراتب على 

المستوى العالمي.

نجاحات باهرة

األسرى والعصيان وسيناريوهات المشهد

حسام الدجني
كاتب فلسطيني

تبعات زلزال 
شرق المتوسط

لعنة الجغرافيا تصّب جام غضبها من 

جديد على قاطني تركيا وتحرق بأنفاسها 

الالهبة مناطق من جارتها الجنوبية سوريا 

وتهّز األرض تحت لبنان وشمال العراق، ففي 

السادس من فبراير/ شباط الجاري وقع 

المحظور الذي حّذر منه علماء الجيولوجيا 

منذ عدة سنوات بعد دراستهم لحركة 

الصفائح العربية واإلفريقية واألناضولية، 

واحتمالية التصادم في ما بينها لُتصاب 

المنطقة األضعف بزلزاٍل خّلف دمارًا هائاًل 

في المباني وخسائٍر بشرية واقتصادية 

فادحة، وكما هو المتعارف عليه بعد 

وقوع الكوارث تتكشف الكثير من الحقائق 

حول قدرة الدولة المصابة في التعامل مع 

اآلثار السلبية الناتجة، إضافًة للتغييرات 

السياسية على الصعيدين الداخلي 

والخارجي.

إّن الزلزال الذي ضرب محافظات الشمال 

السوري بادئ ذي بدء قد عّرى الدول 

الغربية، التي تصلي دائمًا لإلنسانية 

وتبيح لنفسها التدخل في الشؤون الداخلية 

والتعدي على سيادات الدول، بحجة 

اإلنسانية الواهية التي تهاوت تحت أقدام 

الشعب السوري الصامد أمام الحصار 

الخانق منذ سنوات، لتتوج معاناته اليوم 

بالموت خنقًا تحت الركام، بعدما صارت 

جهود اإلغاثة تكال بمكاييل السياسة 

الوضيعة، فتفّرق مجددًا بين السوريين 

تحت مسميات قذرة تعطي الحق بالحياة 

لمن هم تحت سيطرة المجموعات 

المسلحة وتمنعها عن القابعين تحت 

سلطة الدولة السورية.

 لم يرِخ هذا الحدث الجلل بظالله على 

خريطة البلدين الجغرافية فحسب، بل 

سيرسم خريطة سياسية جديدة ال محالة 

ففي وقوف تركيا الواضح إلى جانب روسيا 

في حربها على أوكرانيا، ومع ذلك فقد 

أرسلت أوكرانيا اإلغاثة والطواقم الطبية 

الخبيرة لتركيا ضمن مجموعة كبيرة من 

الدول الغربية، كيف ستكون ردة فعل أنقرة 

مع ذلك في قادم األيام؟ 

رحم الله الضحايا األتراك، والعزاء لمصاب 

بالدي الكبير.

سناء الوادي 

كاتبة عربية

من قريب

الصباح العراقية 

جريمة حرق القرآن.. المهمة الفكرية

حق التعبير 
وصعود الرسالة 
له مضماره لكن 
يجب أال يتحول 

إلى حمالت فوران 
جهد الشارع

ُ
ت

 رأي $

جريدة فلسطين

مهنا الحبيل 
باحث عربي مستقل 

رئيس المركز الكندي 
لالستشارات الفكرية
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حكيمي يغيب عن سان جيرمان في مواجهة ليل
أشرف  المغربي  الدولي  غياب  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  نادي  أعلن 

حكيمي مدافع الفريق األول عن مواجهة اليوم أمام ليل ضمن الجولة الـ24 من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يحدد البيان الطبي للنادي الفرنسي مدة غياب نجم المنتخب المغربي 

عن صفوف الفريق أو موعد عودته، مؤكدا خضوعه لبرنامج عالجي ما يعني 

غيابه على األقل عن مباراة الغد.

الفرنسية  العاصمة  لفريق  الفني  المدير  جالتيه  كريستوف  واختار 

البرازيلي  اآلخر  المدافع  استبعاد  شهدت  والتي  ليل  ستواجه  التي  القائمة 

بايرن  موقعة  خالل  األيسر  الفخذ  في  إلصابة  تعرض  الذي  ماركينيوس 

ميونيخ األخيرة.

الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم مشجع لليونايتد منذ »1992«

ترحيب إنجليزي كبير بـ »العرض القطري«

عشاق  من  الكبير  الترحيب  وغلب 

القطري،  بالعرض  الحمر  الشياطين 

رئيس  قدمها  التي  الوعود  مع  خاصة 

الشيخ جاسم بن  مصرف قطر اإلسالمي 

بإعادة  ثاني  آل  جبر  بن  جاسم  بن  حمد 

جديد،  من  الصحيح  للمسار  النادي 

مرة  البطوالت  وحصد  لأللقاب  وعودته 

أخرى.

وأكدت الجماهير اإلنجليزية أن الكرة اآلن 

باتت في ملعب مالكي النادي عائلة غاليزر 

البقاء  بمقدورها  زال  ما  والتي  األميركية، 

رغم تراجع شعبيتها بشكل متزايد.

العرض  بين  التنافس  وسيكون 

»إينيوس«  مجموعة  وبين  القطري، 

أيضا  المستحوذة  للبيتروكيماويات 

ولوزان  الفرنسي  نيس  ناديي  على 

الملياردير  يمتلكها  والتي  السويسري، 

تقدم  الذي  راتكليف  جيم  البريطاني 

أيضا بعرض لشراء النادي.

»نحن  بيان  في  إينيوس  وكتبت 

ونود  التنافس  غاية  وفي  طموحون 

االستثمار في مانشستر يونايتد لجعله 

مجددًا النادي األّول في العالم«.

في  الفرنسية  األنباء  وكالة  وقالت 

لضغط  إدراكهما  »رغم  مطول:  تقرير 

مع  عالقتيهما  وصعوبة  المشجعين 

عن  وراتكليف  ثاني  آل  عّبر  اإلدارة، 

فخرهما بدعم النادي منذ طفولتهما.

ضمن وعودهما محو ديون النادي البالغة 

580 مليون يورو والموروثة من شراء غاليزر 
توفير  إلى  باإلضافة   ،2005 عام  النادي 

التدريب  مراكز  في  ضخمة  استثمارات 

والمالعب والبنى التحتية«.

لشراء  الشيخ  عرض  إلى  التقرير  وأشار 

يونايتد »بنسبة %100« يهدف »إلى إعادة 

وخارج  داخل  السابق  مجده  إلى  النادي 

الملعب«.

أكبر  من  اإلسالمي  قطر  مصرف  وُيعتبر 

اإلعالم  كشف  فيما  قطر،  في  المصارف 

مشجع  جاسم،  الشيخ  أن  البريطاني 

الطفولة  منذ  يونايتد  لمانشستر 

تداول  وتم   ،1992 عام  منذ  وتحديدا 

يونايتد  مانشستر  بقميص  له  صورة 

الكبير  ارتباطه  على  واضحة  رسالة  في 

بالنادي اإلنجليزي.

عن  »تيليغراف«  صحيفة  كشفت  فيما 

كما  معلنة،  غير  أخرى  عروض  وجود 

قيمة  عن  المرشحين  من  أي  يكشف  لم 

هذا  تفسير  وُيمكن  المقدمة،  العروض 

آخرين  مرشحين  تقّدم  بامكانية  التكتم 

الستحواذ  ُقّدمت  أخرى  »عروضًا  وأن 

جميع  تحديد  يتم  لم  لكن  يونايتد، 

المرشحين حتى اآلن«.

وأوضحت الصحيفة التي تحدثت سابقًا 

عن محاوالت سعودية للدخول على الخط 

المحتملين  المرشحين  بين  »من  انه 

في  المستثمرين  من  كونسورتيوم 

القطاع الخاص في الواليات المتحدة«.

قائلة:  »غارديان«  صحيفة  أكدت  فيما 

»أكثر  بعرض  فقط  ملتزمًا  ثاني  آل  كان 

دوالر(«،  مليار   4.82( جنيه  مليارات   4 من 

دعم  ورغم  راتكليف،  جيم  ُيعّد  فيما 

بي  وجاي  اسكس  غولدمان  مصرفي 

مورغان، رجل أعمال ماهر.

ال  كافية،  غير  العروض  كانت  وإذا 

في  اإلدارة  تغيير  عدم  تمامًا  ُيستبعد 

 2017 منذ  لقب  أي  يحرز  لم  الذي  النادي 

بشكل  األخيرة  السنوات  في  وتراجع 

سيتي  مانشستر  جاره  أمام  كبير 

المملوك إماراتيًا.

يحتل  يونايتد  مانشستر  أن  يذكر 

الدوري  ترتيب  في  حاليا  الثالث  المركز 

إثر  نتائجه  تحسن  بعد  اإلنجليزي، 

تعيين المدرب الهولندي إريك تن هاغ.

{ الصن { الشيخ جاسم بن حمد بقميص اليونايتد

{ البي بي سي

الملياردير اإلنجليزي جيم راتكليف يدخل دائرة المنافسة بعرض رسميدقت ساعة »الحسم« واتخاذ القرار.. لعائلة غاليزر 

القى خبر إعالن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن 
جاسم بن جبر آل ثاني تقديمه عرضا رسميا لالستحواذ 

على نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي يوم الجمعة 
تفاعال كبيرا وردود أفعال واسعة في الشارع الرياضي 

اإلنجليزي والعالمي، وأيضا بين الجماهير القطرية 
وجماهير مانشستر يونايتد.

كتب          محمد الجزار

الصحف البريطانية تؤكد وجود 
مستثمرين آخرين لم يتم اإلعالن عنهم

بعد فوزه على األهلي أمس

بعد إصابته أمام الغرافة

الدحيل يتصدر دوري اليد

»وعد« يغيب »6« أسابيع عن السد

الثالث  األسبوع  مباريات  شهدت 

من دوري كرة اليد التي جرت أمس 

 ،28  33- األهلي  على  الدحيل  فوز 

وفوز   ،23-30 الخور  على  قطر  وفوز 

29-21، كما فاز  الوكرة على السد 

فيما   ،28-37 الشمال  على  الغرافة 

بين  بالتعادل  انتهت  الجولة  قمة 

.35-35 الريان والعربي 

الدحيل  يواصل  النتائج  وبهذه 

برصيد  الترتيب  لقمة  تصدره 

بنفس  الغرافة  يليه  نقاط   9
الوكرة  نقاط،   8 والريان  الرصيد، 

نقاط،   6 والعربي  نقاط،   7 برصيد 

نقاط   5 وقطر  نقاط   5 واألهلي 

نقاط   3 والخور  نقاط   5 والسد 

3 نقاط. والشمال 

العبه  غياب  مدة  السد،  نادي  أعلن 

أمام  إصابته  عقب  وعد،  محمد 

من   14 األسبوع  ضمن  الغرافة 

الدوري القطري.

التي  الطبية  الفحوصات  وكانت 

أثبتت  وعد،  محمد  لها  خضع 

العين،  في  قوية  بكدمة  إصابته 

تستغرق  سوف  عالجه  وفترة 

العودة  قبل  أسابيع،   6 إلى   4 من 

التدريبات  في  للمشاركة 

الجماعية.

الغرافة  نظيره  على  السد  وتغلب 

ثاني  استاد  على   ،)1-3( بنتيجة 

عمر  من   14 الجولة  في  جاسم،  بن 

الدوري القطري.

ويواصل السد تحضيراته لمواجهة 

األهلي، االثنين المقبل، على استاد 

في  األهلي  بالنادي  خليفة  بن  حمد 

المركز  السد  ويحتل  الدوري.. 

الدوري  ترتيب  بجدول  الثالث 

برصيد 22 نقطة، حيث يفصله 10 

نقاط عن المتصدر الدحيل.

تحت إشراف اتحاد الطائرة

العربي ينظم مهرجان »البراعم«
نظَم النادي العربي المهرجان الثالث لبراعم الكرة الطائرة 

تحت 10 سنوات بنظام 3×3، وذلك بتعاون وإشراف اتحاد 

بتنسيق  وقام  الكواري،  غانم  بن  علي  برئاسة  الطائرة 

ومن  زكريا،  طارق  الكابتن  االتحاد  جانب  من  المهرجان 

جانب النادي العربي الرياضي الكابتن جعفرالسنوسي.

إبراهيم  ناصر  بن  أحمد  الدكتور  سعادة  وبحضور 

الشيخ  وسعادة  الشورى  لمجلس  العام  األمين  الفضالة 

تميم بن فهد آل ثاني رئيس مجلس إدارة النادي العربي 

وسعادة علي بن غانم الكواري رئيس االتحادين القطري 

وغرب آسيا للكرة الطائرة والسيد.ناصر السليطي مدير 

العالقات العامة واالتصال بمجلس الشورى القطري. 

الذكر الحكيم بتالوة  المهرجان بآيات من  بدأت فعاليات 

الوطني  النشيد  ثم  ومن  الحمر  محمد  سلطان  الالعب 

لدولة قطر وفقرة اإلنشاد الديني أداها الالعبان راشد وحمد 

سلطان محمد الحمر، وبعد ذلك انطلق مباريات المهرجان 

والسد  والريان  والغرافة  الوكرة  هي:  أندية   9 بمشاركة 

 100 بُمشاركة  واألهلي،  والشمال  والخور  والعربي  وقطر 

العب في هذه الفئة العمرية.

وقام الشيخ تميم بن فهد آل ثاني وعلي بن غانم الكواري 

بتكريم المدربين الوطنيين للمنتخبات القطرية للسادة 

رشيد  ومبارك  الكواري  عتيق  ومحمد  فريدون  يوسف 

العبدالله وناصر مهنا السليطي.

كما تم تكريم الحكام الدوليين إبراهيم المحمود وناصر 

واللجان  الُمشاركين  الحكام  إلى  باإلضافة  المظفر 

والُمدربين  الُمشاركة  األندية  وفرق  والفنية  التنظيمية 

وُمساعديهم، وذلك في ختام المهرجان. { تبادل الدروع التذكارية 

برئاسة طارق المحمود مدير القوى

اللجنة المنظمة آلسيوية 
القوى تعقد اجتماعها األول
عقدت اللجنة المنظمة لبطولة أندية غرب آسيا 

األولى للشباب التي ستقام منافساتها خالل الفترة 

17-19 مارس القادم بضيافة نادي قطر اجتماعها 
األول برئاسة طارق المحمود مدير البطولة 

وحضور رؤساء اللجان، وحمد عنبر العبدالله 

نائب مدير البطولة، وكرس االجتماع لمناقشة 

سير عمل اللجان في الفترة القادمة حيث أكد 

مدير البطولة على أهمية العمل الجاد إلنهاء كافة 

اإلجراءات التي من شأنها تأمين نجاح البطولة 

بأبهى صورة، كما هو الحال في استضافة دولة 

قطر لبطوالت وأحداث رياضية دولية كبرى 

خصوصا أن البطولة تقام برعاية سعادة الشيخ 

حمد بن سحيم آل ثاني رئيس مجلس إدارة 

نادي قطر، علما أنها األولى على مستوى األندية 

في غرب آسيا حيث من المقرر مشاركة 14 ناديا 

تمثل غرب القارة.

وقدم طارق المحمود مدير البطولة شكره وتقديره 

إلى االتحاد القطري أللعاب القوى على التعاون 

وتسهيل المهام الكفيلة بنجاح البطولة، وثمن دعم 

ورعاية إدارة النادي وتوجيهات الشيخ سحيم بن 

عبدالعزيز رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس 

النادي على تذليل كل الصعاب لتحقيق النجاح 

الذي يسعى له النادي باستضافة األخوة األشقاء 

من الدول العربية المشاركة.

وفي اإلطار ذاته أكد رؤساء اللجان على العمل 

بوتيرة متصاعدة إلنجاح هذا المحفل القاري 

لعروس األلعاب.

{ لقطة جماعية للجنة المنظمة 
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اليوم على ملعب الثمامة بحثا عن مواصلة المشوار اآلسيوي

قمة قطرية.. بنكهة آسيوية

عند  آسيوية  بنكهة  قطرية  مواجهة  في  والدحيل  الريان  يلتقي 

الساعة السادسة مساء اليوم ضمن منافسات الدور ثمن النهائي 

فيما  المونديالي،  الثمامة  على استاد  أبطال آسيا  دوري  لبطولة 

اليوم ذاته الشباب السعودي مع ناساف األوزبكي في  يلتقي في 

التاسعة مساء باستاد الجنوب.

الفيصلي  يلتقي  عندما  اإلثنين  غٍد  يوم  المباريات  وتستكمل 

مساء  السادسة  الساعة  اإليراني  خوزستان  فوالد  مع  السعودي 

واألخيرة  الرابعة  المواجهة  ستجمع  فيما  الثمامة،  استاد  على 

اإلماراتي  دبي  األهلي  شباب  مع  اللقب،  حامل  السعودي  الهالل 

الساعة التاسعة مساء على استاد الجنوب.

والريان،  الدحيل  بين  المواجهة  على  مسلطة  األنظار  وستكون 

المنافسة  مشوار  استكمال  في  لكليهما  كبيرة  طموحات  وسط 

القطرية  األندية  عنها  غابت  التي  النهائية  المباراة  إلى  وصوال 

أبطال  الثاني في دوري  2011 عندما حقق السد لقبه  العام  منذ 

آسيا.

يقدم  إذ  متباينة،  تبدو  بظروف  المنافسة  الفريقان  ويدخل 

حقق  حيث   ،QNB نجوم  دوري  في  طيبة  مستويات  الدحيل 

ستة انتصارات متتالية كان آخرها على المرخية بثالثة أهداف 

نقطة،   32 برصيد  الترتيب  جدول  صدارة  على  ليحافظ  لهدف، 

مبتعدا بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه العربي.

وسجل  الدوري  في  المأمولة  بالصورة  الريان  يظهر  لم  بالمقابل 

انطالقة محتشمة ساهمت في تواجده في مراكز متأخرة، بيد 

بتعاقدات  جيدة  تدعيمات  بعد  األخيرة  األمتار  في  استفاق  أنه 

وازنة، لتتحسن النتائج بعض الشيء، حيث حقق في الجولة 

األخيرة انتصارا عريضا على األهلي برباعية نظيفة، تقدم على 

إثره إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

األسبوع  خالل  الدوري  بطولة  في  الموسم  هذا  الفريقان  والتقى 

الثالث ونجح الدحيل في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ويدون الدحيل مشاركته الحادية عشرة في دوري أبطال آسيا، 

محافظا على تواجده في المنافسة في السنوت العشر األخيرة، 

النهائي الذي بلغه ثالث مرات  لكنه لم يقو على تجاوز الدور ربع 

من قبل أعوام 2013 و2015 و2018.. وحجز فريق المدرب هيرنان 

الرابعة  المجموعة  متصدرا   16 الـ  دور  في  مقعده  كريسبو 

برصيد 15 نقطة، من 5 انتصارات، وخسارة وحيدة، مسجال 17 

هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف.

بالمقابل يسجل الريان المشاركة السادسة تواليا في البطولة 

القديم  بالنظامين  تاريخه  في  عشرة  والخامسة  القارية 

النهائي  ثمن  الدور  فيها  يبلغ  التي  األولى  المرة  وهي  والجديد، 

برصيد  األولى  المجموعة  في  ثانيا  حل  بعدما  الجديد  بالنظام 

حقق  حيث  السعودي،  الهالل  خلف  األهداف  بفارق  نقطة،   13
حين  في  أهداف،   10 وسجل  وخسارة،  وتعادال  انتصارات   4

استقبلت شباكه 7 أهداف.

الثالث  المركز  تحقيق  هو  البطولة  في  للريان  إنجاز  أبرز  وكان 

بالنظام القديم في نسخة 1992 بعدما بلغ نصف النهائي وخسر 

في  اإلماراتي  الشباب  على  فاز  ثم  اإليراني،  طهران  استقالل  أمام 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الوقت  في  يعيشه  الذي  الفني  االستقرار  على  الدحيل  ويعول 

في  المشوار  بمواصلة  التاريخ  كتابة  الريان  يريد  فيما  الحالي، 

البطولة، وهو ما يمهد لمواجهة ساخنة جدا.

{ الدحيل في مواجهة الريان

الدحيل يتسلح بعامل 
االستقرار.. والرهيب يسعى 

لمواصلة كتابة التاريخ 

الشباب السعودي في 
اختبار صعب أمام ناساف 

باستاد الجنوب المونديالي 

كتب             محمد الجزار

كالعادة.. 
اآلسيوية في قطر

مالعب قطر المونديالية تعيد فتح أبوابها وتنتعش 

مجددًا وتستقبل األدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 

لغرب القارة حيث ستبدأ اليوم األحد  )19 فبراير( 

المنافسات اآلسيوية بنظام التجمع بعد أن اختار 

االتحاد اآلسيوي دولة قطر الحتضان هذه المنافسات 

حيث سبق أن أقيمت في قطر ونجحت ما جعل 

االتحاد اآلسيوي يرشح قطر إلقامة البطولة فيها 

مجددًا.

حيث ستتوجه األنظار مجددًا نحو دوحة الخير لتبدأ 

منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لفرق الغرب 

ويتواجد فيها من قطر الريان والدحيل ومن السعودية 

الهالل والشباب والفيصلي ومن اإلمارات شباب األهلي 

ومن إيران فوالذ، ومن أوزبكستان نسف قرشي.

مواجهات ممتعة سينتظرها عشاق كرة القدم 

اآلسيوية خصوصًا المواجهة القطرية في البطولة 

اآلسيوية والتي تجمع الدحيل بالريان والذي يقدم 

الرهيب مستويات ال ترضي طموح عشاقه باإلضافة 

إلى مواجهات الفرق السعودية، والتي هي مرشحة 

بالعادة لنيل اللقب خصوصًا الهالل.

بطولة ممتعة وستشد األنظار نحوها وسيكون 

بإمكان المشجع السعودي أو اإلماراتي مساندة فريقه 

من خالل الحضور بالمدرجات لقرب المسافة

حيث إن التجربة الناجحة في المونديال للمالعب 

والتنظيم ستكون دافعا للجمهور للحضور واالستمتاع 

بالمباريات من داخل المالعب المونديالية وزيارة قطر 

واألماكن الحديثة التي استقبلت جمهور المونديال 

مثل درب لوسيل وجزيرة المها وغيرها.

كما قلت سابقًا في أحد اللقاءات التلفزيونية إن 

االتحادات الرياضية بشكل عام أصبحت تثق بقطر 

وبمالعبها وقدرتها التنظيمية وسوف تنهال الطلبات 

مستقباًل على قطر من أجل استضافة العديد من 

البطوالت.

عيسى المسمار

األرجنتيني هيرنان كريسبو:

نحترم الريان.. والمهمة ليست سهلة
كريسبو  هيرنان  األرجنتيني  أكد 

ثقته  الدحيل  لفريق  الفني  المدير 

تحقيق  على  فريقه  بقدرة  الكبيرة 

النهائي  ربع  الدور  إلى  العبور  هدف 

مواجهة  خالل  االنتصار  وتحقيق 

ثمن  الدور  لحساب  الريان  أمام  الغد 

أبطال  دوري  منافسات  من  النهائي 

استاد  يستضيفها  والتي  آسيا 

الثمامة.

بالتواجد  فخورون  »نحن  وأضاف: 

دوري  من  المهمة  المرحلة  هذه  في 

بجميع  كبيرة  ثقتي  األبطال، 

لن  المهمة  أن  جيدا  وندرك  الالعبين 

سهلة«. تكون 

المباراة صعبة  أن تكون  »أتوقع  وقال: 

كذلك  وهم  الريان  فريق  ونعرف 

تسعد  ممتعة  مباراة  تقديم  وآمل 

الجماهير«.

الريان  فريق  نحترم  وأضاف:»نحن 

على  ونركز  بأنفسنا  نفكر  ولكن 

جميع  على  وكذلك  لدينا  القوة  نقاط 

مواصلة  وهدفنا  الجاهزين،  الالعبين 

المعتادة  الهجومية  بالقوة  اللعب 

منظومتنا  على  االعتماد  وكذلك 

الصعب  من  الحقيقة  وفي  الدفاعية، 

التشكيلة  في  العبا   11 اختيار 

على  الدحيل  لفريق  األساسية 

بمستوى  الالعبين  جميع  أن  اعتبار 

منذ  المشاركة  يستحق  والكل  واحد 

البداية«.
{ كريسبو

المعز علي: هدفنا التأهل للدور المقبل

فهد يونس: الروح القتالية سالحنا

لم يخف المعز علي مهاجم فريق الدحيل صعوبة 

المواجهة أمام فريق الريان الذي قدم مباريات مميزة 

في الدور األول.. وأضاف: »سنواجه منافسا قويا 

وتحضيراتنا سارت على أفضل ما يرام ونتطلع لتقديم 

مباريات قوية وتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، 

وجميع الالعبين على أهبة االستعداد لتحقيق المطلوب 

منهم والعبور للدور ربع النهائي«.. وأضاف: »النتائج التي 

نجحنا بتحقيقها في اآلونة األخيرة على مستوى الدوري 

وبطولة كأس قطر شكلت حافزا كبيرا لنا لتحقيق 

الوصول للدور المقبل وهي نتاج التفاهم والتجانس بين 

جميع مفاصل العمل داخل النادي وأملنا كبير ببلوغ 

الدور المقبل ومواصلة المسيرة اآلسيوية«.

أكد حارس الريان فهد يونس جاهزية فريقه لخوض 

المواجهة القوية أمام الدحيل، مشيرا إلى أن التحضيرات 

سارت بالشكل األمثل خصوصا بعد الدفعة المعنوية 

الكبيرة التي كسبها الفريق عقب الفوز بأربعة أهداف 

دون رد على األهلي في الجولة األخيرة من دوري نجوم 

QNB، رغم االختالف بين المنافسات القارية والمحلية.
وأضاف فهد: دوري أبطال آسيا كان هدفنا منذ بداية 

الموسم، نذكر دائما المستويات الرائعة التي قدمها 

الفريق في دور المجموعات في السعودية شهر إبريل 

الماضي .

»16« الطريق إلى دور الـ
دور  في  مشاركته  الدحيل  أنهى 

ترتيب  متصدرا  المجموعات 

 15 برصيد  الرابعة  المجموعة 

وخسارة  انتصارات،   5 من  نقطة، 

وتلقت  هدفا،   17 مسجال  وحيدة، 

بفارق  ليتقدم  أهداف،   9 شباكه 

السعودي  التعاون  عن  نقاط   8
في  اإليراني،  أصفهان  وسيباهان 

في  األوزبكي  باختاكور  جاء  حين 

المركز األخير برصيد 6 نقاط.

دور  مرحلة  عبور  في  الفريق  ونجح 

في  السابعة  للمرة  المجموعات 

تاريخ مشاركاته الـ 11 في البطولة، 

متصدرا مجموعته في خمس نسخ 

كانت األولى في موسم 2013.

نيكوالس كوردوفا:

يجب أن نكون حاضرين ذهنيا وبدنيا
أكد التشيلي نيكوالس كوردوفا مدرب الريان قدرة 

المؤتمر  في  وقال  الدحيل  تحدي  على  فريقه 

المثلى  بالطريقة  تحضرنا  الصحفي: 

اإلطالق  على  سهلة  تكون  لن  التي  للمواجهة 

أن  وندرك  جيدا،  نعرفه  قوي  منافس  أمام 

لنا،  كبير  تحد  بمثابة  ستكون  المباراة 

بالشكل  الظهور  على  بقدرتنا  نثق  لكننا 

الالئق، مع ضرورة التأكيد على عدم ارتكاب 

األخطاء التي قد تكلفنا غاليا.

إلى  للوصول  الريان  قاد  الذي  المدرب  وأضاف 

مشاركات  تاريخ  في  األولى  للمرة  الـ16  الدور 

مررنا  الجديد:  بنظامها  البطولة  في  الفريق 

تسر  ولم  الموسم،  مطلع  جدا  صعبة  بظروف 

النتائج وفق ما خططنا بسبب الغيابات الكثيرة 

الالعبين  مستوى  على  والنقص  صفوفنا  في 

المحترفين، لكن يمكن القول إن الفريق بات 

مختلفا تماما في اآلونة األخيرة.

مستوى  نقدم  ألن  نسعى  المدرب:  وختم 

الئقا وأن نقاتل من أجل الدفاع عن حظوظنا 

فريق  أمام  النهائي  ربع  الدور  إلى  العبور  في 

وبالتالي  فترة،  منذ  الصفوف  مكتمل  قوي 

لتلك  وفنيا  ذهنيا  حاضرين  نكون  أن  وجب 

بالخصوصية  تحظى  التي  القوية  المواجهة 

بطبيعة الحال. { كوردوفا 



متابعات  السنة )28( - األحد  28 من رجب  1444هـ الموافق 19 فبراير 2023م العدد )10030(14

صاحب السمو يتوج الفائزين بسيف وجوائز سموه

ختام مثالي ألغلى مهرجانات الفروسية

صاحب  حضرة  تفضل  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

برعايته  فشمل  المفدى،  البالد  أمير 

سموه  سيف  مهرجان  ختام  الكريمة 

نادي  مضمار  على  المقام  للفروسية 

عصر  بالريان،  والفروسية  السباق 

أمس.

بن  عبدالله  الشيخ  سمو  الختام  حضر 

خليفة آل ثاني وسمو الشيخ محمد بن 

جاسم  الشيخ  وسعادة  ثاني  آل  خليفة 

بن خليفة آل ثاني.

السعادة  أصحاب  من  عدد  حضره  كما 

وجمهور  الخيل  ومالك  والوزراء  الشيوخ 

من محبي رياضة الفروسية.

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  وتوج 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

المفدى، الفائزين بسيف وجوائز سباق 

سموه، فقد سلم سموه السيف الذهبي 

للسيد علي بن يوسف الرميحي، ممثال 

»عابس«  الجواد  لفوز  ريسنغ  لوذنان 

للخيل  المخصص  الثامن  بالشوط 

لمسافة  األولى(  )الفئة  األصيلة  العربية 

2400 متر.
مايك  للسيد  الكأس  سموه،  وسّلم 

الجواد  فوز  بعد  تشنغ  شون  تشيونغ 

السابع  الشوط  بلقب  إمبرور«  »راشن 

األولى(  )الفئة  األصيلة  المهجنة  للخيل 

لمسافة 2400 متر.

السيف  المفدى،  األمير  سمو  سلم  كما 

الفضي للسيد عبدالرحمن فهد العطية 

لفوز المهر »سكا دوليغل« بلقب الشوط 

العربية  للخيل  المخصص  السادس 

لمسافة  فقط(  سنوات   4 )عمر  األصيلة 

خليفة  للسيد  و»الشلفة«  متر،   1850
شعيل الكواري لفوز الجواد »كنغ باشا« 

الخامس  الشوط  في  األول  بالمركز 

األصيلة  المهجنة  للخيل  المخصص 

تكافؤ )الدرجة 2( لمسافة 2000 متر.

بالمراكز  الفائزين  جوائز  سموه  وسّلم 

»السابق«  سباق  في  األولى  األربعة 

الهاجري،  كمعان  محمد  وهم:  التراثي 

فهد  ومحمد  العتيبي،  فرج  وصالح 

الهاجري، ورجا سعد الهاجري.

األولى  بالمراكز  الفائزين  سموه  وتوج 

سيف  على  التحمل  قوة  سباق  في 

الفائز  الشامسي  سعيد  وهم:  سموه 

الفائز  المهيري  وسعيد  األول،  بالمركز 

بالمركز الثاني، ومحمد المطيري الفائز 

جوائز  سموه  وسلم  الثالث.  بالمركز 

الجائزة  في  األولى  بالمراكز  الفائزين 

الكبرى لقفز الحواجز، وهم: غانم ناصر 

القاضي الفائز بالمركز األول وفالح سويد 

العجمي الفائز بالمركز الثاني، وباسم 

حسن محمد الفائز بالمركز الثالث.

الشركات  بتكريم  سموه  تفضل  كما 

األمير  سمو  وكان  للمهرجان  الراعية 

األشواط  من  جانًبا  شهد  قد  المفدى 

المهجنة  الخيل  لمسابقة  الختامية 

للبطولة  الختامي  والشوط  األصيلة، 

المضمار  على  ''السابق''  التراثية 

الرملي، باإلضافة إلى الشوط الرئيسي 

للخيل  لسموه  الذهبي  السيف  على 

العربية األصيلة.

»عابس« يفوز بالسيف الذهبي.. 

و»سكا دوليغل« يحصد »الفضي«

»راشن إمبرور« يخطف الشوط 

السابع.. و»الشلفة« لـ»كنغ باشا«

غانم الفاضي يقتنص الجائزة الكبرى.. 

وتكريم أبطال »السابق« وقوة التحمل

محمد عبدالكريم العمادي:

مصافحة سمو األمير أغلى جائزة
أشاد محمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي 

التي  الرائعة  للمشاريع باألجواء  العمادي  لمجموعة 

سيطرت على مهرجان سيف سمو األمير للفروسية.

أمس  حدث  كما  لنا  األسمى  الشرف  العمادي:  وقال 

أمير  السمو  صاحب  حضرة  سيدى  مصافحة  هو 

جميع  ينتظرها  جائزة  أغلى  وتلك  المفدى،  البالد 

المتواجدين. وأضاف: وجودنا في دعم سباق سيف 

سمو األمير، ُيعتبر مكسًبا لنا حيث نهدف إلى تحقيق 

المزيد من الخدمة المجتمعية مهما كانت الظروف 

االقتصادية. وتابع: شرف كبير بالنسبة لنا أن نكون 

من جديد شركاء في هذا السباق مما يجعلنا ال نضع 

أي حسابات اقتصادية من مردود الرعاية، خاصة أن 

من  تأتي  والفروسية  السباق  نادي  ألنشطة  رعايتنا 

واجبنا الوطني تجاه دعم الرياضة، وأهمية إنجازات 

دائما  المعروف  السباق  ونادي  القطرية  الفروسية 

السباقات  من  للعديد  الجيد  وتنظيمه  بإنجازاته 

والفعاليات محليا وخارجيا.

وأعرب عن اعتزازه بالتعاون بين الحزم ونادي السباق 

والفروسية، مؤكدًا أنه تعاون مثمر على مدار السنوات 

وقال:  والخارجية،  الداخلية  السباقات  في  الماضية 

رعاية الحزم 5 سنوات قادمة فخر لنا.

أنشطة  رعاية  في  المشاركة  أن  العمادى  وأضاف 

لسمو  شكر  رسالة  هي  والفروسية  السباق  نادى 

األمير لإلنجازات الرياضية في دولة قطر، وهي ليست 

أول  نكون  أن  إلى  دائمًا  ونسعى  الحزم،  على  جديدة 

من  وذلك  النادي،  سباقات  مختلف  في  المساهمين 

يجب  التي  بالمسؤولية  الوطني  اإلحساس  منطلق 

علينا القيام بها، وسبق للحزم رعاية أكثر من سباق 

لنادي السباق والفروسية في السنوات السابقة سواء 

في الداخل أو الخارج، والجديد في االتفاقية المعلنة 

السيف  شوط  رعاية  مواصلة  بخالف  النادي  مع 

على  الكبير  الشوط  رعاية  هو  األمير  لسمو  الذهبى 

في  األصيلة  العربية  للخيل  العالمي  قطر  كأس 

مليون   17.5 بإجمالي  قادمة  سنوات   5 لمدة  باريس 

حجم  من  ويزيد  كثيرا  به  نعتز  أمر  وهذا  ريال، 

ينظمها  التي  السباقات  وحجم  النادي  مع  التعاون 

سنويأ سواء على مضمار الريان أو في أكبر مضامير 

عليه  تقام  الذي  لونشو  باريس  مضمار  مثل  العالم 

أشواط سباق جائزة قطر قوس النصر.
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عيسى بن محمد المهندي رئيس نادي الفروسية:

تشريف سمو األمير دفعة كبيرة للعمل

صحفي  تصريح  في  المهندي،  واعتبر 

تشريف  أن  المهرجان،  انتهاء  عقب  له 

سموه وتتويجه للفائزين أمس بمثابة 

وسام كبير على صدور الجميع ودفعة 

كبيرة للعمل ومواصلة الجهد من أجل 

تحقيق األفضل في المستقبل، معربا 

به  خرج  الذي  بالشكل  سعادته  عن 

المهرجان من حيث مستوى الحضور، 

الجياد  ومستوى  السباقات  وقوة 

سعداء  الجميع  جعل  مما  المشاركة 

بنجاح المهرجان.

نادي  إدارة  مجلس  رئيس  ولفت 

االستفادة  إلى  والفروسية،  السباق 

الكبيرة من العمل التكاملي بين النادي 

األمر  نهاية  في  يصب  والذي  واالتحاد، 

مقدما  القطرية،  الفروسية  لصالح 

شكره للشركات الراعية التي ساهمت 

رائعة  بصورة  المهرجان  إنجاح  في 

وجميلة.

النجاح  بهذا  المهرجان  خروج  أن  وأكد 

للفروسية  كبيرة  إضافة  يمثل  الكبير 

اآلن  قطر  سمعة  أن  معتبرا  القطرية، 

النادي  على  تحتم  المجال  هذا  في 

مستويات  ذات  قوية  سباقات  تنظيم 

عالية.

نادي  إدارة  مجلس  رئيس  وأضاف 

مهرجان  أن  والفروسية  السباق 

األكبر  المفدى،  األمير  سمو  سيف 

الخيل  سباقات  روزنامة  في  واألهم 

التي ينظمها النادي، ونسخة العام 

اكتسبت  المهرجان  من  الحالي 

أهمية كبيرة على مستوى سباقات 

يشهد  حيث  المنطقة،  في  الخيل 

من  مشاركة   27 الـ  يقارب  ما 

لها  واسطبالت  لمرابط  الخارج، 

أكبر  على  السباقات  في  تاريخ 

زيادة  بجانب  العالمية،  المضامير 

قيمة الجوائز المالية.

السباق  في  المالية  الجوائز  إن  وقال 

النادي،  تاريخ  تعتبر غير مسبوقة في 

ووصلت إلى )10( ماليين دوالر، بضعف 

ساهم  ما  وهو  قبل،  من  عليه  كانت  ما 

من  المشاركة  على  اإلقبال  زيادة  في 

بالمكسب  ذلك  واصفا  قطر،  خارج 

الكبير للفروسية القطرية.

المشاركة  الخيل  أن  المهندي  وأضاف 

من الخارج مصنفة »جروب 1«، من دول 

وأيرلندا  وبريطانيا  فرنسا  مثل  عدة 

واإلمارات وهونج كونج، وستكون هناك 

أحد  »جودلفين«  مربط  من  مشاركة 

أهم مرابط السباقات في العالم.

أعرب سعادة عيسى بن محمد المهندي رئيس مجلس 
إدارة نادي السباق والفروسية، عن سعادته للنجاح 
الكبير الذي حققه مهرجان سيف حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 
لسباقات الخيل، الذي نظمه النادي وسط مشاركة 

كبيرة من المالك من داخل وخارج الدولة.

الشيخ محمد بن نواف رئيس نادي القدرة والتحمل:

دعم قيادتنا الرشيدة 
يحفزنا لألفضل

بن  محمد  الشيخ  سعادة  وجه 

نادي  إدارة  مجلس  رئيس  نواف 

الشكر  القطري  والتحمل  القدرة 

لقيادتنا الرشيدة على دعمها الكبير 

والفروسية  عامة  بصفة  للرياضة 

تطور  أن  مؤكدًا  خاصة،  بصفة 

دعم  بفضل  القطرية  الفروسية 

القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير.

في  نواف  بن  محمد  الشيخ  وقال 

مهرجان  ختام  عقب  تصريحاته 

حضرة  تتويج  األمير:  سمو  سيف 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

يعد  أمس  التحمل  قوة  لفرسان 

كبيرا  ودافعا  صدورنا  على  وسامًا 

القدرة  نادي  وإلدارة  للفرسان 

والتحمل.

إلى  نواف  بن  محمد  الشيخ  وأشار 

أن النادي منذ تأسيسه يعمل على 

مشيرًا  السباقات،  وتنظيم  تطوير 

إلى أن سباق سيف سمو األمير في 

في  مختلفًا  كان  الحالي  الموسم 

ظل تواجد فرسان من خارج الدولة.

إدارة  مجلس  رئيس  وأوضح 

القرية  أن  والتحمل  القدرة  نادي 

بشكل  ظهرت  بسيلين  الماراثونية 

نطمح  وقال:  الموسم،  هذا  أفضل 

أن  إلى  ونسعى  أكثر،  لتطويرها 

في  أفضل  المقبل  الموسم  يكون 

كل شيء، خاصة أننا نسعى دائمًا 

للتطوير والوصول لألفضل.

ووجه الشيخ محمد بن نواف الشكر 

ما  دائمًا  التي  الوطنية  للشركات 

وتلعب  البطوالت  كل  في  تتواجد 

دورها بشكل رائع.

بين  المميز  بالتعاون  أشاد  كما 

واتحاد  والتحمل  القدرة  نادي 

الفروسية ونادي الفروسية والشقب 

مؤكدًا  البطوالت،  كافة  تنظيم  في 

واحد  هدف  لديه  الجميع  أن 

الفروسية  رفعة  في  يتمثل  فقط 

القطرية.

بدر الدرويش:

السباق قوي 
في كل أشواطه

القائم  الدرويش  محمد  بدر  أكد 

التنفيذي  المدير  أعمال  بمهام 

لنادي الفروسية أن سباق مهرجان 

جاء  المفدى  األمير  سمو  سيف 

أن  خاصة  أشواطه  كل  في  قويًا 

جيدًا،  المهرجان  لهذا  أعد  النادي 

المالية  الجوائز  زيادة  إلى  الفتا 

قيمتها  لتصل  له  المخصصة 

ماليين   10 قرابة  إلى  اإلجمالية 

دوالر.

شهد  المهرجان  أن  وكشف 

قطر،  خارج  من  كبيرة  مشاركة 

البرامج  من  عدد  بإعداد  منوها 

والفعاليات المصاحبة له.

خليفة 
الفوز حصاد للموسم الماضيالكواري:

أعرب خليفة بن شعيل الكواري مالك الجواد »كنج 

المتوج بشوط شلفة حضرة صاحب السمو  باشا« 

عن  األصيلة  المهجنة  للخيل  المفدى  البالد  أمير 

الناموس إلى حضرة  سعادته بالفوز، وقال: »أهدي 

سعادة  وإلى  المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 

الشيخ  وسعادة  ثاني،  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

مشعل بن حمد آل ثاني حيث قدموا الدعم الكبير 

مكنها  مما  قطر،  في  السباقات  مستوى  ورفعوا  لنا 

إلى  أهديه  كما  العالمية،  الجياد  أقوى  منافسة  من 

والدي شعيل بن خليفة الكواري«.

في  صعبة  بدايته  كانت  الجواد  إن  الكواري  وقال 

الفوز،  في  األمل  فقدت  حيث  متأخرا  وظهر  الشوط 

ذكيا  قرارا  اتخذ  برزالونا  ميكاييل  الخيال  ولكن 

الجهد  لثمار  حصادا  يأتي  الذي  الفوز  من  وتمكنا 

الكبير طوال الموسم الماضي.
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في حضور حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى

البولندية »شفيونتيك« تحتفظ بالصقر الذهبي

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  شهد   

ختام  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

بطولة قطر توتال انرجيز المفتوحة للتنس 

الحادية  نسختها  في   2023 للسيدات 

والعشرين والتي أقيمت على مالعب مجمع 

خليفة الدولي للتنس واالسكواش.

النهائية  المباراة  المفدى  األمير  سمو  وتابع 

الالعبتين  بين  أقيمت  التي  للبطولة 

المصنفة  شيفيونتيك  ايجا  البولندية 

بيجوال  جيسيكا  واألميركية  عالميا  األولى 

بفوز  وانتهت  عالميا  الرابعة  المصنفة 

الالعبة البولندية بمجموعتين دون رد بواقع 

6 ـ 3 و6 ـ صفر.
حضر ختام البطولة سعادة الشيخ جوعان 

األولمبية  اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن 

القطرية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ 

والوزراء وكبار المسؤولين وضيوف البطولة 

وجمهور من محبي رياضة التنس.

أجواء  في  أمس  الستار  أسدل  قد  وكان 

رائعة للغاية، على نهائي النسخة الحادية 

والعشرين من منافسات بطولة قطر توتال 

انرجيز المفتوحة للتنس للسيدات، حيث 

تمكنت النجمة البولندية ايجا شيفيونتيك 

بلقبها  االحتفاظ  من  عالميا  األولى  المصنفة 

للعام الثاني على التوالي.

معانقة  في  البولندية  البطلة  ونجحت 

الالعبة  على  فوزها  بعد  الذهبي  الصقر 

المصنفة  بيجوال  جيسيكا  األميركية 

الرابعة عالميا بمجموعتين دون رد.

الخليفي  غانم  ناصر  السيد  سعادة  وقام 

القطري للتنس واالسكواش  االتحاد  رئيس 

سعد  السيد  يرافقه  الطائرة  والريشة 

البطلة  بتتويج  البطولة  مدير  المهندي 

نظيرتها  وتتويج  البطولة  بكأس  البولندية 

األميركية بكأس المركز الثاني.

كتب      عادل النجار وقنا

{ البولندية إيجا

} تصوير- محمود حفناوي

شيفيونتيك تنضم لألساطير

تــاريــخ ذهــبـــي

انرجيز  توتال  قطر  بطولة  شهدت 

للتنس للسيدات على مدار تاريخها 

نسخة،   21 مدار  على  أبطال  تتويج 

االولي  النسخة  أقيمت  حيث 

الالعبة  باللقب  وفازت   2001 عام 

هينجيز  مارتينا  السويسرية 

الثانية  البطولة  وفي  باللقب، 

النجمة  اللقب  حققت   2002 عام 

اللقب،  سيليش  مونيكا  األميركية 

 2003 عام  الثالثة  النسخة  وفي 

ميسكينا  اناستازيا  الالعبة  حققت 

عام  الرابعة  النسخة  وفي  اللقب، 

اناستازيا  الالعبة  حققت   2004
 2005 عام  وفي  اللقب،  ميسكينا 

حققت الروسية ماريا شارابوفا اللقب 

وفي نسخة عام 2006 واصلت الالعبة 

لتحقق  الروسي  التفوق  بتروفا  ناديا 

عام  السابعة  النسخة  وفي  اللقب، 

جوستين  البلجيكية  حققت   2007
الثامنة  النسخة  وفي  اللقب  هينان 

الروسية  الالعبة  حققت   2008 عام 

الثاني  لقبها  شارابوفا  ماريا 

إلى  تعود  أن  قبل   2008 عام  وتوقفت 

وتفوز   2011 عام  الدولية  الروزنامة 

وفي  زفوناريفا  فييرا  الروسية  بلقبها 

ثم   2012 عام  العاشرة  النسخة 

وفي  آخر،  بعد  عاما  بعدها  تواصلت 

البطولة  من  العشرين  النسخة 

إيجا  البولندية  نجحت   2022 عام 

ثم  اللقب،  تحقيق  في  شيفيونتيك 

باللقب  باالحتفاظ  إنجازها  كررت 

أسدل  التي   2023 نسخة  في 

الالعبة  لتنضم  أمس،  عليها  الستار 

الالتي  الالعبات  إلى  البولندية 

وهم:  البطولة  في  لقبين  حققن 

الروسيتان اناستازيا ميسكينا 2003 

و2008   2005 شارابوفا  وماريا  و2004 

والبيالروسية فيكتوريا ازارينكا 2012 

كفيتوفا  بترا  والتشيكية  و2013 

2018 و2021.

{ فرحة كبيرة للنجمة البولندية

أعربت عن حزنها الكبير للخسارة

بيجوال.. لقب الزوجي يكفي

جيسكا  األميركية  النجمة  اكتفت 

بقطر  الثانية  المصنفة  بيجوال 

في  الزوجي  بلقب  انرجيز،  توتال 

أن  بعد  البطولة  من  النسخة  هذه 

البولندية  أمام  الفردي  لقب  خسرت 

إيجا المصنفة األولى وحاملة اللقب، 

وقد ظهرت معاناة بيجوال في المباراة 

النهائية بعد الضغط والتعب البدني 

كبيرا  عددا  لخوضها  نظرًا  الواضح 

الزوجي  مستوى  على  المباريات  من 

وبدا  الماضية،  األيام  خالل  والفردي 

الثانية  المجموعة  في  واضحا  ذلك 

خسرته  والذي  أمس  الفردي  بنهائي 

بستة أشواط نظيفة.

األميركية قد وصلت  الالعبة  وكانت 

رفقة  به  وتوجت  الزوجي  لنهائي 

ووصلت  جوف،  كوكو  مواطنتها 

في  خسرت  لكنها  الفردي  نهائي 

رغم  لها  مميزة  تعتبر  نسخة 

إنجازا  حققت  لكنها  أمس  خسارتها 

نفس  في  لنهائيين  بوصولها 

النسخة.

أمس  النهائي  خسارتها  بعد  وقالت 

للغاية  قوية  العبة  واجهت  »لقد 

العالم  على  األولى  المصنفة  هي 

على  بالبطولة  افوز  أن  تمنيت  وقد 

مستوى الفردي بعد الفوز بالزوجي، 

لكنها  التوفيق  يحالفني  لم  لكن 

مميزة  بطولة  كانت  عامة  بصورة 

وأشكر كل القائمين عليها«.

{ بيجوال خالل النهائي

ايجا شيفيونتيك:

سعادتي ال توصف باإلنجاز
حالة من السعادة سيطرت على البولندية ايجا 

توتال  قطر  ببطولة  فوزها  بعد  شيفيونتيك 

على  الثانية  للمرة  للسيدات  للتنس  المفتوحة 

كبيرة  بسعادة  تحدثت  وقد  أمس،  التوالي 

الثانية  للمرة  بالبطولة  الفوز  الرائع  »من  وقالت 

هنا  بالتتويج  للغاية  فخورة  فأنا  التوالي،  على 

النهائية  المباراة  إن  وقالت  قطر«.  في  جديد  من 

لم تكن سهلة رغم حسمها للقب بجدارة، حيث 

قالت »لقد حرصت على التركيز بصورة كبيرة 

ما  وهو  المباراة  لنهاية  بيجوال  األميركية  أمام 

ساعدني على الفوز«.

تميز وإبداع في النهائي

حـفـل خــتــام رائــــع
تميز كبير كان حاضرًا في نهائي بطولة قطر توتال 

النهائية  المباراة  شهدت  حيث  للسيدات،  انرجيز 

أمس حضورًا جماهيريًا مميزًا، استمتع باالحتفال 

كما  النهائية،  المباراة  بداية  قبل  أقيم  الذي  الرائع 

وفرتها  التي  الرائعة  باألجواء  الجمهور  استمتع 

الجماهيري  للحضور  وكان  المنظمة،  اللجنة 

الرائع في المباراة النهائية أمس دور واضح في تميز 

جمهور  لعب  وقد  صورة،  بأبهى  وخروجه  النهائي 

ومنافستها  شفيونتيك  إيجا  البولندية  من  كل 

في  الجمهور  تألق  في  مميزا  دورا  بيجوال  األميركية 

مدرجات الملعب الرئيسي بمجمع خليفة الدولي، 

وخير  للغاية  ومميزا  رائعا  الختامي  المشهد  وكان 

تتويج لنجاح البطولة.

{ من حفل الختام

نجاح كبير للنجمة البولندية

لقبان في ثالث مشاركات
إيجا شفيونتيك  البولندية  الالعبة  حققت 

توتال  قطر  بطولة  في  مسبوق  غير  إنجازا 

بولندية  أول  باعتبارها  للتنس  إنرجيز 

ثم  الذهبي  الصقر  وتعانق  اللقب  تحصد 

على  الثانية  للمرة  اللقب  بذلك  تحتفظ 

للمرة  أمس  بالبطولة  فازت  حيث  التوالي، 

نسخة  وقدمت  مسيرتها،  في  الثانية 

الدوحة  في  اللقب  بحصد  توجتها  مذهلة 

الثالثة  مشاركتها  في  الثانية  للمرة 

في  أخفقت  قد  كانت  حيث  بالبطولة، 

مشاركتها األولى في البطولة خالل نسخة 

الثاني  الدور  في  خسرت  بعدما   ،2020 عام 

أمام نظيرتها الروسية سفتالنا كوزنتسوفا 

بمجموعتين مقابل ال شيء بواقع نتائج )2 

- 6 و2 - 6(، لكن نجحت في تعويض ذلك 

خالل النسخة الثانية العام الماضي.



17متابعات  السنة )28( - األحد  28 من رجب  1444هـ الموافق 19 فبراير 2023م العدد )10030(

ناصر بن غانم الخليفي:

تشريف سمو األمير وسام على صدورنا

القطري  االتحاد  رئيس  الخليفي  غانم  ناصر  السيد  أعرب 

سعادته  عن  الطائرة  والريشة  واالسكواش  للتنس 

إنرجيز  توتال  قطر  بطولة  حققته  الذي  المبهر  بالنجاح 

والتي   21 الـ نسختها  في  للسيدات  للتنس  المفتوحة 

الدولي  الستار مساء أمس على مجمع خليفة  أسدل عليها 

الطائرة. والريشة  واالسكواش  للتنس 

وأكد الخليفي في تصريح له أن »تشريف حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

الكبيرة  للمجهودات  تتويجا  جاء  البطولة  نهائي  وحضوره 

نعتبره  الذي  األمر  البطولة  في  العاملة  اللجان  بذلتها  التي 

وساما على صدور الجميع في االتحاد«.

وتميزها  تفوقها  تواصل  إنرجيز  توتال  قطر  بطولة  إن  وقال 

تقدم  حيث  المحترفات  الالعبات  رابطة  بطوالت  بين 

أن  شأنه  من  ما  كل  األوليات  المصنفات  للمشاركات 

رياضة  في  مستويات  أفضل  تقديم  على  يساعدهن 

البطولة. أيام  النسائي خالل  التنس 

مع  النجاح  سيواصل  القطري  االتحــــــاد  أن  وأوضح 

المفتوحة  موبيل  إكســــــون  قطر  بطولة  استضافة 

التأهيلية  أدوارها  منافسات  بــــدأت  والتي  للرجــــــال 

يستضيف  ثم  الجاري  فبراير   25 يوم  حتى  وتستمر 

االتحاد أيضا بطـولة )أريُد قطر للبادل الكبرى( بعد االنتهاء 

مباشرة من بطولة اكسون موبيل.

راحة  بدون  تواليا  كبرى  بطوالت  ثالث  استضافة  ان  واكد 

واالسكواش  للتنس  الدولي  خليفة  مجمع  مالعب  وعلى 

تم  والتي  االتحاد  في  القطرية  الكوادر  على  بغريب  ليس 

تواصل  والتي  المتراكمة  بالخبرات  بعيد  زمن  منذ  صقلها 

بطوالت  اكبر  عن  يقل  ال  مستوى  أفضل  وتقديم  العمل 

العالم. والبادل في  التنس 

البطوالت  في  العاملة  اللجان  إلى  الشكر  الخليفي  وقدم 

عليه  اعتاد  الذي  النجاح  تقديم  مواصلة  إلى  داعيا  الثالث 

والكبير  العالي  المستوى  على  والحفاظ  قطر  في  العالم 

والبادل. خالل بطولتي اكسون موبيل 

المصنفة  شيفيونتيك  ايجا  البولندية  الالعبة  وكانت 

جدارتها  خالله  من  أكدت  مميزا  مسـتوى  قدمت  قد  األولى 

انرجيز  توتال  قطر  بطــــــــولة  في  بلقـــــبها  االحتفاظ  في 

األميركية  على  بفوزها  للسيدات  للتنس  المفتوحة 

المباراة  في  صفر  ـ  و6   3 6ـ  بواقع  بيـــــــجوال  جيسيكا 

النهائية.

المصنفة  بتتويج  الخليفي  غانم  بن  ناصر  سعادة  وقام 

تميز  عززت  للغاية  رائعة  أجواء  في  العالم  على  األولى 

وإخراجها  العالمية  الرياضية  لألحداث  القطري  التنظيم 

في أبهى صورة.

بيجوال  جيسيكا  األميركية  الالعبة  أن  بالذكر  الجدير 

ذهبية  حققت  قد  كانت  أمس  الفردي  وصافة  حققت  التي 

الزوجي بجانب مواطنتها كوكو جوف.

{  سعادة ناصر الخليفي خالل حفل الختام {  من حفل ختام البطولة

سـعــداء بالنجـــاح الكبـيـــر لقطـــر توتــــال إنرجيـــز للتنــــس.. ونبــــارك للبولنــدية إيجا اللقب 
عادل النجار وقنا كتب

قـطــر بيتــي وأشكــر اتحــاد التنس
فيرداسكو  فرناندو  اإلسباني  أكد 

منافسات  لخوض  الكاملة  جاهزيته 

موبيل  إكسون  قطر  بطولة 

مراسم  خالل  قال  حيث  المفتوحة، 

قرعة الدور الرئيسي أمس »المنافسة 

النسخة  هذه  خالل  صعبة  ستكون 

التي تشهد تواجد العديد من النجوم 

على  األوائل  والمصنفين  المميزين 

أن  إلى  مشيرًا  العالم«،  مستوى 

البطوالت  من  واحدة  تعد  البطولة 

السنوية المفضلة التي يحرص دائما 

على المشاركة فيها.

الجزيل  بالشكر  أتوجه  أن  »أود  وقال 

برئاسة  للتنس  القطري  االتحاد  إلى 

أقدم  وكذلك  الخليفي،  ناصر  السيد 

الشكر إلى طارق زينل وكريم العلمي 

على منحي بطاقة الدعوة لكي أتواجد 

أظهر  أن  وأتمنى  النسخة  هذه  في 

بالصورة التي أتطلع إليها«.

مؤكدا أنه يقيم في الدوحة منذ سبع 

مشيدا  بيته،  ويعتبرها  سنوات 

واألمان  واألمن  قطر  في  اإلقامة  بحسن 

والمناسبة  بالرائعة  ويصفها  بها 

ويستمتع  العائلية  للحياة  للغاية 

بالعيش فيها. {  فرناندو فيرداسكو مع نجوم اكسون موبيل

تجنيب المصنفين األربعة األوائل الدور األولفرناندو فيرداسكو:

سحب قرعة قطر أكسون موبيل
الرئيسي  الدور  قرعة  أمس  سحبت 

موبيل  إكسون  قطر  لبطولة 

بالمركز  للرجال،  للتنس  المفتوحة 

خليفة  مجمع  في  الرئيسي  اإلعالمي 

والريشة  واالسكواش  للتنس  الدولي 

أمين  زينل  طارق  بحضور  الطائرة 

بطولة  ومدير  لالتحاد  العام  السر 

 ،2023 للبادل  الُكبرى  قطر   Ooredoo
قطر  بطولة  مدير  المهندي  وسعد 

للتنس  المفتوحة  إنرجيز  توتال 

عضو  العلمي  وكريم  للسيدات، 

المانع  وصالح  المنظمة،  اللجنة 

الحكومية  والشؤون  الرئيس  نائب 

موبيل،  إكسون  بشركة  والعامة 

كما حضر أربعة العبين للقرعة وهم: 

لورينزو سونيجو، وهاليس كونتين، 

وفرناندو فرداسكو، وأندريه روبليف.

األربعة  المصنفين  القرعة  وجنبت 

الدور  من  المنافسات  ليبدأوا  األوائل 

واأللماني  أندريه  الروسي  وهم:  الـ16 

والكندي فيليكس  أليكسندر زفيريف 

دانيل  ووالروسي  الياسيم  أوجيه- 

خالل  البطولة  وتقام  ميدفيديف. 

فبراير   25 حتى   20 من  الممتد  الفترة 

الدولي  خليفة  مجمع  على  الجاري 

تنطلق  أن  المقرر  ومن  للتنس، 

بمواجهة  الـ32  الدور  مباريات  مباريات 

المنصف  الهولندي تالون جريكسبور 

كوينتن  الفرنسي  مع  عالميا  الـ61 

هاليس المصنف الــ61 عالميا.

{  سحب قرعة قطر اكسون موبيل

سعد المهندي:

قدمنا صورة مشرفة للتنظيم القطري

بطولة  مدير  المهندي  سعد  أكد 

أن  للتنس  انرجيز  توتال  قطر 

رائع  بشكل  خرج  البطولة  ختام 

مشرفة  صورة  وقدم  للجميع  ومبهر 

للبطلة  التهنئة  مقدمًا  لقطر، 

على  شفيونتيك  إيجا  البولندية 

على  الثاني  للعام  باللقب  فوزها 

استحقت  أنها  مؤكدًا  التوالي، 

الذي  الرائع  المستوى  بعد  اللقب 

وتفوقها  النسخة  هذه  خالل  أظهرته 

وبرهنت  أوليات  مصنفات  على 

اللقب  معانقة  على  قادرة  أنها  على 

ذلك  وضح  وقد  التاريخ،  وكتابة 

الرائع.  وأدائها  الذهنية  قوتها  من 

بالنجاح  كبيرة  »سعادتنا  وقال 

على  البطولة  خالل  تحقق  الذي 

كان  فقد  التنظيمي،  المستوى 

البطولة  تخرج  أن  األساسي  هدفنا 

بالتنظيم  تليق  مشرفة  بصورة 

العالمية  لألحداث  الرائع  القطري 

لما  بالسعادة  ونشعر  المختلفة، 

التنظيمي  المستوى  على  تحقق 

مختلف  وفي  الفني  وكذلك 

الشركاء  كل  ونشكر  النواحي، 

البطولة  إخراج  في  تعاونوا  الذين 

الناجحة«. بتلك الصورة 

{  سعد المهندي يتوسط البطلة والوصيفة

شيفيونتيك استحقت التتويج.. طارق زينل:

ســـعـــــداء بالنجــــاح الكــبـيــــر
هنأ طارق زينل أمين السر العام التحاد التنس واالسكواش 

والريشة الطائرة والمنسق العام لبطولة قطر توتال 

انرجيز للتنس للسيدات العبة التنس البولندية إيجا 

شيفيونتيك بعد فوزها بلقب البطولة للمرة الثانية على 

التوالي، مؤكدًا أنها قدمت نسخة مميزة، أظهرت من خاللها 

تمسكها بالوصول لمنصة التتويج ومعانقة اللقب من جديد 

وقد استحقت ذلك. كما هنأ الوصيفة، األميركية جيسكا 

بيجوال صاحبة المركز الثاني التي قدمت نسخة مميزة 

كذلك، فقد حصدت ذهبية الزوجي وفضية الفردي وهو 

إنجاز مشرف تستحق عليه اإلشادة والتهنئة.

وقال زينل إن المباراة النهائية خرجت بصورة رائعة، 

وتوجت نجاح البطولة على مختلف المستويات، ليس 

فقط المستوى التنظيمي الذي القى استحسان الجميع، 

لكن أيضا البطولة تميزت على المستوى الفني وكانت 

هناك متعة حقيقية في مشاهدة هذا المستوى الرائع خالل 

البطولة، وأشار إلى أن بطولة قطر توتال انرجيز للسيدات 

شهدت مستوى فنيا رائعا نال استحسان الجماهير التي 

حرصت على الحضور بكثافة، وكان مشهد المدرجات في 

الملعب الرئيسي بمجمع خليفة الدولي أمس في النهائي 

مميزا للغاية وعزز من نجاح البطولة مشيدا بكل الجهود 

المبذولة إلخراج البطولة بهذه الصورة الرائعة، متمنيًا أن 

يتواصل النجاح خالل بطولة قطر اكسون موبيل للرجال 

التي ستتم استضافتها بشكل مباشر بعد إسدال الستار 

على منافسات السيدات أمس.
{  طارق زينل إلى جانب البطلة إيجا
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عوض الكباشي كتب عبدالله بن طوار الكواري:

راٍض عن النتائج
أعرب عبد الله بن أحمد بن طوار 

الكواري عن سعادته البالغة 

بالفوز ببيرق األصايل بمهرجان 

قطر لإلبل »جزيالت العطا«، 

قائال: المنافسة في المهرجان 

لم تكن سهلة على االطالق، عطفا 

على األسماء المشاركة ونوعية 

الحالل، إال أننا كنا على ثقة 

كبيرة في قدرتنا وكان لدينا أمل 

كبير في تحقيق الفوز بالبيرق 

السيما وأنه ألول مرة يقام في 

قطر، ووضعنا الخطة المناسبة 

لذلك، وعملنا على تقديم حالل 

قوي لجمع أكبر عدد من النقاط 

والحمد لله األمور كانت جيدة 

رغم بعض الصعوبات. 

وأضاف قائال »الحمد لله راض 

تماما عن ما قدمته في المهرجان 

الكبير، وأعد جمهور »كينج 

األصايل« وكل محبي وجماهير 

منقية بن طوار أن نظل على القمة 

دائما«. 

وعما إذا كانت له مشاركات 

أخرى هذا العام قال »انتهت 

مهرجانات هذا العام، فزنا ببيرق 

20 بمهرجان الملك عبد العزيز، 
وفزنا ببيرق األصايل في قطر في 

مسك الختام، ونبدأ من اآلن ونعد 

العدة للمهرجانات القادمة لكي 

تظل منقية بن طوار على القمة 

دائما«.

بعد فوز بن طوار الكواري في مهرجان قطر لإلبل

»بيرق األصايل« باق بالدوحة
نجح عبدالله أحمد 

خليفة طوار الكواري 
في الظفر بـ »بيرق 

األصايل« ثاني بيارق 
مهرجان قطر لإلبل 

»جزيالت العطا 2023«، 
عقب منافسات 

شرسة بين الُمالك.. 
وحصل على مجموع 

918 نقطة.

مسابقة  في  المشاركة  شروط  في  وجاء 

البيرق أن لكل فئة بيرقا يعتمد على النقاط 

المالك  نقاط  تحتسب  كما  المكتسبة، 

المشارك فقط في األشواط الدولية وأشواط 

في  المكتسبة  النقاط  وتعد  الجمل، 

ضمن  من  محتسبة  غير  المحلية  األشواط 

نقاط البيرق.

وتضمنت الشروط أن يتوج البيرق الحاصل 

المشارك  الفئة  في  نقاط  عدد  أعلى  على 

شراء  البيرق  في  للمشارك  ويسمح  فيها، 

واحتساب نقاطها، كما يسمح  فائزة  مطية 

مشاركة المطية التي تم شراؤها من ضمن 

ويمنع  النخبة،  شوط  في  المالك  منقية 

منعا باتا الشراء الصوري واالستعارات.

البيرق،  نقاط  احتساب  آلية  أن  والمعروف 

لألشواط  مجمعة  تحتسب  النقاط  أن 

المالك  ويمكن  الجمل،  وأشواط  الفردية 

في  النقاط  على  الحاصلة  المطية  شراء 

إلى  نقاطها  وإضافة  بها  المشارك  الفئة 

بعد  وذلك  بالبيرق،  للفوز  نقاطه  مجموع 

الترصيص  في  وتسجيلها  رسميا  شرائها 

بالشراء الرسمي وليس الصوري.

وتعد من المسابقة الفخرية التي تقام ألول 

منافسة  وهي  لإلبل،  قطر  مهرجان  في  مرة 

لألقوياء في كل الفئات لتحديد المتصدر، 

المغاتير  بيرق  بيارق:  ثالثة  إلى  وتنقسم 

وشقح،  وحمر  وشعل،  )صفر  فئات   3 على 

ووضح(، وبيرق األصايل، وبيرق المجاهيم، 

في  فقط  تحتسب  النقاط  وتحسب 

المفتوح،  الدولي  )أشواط  الدولية  األشواط 

وأشواط  المفتوح(  الدولي  القعدان  أشواط 

الجمل.

لجنة التحكيم تؤدي القسم 
ادت لجنة التحكيم والتشبيه القسم لتحكيم 

أشواط فئة المجاهيم.. والتي انطلقت أمس 

لإلبل  قطر  مهرجان  نهاية  حتى  وتتواصل 

»جزيالت العطا 2023«.

اليوم انطالق فئة المجاهيم
ينطلق اليوم األحد آخر جوالت مهرجان قطر لإلبل 

»جزيالت العطا« في نسختها الثانية، والتي 

سوف تتنافس فيها فئة المجاهيم، بمشاركة 

واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وخصص لليوم األول 6 أشواط من سن المفاريد 

)محلي تالد، دولي تالد، محلي شرايا، دولي 

شرايا، تحدي، وقعدان مفتوح(.

وتدشن منافسات المجاهيم بشوط المفاريد 

محلي تالد، حيث سينال صاحب المركز األول 

الرمز والجائزة 100 ألف ريال، والثاني 60 ألف 

ريال، والثالث 50 ألف ريال.

وثانيا شوط الدولي تالد، وسنال صاحب المركز 

األول فيه الرمز والجائزة المالية وقدرها 120 ألف 

ريال، والثاني 80 ألف ريال، والثالث 60 ألف 

ريال. وفي الشوط الثالث والمخصص للمحلي 

شرايا، سيحصل صاحب المركز األول على 

الرمز و120 ألف ريال، والثاني على 80 ألف ريال، 

والثالث على 60 ألف ريال.

ورابعا شوط الدولي شرايا، والذي يظفر صاحب 

المركز األول فيه بالرمز و150 ألف ريال، والثاني 

على 100 ألف ريال، والثالث على 80 ألف ريال.

أم اشوط التحدي، فسينال صاحب المركز 

األول فيه على الرمز باإلضافة إلى جائزة مالية 

قدرها 200 ألف ريال، والثاني على 150 ألف ريال، 

والثالث على 100 ألف ريال.

وفي آخر أشواط الغد، والمخصص للقعدان 

مفتوح فيكون صاحب المركز األول فيه على 

موعد مع التتويج بالرمز والجائزة المالية وقدرها 

100 ألف ريال، والمركز الثاني فينال 80 ألف 
ريال، والثالث 60 ألف ريال.

قبل »24« ساعة من ختام بطولة المحترفين

األميركي آندي يتصدر »آسيوية الجولف«

تصدر األميركي آندي أوجلتري جدول ترتيب 

بطولة الجولة اآلسيوية لمحترفي الجولف 

والمقامة حاليا على ملعب نادي الدوحة وينظمها 

االتحاد القطري للعبة.

وفاجأ الالعب األميركي الجميع وحقق ست 

ضربات تحت المعدل ليتقدم من المركز الرابع 

إلى مقدمة الترتيب بإجمالي 208 ضربات أي 

بثماني ضربات تحت المعدل، بينما تراجع 

متصدر الترتيب في أول يومين التايالندي 

سوراديت إلى المركز الثاني مكتفيا بإجمالي ثالث 

ضربات دون المعدل بمجموع ضربات 213 ضربة

وجاء مواطنه نيرات شابشاي في المركز الثالث 

محققا إجمالي 214 ضربة أي ضربتين تحت 

المعدل وهو نفس ما حققه الماليزي بن لي يونج 

والذي تراجع من المركز الثاني إلى الثالث، فيما 

حل الياباني هيديتو تانيهارا في المركز الخامس 

بمجموع ضربات 215 ضربة أي بضربة واحدة فوق 

المعدل.. وكان الخماسي المتصدر فقط هم من 

حقق ضربات دون المعدل ويبقى باب المفاجآت 

مفتوحا على مصراعيه مع رغبة كل العب في 

حسم اللقب لصالحه. ويسدل الستار اليوم على 

منافسات البطولة، وتبدأ منافسات اليوم الختامي 

في السابعة والنصف صباح اليوم، بالمجموعة 

التي تضم الياياني كينوشيتا والكوري بيو 

كيم واإلنجليزي مات كيلينج من الحفرة رقم 

1 والمجموعة التي تضم اإلنجليزي بين جونز 
والكوري مينج يو تشو واألميركي ميكائل ماجواير 

عند الحفرة رقم 10 بينما سيكون آخر المنطلقين 

عند التاسعة و25 دقيقة بمجموعة المتصدرين، 

والتي تضم األميركي آندي وجلتري والتايالنديين 

سارديت وشابشاي.

ومن المنتظر أن تشتد وتيرة المنافسة في اليوم 

األخير من البطولة اليوم في ظل وجود عدد كبير 

من الالعبين المميزين الباحثين عن اللقب 

الغالي.

{ األميركي آندي متصدر البطولة حتى اآلن

$ الدوحة

السعودي والمصري األبرز بينهم

مايك شويري:

نتائج جيدة لالعبين العرب

البطل خارج التوقعات

قدم المصري عيسى أبو العال أداء مرضيا وإن كانت 

أرقامه أقل مما حققه في أول يومين وأنهى منافسات 

األمس بعشر ضربات فوق المعدل، وعاندته الرياح 

في اكثر من حفرة وهو نفس الشيء الذي حدث مع 

السعودي سعود الشريف والذي حقق اجمالي ضربات 

12 ضربة فوق المعدل، ويسعى الالعبان العربيان في 
تعديل ترتيبهما في منافسات اليوم للحصول على 

جوائز أفضل وكذلك نقاط في التصنيف. من جهته.. 

هنأ االتحاد المصري للجولف العبه عيسى أبو العال 

على اإلنجاز الكبير الذي حققه للمرة الثانية في خالل 

أسبوعين فقط في الجولة االسيوية.  واستطاع أبو 

العال التأهل إلى نهائيات بطولة قطر الدولية إحدى 

جوالت الجولة اآلسيوية، وذلك بعد انتهاء الجولة 

الثانية من البطولة. وسجل عيسى في الجولتين 

األولى والثانية 6 ضربات فوق المعدل ليحجز مكانه 

وسط النجوم الكبار في نهائيات البطولة.

أكد مايك شويري الخبير الفني التحاد الجولف أن 

الجو سيتحكم في معدل الضربات وإن كانت 

األرقام المتقاربة بين المتصدرين 

ستجعل من اإلثارة عنوانا 

للمنافسات في آخر أيام البطولة. 

وأضاف: ال يمكن التأكيد 

والمراهنة على اسم بعينه 

للتويج بلقب البطولة، 

ولذا أرى أن البطل خارج 

التوقعات ولكن المؤكد 

حتى اآلن هو النجاح 

الفني الكامل للبطولة.

وأشاد الخبير الفني 

باتحاد الجولف 

بالمستوى الفني 

المميز لبطولة الجولة 

اآلسيوية للجولف.. وقال: 

المنافسات كان عنوانها 

التركيز العالي وحرص 

الالعبين المشاركين على تحقيق 

أفضل الضربات. وأضاف إن التأهيل 

للنهائيات أمر تنافسي فوجئ به الجميع 

بصعوبة المعدل في الضربات، مبينًا أن حالة الجو 

والرياح الشديدة كان لها أثرها الكبير في شكل 

التنافس بين المشاركين.

بجانب »700« نقطة

»450« ألف دوالر لصاحب اللقب
ببطولة  الفائز  يحصل 

اآلسيوية  الجولة 

األول  المركز  وصاحب 

مالية  جائزة  على 

ألف   450 قدرها 

بجانب  دوالر 

700 نقطة.
يحصل  و

حب  صا

الثاني  المركز 

ألف   275 على 

و380  دوالر 

حين  في  نقطة 

صاحب  يحصل 

المركز الثالث على 

وخمسمائة  ألفا   157
دوالر بجانب 240 نقطة.

صاحب  يحصل  كما 

ألف   125 على  الرابع  المركز 

وصاحب  نقطة  و160  دوالر 

102ألف  على  الخامس  المركز 

 130 بجانب  دوالر  وخمسمائة 

نقطة.



19متابعات  السنة )28( - األحد  28 من رجب  1444هـ الموافق 19 فبراير 2023م العدد )10030(

للمرة الـ»17« وفي إنجاز جديد

العطية بطال لرالي قطر الدولي

العطية،  صالح  ناصر  العالمي  بطلنا  توج 

رالي  من  واألربعين  الرابعة  النسخة  بلقب 

الجولة  يشكل  الذي   ،2023 الدولي  قطر 

من  واألربعين  الثالثة  النسخة  من  الثانية 

جرت  التي  للراليات،  األوسط  الشرق  بطولة 

وبمشاركة  أيام  ثالثة  مدار  على  منافساتها 

مالحه  بصحبة  العطية  فوز  وجاء  مميزة. 

بوميل على متن سيارة »فولكس فاجن بولو 

الترتيب  تصدر  بعدما  باللقب  آي«،  تي  جي 

ساعة   1.44.07.4 قدره  إجمالي  بزمن  العام 

منافسيه  أقرب  عن  ثانية   12.2 بفارق  متفوقا 

مالحه  بصحبة  أوستبيرج  النرويجيمادس 

فابيا  »سكودا  سيارة  متن  على  السويدي 

رالي2 إيفو« صاحب المركز الثاني بزمن قدره 

1.44.19.6 ساعة.
جميع  في  األوقات  أسرع  ميشاري  وأحرز 

في  لفئته  صدارته  ليعزز  الرالي،  مراحل 

المركز  في  حل  بعدما  اإلقليمية،  البطولة 

السابع بالترتيب العام لرالي قطر.

المناعي،  عبدالرحمن  أشاد  جانبه  من 

رئيس االتحاد القطري للسيارات والدراجات 

في  المشاركة  على  الكبير  باإلقبال  النارية، 

بطولة  من  الثانية  الجولة  الدولي،  قطر  رالي 

في   ،2023 للموسم  للراليات  األوسط  الشرق 

للراليات،  العالم  أبطال  من  عدد  تواجد  ظل 

الذي  العطية  ناصر  للبطل  التهنئة  مقدما 

حقق لقبه السابع عشر في رالي بالده.

شهد  العام  هذا  قطر  رالي  إن  المناعي  وقال 

المراحل،  مستوى  على  كثيرة  تطورات 

المشاركين،  عدد  مستوى  على  وكذلك 

الكبيرة  األسماء  خالل  من  ظهر  ذلك  أن  مبينا 

الحاضرة، سواء النرويجيين ماس اوسبيرج 

إميل  والفنلندي  ميكيلسون  وأندرياس 

المحليين،  األبطال  عن  فضال  ليندهولم، 

من  كل  يتواجد  العطية  ناصر  فبجانب 

عبدالعزيز الكواري وخالد السويدي.

متنوعة،  كانت  الرالي  منافسات  أن  وأضاف 

المراحل  تنويع  على  عمل  االتحاد  أن  خاصة 

شكل  الذي  األمر  وهو  سرعة،  أكثر  وجعلها 

السائقين  على  سواء  كبيرة  صعوبة 

والمالحيين، مشددا على أن مجموعة العمل 

أجل  من  كبرى  مجهودات  بذلت  االتحاد  في 

إخراج الحدث بهذه الصورة المميزة من كافة 

األوجه، جيث لم تتوان كافة اللجان المنظمة 

والسالمة  األمن  وسائل  كافة  توفير  في 

للمتسابقين. 

السائقين  أبرز  من  العطية  ناصر  أن  وأوضح 

على  السيطرة  في  نجح  وقد  المنطقة،  في 

األخيرة،  السنوات  في  كعادته  الرالي 

جديدة  أرقام  لكتابة  وسعيه  تفوقه  ليواصل 

في عالم الراليا.

للسيارات  القطري  االتحاد  رئيس  وتوجه 

تصريحه،  ختام  في  النارية،  والدراجات 

بالشكر لكافة الجهات المعنية التي ساهمت 

سواء  للرالي،  مميز  تنظيم  في  كثيرا 

الداخلية  أو  المناخي  والتغير  البيئة  وزارة 

بقية  عن  فضال  المها،  وجزيرة  أوالصحة 

الجهات المعنية، مقدما التهنئة للفائزين في 

الذين  المتسابقين  لجميع  والتوفيق  الرالي 

لم يحالفهم الحظ.

ناصر الكواري:

عمرو الحمد:

التنظيم أكثر من رائع

ناصر يبقى األقوى

أعرب المالح القطري ناصر سعدون الكواري عن 

سعادته بفوزه بلقب رالي قطر في فئة »جروب ان« مع 

السائق مشاري الظفيري.

ووجه الكواري الشكر التحاد السيارات على التنظيم 

المميز للرالي، وقال: التنظيم الرائع للرالي يدل 

على الجهد الكبير الذي بذله اتحاد السيارات وكل 

العاملين فيه، وهو ما اتضح في العالمات الواضحة 

بمسارات الرالي وفي كل شيء.

وأضاف: أتمنى أن تحذو االتحادات األخرى نفس 

حذو االتحاد القطري في الراليات المقبلة من البطولة 

لتزداد قوة.

أشاد عمرو الحمد المدير التنفيذي التحاد السيارات 

والدراجات النارية باالنتصار الثمين الذي حققه 

ناصر العطية بطل رالي قطر 2023، مؤكدًا أن ناصر 

يبقى األقوى.

وقال الحمد في المؤتمر الصحفي أمس: العطية 

واجه منافسة كبيرة من السائقين األوروبيين لكنه 

يبقى األقوى بعدما حسم أموره واستطاع التفوق على 

الجميع.

وأعرب الحمد عن سعادته بانتهاء الرالي بدون أي 

مشاكل وبسالم لكافة المشاركين، مشيرًا إلى أن 

الفروق كانت بسيطة بين المتنافسين لكن العطية 

حسم المنافسة بجدارة.

ووجه المدير التنفيذي التحاد السيارات الشكر لكل 

العاملين باتحاد السيارات على جهودهم الكبيرة من 

أجل إنجاح الرالي بهذا الشكل المميز الذي أشاد به 

الجميع.

ناصر العطية:

فوز صعب بمذاق مختلف
سعادته  عن  العطية  ناصر  أعرب 

معتبرا  الدولي،  قطر  رالي  لقب  بحصد 

البطولة  في  الثانية  بالجولة  فوز  أنه 

في  إخفاقه  سيعوض  أوسطية  الشرق 

وسيعزز  الماضي،  الشهر  عمان  رالي 

فرصه للدفاع عن لقبه في البطولة التي 

مرات  عدد  في  القياسي  الرقم  يحمل 

الفوز بها برصيد 18 لقبا.

وقال العطية، في تصريح صحفي عقب 

الفوز، إنه قام بعمل رائع في اليوم األخير 

جعله  الذي  األمر  وهو  المنافسات،  من 

وحصد  العام  الترتيب  لصدارة  يتقدم 

هذا  الرالي  منافسات  أن  معتبرا  اللقب، 

مشاركة  ظل  في  سهلة  تكن  لم  العام 

أبرز سائقي الراليات في العالم.

أن  مرات،  خمس  داكار  بطل  وأوضح 

باألمر  ليس  مرة   17 قطر  برالي  الفوز 

اإلنجاز  بهذا  فخره  عن  معربا  السهل، 

عمل  بعد  إال  يتحقق  لم  الذي  الكبير 

وجهد كبيرين خالل الفترة الماضية.

لقب  على  المنافسة  العطية  ووصف 

بالمعركة  العام،  هذا  قطر  رالي 

مادس  النرويجي  مع  الوطيس  حامية 

على  اعتمد  أنه  إلى  مشيرا  أوستبيرج، 

تحقيق  أجل  من  الضاغطة  القيادة 

اللقب.

خالد المهندي 
بطال لفئة »تي 4«

من  المهندي  خالد  بطلنا  تمكن 

الفوز بفئة »تي 4«، بصحبة مالحه 

الفعيم  سليمان  وليد  السعودي 

برو  »بوالريس  سيارة  متن  على 

حصد  من  وتمكن  بي«  إكس 

األول  المركز  احتل  بعدما  اللقب 

في الفئة، والمركز الحادي العشر 

جانبه..  من  العام.  الترتيب  في 

سعادته  عن  المهندي  خالد  أعرب 

بحصوله على اللقب مشيرًا إلى أن 

خاصة  سهلة،  تكن  لم  المنافسات 

 24 المركز  من  المرحلة  بدأ  أنه 

في  الرالي  إنهاء  من  تمكن  أنه  إال 

الترتيب 11 وتصدر فئة تي 4.

ضمن النسخة الـ »11« لبطولة قطر المفتوحة للشوزن

انطالقة قوية لمسابقة التراب

مسابقة  منافسات  أمس  انطلقت 

لبطولة  الـ11  النسخة  ضمن  التراب 

التي   ،2023 للشوزن  المفتوحة  قطر 

للرماية  القطري  االتحاد  ينظمها 

ميادين  مجمع  على  والسهم  والقوس 

اإلثنين،  غدا  وتستمر  للعبة،  لوسيل 

دولة،   52 يمثلون  العبا   156 بمشاركة 

من ضمنهم 30 بطال عالميا وأولمبيا.

ومثيرة،  قوية  امس  منافسات  وجاءت 

وشهدت إقامة الجولتين األولى والثانية 

لمسابقة التراب وتنافس المشاركون 

50 طبقا، ففي فئة الرجال،  على رماية 

فيليبس  دي  مورو  اإليطالي  أحرز 

الصدارة  في  حل  أن  بعد  األول  المركز 

وحل   ،50 أصل  من  طبقا   47 برصيد 

بالمركز  فاركا  ايريك  السلوفاكي 

فيراري  لورنزو  واإليطالي  الثاني، 

ستيفن  والبريطاني  الثالث،  بالمركز 

آرون  ومواطنه  الرابع،  بالمركز  سكوت 

هيدينج بالمركز الخامس، والفنلندي 

جيهو ماليكا بالمركز السادس.

حلت  فقد  السيدات،  فئة  في  أما 

األول  المركز  في  ايزي  السيا  اإليطالية 

50، وجاءت  44 طبقا من أصل  برصيد 

في  سبوتاكوفا  جانا  السلوفاكية 

المركز الثاني، وأليساندرا بيريلي من 

سان مارينو في المركز الثالث.

وحيد بوسيوف كتب

بعد الفوز على الخور »3 - 1« بالجولة السادسة

»الزعيم« يحقق العالمة الكاملة بدوري الطاولة
الطاولة  لكرة  األول  الفريق  واصل 

المتتالية  انتصاراته  السد  بنادي 

لدوري  الرئيسي  الدور  بمنافسات 

 2022- الرياضي  للموسم  الرجال 

بعد  الكاملة،  العالمة  ليحقق   2023
بنتيجة  الخور  على  أمس  تفوقه 

جمعتهما  التي  المباراة  في   1   /  3
إعداد  مركز  صالة  على  أمس 

راس  في  الطاولة  كرة  وتدريب 

السادسة  الجولة  ضمن  أبوعبود 

للمسابقة.

نقطة   12 إلى  رصيده  الزعيم  ورفع 

في  الترتيب  جدول  صدارة  في 

الملك  من  القوية  المطاردة  ظل 

بدوره  حقق  الذي  القطراوي 

التوالي  على  الخامس  االنتصار 

  /  3 بنتيجة  الوكرة  حساب  على 

صفر، كما فاز العربي على الغرافة 

.1   /  3 /  صفر والريان على األهلي   3

السد  واجه  األولى  المباراة  في 

تخطي  في  الصعوبات  بعض 

المواجهة  خسر  حيث  الخور  عقبة 

األولى بسبب تفوق سجاد برجوني 

  /  3 بنتيجة  مثنى  أحمد  على 

وسجل  بعدها  عاد  ولكنه  صفر، 

كوادري  طريق  عن  انتصارات   3
السندي  صالح  على  فاز  الذي  ارونا 

الوهاب  عبد  الله  وعبد  صفر    /  3
 1   /  3 الذي فاز على سلطان الكواري 

وأخيًرا فاز كوادري ارونا على سجاد 

برجوني 3 /  صفر.

الملك  الثانية لم يجد  المباراة  وفي 

القطراوي صعوبة في تخطي عقبة 

  /  3 بنتيجة  هزمه  حيث  الوكرة، 

صفر عن طريق محمد عبد الوهاب 

 3 حمزة  علي  الالعب  على  فاز  الذي 

/  صفر وشين شين الذي فاز بدوره 
فوز  وأخيًرا  صفر    /  3 شنق  لي  على 

خالد يافعي على الالعب علي أحمد 

النتيجة. بنفس 

على  العربي  فاز  السهولة  وبنفس 

الغرافة 3 /  صفر عن طريق الالعبين 

وجيرمان  الناصر  ورواد  تي  ما 

على  بالترتيب  فازوا  حيث  شميت 

نجم  الدين  سيف  الغرافة  العبي 

السليطي  ومحمد  جبار  وأحمد 

بنتيجة  الثالث  المباريات  وانتهت 

واحدة وهي 3 /  صفر.

عقبة  تخطي  في  الريان  ونجح 

أواًل  فاز  حيث   1   /  3 بنتيجة  األهلي 

  / 3 فهد المغني على محمد الحداد 

صفر، ثم فاز راشد سند على عبد 

النتيجة،  بنفس  الحداد  العزيز 

األول  فوزه  األهلي  حقق  وبعدها 

المالكي  الرحمن  عبد  طريق  عن 

اليافعي  الله  عبد  على  تفوق  الذي 

سند  راشد  يحسم  أن  قبل   ،2   /  3
 3 الحداد  محمد  على  بالفوز  اللقاء 

/  صفر.

محمد الجزار كتب

عبد الرحمن المناعي: سعداء بخروج الحدث في أفضل صورة
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سعد المهندي

 السنة )28( - األحد  28 من رجب  1444هـ الموافق 19 فبراير 2023م العدد )10030(

4:48 ص
11:48 ص

3:04 م
5:32 م
7:02 م

ورؤية  قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

ومن  الساحل،  مناطق  بعض  على  متدنية  أفقية 

البحر..  في  عرض  في  عالية  وأمواج  قوية  ورياح 

متوقعة أن يكون الطقس اليوم باردا مع غبار خفيف 

إلى غبار مثار على بعض المناطق، تصاحبه بعض 

السحب.. وفي البحر يكون مصحوبا بغبار خفيف 

بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح  السحب.  وبعض 

أو أقل  4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين 
درجة  أدنى  وتكون  أحيانا.  المناطق  بعض  على 

حرارة متوقعة في الدوحة 16 درجة مئوية.

سينما المول )1(

3:00المالياالم

4:45الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

7:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

9:15الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

سينما المول )2(

3:15المالياالم

6:00المالياالم

8:30المالياالم

11:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

سينما المول )3(

3:00الهندية

5:45المالياالم

8:30الهندية

11:15المالياالم

RED HALL – CINEMA 1

4:30الطائرة

6:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

8:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

11:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا
BLUE HALL – CINEMA 2

4:00حروب الماميز

6:00زفاف مسلح

8:00حروب الماميز

10:00زفاف مسلح
GREEN HALL – CINEMA 3

4:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

7:00ويني ذا بوه، الدم والعسل

9:00ويني ذا بوه، الدم والعسل

11:00صوت الصمت
BRONZE HALL – CINEMA 4

5:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

8:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

10:00صوت الصمت

سينما رويال بالزا  )1(

3:30التاميلية

6:00التاميلية

8:30التاميلية

11:00التاميلية

سينما رويال بالزا )2(

3:30الهندية

6:15المالياالم

8:45المالياالم

11:15المالياالم

سينما رويال بالزا )3(

3:15المالياالم

6:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

8:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

11:00الهندية
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 تجديد الِخطاب الديِني اإلسالمي 
َّ

إن

ة حديثة المنشأ، 
َّ

ليست قضي

 فتراِت طويَلة من 
َّ

فهذا الِخطاب َظل

ا، 
ًّ

ة ِخطاًبا داِخلي
َّ

ة اإلسالمي حياة اأُلمَّ

ة 
َّ

 الُبعد عن ُروح العالمي
َّ

يبتِعد ُكل

 
َّ

التي يمتاُز ِبها اإلسالم، كما أن

الِخطاب الِديِني الُمعاِصر اعتمد 

َرت َسلًبا  على أساليٍب ووساِئل أثَّ

على مسار تقديم صورة صحيحة 

لإلسالم والدعوة إليه، مما دفَع 

الناس إلى الُزهِد باإلسالم والخوف 

ِمنه، فهذا الخطاب الُمعاِصر اتسَم 

ة 
َّ

ة والنظَرِة اأُلحادي
َّ

ة والذاتي
َّ

بالسلبي

ة، ولم يُقم نهائًيا بدوره 
َّ

والُجزئي

الصحيح في التفاُعل مع هموم 

ة والتعاِطي 
َّ

ة اإلسالمي يات األمَّ وتحدِّ

رات الوِضع الدولي 
ِّ

مع ُمتغي

 ُمعظم األوعَية 
َّ

السائدة. كما أن

ف 
ِّ

ة التي ُتَعر
َّ

ة االتصالي
َّ

اإلعالمي

ات 
ِّ

بات والمطوي
ِّ

باإلسالم مثل الُكتي

م الدين اإلسالِمي  وغيرها ال ٌتقدِّ

من منُظور َمبِني على ِقَيم اإلسالم 

مُه في أنماٍط  ة، وإنما ُتقدِّ
َّ

اإلنساني

 أغلب هذه المواّد 
َّ

ة، حيُث إن
َّ

تقليدي

ة المنشورة في 
َّ

ة االتصالي
َّ

اإلعالمي

م  فضاء اإلعالم التقليدي والجديد ٌتقدِّ

ُه يتِصل  اإلسالم، ِلَمن ُيفَتَرض أنَّ

بهذا الدين ألّوِل مّرة ويبحُث عن 

إجاباٍت ُمقِنَعة لما ُيعاِنيِه من ِصراح 

داِخلي وَخواء ُروِحي، على الشكل 

النمط التقليدي التالي: »اإلسالم هو 

االستسالم لله، واالنقياّد لُه، وأركاُنُه 

ة...إلخ«،  خمَسة وأركان اإليمان ِستَّ

األمر الذي زاد من الفجَوة بين ُمرسل 

الرسالة وهو القائم على اإلعالم 

اإلسالمي التقليدي والجديد وبين 

الجمهور العالمي الذي يستهدفُه 

بهدف الدعوة إلى الدين اإلسالمي. 

 عقاِئد اإلسالم هي 
َّ

 قارئي العزيز، إن

الثاِبت األّول في الِخطاب الِديني 

الموّجه لُكل األمم والجماهير 

ة، والمقُصوِد بها، اإليمان 
َّ

العالمي

 وَجّل، ومالئكُته وكُتُبه 
َّ

بالله عز

وُرُسُله واليوِم اآلِخر والَقضاء والَقَدر 

ه واالعتقاد بالحياة بعَد 
ِّ

خيِره وَشر

ا  الموت والِحساب والِعقاب، أمَّ

الثاِبت الثاِني في هذا الِخطاب فهو 

ة، وُيقَصُد 
َّ

أركان اإلسالم األساسي

بها، الشهادتان، والصالة والزكاة 

 الَبيِت ِلَمن 
ُّ

وصوُم رمضان، وَحج

ا الثاِبُت  استطاَع غليِه َسبياًل، أمَّ

الثالث في الِخطاب الِديني اإلسالِمي 

فهو ما باَن بياًنا قطعًيا في الشريَعة 

ة من حالٍل وحرام، وأمٍر 
َّ

اإلسالمي

 الثبات 
َّ

وَنِهي، وتجُدر اإلشارة إلى أن

في المضمون ال يعني الثبات 

في طريَقة تقديم وَعرض هذا 

المضمون، فالثاِبت في الِخطاب 

الِديِني يختِلُف عرُضُه من زمٍن 

لزمٍن آخر، ومن بيئة لبيئة ُأخرى، 

ومن جمهوٍر لغيره. 

ر في جوَهِر الِخطاب 
ِّ

أّما الُمتغي

الِديِني فهو ما يتعّلُق بالِخطاِب 

الثقاِفي والِفكِري والَفلَسِفي 

والِسياِسي العاّم الذي أنَتَجتُه وال 

ة 
َّ

زاَلت تنتُجُه الَحضارة اإلسالمي

 الُعُصور مستِنَدًة ِفيِه 
ِّ

على َمر

ة،  ة العامَّ
َّ

ة اإلسالمي
َّ

على المرجعي

فالِخطاب الِديِني قابٌل للتجديد 

في الِفقه والقانون والتربَية 

ومناِهِجها والُفنوِن ومشاِرِبها، 

وِعالَقة المسلمين باآلخر الِديِني 

والَحضاِري وغيرها. فالُتراث 

اإلسالِمي إَذن ليَس َمعُصوًما على 

اإلطالق، فالتجديد في اإلسالم مطلٌب 

شرِعّي، وقد أشاَر إلى ذلك النبي 

الكريم َصّلى اللُه عليِه وسّلم، حيَن 

ِة َعَلى  مَّ
ُ َعُث ِلَهِذِه األأْ َه َيبأْ  اللَّ

َّ
قال: »ِإن

ُد َلَها   ِماَئِة َسَنٍة َمنأْ ُيَجدِّ
ِّ

َرأأِْس ُكل

ِديَنَها«.

لقد شِهَد الَعقَديِن األخيَرين قفزًة في 

الفكر والِخطاب الديني اإلسالمي، 

تجّلت بشكٍل أساِسّي في طرح ِفكَرة 

ة( األمر الذي أنَمى 
َّ

وِشعار )الوسطي

األصوات الداِعَية إلى الِدفاع عن ِقَيم 

ة 
َّ

والتعُددي ة 
َّ

والديموقراطي المواَطَنة 

واالنفتاح على اآلَخر والبحث عن 

الُمشتَرك معه، وهو ما َظَهَر للِعيان 

في المواِقف والُممارَسات المتَعِدَدة، 

ِمن بيِنها الفتاوى التي قّدَمت 

تأِصياًل شرعًيا للِدفاع عن ِتلَك 

ة والُمؤّلفات 
َّ

الِقَيم واألبحاث العلمي

ن 
ِّ

التي خّدّمت ذلك االتجاه، ما ُيبي

ة الِخطاب الِديِني اإلسالِمي 
َّ

قابلي

للتجديد، فهو قابٌل لذلك مضموًنا 

ة تجديد 
َّ

 إعادُة طرح قضي
َّ

وشكاًل. إن

الِخطاب الديِني اإلسالمي في 

ة  يُتها الباِلَغة، فاأُلمَّ الوقت لها أَهمِّ

ة، في وضِعها الحاِلي، 
َّ

اإلسالمي

 
َّ

بحاَجة ماّسة لهذا التجديد، ألن

صورة اإلسالم والمسلمين اليوم 

ارتبَطت بالُعنف واإلرهاب وغياب 

ة والتضييق على 
َّ

الديموقراطي

المرأة وسلب حقوقها وتصعير 

دورها في المجتمع، وهذه الصورة 

ة السائدة اليوم ال 
َّ

ة النمطي
َّ

الذهني

تعِني نهائًيا وجود خلل في اإلسالم، 

 الَخلل في حمالت 
َّ

إنما تعكس أن

التعتيم والتشويه والتضليل التي 

اعتمدها اإلعالم الغربي الذي لم 

ن أوُجه ُبهتانه 
ِّ

يِجد من ُيواِجُهه وُيبي

 
ٍ

وُزوِره، باستخدام ِخطاٍب ديني

 يرَقى إلى درَجة المواجهة، 
ٍ

إسالِمي

ُمستخِدًما ذات الوساٍئل بأرقى 

األساليب.

ي لُمواجهة اآللة  سيظل الَتَحدِّ

ة التي 
َّ

ة الغربي
َّ

ة االتصالي
َّ

اإلعالمي

ة على ِفكِر 
َّ

تفِرُض ُرؤيتها اأُلحادي

ة قائًما، فمع 
َّ

الجماهير العالمي

الحديث عن اإلرهاب اإللكتروني، 

انَطَلقت بعد أحداث 11 سبتمبر 

ة 
َّ

إسرائيلي ة 
َّ

أميركي حملة  2001؛ 
ة استهَدَفت إغالق المواقع 

َّ
أوروبي

ِد 
َّ

اإلسالمية والعربية وذلك ِلُمَجر

االشتباه في مناوَئِتها للسياَسة 

ة، وُرغم ُكل هذِه 
َّ

ة الغربي
َّ

اإلعالمي

ُه َما ِمن  الحمالت المستمّرة، إاّل إنَّ

سبيٍل لنشر اإلسالم الصحيح 

والَذود عنُه وتصحيح صورة أتباعه، 

إال من ِخالل نِشر المعلومات 

الصحيحة عن الدين الحنيف 

في أوسع نطاق إعالمي، والّرد على 

مختلف المعلومات الُمضللة وأوُجه 

المتنوعة،  التعتيم والتشويه 

ة 
َّ

وذلك بتوظيف اللغات العالمي

في الخطاب والمناقشة واستخدام 

َمة في الَعرض  األساليب المتقدِّ

اإلعالمي اإللكتروني.

ة لتجديد الِخطاب الديِني ة االتصاليَّ الحتميَّ

khawlamortazawi@gmail.com

خولة مرتضوي
إعالمية وباحثة أكاديمية- 

جامعة قطر

ضمن فعاليات اليوم الرابع من »حالل قطر«

انطالق منافسات 
المزاين فئة العوارض

شهدت فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان 

للحي  العامة  المؤسسة  تنظمه  الذي  قطر«  »حالل 

الثقافي )كتارا(، يوم أمس السبت، منافسة قوية في 

مسابقة المزاين في آخر األشواط ضمن فئة )الِعرب(، 

وأجمل  النخبة(،  )شوط  جمل  أجمل  أشواط:  وهي 

تنطلق  حين  في  دولي.  جذع  وأجمل  دولي،  فردية 

وذلك  العوارض،  فئة  المزاين  منافسات  األحد  اليوم 

الرمز(،  )شوط  محلي  إنتاج  جمل  أجمل  بأشواط: 

وأجمل فحل إنتاج محلي، وأجمل فردية إنتاج محلي.

بالجهة  الثالث  يومه  في  قطر  حالل  مهرجان  وتواصل 

الجنوبية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي )كتارا(، 

وزوار  الحالل  وهواة  مربي  من  كبير  إقبال  وسط 

الصباحية  الفترتين  خالل  األعمار،  جميع  من  كتارا 

رائعة  تراثية  أجواء  في  للمهرجان،  والمسائية 

الترفيهية  والفعاليات  األنشطة  من  العديد  تضمنت 

والتنافسية.

سعادتهم  عن  الحالل،  وهواة  مربي  من  عدد  وأعرب 

البالغة بنجاح مهرجان حالل قطر مرة أخرى في جمع 

راشد  سالم  وأكد  واحد.  سقف  تحت  الحالل  مربي 

المتكررة  وبنجاحاته  قطر  حالل  مهرجان  أن  المري 

في النسخة العشرة الماضية أصبح يتمتع بسمعة 

كبيرة كأفضل مهرجان تراثي يعنى بتربية الماشية 

للعديد  استقطابه  والدليل  الخليج،  دول  منطقة  في 

الدول. وثمن دور كتارا في  من مربي الحالل في هذه 

إتاحتها هذه الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب.

بدوره أكد عبد الله النعيمي حرصهم المستمر على 

هام  دور  من  يلعبه  بات  لما  المهرجان  في  المشاركة 

في دعم اإلنتاج المحلي من الحالل وتطوير السالالت 

على  االطالع  وكذلك  النادرة،  األنواع  على  والتعرف 

إلى  خبرات مربي الحالل اآلخرين عن كثب، مشيرا 

حظيرته  دعم  استطاع  المزاد  فعالية  خالل  ومن  أنه 

بأنواع ممتازة من الحالل.

من ناحيته قال راشد الهاجري إن مهرجان حالل قطر 

بهذا  الناشئة  األجيال  تعريف  في  مهما  دورا  يلعب 

ألجيال  ملتقى  كونه  عن  فضال  القطري،  الموروث 

مختلفة من مربي الحالل، يستفيد فيه مربو الحالل 

الشباب من تجارب الذين سبقوهم في هذه المجال، 

وأكد  المحلي...  المنتج  لدعم  مهم  ملتقى  أنه  كما 

كتارا  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  أن  الهاجري 

نجحت في ترسيخ هذا المهرجان كواحد من أفضل 

المهرجانات التراثية في المنطقة، معربا عن إعجابه 

من  الحالية  النسخة  في  المشارك  الحالل  بتميز 

الِعرب،  الغنم  فئة  من  سيما  ال  قطر،  حالل  مهرجان 

الثالثة  األيام  خالل  الحالل  مربو  عليها  تنافس  التي 

أن  على  ذاته  الوقت  في  مؤكدا  المهرجان.  من  األولى 

المهرجان يشهد تقدما ملحوظا سنة تلو األخرى على 

مستوى التنظيم ونوعية الحالل المعروض، هذا إلى 

جانب مساهمته في إنعاش السوق المحلي، وتعزيز 

هذا الموروث الشعبي األصيل..

فعالية المزاد
على  الثالث  لليوم  المزاد  فعالية  تواصلت  بدورها 

الذين  الحالل  مربي  من  كبير  إقبال  وسط  التوالي، 

توافدوا للوقوف على أنواع الحالل المعروض، وقد شهد 

أنواع مختلفة  المزايدات على  العديد من  إنهاء  المزاد 

من الحالل، وتستمر هذه الفعالية حتى اليوم األخير 

من المهرجان.

في  قطر  حالل  مهرجان  يواصل  أخرى،  جهة  ومن 

نسخته الحادية عشرة أنشطته وفعالياته الثقافية 

البادية  تراث  حول  جميعها  تدور  والتي  المتنوعة 

القطرية. 
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صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: 4207
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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
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أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

في كاشي، المدينة المقدسة لطائفة التاميل 

أي  في الهند، كان يعيش، ويعزُف أشد عازفي النَّ

نشازًا في العالم!

يدفعون له جيدًا، كي يعزف بصورٍة سيئة!

ففي خدمة اآللهة، على زعمهم، كان نايه ُيعذب 

الشياطين!

كان أهالي كاشي ُيقيدونه إلى شجرٍة بسلسلٍة 

طويلٍة حتى ال يهرب، فقد كانت تأتيه عروض 

مغرية من مدٍن قريبٍة يقطنها غالبية من التاميل!

الجميع كانوا يريدون االستحواذ على هذا 

الموسيقي المرعب! 

يء، ذلك  قد يبدو هذا الحدث غريبًا بعض الشَّ

 مفهومنا للغرابة هو ما يفعله اآلخرون وال 
َّ

أن

يعجبنا! ولكن لو تأملنا حياتنا بعين الموضوعية 

الكتشفنا أن كثيرًا مما نفعله قد يبدو غريبًا 

بالنسبة لآلخرين!

ثم بالله عليكم، ما الفرق بين عازف الناي 

الُمرعب الذي لديه ماليين من المعجبين، وبين 

مقاطع »التيك توك« التافهة التي تبلغ مشاهدتها 

الماليين، ولكننا نستغرب األولى، ونساهم في 

زيادة عدد مشاهدات الثانية! واألمر في حقيقته 

هو ذاته جعل التافهين مشاهير، ولكن واحد من 

ة والثاني من زاوية ترفيهية!
َّ

زاوية عقدي

 على 
ُّ

لألسف إن لقاء التفاهة سوقًا رائجًا ال يدل

مستوى المحتوى التافه فحسب، وإنما يدل أيضًا 

على مدى تفاهة الجمهور العريض الذي يقع عنده 

هذا المحتوى موقع القبول! 

ثم لماذا نذهب إلى الهند بعيدًا، ولماذا نرمي 

الناس بالحجارة وبيوتنا من زجاج، ادُع الناَس 

انية، يلقيها فقيه أفنى 
َّ

إلى محاضرة علمية مج

عمره بين الكتب، أو عالم أّلَف فيها سطورًا أكثر 

من شعر رأسه! ثم ادُع الناس إلى حفٍل بطاقته 

باهظة الثمن لفنانة ُتغني بجسدها أكثر مما 

ُتغني بصوتها، ثم قارن بين الحضور هنا وهناك، 

تجد الناس بالغالب يزهدون في المعرفة وهي 

مجانية ويسارعون إلى التفاهة وهي مدفوعة 

الثمن!

جال  واآلن ُقْل لي أما زلَت تستغرب كيف أن الدَّ

سيتبعه مليارات الناس؟! فإذا كانت التي ال 

تملك من الموهبة أكثر من الهز لديها هذا الكم من 

األتباع، فما بالك بالذي يأتي معه جنة ونار، ويأمر 

السماء أن تمطر فتمطر، وبينهما يمكنه أن ُيحيي 

الموتى بإذن الله امتحانًا لعباده وتمييزا بين 

الخبيث والطيب!

مواهب مرعبة !
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

 السنة )28( - األحد  28 من رجب  1444هـ الموافق 19 فبراير 2023م العدد )10030(

متحف كاروسو
ُيفتتح في نابولي متحف مخصص لمغني األوبرا 

الشهير انريكو كاروسو الذي كان أّول نجم إيطالي 

يحظى بشهرة عالمية، على ما أعلن وزير الثقافة 

الجمعة.

ومن المقرر افتتاح متحف كاروسو الذي سيقع داخل 

القصر الملكي في نابولي، بتاريخ 20 تموز/  يوليو، 

لمناسبة الذكرى الـ150 على والدة مغني األوبرا.

وقال وزير الثقافة جينارو سانجوليانو خالل مؤتمر 

صحفي في روما إّن إنريكو كاروسو )1921-1873( 

هو »أول مغن في تاريخ الموسيقى العالمية يفهم 

اإلمكانات الهائلة لمجال التسجيالت 

ويستخدمها«.

وأنجز كاروسو 

الذي ُدعي إلى 

أرقى دور األوبرا 

في العالم، بينها 

ال سكاال في ميالنو 

وأوبرا متروبوليتان 

في نيويورك، مئات 

التسجيالت في أولى أيام الغراموفون.

وأشارت أمينة المتحف لورا فالينتيه إلى أّن كاروسو 

كان أيضًا »أول شخص في مجال التسجيالت ُيباع 

مليون تسجيل له«، مما جعله واحدا من أكثر األصوات 

شعبية في تاريخ الموسيقى.

وسيضم المتحف مجموعة من األزياء والملصقات 

والصور والغراموفون التابعة لكاروسو، باإلضافة إلى 

تسجيالت صوتية له.  وكاروسو المولود لعائلة فقيرة 

في نابولي، كانت عالقته مضطربة مع مدينته هذه، 

حيث تلقى آراء متباينة عام 1901. وتعهد بالتوقف عن 

الغناء فيها حتى وفاته عن 48 عامًا.

»296« ساعة تحت األنقاض

أخرجت فرق البحث واإلنقاذ ثالثة أشخاص بينهم 

أنطاكيا  قضاء  في  مدمر  مبنى  حطام  من  طفل 

ساعة   296 بعد  تركيا،  جنوب  هطاي  والية  مركز 

فرق  أن  األناضول،  مراسل  وذكر  الزلزال.  وقوع  من 

البحث واإلنقاذ تسابق الزمن من أجل العثور على 

ناجين من بين أنقاض آالف المباني المدمرة التي 

 11 ضربا  اللذين  العنيفين  الزلزالين  بعد  انهارت 

والية وكان مركزهما والية قهرمان مرعش.

العثور على عملين لدالي
ُعثر على لوحتين للفنان اإلسباني سلفادور دالي 

كانت قد سرقتا العام الماضي في برشلونة وتبلغ 

قيمتهما 300 ألف يورو، وُأعيدتا إلى الجهات التي 

تملكهما، على ما أفادت السلطات اإلسبانية الجمعة.

وكان هذان العمالن ُسرقا في كانون الثاني/  يناير 

2022 من شقة تقع في أحد األحياء الغنية. وأتاح 
التحقيق تعقب أثر ثالثة أشقاء متخصصين في 

عمليات السطو، بحسب بيان للشرطة اإلقليمية 

الكتالونية.

وبعد العثور على العملين، األول يظهر فالحين 

كاتالونيين والثاني راقصين تقليديين من المنطقة، 

أحضرتهما الشرطة إلى مؤسسة غاال سلفادور دالي 

ليتحقق خبراء من أصالتهما.

وتمكن المتخصصون بفضل التحليل التقني 

واستنادًا إلى مستندات وفرها أصحاب اللوحتين، من 

تأكيد أّن هذين العملين انجزهما الفنان الكتالوني 

عام 1922 حين كان يبلغ 18 عامًا، على ما أوضحت 

المؤسسة.

وليست المرة األولى التي يسرق فيها األشقاء الثالثة 

الذين يبلغون 50 و53 و55 عامًا أعمااًل فنية، فهم 

معتادون على اقتحام المنازل في ظل غياب أصحابها، 

وسرقة أعمال فنية ومجموعات من العمالت المعدنية 

وغير ذلك من القطع القديمة.

أبطال اإلنقاذ
توسالك،  نور  سينا  التركية  الرسامة  جسدت 

الزلزال  جراء  األرواح  بإنقاذ  ساهموا  الذين  األبطال 

الفنية. الذي ضرب جنوبي تركيا في أعمالها 

كان  بعضها،  داخل  اللوحات  رسم  فن  خالل  ومن 

بشيرلي  سرفار  األذربيجاني  الرسام  لوحة  أبطال 

إليصال  والقديمة  المهترئة  بسيارته  سارع  الذي 

للمتضررين. المساعدات 

فريق  من  بروتيو  الكلب  لوحاتها  في  جسدت  كما 

مهامه،  أداء  أثناء  توفي  الذي  المكسيكي،  اإلنقاذ 

األحمر  للهالل  معونات  حمل  في  شارك  الذي  والطفل 

التركي.

التواصل  مواقع  على  األخيرة  اآلونة  في  وانتشرت 

االجتماعي فن الرسم اللوحات داخل بعضها البعض 

إليستريتور. برنامج  خالل  من 

إعـصـار مـدمــر
أعلنت السلطات النيوزيلندية، 

أمس، أن اإلعصار العنيف الذي 

تسبب  أيام  قبل  البالد  اجتاح 

في مصرع ثالثة أشخاص على 

السلطات  أعلنت  كما  األقّل، 

البالد  عموم  في  الطوارئ  حالة 

أّن  من  محذرة  أسبوع،  لمّدة 

الدمار »واسع النطاق«.

وزير  ماكانولتي  كيران  وقال   

في  الطارئة،  الحاالت  إدارة 

تّم  إّنه  صحفي،  تصريح 

إحداها  جثث،  ثالث  انتشال 

في  أوكالند  مدينة  غرب  في 

أثر  ُفقد فيه  الذي  المكان نفسه 

اإلعصار..  خالل  إطفاء  رجل 

األخريين  الجثتين  أّن  مضيفا 

خليج  منطقة  في  عليهما  عثر 

التي  الشمال  جزيرة  في  هوك 

جّراء  من  بشّدة  تضّررت 

ثالثة  يقطنها  والتي  اإلعصار 

أرباع سّكان البالد.

عن  األمر  بادئ  في  اإلبالغ  وتّم 

إثر  إطفاء  عنصري  فقدان 

أوكالند،  غرب  في  منزل  انهيار 

على  العثور  تّم  ما  سرعان  لكن 

أحدهما وُنقل إلى المستشفى.

هبوب  في  اإلعصار  وتسّبب   

رياح عاتية، كما أّدى إلى هطول 

األمطار  من  كبيرة  كميات 

 24 خالل  سم   20 إلى  وصلت 

ارتفاع  بلغ  حين  في  ساعة، 

حرم  كما  مترًا.   11 البحر  موج 

ألف   100 من  أكثر  اإلعصار 

وتسّبب  الكهرباء  من  شخص 

في فيضانات وانهيارات أرضية.

مدينة  أكبر  أوكالند،  وتعتبر 

من  تعافت  وبالكاد  البالد،  في 

فيضانات الشهر الماضي.


