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دعم السالم والعمل اإلنساني

دور قطر محوري في إيواء آالف األشخاص الذين تم إجالؤهم

استقبل السيناتور روجر مارشال.. صاحب السمو:

حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

في مكتبه بالديوان األميري، صباح 

روجر  الدكتور  سعادة  أمس، 

الشيوخ  مجلس  عضو  مارشال 

بالواليات  كانساس  والية  عن 

الصديقة،  األميركية  المتحدة 

بمناسبة زيارته للبالد.

استعراض  المقابلة  خالل  وتم 

والتعاون  الصداقة  عالقات 

قطر  دولة  بين  االستراتيجية 

األميركية،  المتحدة  والواليات 

النظر  وجهات  تبادل  إلى  باإلضافة 

اإلقليمية  المستجدات  حول 

سّلم  المقابلة  وخالل  والدولية. 

مارشال  روجر  الدكتور  سعادة 

قرار  نص  المفدى  األمير  سمو 

الذي  األميركي  الشيوخ  مجلس 

الشيوخ  مجلس  إعراب  تضمن 

قطر  لدولة  وتقديره  شكره  عن 

الحاسم  ودورها  جهودها  على 

المتحدة  الواليات  مساعدة  في 

من  األشخاص  آالف  إجالء  على 

الدائمين  والمقيمين  مواطنيها 

المعرضين  واألفغان  الشرعيين 

أفغانستان،  من  وعائالتهم  للخطر 

آالف  إيواء  في  المحوري  قطر  ودور 

األشخاص الذين تم إجالؤهم.

األمير  سمو  شكر  جانبه  من 

هذا  على  الشيوخ  مجلس  المفدى 

القرار، مجددا سموه التأكيد على 

العمل  دعم  في  الدائم  قطر  موقف 

كافة  وبذل  الدولي  اإلنساني 

إحالل  أجل  من  والمساعي  الجهود 

السالم في المنطقة والعالم.

تفقد أجنحته المختلفة

رئيس الوزراء يفتتح 
معرض المجوهرات

مجلس 
الشيوخ األميركي 

يشكر قطر 
على جهودها 
في أفغانستان

ملحق خاص
بمعرض الدوحة
للمجوهرات 
والساعات

صاحب السمو يبعث رسالة إلى الرئيس الجزائري ويتلقى اتصاال من الرئيس التونسي
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بمناسبة انتهاء فترة عمله

صاحب السمو يستقبل سفير تشاد

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

مكتبه  في  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 

علي  الدكتور  سعادة  أمس،  صباح  األميري،  بالديوان 

للسالم  وذلك  تشاد،  جمهورية  سفير  إبراهيم،  صوصل 

على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البالد.

التشادي  السفير  لسعادة  المفدى  األمير  سمو  وتمنى 

المستقبل،  في  مهام  من  له  سيوكل  فيما  التوفيق 

التقدم  من  مزيدا  وتشاد  قطر  دولة  بين  وللعالقات 

والنماء.

من جانبه، أعرب السفير عن شكره وتقديره لسمو أمير 

من  لقيه  ما  على  الدولة  في  وللمسؤولين  المفدى،  البالد 

تعاون أسهم في نجاح عمله بالبالد.

لدوره المساهم في تعزيز العالقات بين البلدين

صاحب السمو يمنح سفير النيجر وسام الوجبة

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

مكتبه  في  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

بالديوان األميري صباح أمس، سعادة السيد مبارك بوبكر 

حسن سفير جمهورية النيجر، وذلك للسالم على سموه 

بمناسبة انتهاء فترة عمله في البالد. 

 وقد منح سمو األمير وسام الوجبة لسفير النيجر تقديرا 

لدوره في المساهمة في تعزيز العالقات الثنائية بين قطر 

والنيجر، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في 

المستقبل، وللعالقات مزيدا من التطور والنماء.

 من جانبه، أعرب السفير عن شكره وتقديره لسمو أمير 

من  لقيه  ما  على  الدولة  في  وللمسؤولين  المفدى،  البالد 

تعاون أسهم في نجاح عمله بالبالد.

بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية

صاحب السمو يهنئ رئيس بنغالديش المنتخب
الدوحة- قنا- بعث حضرة صاحب 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني 

محمد  السيد  فخامة  إلى  تهنئة، 

انتخابه  بمناسبة  الدين  شهاب 

بنغالديش  لجمهورية  رئيسا 

التوفيق  له  متمنيا  الشعبية، 

من  المزيد  البلدين  بين  وللعالقات 

التطور والنماء.

نائب األمير يهنئ 
رئيس بنغالديش المنتخب

الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالله 

فخامة  إلى  تهنئة،  برقية  األمير، 

بمناسبة  الدين  شهاب  محمد  السيد 

انتخابه رئيسا لجمهورية بنغالديش 

الشعبية.

وزير العدل يجتمع 
مع مالكوتش

قطر وتركيا 
تستعرضان 

التعاون القانوني
الدوحة- قنا- اجتمع سعادة 

السيد مسعود بن محمد 

العامري، وزير العدل، أمس، 

مع سعادة السيد شريف 

مالكوتش، كبير أمناء المظالم 

في مؤسسة أمين المظالم 

التابعة للجمعية الوطنية 

الكبرى لدى الجمهورية التركية، 

الذي يزور البالد حاليا.

 جرى خالل االجتماع استعراض 

عالقات التعاون القانوني بين 

دولة قطر والجمهورية التركية 

الشقيقة، والسبل الكفيلة 

بتعزيزها وتطويرها.

لجهودها في االستفادة من حلول الحوسبة السحابية اآلمنة

»الخارجية« تتسلم جائزة االبتكار من مايكروسوفت
وزارة  تسلمت  قنا-  الدوحة- 

شركة  من  االبتكار  جائزة  الخارجية، 

لجهودها  تقديرا  مايكروسوفت، 

حلول  من  االستفادة  في  الحثيثة 

إلنشاء  اآلمنة  السحابية  الحوسبة 

وقت  في  الدولة«  »ضيوف  منصة 

في  قطر  دولة  طموحات  ودعم  قياسي 

استضافة فعاليات عالمية ضخمة.

السيد  سعادة  الجائزة،  تسلم 

مدير  النعيمي  محمد  بن  عبدالعزيز 

إدارة نظم المعلومات بوزارة الخارجية، 

العام  المدير  خلف  النا  السيدة  من 

وذلك  قطر،  مايكروسوفت  لشركة 

الشركة  من  وفد  بها  قام  زيارة  خالل 

العالمية لمقر الوزارة.

للثقة  تقديرا  الجائزة  هذه  تمثل 

في  الخارجية  وزارة  وضعتها  التي 

للتحول  كشريك  مايكروسوفت 

والتي  الحديثة  تقنياتها  وفي  الرقمي 

تتماشى مع رؤية الوزارة في استشراف 

الحوسبة  حلول  استخدام  أهمية 

أهدافها،  لتحقيق  الحديثة  السحابية 

وتنفيذ  وضع  في  المستمرة  وجهودها 

تبني  لتسريع  استراتيجية  خطط 

والمتطورة  الحديثة  التكنولوجيا 

وتحسين  الممارسات  أفضل  وتطبيق 

الوزارة  لموظفي  الرقمية  القدرات 

التكنولوجيا  من  القصوى  لالستفادة 

دفع  بهدف  والكفاءة،  اإلنتاجية  لرفع 

عجلة التحول الرقمي في الوزارة.

تناولت المناخ االستثماري الخليجي وأطر تكامله

»الشورى« يشارك في ندوة برلمانية خليجية
مجلس  شارك  -قنا-  الدوحة 

التي  الندوة  في  الشورى،أمس، 

لمجلس  العامة  األمانة  نظمتها 

العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

المرئي،  االتصال  تقنية  عبر 

المجالس  »دور  عنوان  تحت 

التشريعية الخليجية في توطيد 

االقتصاد  ودعم  البيني  االستثمار 

الوطني«.

وتناولت الندوة المناخ االستثماري 

وطبيعة  تكامله،  وأطر  الخليجي 

وتدفقات  البينية،  االستثمارات 

المباشر،  األجنبي  االستثمار 

الخليجية  التشريعات  وتقييم 

لتشجيع  الموحدة،  الحالية 

عن  فضال  االستثمار،  وجذب 

في  الخليجية  المجالس  دور 

المستقبلية  التشريعات  إيجاد 

االستثمار  لمجاالت  المالئمة 

المتجددة  بالطاقة  المتعلقة 

واالقتصاد األخضر والمناخ.

بن  محمد  السيد  سعادة  وتطرق 

مجلس  عضو  األحبابي  مهدي 

خالل  مداخلته  في  الشورى، 

الندوة، إلى فرص تعزيز وتوطيد 

البيني ودور المجالس  االستثمار 

التشريعية فيه، والتحديات التي 

االستثمارات  وزيادة  نمو  تواجه 

قبل  من  حلها  وآفاق  البينية 

المجالس التشريعية.

مجلس  دول  اهتمام  إلى  وأشار 

االستثمارات  بتوطيد  التعاون 

اهتمام  من  انطالقا  البينية 

التنمية  بأهمية  وإيمانهم  قادتها 

الخليجي  والعمل  االقتصادية، 

المشترك والمشاريع التكاملية.

واستعرض الميزات التي تتحلى 

والتي  الخليجية،  الدول  بها 

بينها،  االستثماري  المناخ  هيأت 

التجانس  الميزات  تلك  ومن 

وحدة  من  والثقافي  المجتمعي 

القربى  ووشائج  واللغة،  الدين 

تحتية  بنية  ووجود  والدم، 

مالئمة، وبيئة تشريعية متماثلة 

االقتصادية  التشريعات  في 

وغايات  أهداف  وفق  صدرت  التي 

مجلس التعاون.

كما تطرق سعادته إلى التحديات 

والمعوقات التي تحول دون تحقيق 

االستثمارات  حجم  وزيادة  النمو 

دراسات  ضعف  ومنها  البينية، 

شح  بسبب  االقتصادية  الجدوى 

المعلومات التي تساعد في تقييم 

أبرز  إلى  مشيرا  المشروعات، 

اتخاذها  يتوجب  التي  اإلجراءات 

لتجاوز تلك التحديات.

بحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك

النائب العام يجتمع 
مع مسؤول تركي

سعادة  اجتمع  قنا-   - الدوحة 

سعد  بن  عيسى  الدكتور 

الجفالي النعيمي النائب العام مع 

سعادة السيد شريف مالكوتش، 

مؤسسة  في  المظالم  أمناء  كبير 

للجمعية  التابعة  المظالم  أمين 

الجمهورية  في  الكبرى  الوطنية 

المرافق  والوفد  الشقيقة  التركية 

له، الذي يزور البالد حاليا.

بحث  االجتماع  خالل  جرى 

االهتمام  ذات  الموضوعات 

المشترك وسبل تعزيزها.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

الخاطر تجتمع 
مع السفير المصري

سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

السيدة لولوة بنت راشد الخاطر 

أمس،  الخارجية،  وزير  مساعد 

كمال  عمرو  السيد  سعادة  مع 

الدين الشربيني سفير جمهورية 

مصر العربية لدى الدولة.

جرى خالل االجتماع، استعراض 

البلدين،  بين  التعاون  عالقات 

اإلقليمية  التطورات  وآخر 

األوضاع  سيما  ال  والدولية، 

وسوريا،  تركيا  في  اإلنسانية 

والملف األفغاني.



الدوحة- قنا- اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن 

البلدية،  وزير  السبيعي،  تركي  بن  عبدالعزيز 

بالواليات  المدن  بعض  عمد  ضم  وفد  مع  أمس، 

المتحدة األميركية الذي يزور البالد حاليا. جرى 

وزارة  بين  التعاون  أوجه  بحث  االجتماع  خالل 

الشؤون  مجاالت  في  األميركية  والمدن  البلدية 

بتطويرها،  الكفيلة  والسبل  والزراعة،  البلدية 

وخاصة في مجال الزراعة واألمن الغذائي والبنية 

التحتية والبلديات.

االجتماع،  خالل  البلدية،  وزير  سعادة  وسلط 

الضوء على أبرز استعدادات دولة قطر الستضافة 

معرض »إكسبو 2023 الدوحة للبستنة« المقرر 

شهور   6 ولمدة  المقبل  أكتوبر  شهر  في  عقده 

بحديقة البدع.

مدير  الخوري  علي  محمد  المهندس  وقدم 

»إكسبو  لـ  العام  األمين  العامة  الحدائق  إدارة 

بأبرز  للتعريف  مرئيا،  عرضا  الدوحة«،   2023
وأطروحات  مشاريع  من  المعرض  سيقدمه  ما 

جديدة ومتميزة في مجال البستنة والتخضير.

ضم الوفد كال من سعادة السيد مايكل هانكوك 

وسعادة  كولورادو،  بوالية  دينفر  مدينة  عمدة 

روتشيستر  مدينة  عمدة  بارنيت  بريان  السيد 

جون  السيد  وسعادة  ميتشغان،  بوالية  هيلز 

غايلز عمدة مدينة ميسا بوالية أريزونا، وسعادة 

مدينة  عمدة  لومبا  أنتار  تشوكوي  السيد 

كريس  والسيد  مسيسيبي،  بوالية  جاكسون 

بارنيت من والية ميتشغان.
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جرى مناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك

رئيس األركان يلتقي نظيره الجزائري

سالم  )طيار(  الركن  الفريق  سعادة  التقى 

أركان  رئيس  النابت  عقيل  بن  حمد  بن 

سعادة  مع  القطرية  المسلحة  القوات 

رئيس  شنقريحه  السعيد  أول  الفريق 

أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري 

سعادته  بها  يقوم  التي  الزيارة  خالل  وذلك 

مناقشة  اللقاء  خالل  جرى  للجزائر. 

بين  المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات 

وتطويرها.   تعزيزها  وسبل  الجانبين، 

حضر اللقاء سعادة السفير عبدالعزيز بن 

علي النعمة سفير دولة قطر في جمهورية 

الجزائر وعدد من كبار القادة الضباط من 

الجانبين القطري والجزائري.

اجتمع مع عدد من الذين أدوا الفريضة العام الماضي

وزير األوقاف يتعرف على مقترحات الحجاج

الغانم  شاهين  بن  غانم  السيد  سعادة  اجتمع 

أمس،  بمكتبه  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير 

فريضة  أدوا  الذين  قطر  دولة  حجاج  من  عدد  مع 

آرائهم  على  لالطالع  الماضي1443هـ،  العام  الحج 

تقدمها  التي  الخدمات  بشأن  ومقترحاتهم 

الحج  شؤون  إدارة  في  ممثلة  األوقاف  وزارة 

لهم منذ فتح باب  المقدمة  والتسهيالت  والعمرة، 

hajj.( اإللكتروني  الموقع  عبر  للحج  التسجيل 

gov.qa( وتلقي اتصاالت الحجاج واستفساراتهم 
اإلدارة  هواتف  عبر  لهم  الفورية  والمساعدة 

الخدمات  وكذلك   ،)132( للحج  الساخن  والخط 

الدولة  القطرية لحجاج  الحج  التي تقدمها بعثة 

أثناء  المقدسة  األراضي  في  تواجدهم  خالل 

الوطن  أرض  إلى  عودتهم  وحتى  الحج  موسم 

الفريضة، كما استمع سعادة  أداء  سالمين بعد 

تطلعات  إلى  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير 

1444هـ؛  الحالي  الموسم  خالل  قطر  حجاج 

الدولة.  لحجاج  الخدمات  أرقى  تقديم  أجل  من 

واستمع سعادة وزير األوقاف إلى تجارب الحجاج 

العام  الحج  موسم  خالل  ولمسوه  شاهدوه  وما 

الماضي، للوقوف على الخدمات والتسهيالت التي 

قدمتها الوزارة لحجاج الدولة.

الدوحة           $

سلط الضوء على استعدادات قطر الستضافة »إكسبو البستنة«

وزير البلدية يجتمع مع عمد عدد من المدن األميركية

قطر تشارك في دورة اللجنة العربية لحقوق اإلنسانعقدت بالمغرب
أمس،  قطر،  دولة  شاركت  قنا-  الصخيرات- 

العربية  للجنة  العادية  الدورة  أعمال  في 

الصخيرات  مدينة  في  اإلنسان  لحقوق  الدائمة 

بمشاركة  الشقيقة،  المغربية  المملكة  برئاسة 

األعضاء  الدول  في  المعنية  الحكومية  الجهات 

والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومنظمات 

مراقب،  بصفة  المتمتعة  المدني  المجتمع 

العربي  العمل  منظومة  في  المعنية  والجهات 

المشترك. مثل دولة قطر في أعمال الدورة سعادة 

الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة 

حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية.

عدة  مناقشة  الدورة  هذه  أعمال  خالل  جرى 

مقدمتها  في  دائمة،  بنود  بينها  من  موضوعات 

العنصرية  والممارسات  اإلسرائيلية  االنتهاكات 

معالجة  وسبل  المحتلة،  العربية  األراضي  في 

معضلة األسرى والمعتقلين العرب في السجون 

الفلسطينيين  الشهداء  وجثامين  اإلسرائيلية، 

االحتالل  سلطات  لدى  المحتجزة  والعرب 

العربي  والميثاق  األرقام،  مقابر  في  اإلسرائيلية 

التوجيهية  المبادئ  جانب  إلى  اإلنسان،  لحقوق 

اإلنسان،  لحقوق  العربية  االستراتيجية  لتنفيذ 

مجال  في  والتثقيف  للتربية  العربية  والخطة 

اإلعالن  استعراض  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  حقوق 

ضد  العنف  أشكال  جميع  لمناهضة  العربي 

الثقافي،  التنوع  تعزيز  وسبل  والفتاة،  المرأة 

وتأثير  والزواج،  األسرة  مؤسسة  وصون  وحماية 

التحوالت المناخية على حقوق اإلنسان. 

الجزائر- قنا -  بعث حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد 

خطية  رســـالـــة  الـــمـــفـــدى، 

الرئيس  فخامة  أخيه  إلــى 

رئيس  تــبــون  عبدالمجيد 

الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 

الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة 

الشقيقة، تتصل بالعالقات 

ــة وســـبـــل دعــمــهــا  ــي ــائ ــن ــث ال

بتسليم  قـــام  وتــطــويــرهــا.  

الدكتور  ســعــادة  الــرســالــة 

بن  عبدالعزيز  بــن  محمد 

مساعد  الــخــلــيــفــي  ــح  ــال ص

وزيــــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون 

استقبال  خــالل  اإلقليمية، 

الجزائري  الرئيس  فخامة 

لسعادته اليوم في الجزائر.

نقل  المقابلة،  بــدايــة  ــي  وف

ســـــعـــــادة مـــســـاعـــد وزيـــــر 

الخارجية للشؤون اإلقليمية 

ــات حـــضـــرة صــاحــب  ــي ــح ت

الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 

حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 

رئيس  لفخامة  الــمــفــدى، 

الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 

الشعبية،  الــديــمــقــراطــيــة 

للشعب  ســمــوه  وتــمــنــيــات 

المزيد  بتحقيق  الجزائري 

من التقدم والنماء.

مــن جــانــبــه، حــمــل فخامة 

رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 

الديمقراطية  الــجــزائــريــة 

مساعد  سعادة  الشعبية، 

وزيــــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون 

اإلقليمية تحياته إلى حضرة 

البالد  أمير  السمو  صاحب 

لسموه  متمنيا  الــمــفــدى، 

والسعادة،  الصحة  مــوفــور 

دوام  الـــقـــطـــري  ــلــشــعــب  ول

ــور واالزدهـــــــــار. جــرى  ــط ــت ال

استعراض  المقابلة  خــالل 

بين  الــثــنــائــيــة  الـــعـــالقـــات 

البلدين.

تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها

صاحب السمو يبعث رسالة 
خطية إلى الرئيس الجزائري

استقبل  قنا-  تونس- 

سعيد  قيس  الرئيس  فخامة 

التونسية  الجمهورية  رئيس 

تونس،  في  أمس  الشقيقة، 

بن  محمد  الدكتور  سعادة 

عبد العزيز بن صالح الخليفي 

مساعد وزير الخارجية للشؤون 

المقابلة،  بداية  وفي  اإلقليمية. 

وزير  مساعد  سعادة  نقل 

اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية 

تحيات حضرة صاحب السمو 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

أخيه  إلى  المفدى،  البالد  أمير 

الجمهورية  رئيس  فخامة 

سموه  وتمنيات  التونسية، 

بتحقيق  التونسي  للشعب 

المزيد من التقدم والنماء. 

فخامة  حمل  جانبه،  من 

التونسية،  الجمهورية  رئيس 

سعادة مساعد وزير الخارجية 

إلى  تحياته  اإلقليمية  للشؤون 

أمير  السمو  صاحب  حضرة 

لسموه  متمنيا  المفدى،  البالد 

والسعادة،  الصحة  موفور 

التطور  دوام  القطري  وللشعب 

المقابلة  خالل  جرى  واالزدهار.  

الثنائية  العالقات  استعراض 

بين البلدين.

جرى استعراض العالقات الثنائية

الرئيس التونسي يستقبل د. الخليفي

الدوحة           $

لمناقشة تأثير التغيرات الديموغرافية على رفاه األسرة بإفريقيا

»الدوحة لألسرة« يستضيف اجتماعا للخبراء

واالقتصادي  االجتماعي  التحول  شكل 

على  وتأثيره  إفريقيا  في  والديموغرافي 

رفاه األسرة محور نقاش في الفعالية التي 

نظمها معهد الدوحة الدولي لألسرة، عضو 

التحضير  إطار  في  وذلك  قطر،  مؤسسة 

الثالثين  السنوية  بالذكرى  لالحتفاء 

للسنة الدولية لألسرة في عام 2024.

عقد  الذي  الخبراء،  فريق  اجتماع  وشهد 

على مدى ثالثة أيام في بريتوريا )جمهورية 

جامعة  مع  بالشراكة  إفريقيا(،  جنوب 

االقتصادية  الشؤون  وإدارة  بريتوريا 

واالتحاد  المتحدة  باألمم  واالجتماعية 

شعار  تحت  األسرة،  لتنمية  الدولي 

في  األسرة  ورفاه  الديموغرافية  »التغيرات 

تأثير  حول  تمحورت  مناقشات  إفريقيا«، 

األسري  رفاه  على  الديموغرافية  التغيرات 

في إفريقيا.

تكوين  اتجاهات  الخبراء  تناول  كما 

وتأثير  إفريقيا  في  الرئيسية  األسرة 

ودور  األسرة  رفاه  على  التغييرات  هذه 

وتأثيرها  التغييرات  التكنولوجيا في هذه 

والتحديات  الرقمية،  واألمومة  األبوة  على 

سياسة  أطر  تطرحها  التي  والفرص 

في  المسنين  رعاية  لدعم  الحماية 

بين  ما  العالقة  على  عالوة  المنطقة، 

والهجرة  الديموغرافية،  االتجاهات 

والدروس  المعاصرة،  إفريقيا  والتمّدن في 

وتنفيذ  وضع  في  المستفادة  الرئيسية 

السياسات األسرية الوطنية واإلقليمية.

نعمان  شريفة  الدكتورة  وسلطت 

العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة 

أهمية  على  الضوء  لألسرة،  الدولي 

نهج  خالل  من  األسرة  رفاه  على  التركيز 

خالل  من  المعهد  يعالجه  ما  وهو  شامل، 

وشددت  والحشد.  السياسات  بحوث 

التركيز  أهمية  على  العمادي  الدكتورة 

شمولية،  مقاربة  وفق  األسرة  رفاه  على 

الرفاه  لتعزيز  يسعى  المعهد  أن  مؤكدة 

األسري ودعم تصميم وتطوير السياسات 

المتعلقة بالبحوث واألدلة العلمية وجهود 

المناصرة المتعددة.  

الدوحة         $

جرى استعراض عالقات التعاون بين البلدين

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره البريطاني

سعادة  اجتمع  قنا-   لندن- 

عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ 

مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 

أمس  الخارجية،  وزير  الوزراء 

السيد  سعادة  مع  لندن،  في 

وزير  كليفرلي،  جيمس 

المتحدة.  بالمملكة  الخارجية 

جرى خالل االجتماع استعراض 

البلدين،  بين  التعاون  عالقات 

وتطويرها،  دعمها  وسبل 

التطورات  إلى  باإلضافة 

سيما  ال  والدولية،  اإلقليمية 

تركيا  في  اإلنسانية  األوضاع 

الزلزال،  كارثة  بعد  وسوريا 

النووي  وآخر مستجدات الملف 

روسيا  بين  واألزمة  اإليراني، 

التوقيع  تم  كما  وأوكرانيا. 

على مذكرة تفاهم بشأن إقامة 

دولة  بين  االستراتيجي  الحوار 

قطر والمملكة المتحدة.

التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن 
إقامة الحوار االستراتيجي بين البلدين

جرى استعراض العالقات األخوية بين البلدين

صاحب السمو يتلقى اتصاال من الرئيس التونسي
السمو  صاحب  حضرة  تلقى  قنا-  الدوحة- 

أميــر  ثــانـي،  آل  حـمــد  بــن  تمــيـم  الشــيـــخ 

مساء  هــاتــفـــيــا،  اتصــاال  المفــدى،  البــالد 

قـيـس  الرئيـس  فخـامـة  أخـيـه  مــن  أمـــس، 

التـونســــيـة  الجمـهـــورية  رئيـــس  ســعــيــد، 

الشقيقة.

العالقات  استعراض  االتصال  خالل  جرى 

إلى  إضافة  الشقيقين،  البلدين  بين  األخوية 

تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية.
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المجلس يفتح ملف التعليم بحضور وزيرة التربية ومسؤولين بالوزارة

أعضاء »الشورى« يطالبون بتطوير المناهج

الجلسة  حضر  المجلس،  رئيس  سعادة  من  لدعوة  وتلبية 

وزيرة  النعيمي  الجبر  علي  بنت  بثينة  السيدة  سعادة 

المسؤولين  من  وعدد  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

الوزارة  تتخذها  التي  واإلجراءات  الخطوات  لعرض  بالوزارة، 

تطوير  ومبادرات  االستراتيجية،  خطتها  تنفيذ  سبيل  في 

ذوي  وتعليم  التعليمي،  الكادر  وتطوير  وتدريب  التعليم، 

اإلعاقة.

السعادة  وأصحاب  الشورى  مجلس  رئيس  سعادة  ورحب 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزيرة  بسعادة  األعضاء، 

مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل دعم المسيرة 

التعليمية في البالد.

والتعليم  التربية  وزيرة  سعادة  أشارت  العرض،  بداية  وفي 

والتعليم،  التربية  وزارة  إنشاء  تاريخ  إلى  العالي،  والتعليم 

القدرات  فبناء  األسس  بناء  مرحلة  تضمنت  أنها  مبينة 

وبالتالي بناء المستقبل.

بأعداد  المتعلقة  اإلحصاءات  سعادتها  استعرضت  كما 

ومساهمة  العالي،  التعليم  ومؤسسات  والمدارس  الطلبة 

التعليم في االقتصاد ورفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة.

وبّينت سعادة الوزيرة، في عرضها أمام مجلس الشورى، أن 

التعليمية  المنظومة  لتطوير  أساسية  محاور  أربعة  هناك 

في دولة قطر، تنطلق من الركائز األربع لرؤية قطر الوطنية 

2030. وأوضحت سعادتها أن المحور األول هو محور الطلبة، 
المهارات  وإكسابهم  قدراتهم  تعزيز  ضمنه  يتم  والذي 

األساسية والضرورية لمواكبة متطلبات الواقع، وغرس قيم 

الهوية القطرية في نفوسهم، وتنميتها وتعزيزها. 

بالمعلمين،  يتعلق  أنه  سعادتها  فبينت  الثاني،  المحور  أما 

وتطويرهم،  وتدريبهم  استقطابهم  يستهدف  حيث 

خيارات  وإيجاد  الدولية،  الكفاءات  أصحاب  واستقطاب 

متنوعة للتطوير المهني.

أنه  إلى  سعادتها  أشارت  الثالث،  بالمحور  يتعلق  وفيما 

يرّكز على المدارس، سعًيا ألن تكون آمنة ومتقدمة وجاذبة، 

به،  االلتحاق  معدالت  ورفع  المبكر  التعليم  خدمات  وتطوير 

جودة  تحسين  إلى  تهدف  شاملة،  تعليمية  تجربة  وبناء 

حياة الطلبة المدرسية.

التربية  وزيرة  سعادة  فأوضحت  واألخير،  الرابع  المحور  أما 

الوزارة عبر تنمية  والتعليم والتعليم العالي، أنه يركز على 

القدرات المؤسسية، مع ضمان أعلى مستوى من الشفافية 

العام  والقطاعين  األسر،  مع  الشراكات  وبناء  والمساءلة، 

والنمو  والشمول  والمساواة  للكفاءة  تحقيقا  والخاص، 

واالبتكار في النظام التعليمي.

»أبرز المبادرات«
مجلس  أمام  سعادتها،  تطرقت  صلة،  ذي  سياق  وفي 

تنطلق  والتي  للوزارة،  المختلفة  المبادرات  إلى  الشورى، 

تعزيز  في  الوزارة  وجهود  األساسية،  األربعة  المحاور  من 

العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، 

مستعرضة أهم تلك المبادرات وأهدافها ومرتكزاتها.

عند  راعت  الوزارة  أن  سعادتها،  أكدت  الجانب  هذا  وفي 

تصميم المبادرات، عدًدا من المبادئ التوجيهية، موضحة أن 

أهم تلك المبادئ هو عدم إهمال أي طالب، وأن تكون المدارس 

والحرص  تطويرها،  عبر  والمفضل  األول  الخيار  الحكومية 

على إيجاد قطاع خاص منظم بشكل جيد، انطالًقا من كونه 

الجودة  تحسين  عن  فضاًل  التعليمية،  للمسيرة  شريًكا 

والكفاءة للنظام بأكمله.

على  الوزارة  حرص  الوزيرة،  سعادة  أكدت  آخر  جانب  من 

استقطاب الكفاءات من المعلمين، والتركيز على القطريين 

منهم، وبناء قدراتهم وتنميتها، وتزويدهم باألدوات واإلمكانات 

الالزمة لتمكينهم من التدريس وفق أعلى معايير الجودة.

الوزارة  توليه  الذي  الكبير  باالهتمام  الوزيرة،  سعادة  ونوهت 

التعليمية،  العملية  في  إدماجهم  عبر  اإلعاقة،  ذوي  بتعليم 

وإيجاد البيئة المناسبة لهم لتعزيز امكانياتهم وتقديم كافة 

الدعم لهم.

من  عدد  إنشاء  إلى  سعادتها  أشارت  اإلطار،  هذا  وضمن 

المدارس المتخصصة لذوي اإلعاقة، ومنها سلسلة مدارس 

الهداية لذوي االحتياجات الخاصة، والتي تسعى إلى إحداث 

المتخصصة  البرامج  من  مجموعة  توفير  عبر  نوعية  نقلة 

في مجاالت العالج السلوكي، والعالج الطبيعي، وغيرها من 

البرامج األكاديمية التخصصية.

ذوي  طالب  دمج  في  الوزارة  جهود  إلى  سعادتها،  أشارت  كما 

إكسابهم  إلى  تسعى  التي  والخطط  البرامج  عبر  اإلعاقة، 

وأن  العمل،  سوق  ارتياد  من  تمكنهم  التي  الالزمة  المهارات 

يمثلوا قيمة مضافة في المجتمع.

ركيزة  التعليم  كون  من  وانطالًقا  أنه  إلى  سعادتها،  وأشارت 

باإلبداع  اهتماًما  تولي  الوزارة  فإن  التنمية،  في  أساسية 

والمبادرات البناءة التي تعزز االعتماد على النفس.

وأكدت سعادة وزيرة التربية على اهتمام الوزارة بالحوكمة 

اإللكتروني،  التعليم  إطالق  في  والتسارع  الرقمي  والتحول 

التي  الدول  أوائل  من  قطر  دولة  أن  الجانب  هذا  في  مبينة 

استثمرت في قطاع التكنولوجيا منذ عام 2012.

أن  مبينة  الوزارة،  تواجه  التي  للتحديات  سعادتها  وتطرقت 

من تلك التحديات، جودة التعليم، والمساواة في التحصيل 

تحسين  خالل  من  التعليم  في  التميز  وتحقيق  العلمي، 

الوزارة تعمل على التغلب على تلك  بيئة العمل، مؤكدة أن 

التحديات.

»تنقيح المناهج«
مجلس  أعضاء  السعادة  أصحاب  ثّمن  مداخالتهم،  وضمن 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  دور  الشورى، 

المبذولة  جهودها  في  الوزارة  دعم  على  حرصهم  مؤكدين 

على  مداخالتهم  أثناء  وركزوا  التعليمية،  العملية  لتعزيز 

التدريسية،  الوظائف  وتقطير  المناهج،  وتنقيح  تطوير 

وتحفيز وتدريب المعلمين، وتعليم ذوي اإلعاقة.

وتنفيذ  الخطط  رسم  أهمية  على  المجلس،  أعضاء  وأكد 

المبادرات التعليمية بما يتماشى مع ما توليه البالد من أهمية 

للعنصر  الرئيسي  المكون  أنه  اعتبار  على  بالتعليم،  كبير 

وجزء  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  األهم  والرافد  البشري، 

والتي يأتي ضمن ركائزها  الوطنية،  رؤية قطر  ال يتجزأ من 

األساسية جودة التعليم والتنمية البشرية.

إلى  الشورى،  مجلس  أعضاء  أشار  متصل،  سياق  وفي 

ضرورة تدريب وتأهيل المعلمين، األمر الذي سينعكس أثره 

الهوية  تعزيز  وأهمية  الطلبة،  وعلى  التعليمية  العملية  على 

الوطنية وغرس القيم اإلسالمية في نفوسهم، وعدم السماح 

للمناهج الخارجية بالتأثير على النشء، مطالبين بضرورة 

االكتفاء  وعدم  الجانب  هذا  في  للوزارة  الرقابي  الدور  توسيع 

باإلشراف.

على  مداخالتهم،  خالل  األعضاء  السعادة  أصحاب  ركز  كما 

واستقطابهم،  دعمهم  ضرورة  مبينين  القطريين،  المعلمين 

والعمل على تجاوز العقبات التي تواجههم. 

وشدد أعضاء المجلس أيًضا، على أهمية تعليم ذوي اإلعاقة 

البيئة  وتهيئة  وإدماجهم  لهم،  التعليمية  الفرص  وتوفير 

إلى  والسعي  بهم  الدولة  اهتمام  من  انطالقا  لهم،  المناسبة 

تمكينهم.

التمييز«  بـ »مدارس  إنشاء ما يسمى  إلى  االعضاء  إلى  ودعا 

مشيرين إلى ان هناك اعداد من الطالب يكونون متميزين في 

أن  يمكن  بحيث  بهؤالء  لالهتمام  حاجة  هناك  وأن  الصفوف 

يكون علماء في المستقبل. 

السواء  على  والمدرسين  الطالب  من  شكاوى  هناك  إن  وقالوا 

المهنج  ان  يقولون  المدرسين  وان  المدرسي  الدوام  طول  من 

من  ساعاته  عدد  خفض  بحث  إلى  داعين  طويل،  الدراسي 

ما  بعد  السيما  التكنولوجي  الجانب  من  االستفادة  خالل 

تركيز  على  العمل  عن  فضال  كورنا  جائحة  تجربة  أفرزته 

المنهج من خالل إزالة ما به من حشو.. وقالوا ان وجود الطالب 

في المدرسة لمدة أكثر من 7 ساعات هو عملية شاقة. 

المدرسي  الدوام  ساعات  عدد  قللت  دوال  هناك  أن  إلى  ولفتوا 

إلى  داعين  األسبوع  في  الدراسة  أيام  عدد  أيضا  قللت  كما 

بحث امكانية تطبيق ذلك.

أفضل  بين  من  القطرية  الجامعات  أن  إلى  األعضاء  وأشار 

الجامعات مشددين على ضرورة تطوير الكادر االكاديمي بها 

بحيث نحصل على أفضل مخرجات من الوزارة. 

الثانوي  التعليم  مخرجات  في  خلال  هناك  إن  األعضاء  وقال 

السنتين  في  المعاناة  بعض  يواجه  الطالب  يجعل  مما 

الجامعيتين األولى والثانية على وجه الخصوص. 

»الرد على استفسارات األعضاء«
السعادة  ألصحاب  االستفسارات  من  عدد  على  ردها  وفي 

التربية  وزيرة  سعادة  أكدت  الشورى،  مجلس  أعضاء 

على  حريصة  الوزارة  أن  على  العالي،  والتعليم  والتعليم 

األهداف  ضمن  يأتي  ذلك  أن  مبينة  المعلم،  مكانة  تعزيز 

االستراتيجية للوزارة.

والحفظ،  التلقين  على  واعتمادها  بالمناهج  يتعلق  وفيما 

أشارت سعادتها إلى أن الوزارة تقوم بتقييم شامل للمنظومة 

ككل بصورة دورية، للتأكد من جودة التعليم، ومعالجة أي 

قصور إذا استدعت الحاجة.

وأضافت سعادتها »عند المراجعة تبين لنا أن المناهج كانت 

متميزة ووفق أعلى مستوى، إال أن المشكلة تكمن في إيصال 

أن  إلى  منوهة  المهارات«،  هذه  وتعزيز  والتدريس  المعلومة 

بالشكل  المعلومة  إيصال  من  وتمكينهم  المعلمين  تدريب 

المطلوب، أحد المبادرات األساسية للوزارة.

وفي سؤال حول مركز »رؤى لتقييم ودعم الطلبة ذوي الدعم 

الخاصة  التقارير  إصدار  في  والتأخر  اإلضافي«،  التعليمي 

بالطلبة ذوي اإلعاقة، بّينت سعادة السيدة بثينة بنت علي 

النعيمي، أن الوزارة تدرك الصعوبات التي تواجه أولياء أمور 

مشيرة  التقارير،  إصدار  في  والتأخير  اإلعاقة،  ذوي  الطلبة 

إلى  وأشارت  المركز،  عمل  تعزيز  على  عملت  الوزارة  أن  إلى 

أن هناك جهات أخرى تصدر التقارير التي تعتمدها الوزارة.

حريصة  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  أن  وأكدت 

المدرسة، مشيرة  أن يكون كل طفل في  الحرص على  كل 

إلى تأهيل 70 مدرسة لتكون مراكز لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة 

في المدارس الحكومّية، وأضافت »هناك أخصائيون في كل 

التدخل  تتطلب  التي  الحاالت  على  التعرف  بهدف  مدرسة 

والمتابعة بصورة مبكرة«.

إلى  سعادتها  أشارت  الدراسي،  العام  بطول  يتعلق  وفيما 

المدرسين  احتياجات  بين  الموازنة  على  عملت  الوزارة  أن 

الذي  المدرسي  التقويم  أن  وأوضحت  الطلبة،  واحتياجات 

ومناسًبا  طبيعًيا  يعد  تمدرس،  يوم   180 مدى  على  يمتد 

للوصول إلى المهارات والمعلومات، ويلبي المعايير المطلوبة.

وفي رد سعادتها على سؤال يتعلق بتناقص أعداد المعلمين 

القطريين، لفتت الوزيرة إلى أن هذه المشكلة ال تقتصر على 

دولة قطر وحسب، بل أنها مشكله تعاني منها دول المنطقة 

مهنة  وأن  خصوًصا  المعلمين،  أعداد  تناقص  من  والعالم 

منها  أسباب،  لعدة  للشباب  األول  الخيار  تمثل  ال  التعليم 

واالمتيازات  المخصصات  من  الرغم  على  العمل،  طبيعة 

الخاصة بالمعلمين تقديًرا للجهد الذي يقومون به.

»طموح«  برنامج  إلى  سعادتها  تطرقت  متصل،  سياق  وفي 

العامة  الثانوية  الشهادة  حملة  يتبنى  برنامج  أنه  موضحة 

في  التربية  كلية  من  التخرج  بعد  التعليم  بمهنة  لاللتحاق 

جامعة قطر، موضحة أن البرامج المتعلقة بتحسين جودة 

التعليم تحتاج وقًتا لجني ثمارها.

بن  حسن  السيد  سعادة  شدد  المناقشات،  ختام  وفي 

زيادة  ضرورة  على  الشورى،  مجلس  رئيس  الغانم  عبدالله 

البيئة  تعزيز  على  والعمل  القطريين،  المعلمين  أعداد 

الصعوبات  لتجاوز  المناسبة  الحلول  وإيجاد  المدرسية، 

التي تحول دون تحقيق ذلك. وركز سعادته على دور األسرة 

في العملية التربوية والتعليمية، الفًتا إلى أهمية غرس قيم 

المدارس  على  والتركيز  الطلبة،  نفوس  في  الوطنية  الهوية 

الخاصة في هذا الجانب.

وتقديم  الوزارة  دعم  على  المجلس  حرص  سعادته،  وأكد 

ذو  تعليم  إيجاد  في  السامية  رسالتها  لتحقيق  يلزم  ما  كل 

التنمية وبناء مستقبل قطر  جودة عالية يسهم في تحقيق 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بقيادة  المشرق، 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى »حفظه الله«.

المجلس  استعرض  حيث  الجلسة،  أعمال  وتواصلت 

تقرير مشاركة سعادة الدكتور حسن بن سلطان الضابت 

للجنة  العاشر  االجتماع  في  المجلس،  عضو  الدوسري 

المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني 

يناير  في  العربية،  مصر  جمهورية  في  عقد  الذي  العربي، 

السيد  سعادة  أوضح  للتقرير،  عرضه  وضمن  الماضي. 

ناقش  االجتماع  أن  الدوسري،  الضابت  حسن  بن  سلطان 

العربي،  البرلماني  بالعمل  المتعلقة  الموضوعات  من  عدًدا 

النموذجية  المشاريع  من  عدد  ذلك  ومن  تطويره،  وسبل 

الفكرية،  والملكية  البيئة،  قوانين  حول  االسترشادية 

والجرائم االلكترونية.

مشاركة  تقرير  الجلسة،  خالل  المجلس  استعرض  كما 

المجلس،  عضو  الهتمي  هتمي  بن  أحمد  السيد  سعادة 

الماضي  يناير  في  عقد  الذي  إيرينا«  »مشرعي  منتدى  في 

باإلمارات العربية المتحدة، ضمن أعمال الدورة الثالثة عشر 

تحت  المتجددة)إيرينا(،  للطاقة  الدولية  الوكالة  لجمعية 

عنوان »انتقال الطاقة العالمية – المخزون العالمي«.

دولة  جهود  المؤتمر  أمام  استعرض  أنه  إلى  سعادته،  وأشار 

قطر في التقليل من االنبعاثات الكربونية، من خالل تحقيق 

استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي.

حضر الجلسة، عدد من القيادات التربوية والمختصين من 

المؤسسات التعليمية المختلفة، بجانب عدد من المعلمين 

السابقين.

النعيمي: أربعة محاور أساسية لتطوير المنظومة التعليمية الغانم: المجلس حريص على دعم الوزارة إليجاد تعليم جيد

عقد مجلس الشورى، أمس، 
جلسته األسبوعية العادية، في 

»قاعة تميم بن حمد«، بمقر 
المجلس، برئاسة سعادة السيد 
حسن بن عبدالله الغانم رئيس 

المجلس.
وفي بداية الجلسة، تال سعادة 

الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة 
األمين العام لمجلس الشورى 

جدول أعمال الجلسة، وتم 
التصديق على محضر الجلسة 

السابقة.

محمد أبوحجر كتب

تأهيل »70« مدرسة 
لتكون مراكز لدمج 
الطلبة ذوي اإلعاقة

مطالبات بتقطير 
الوظائف التدريسية.. 

وتعزيز الهوية الوطنية
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الهيئة تسعى لتقديم جميع الخدمات لكافة المتقاعدين بالدولةالقائمة تشمل السيارات والعيادات الطبية وقاعات األفراح

تتراوح بين »20« و »50 %«

تخفيضات لحاملي بطاقة التقاعد

والتأمينات  العامة للتقاعد  الهيئة  تقدم 

العديد  مع  بالتعاون  االجتماعية 

والخاصة  العامة  المؤسسات  من 

وتخفيضات  عروضا  بالدولة، 

التقاعد  بطاقات  وحاملي  للمتقاعدين 

المدنية  الخدمة  ديوان  أو  الهيئة  من 

التقاعد  لجنة  أو  والتطويرالحكومي، 

الخدمات  إطار  في  وذلك  العسكري، 

التي تقدمها لجميع المتقاعدين.

وتشمل قائمة التخفيضات العديد من 

الخدمات مثل شراء السيارات وخدمات 

بين  تتراوح  والتي  السيارات  صيانة 

التكلفة، كما تقدم  % من قيمة  و50   20
العديد من الفنادق وشركات السياحة 

 ،%  15 إلى  تصل  خصومات  والطيران 

األفراح  وقاعات  االتصاالت  بخالف  هذا 

التجارية  والمحالت  والمناسبات 

حيث  والعالمات،  الماركات  ألشهر 

في  للماقعدين  الخصومات  تتراوح 

% من   30 و   10 تلك الخدمات ألكثر من 

تسعى  حيث  والتكلفة،  السلع  قمية 

لكافة  الخدمات  جميع  لتقديم  الهيئة 

المتقاعدين بالدولة.

خدمة  مدة  شراء  يخص  وفيما 

اعتبارية، أكدت الهيئة العامة للتقاعد 

القطري  للموظف  يجوز  أنه  على 

والمعاشات  التقاعد  لقانون  الخاضع 

التقدم بطلب إلى الهيئة لشرائها، وذلك 

لتحقيق الحصول على معاش تقاعدي 

بحيث يكمل المدة المطلوبة للحصول 

كذلك  سنة،   15 أدنى  بحد  وهي  عليه 

تزيد  بحيث  التقاعدي  المعاش  زيادة 

مدة اشتراكه من 15 إلى 20 سنة. 

ولقبول طلب شراء يجب توافر الشروط 

التالية وهي: التقدم بطلب الشراء وهو 

الحكام  خاضعة  بجهة  علمه  رأس  على 

من  المعتمد  النموذج  وتعبئة  القانون، 

قبل الهيئة.

الطلب  تقديم  تاريخ  في  عمره  يقل  أال 

لإلناث،   45 وسن  للذكور  سنة   50 عن 

أال تقل مدة خدمته الفعلية عن سنوات 

المستحقة  األشتراكات  وتسديد   ،10
أساس  على   %  15 الـ  المدة  هذه  عن 

الراتب في تاريخ طلب الشراء.

التقاعد مثال على ذلك،  وضربت هيئة 

قطر  بمؤسسة  حاليا  يعمل  بموظف 

 12 مقدارها  اشتراك  مدة  لدية  للبترول 

ومقدارالراتب  سنة،   51 وعمره  سنة 

والعالوة  ريال   6000 الحالي  األساسي 

يصل  حيث  ريال،   4000 االجتماعية 

اإلجمالي 10000 ريال، ويرغب في شراء 

هذه  في  شهرا،   60 مقدارها  خدمة  مدة 

الحالة، يجب أن يكون المبلغ المطلوب 

لشراء شهر واحد 10000 ريال × 15 % = 

1500 ريال، وبهذا يكون المبلغ المطلوب 
 = × 1500 شهر   60 60 شهرا هي  لشراء 

90000 ريال.
المبلغ  سداد  يجب  أنه  الهيئة  وبينت 

تاريخ  من  يوما   60 خالل  المستحق 

في  سواء  المطلوب  بالمبلغ  إخطاره 

أو  السابقة  الخدمة  مدة  ضم  حالة 

طلبه  اعتبر  وإال  خدمة،  مدة  شراء 

الفرق بين ضم مدة  أن  إلى  الغيا، الفتة 

خدمة  مدة  وشراء  السابقة  الخدمة 

اعتبارية، هي أن مدة الخدمة السابقة 

المراد ضمها هي مدة عمل فعلية عمل 

سابقة،  عمل  جهة  لدى  الموظف  فيها 

لقيمة  دفع  فهو  خدمة  مدة  شراء  أما 

اشتراكات لمدة يتم احتسابها حكميا 

بالعمل  أصاًل  الموظف  يقم  لم  ثم  ومن 

خاللها.

التقدم  للموظف  يجوز  أنه  وأوضحت 

السابقة  خدمته  مدة  لضم  بطلب 

والتقدم في ذات الوقت بطلب شراء مدة 

خدمة اعتبارية على أن تتوافر الشروط 

كل  في  سابقا  إليها  المشار  القانونية 

واحدة منهما على حدة.

ال  أنه  للتقاعد  العامة  الهيئة  ولفتت 

يجوز للمستحقين عن الموظف طلب 

ضم أو شراء مدة خدمة تضاف إلى مدة 

الخدمة الفعلية، ألن الشرط األساسي 

يكون  أن  الشراء  أو  الضم  طلب  لقبول 

لدى  عمل  رأس  على  نفسه  الموظف 

القانون  لهذا  الخاضعة  الجهات  إحدى 

طلب  أو  الضم  طلب  تقديم  تاريخ  في 

فال  الخدمة  انتهاء  بعد  أما  الشراء، 

تقديم  حق  عنه  للمستحقين  يجوز 

الطلب.

للتقاعد  العامة  الهيئة  وكانت 

والتأمينات االجتماعية، قد أعلنت قبل 

وقت سابق عن إطالق الحملة التوعوية 

بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية 

التعاون  مجلس  دول  لمواطني 

المجلس،  العاملين في دول  الخليجي 

والمشمولين  بالنظام  التعريف  بهدف 

النظام،  بهذا  التسجيل  وشروط  به، 

االشتراكات،  سداد  بقواعد  والتعريف 

عليها  يحصل  التي  التأمينية  والمنافع 

المؤمن عليه.

وتأتي هذه الحملة بشكل متواٍز في دول 

أجهزة  سعي  ضمن  العربية،  الخليج 

التقاعد والتأمينات االجتماعية المدنية 

في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 

الحماية  مد  بنظام  الوعي  مستوى  رفع 

التأمينية، حيث أوصى االجتماع الثاني 

ألجهزة  الفنية  للجنة  والخمسون 

التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية 

سنوية  توعوية  حملة  تنفيذ  بأهمية 

لرفع مستوى الوعي عن النظام في دول 

إلى  الحملة  رسائل  إليصال  المجلس، 

الحماية  مد  بنظام  المنتفعة  الفئات 

التأمينية، وهو أحد األنظمة الخليجية 

دعم  أجل  من  المجلس  تبناها  التي 

العمالة  انتقال  وتشجيع  االستقرار 

الوطنية بين دول المجلس األعضاء.

متابعة  إلى  الجمهور  الهيئة  ودعت  هذا 

خالل  من  الحملة  هذه  مخرجات 

وقنوات  الجماهيرية،  اإلعالم  وسائل 

بالهيئة  الخاصة  االجتماعي  التواصل 

التواصل  منصات  في  حساباتها  على 

وإنستغرام  )توتير  على  االجتماعي 

الهيئة  ستستقبل  كما  وفيسبوك(، 

جميع  المختلفة  التواصل  قنوات  عبر 

بالرد  وستقوم  المتابعين  استفسارات 

عليها بما يساهم في إثراء الحملة وبما 

يحقق األهداف المرجوة من إطالقها.

{ أرشيفية - موظفون

محمد الجعبري كتب

وفق تصنيف شنغهاي

»العلوم الصحية« ضمن أفضل »200« جامعة
رصيد  إلى  يضاف  جديد  إنجاز  في 

العلوم  كلية  تصنيف  تم  إنجازاتها، 

بن  حمد  بجامعة  والحيوية  الصحية 

كلية   200 أفضل  قائمة  ضمن  خليفة 

العلوم  مجال  في  العالم  مستوى  على 

لتصنيف  وفقًا  البشرية،  البيولوجية 

األكاديمية  للتخصصات  شنغهاي 

)GRAS( لعام 2022.

الصحية  العلوم  كلية  تتويج  ويأتي 

البحوث  إلى  التصنيف  بهذا  والحيوية 

والدراسات التي تجريها الكلية ومعاهد 

قطر  )معهد  مثل  لها  التابعة  البحوث 

قطر  ومعهد  الحيوي  الطب  لبحوث 

العلوم  مجال  في  الحوسبة(  لبحوث 

البشرية، لينضموا بذلك  البيولوجية 

إلى مؤسسات وجامعات مرموقة أخرى 

براون،  جامعة  أبرزها  القائمة،  في 

للعلوم  البحثية  باريس  وجامعة 

واآلداب )PSL(، وجامعة تكساس.

شنغهاي  تصنيف  ويتضمن 

العام  هذا  األكاديمية  للتخصصات 

دولة   96 في  جامعة   1.800 من  أكثر 

دورة  تشمل  مختلفًا،  مجااًل   54 في 

والطبيعية  الطبية  والعلوم  الحياة 

مختلف  إلى  باإلضافة  واالجتماعية، 

يتم  حيث  الهندسية،  التخصصات 

عدة  خالل  من  الجامعات  تصنيف 

األكاديمي  األداء  تقيس  مؤشرات 

البحوث،  ٌمخرجات  ثم  ومن  والبحثي، 

الدولي،  والتعاون  البحث،  وتأثير 

األكاديمية  والجوائز  البحث،  وجودة 

الدولية التي حصلت عليها.

قال  التصنيف،  هذا  على  وتعليقًا 

المؤقت  العميد  نمر  جورج  الدكتور 

الصحية  العلوم  بكلية  واألستاذ 

العلوم  كلية  أن  »الشك  والحيوية: 

جامعة  ثم  ومن  والحيوية،  الصحية 

حمد بن خليفة حققت بهذا التصنيف 

التزام  يعكس  الذي  هائاًل،  إنجازًا 

بشكل  والكلية  عام  بشكل  الجامعة 

أكاديمية  برامج  بتطوير  خاص، 

مستوى  ذات  التخصصات  متعددة 

الجامعة  دعم  خالل  فمن  عالمي، 

كلية  ساهمت  المتواصل،  ودعمها 

في  والحيوية  الصحية  العلوم 

مختلف  بين  التعاون  ثقافة  تعزيز 

ببناء  لنا  يسمح  مما  التخصصات، 

متخصص  كمركز  ُسمعتنا  وترسيخ 

مجاالت  في  بالمنطقة  المعرفة  لتبادل 

الجينوم،  وعلم  الحيوي،  الطب  علوم 

البدنية  اللياقة  وعلوم  الدقيق،  والطب 

والصحة«.

وتعمل كلية العلوم الصحية والحيوية 

بجامعة حمد بن خليفة على التصدي 

للتحديات الصحية الوطنية والعالمية 

من  القادمة  األجيال  تثقيف  خالل  من 

الطبية  الدراسات  في  المتخصصين 

المتقدمة، فضاًل عن دعم أعضاء هيئة 

في  دوليًا  بهم  المعترف  التدريس 

مؤثرة  نوعية  بحوث  إلجراء  سعيهم 

جامعة  وباعتبارها  وخارجها،  قطر  في 

فإن  والبحوث،  االبتكار  على  ترتكز 

جهودها  تعزز  خليفة  بن  حمد  جامعة 

متكاملة  وبحثية  تعليمية  بيئة  لبناء 

ومتطورة تمكن أعضاء هيئة التدريس 

والطالب من تحقيق أهدافهم.

{  د.جورج نمر 

$ الدوحة

يتيح االطالع على الكتب والمجالت

المكتبة الوطنية تطلق تطبيقا إلكترونيا

إطالق  عن  الوطنية  قطر  مكتبة  أعلنت 

في  الذكية،  لألجهزة  الجديد  تطبيقها 

إلى توفير بيئة  إطار رسالتها الساعية 

وقد  واالستكشاف.  للتعلم  استثنائية 

االستخدام  سهولة  تصميمه  في  روعي 

من  وروادها  المكتبة  أعضاء  وتمكين 

والمصادر  المعلومات  إلى  الوصول 

من  االستفادة  وكذلك  اإللكترونية، 

وأي  وقت  أي  في  المكتبة،  خدمات 

بالتكامل  التطبيق  ويتميز  مكان. 

للمكتبة  اإللكتروني  الموقع  مع  التام 

ويتيح  المعرفية،  البيانات  وقواعد 

للرواد أداة مبتكرة للتواصل مع المكتبة 

المعرفة  مصادر  من  واالستفادة 

بها  تزخر  التي  والخدمات  المتنوعة 

المكتبة. 

يقدم التطبيق كل ما يحتاجه أعضاء 

والسهل  السريع  االطالع  من  المكتبة 

من  الهائلة  المكتبة  مجموعة  على 

حيث  والخدمات،  المعرفية  المصادر 

إلى  الفوري  الوصول  التطبيق  يوفر 

وكذلك  والصوتية،  اإللكترونية  الكتب 

الصحف  من  المكتبة  مجموعة 

في  مختلفة  أماكن  من  والمجالت 

التي  اإللكترونية  والمصادر  العالم، 

ولألطفال  األكاديمية  لألغراض  توفرها 

واليافعين، مباشرة على التطبيق دون 

الحاجة لتسجيل الدخول كل مرة!

إمكانية  أيًضا  التطبيق  يتيح  كما 

المتاحة  المطبوعة  الكتب  عن  البحث 

المطالعة،  غرف  وحجز  المكتبة،  في 

أخصائيي  إلى  األسئلة  وإرسال 

المكتبة، وغير ذلك من الخدمات.

$ الدوحة
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المجلس العالمي لالعتماد في قطر 
ينضم لعضوية المنتدى الدولي

العالمي  المجلس  أعلن  قنا-  الدوحة- 

لعضوية  انضمامه   ،)GAB( لالعتماد 

وهو   ،)IAF( لالعتماد  الدولي  المنتدى 

وممثلي  االعتماد  لهيئات  عالمي  اتحاد 

الخارجية،  المطابقة  تقييم  هيئات 

االعتماد  وجهة  بذلك  المجلس  ليصبح 

تأسيسها  تم  التي  والوحيدة  األولى 

قانونًيا في دولة قطر وأول هيئة بمنطقة 

تقدم  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

 ISO لمعايير  وفقًا  االعتماد  خدمات 

 ISO 14065: 2020و  17029: 2019
خدمات  تقدم  التي  والجهات  للهيئات 

المصادقة والتحقق من صحة البيانات 

االحتباس  غازات  وتقييم  البيئية 

.)GHG( الحراري

في  لالعتماد،  العالمي  المجلس  وقال   

بيان له أمس، إن هذا االنضمام سيتيح 

المعتمدة  التصديق  شهادات  تقديم  له 

المعمول  الدولية  للمعايير  وفًقا  للعمالء 

أنظمة  امتثال  على  تصادق  حيث  بها، 

 ISO 9001 وفقًا لشهادة  المنظمات  إدارة 

 ISO 14001 وشهادة  الجودة(،  إدارة  )في 

 ISO 45001 في اإلدارة البيئية(، وشهادة(

السالمة(  وإدارة  المهنية  الصحة  )في 

للمختبرات   IEC 17025 /ISO وشهادة 

أو  المصادقة  )في   ISO 14065 وشهادة 

البيئية  البيانات  صحة  من  التحقق 

بما في ذلك تأكيدات غازات االحتباس 

أنحاء  جميع  في  المقبولة  الحراري( 

العالم.

االنضمام  بعد  أنه  المجلس  وذكر 

لالعتماد،  الدولي  المنتدى  لعضوية 

في  والوحيد  األول  العضو  أصبح 

المنتدى، الذي يتخذ قطر مقرًا رئيسيًا 

لهيئات  االعتماد  خدمات  ويقدم  له، 

شهادات  تقدم  التي  المطابقة  تقييم 

وفًقا  للعمالء  المعتمدة  التصديق 

حيث  بها،  المعمول  الدولية  للمعايير 

يغطيها  التي  االعتمادات  نطاق  يشمل 

شهادة  لالعتماد،  الدولي  المنتدى 

وشهادة  المنتج،  وشهادة  اإلدارة،  أنظمة 

الرعاية  من  والتحقق  الموظفين، 

الصحية، ووسائل التحقق والمصادقة، 

وغيرها من شهادات االعتماد.

الدولي  المنتدى  عضوية  أن  ورأى 

لالعتماد تمثل إضافة نوعية للمجلس 

انضمامه  بعد  وذلك  لالعتماد،  العالمي 

سابقًا كعضو منتسب في منظمة آسيا 

.)APAC( والمحيط الهادئ لالعتماد

الحر  محمد  يوسف  الدكتور  وقال 

رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي 

لالعتماد: »كان الهدف من وراء تأسيس 

وجود  هو  لالعتماد،  العالمي  المجلس 

تحت  مصداقية  وذي  قوي  اعتماد  جهاز 

لتقديم  قطر،  في  وطنية  هيئة  إشراف 

والجهات  للمؤسسات  االعتماد  خدمات 

على  المصادقة  شهادات  تصدر  التي 

وممارسات  والخدمات  السلع  جودة 

ومدى  تقدمها  التي  والصحة،  السالمة 

تماثلها مع المعايير العالمية، ليتواكب 

يشهده  الذي  المتسارع  النمو  مع  ذلك 

االقتصاد القطري«.

بتأهل قرابة »1900« طالب وطالبة

»التعليم« تختتم أولمبياد القراءة

التربية والتعليم والتعليم  اختتمت وزارة 

مشروع  من  الثانية  المرحلة  العالي 

بمسابقة  والمتمثلة  القراءة  أولمبياد 

شؤون  قطاع  عليها  أشرف  والتي  »اقرأ«، 

الدراسية  المناهج  بإدارة  متمثاًل  التعليم 

المدارس  شؤون  وإدارة  التعلم  ومصادر 

أسماء  المدارس  رفعت  حيث  الخاصة، 

في  المعايير  أعلى  حققوا  الذين  الطلبة 

الداخلية  التصفيات  من  األولى  المرحلة 

والتي أقيمت على مستوى كل مدرسة. 

الطلبة،  ِقبل  من  شريفة  منافسة  ووسط 

1900طالب  قرابة  اقرأ  مسابقة  في  تأهل 

وطالبة، وعليه سيرشح الطلبة المتأهلون 

إلى  لالنضمام  ذلك  بعد  للمشاركة 

أبريل  شهر  في  ر« 
ِّ

»عب مسابقة  مرحلة 

القادم، وبعد ذلك سيتأهل من حقق أعلى 

للمشاركة  المسابقتين  في  المعايير 

التي  العربي  القراءة  تحدي  مسابقة  في 

تنظمها دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

تعزيز  إلى  القراءة  أولمبياد  مشروع  يهدف 

الطالب،  أبنائنا  بين  القراءة  عادة  وغرس 

وتطوره  المجتمع  خدمة  في  يصب  مما 

قطر  رؤية  تحقيق  في  ويسهم  ورقيه، 

عدد  نسبة  من  ويرفع  جهة،  من  2030م 
بقراءة  وربطهم  العرب  األطفال  القراء 

وخلق  عنها،  والتعبير  القصيرة  القصة 

صغره  في  الطالب  بين  وثيقة  عالقة 

المدرسة وتمتين عالقته مع  وبين مكتبة 

المكتبات بمختلف أنواعها في كبره.

وشملت مسابقة »اقرأ« على قراءة متنوعة 

من  لمجموعة  المسابقة  في  للمشارك 

هذه  خالل  تم  حيث  المعرفة،  حقول 

ومدى  الطالب  قراءات  تقييم  المسابقة 

يتأهل  ثم  المعتمدة،  للمعايير  تحقيقه 

الفائزون في هذه المسابقة لخوض غمار 

عنوان:  تحت  وهي  الثانية،  المسابقة 

عن  بالتعبير  الطالب  يقوم  حيث  عّبر، 

تتوافق  متنوعة  بأساليب  للمقروء  فهمهم 

الشفهي،  التعبير  مثل  مواهبهم،  مع 

التعبير  بالفن  التعبير  الكتابي،  التعبير 

بالتكنولوجيا، وأية أساليب أخرى.

للطلبة  يمكن  »اقرأ«  مسابقة  خالل  ومن 

الجوانب  في  فكرهم  نتائج  تصنيف 

واآلداب،  والعلوم  المعارف  مثل  المختلفة 

العربية  والمراجع  الكتب  من  وغيرها 

ميولهم  مع  تتناسب  التي  واإلنجليزية 

تشمل  أن  على  القراءة،  في  واختياراتهم 

قراءتهم عدة أصناف من الكتب التي تنمي 

فيهم  وتغرس  الوطني،  انتماءهم  وتعزز 

قيًما مجتمعية وأخالقية، وتتناول قضايا 

تاريخية ودينية.

العربية  الكتب  نسبة  تقل  أال  ويشترط 

عن 70 % من مجمل المقروء في المدارس 

العربية،  الخاصة  والمدارس  الحكومية، 

وينبغي  الدولية،  المدارس  في   % و50 

على  قدرته  اظهار  المشارك  الطالب  على 

القراءة بدقة وبسرعة مناسبة، وبطريقة 

معبرة وذكية مع فهم النصوص المقروءة 

لتعكس مدى سرعة استيعابه لما قرأ.

{ أرشيفية- اولمبياد القراءة 

$ الدوحة

لصالح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

جهود إغاثية لـ »الصناديق اإلنسانية«
تتواصل الجهود اإلغاثية للصناديق 

التعاون  لمنظمة  اإلنسانية 

حيث  وسوريا،  تركيا  في  اإلسالمي 

عبدالعزيز  الشيخ  سعادة  أشرف 

ثاني  آل  حسن  عبدالرحمن  بن 

بالصناديق  األمناء  مجلس  رئيس 

اإلنسانية لمنظمة التعاون االسالمي 

المساعدات  توزيع  على  بالدوحة 

على منكوبي الزالزل.

مجلس  رئيس  سعادة  تفقد  كما 

أحوال  المرافق  والوفد  األمناء 

المتضررين وتقدير احتياجاتهم. 

بن  عبدالعزيز  الشيخ  وقال 

الزيارة  عبدالرحمن آل ثاني إن هذه 

مهمة  كانت  اإلنسانية  للصناديق 

المتضررين  معاناة  لنقل  جدا 

وكذلك  واإلسالمي،  العربي  للعالم 

لدعم  كبير  بشكل  بدورنا  لنقوم 

وهم  وسوريا  تركيا  في  األشقاء 

أصحاب فضل علينا.

الدمار  حجم  أن  إلى  سعادته  وأشار 

الذي شاهده كبير جدا وال يمكن أن 

اإلنسانية  الصناديق  وأن  يوصف، 

ستسعى أن تقدم كل أشكال الدعم 

والمساندة متوجها بالشكر الجزيل 

الفورية  قطر  دولة  لجهود  كذلك 

وتدخلها بشكل عاجل وكذلك كافة 

مؤكدا  واإلسالمية..  العربية  الدول 

أن الحاجة كبيرة جدا. 

ثاني  آل  عبدالعزيز  الشيخ  وجدد 

ممثلة  قطر  لدولة  وتقديره  شكره 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  في 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

األمير  السمو  وصاحب  المفدى، 

آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد 

ثاني والذي رعى هذه الصناديق منذ 

الخارجية  وزارة  وكذلك  تأسيسها، 

الالمحدود  دعمها  على  القطرية 

للبرامج اإلنسانية المقامة في الدول 

الصناديق  مظلة  تحت  تقع  التي 

اإلنسانية.

حضرة  دعم  كان  لقد  وأضاف:   

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

قطر،  دولة  أمير  ثاني  آل  حمد 

أن يكون للصناديق مقر  السبب في 

متميز للقيام بدورها المنوط بها على 

إن  وقال  قطر.  دولة  في  وجه  أكمل 

الحكيمة  قيادتها  ظل  في  قطر  دولة 

مجال  في  الرائدة  البلدان  من  تعد 

والدولي،  اإلقليمي  اإلنساني  العمل 

في  مرموقة  بمكانة  تحظى  وهي 

مؤسساتها  بفضل  الجانب  هذا 

اإلنسانية والخيرية.

الصناديق  فرق  جهود  وتتواصل 

اإلنسانية لتقديم المساعدات التي 

تضمن خيمًا وبطانيات ومساعدات 

بين  طارئة  وغذائية  وعينية  طبية 

هاتاي  ووالية  عنتاب  وغازي  كلس 

وكذلك  واسكندرون،  والريحانية 

التي  الحدودية  السورية  المناطق 

الذي  بالزلزال  كبير  بشكل  تأثرت 

واالصابات  ألفا   40 وفياته  تجاوزت 

مئات اآلالف.

اإلنسانية  الصناديق  وتسعى 

التنموية  مشاريعها  تنفيذ  إلى 

شراكات  عقد  خالل  من  واإلغاثية 

لخدمة  دولية  استراتيجية 

عقدت  حيث  اإلنساني،  العمل 

بمنظمة  اإلنسانية  الصناديق 

عدة  فترة  منذ  اإلسالمي  التعاون 

وذلك  دولية،  استراتيجية  شراكات 

ترأسه  بوفد  رسمية  زيارات  خالل 

بن  د.عبدالعزيز  الشيخ  سعادة 

رئيس  ثاني  آل  حسن  عبدالرحمن 

اإلنسانية  الصناديق  أمناء  مجلس 

بمنظمة التعاون اإلسالمي.

أحد  هو  التنسيق  ويعد 

عليها  تقوم  التي  المرتكزات 

للصناديق  االستراتيجية  الخطة 

التنسيق  أهداف  وتتمثل  اإلنسانية 

في  العالمية  الخبرات  تبادل  في 

وإدارة  اإلنساني  العمل  مجاالت 

توطيد  جانب  إلى  واألزمات  الكوارث 

الصلة  ذات  الجهات  مع  العالقات 

الدول  داخل  في  اإلنساني  بالعمل 

اإلسالمي  التعاون  بمنظمة  األعضاء 

مهنية  شراكات  عبر  خارجها  وفي 

إنسانية، فضاًل عن تحديد أولويات 

األعضاء  بالدول  اإلنساني  العمل 

بمنظمة التعاون اإلسالمي.

$ الدوحة

بمشاركة »31« جامعة ومؤسسة تعليمية

معرض لتعريف الطالب بالمسارات الجامعية

نظمت مدرسة علي بن جاسم بن 

للبنين  الثانوية  ثاني  آل  محمد 

األول  والمهني  الجامعي  المعرض 

الكاملة  المعلومات  توفير  بهدف 

بالفرص  وتعريفهم  للطالب 

وطرق  والمهنية،  الجامعية 

الثانوية  بعد  ما  لمرحلة  اإلعداد 

تطرحها  التي  بالبرامج  وتوعيتهم 

وفرص  بالدولة  المؤسسات 

رؤية  لتحقيق  وذلك  االبتعاث، 

األكاديمي  واإلرشاد  الوطنية  قطر 

والتعليم  والتعليم  التربية  لوزارة 

العالي.

من  العديد  حضور  المعرض  وشهد 

جامعة  تتقدمهم  الوطنية  الجامعات 

الهيئات  من  العديد  إلى  إضافة  قطر، 

الوطنية  والبنوك  والمؤسسات 

الجامعي،  والقبول  اللغات  ومراكز 

بهدف تعريف الطالب بالتخصصات 

العمل  سوق  وحاجة  الجامعية 

القطري للوظائف المستقبلية.

ياسين  محمد  األستاذ  وقال 

علي  مدرسة  مدير  الحمادي 

ثاني  آل  محمد  بن  جاسم  بن 

هذا  إقامة  تأتي  للبنين:  الثانوية 

أبنائنا  أجل  من  اليوم  المعرض 

فتح  في  ومساعدتهم  الطالب 

العلمية  التخصصات  أبواب 

العمل  سوق  حاجة  تواكب  التي 

 15 معنا  تشارك  اليوم  القطري، 

 850 حوالي  بحضور  مدرسة 

المعرض،  من  لالستفادة  طالبا 

هذه  مشاركة  أن  وأضاف 

والجهات  والمؤسسات  الجامعات 

 31 عددها  بلغ  التي  المختلفة 

تؤكد  تعليمية  وهيئة  مؤسسة 

الجامعي  بالتعليم  االهتمام  مدى 

ستحافظ  التي  القادمة  لألجيال 

إنجازات  من  تحقق  ما  على 

وستحمل على عاتقها قيادة البالد 

محافظة  القادمة  السنوات  خالل 

قطر  تشهدها  التي  النهضة  على 

في مختلف المجاالت.

النائب  عنتر  ياسر  األستاذ  وأكد 

هو  واألجدر  األهم  أّن  األكاديمي 

والكوادر  الكفاءات  استقطاب 

أبناء  على  عالوة  القطرية، 

قطر،  دولة  ومواليد  القطريات 

االلتحاق  على  وتشجيعهم 

التخصصات  في  بالدراسة 

التخصصات  وخاصة  التربوية 

في  سيسهم  مما  العلمية، 

وسد  التعلمية  البيئة  تطوير 

المدارس من مختلف  احتياجات 

التخصصات العلمية.

توطين  بفكرة  الوزارة  وإليمان 

 %  80 بنسبة  التدريس  مهنة 

المقبلة  الخمس  السنوات  خالل 

اإلرشاد  قسم  رئيس  أوضح 

البلم  أحمد  األستاذ  األكاديمي 

من  يتكون  طموح  برنامج  أّن 

أربع  لمدة  مكتسبة  ساعة   120
الدوام  بنظام  دراسية  سنوات 

الطالب  إيفاد  يتم  إذ  الكامل، 

أربع  لمدة  بالبرنامج  لاللتحاق 

درجة  على  للحصول  سنوات 

البكالوريوس وذلك للتخصصات 

التربية  كلية  في  المدرجة 

بالذكر  والجدير  قطر،  بجامعة 

حصل  »طموح«  برنامج  بأن 

من  األكاديمي  االعتماد  على 

العتماد  العالمية  المؤسسة 

برامج المعلمين.

حاضرة  قطر  جامعة  وكانت 

من  الكثير  وقدمت  المعرض  في 

النصائح للطالب من أجل تسهيل 

لها،  التابعة  بالكليات  التحاقهم 

وقال السيد علي عبدالله بوكمال 

والتوجيه  اإلرشاد  قسم  من 

الطلبة  نفيد  نحن  بالجامعة: 

في  الموجودة  بالتخصصات 

ونهيئهم  ونساعدهم  الجامعة 

ملفاتهم  تقوية  في  كبير  بشكل 

اعالمهم  حيث  من  الجامعية، 

وبالمستندات  التقديم  بمواعيد 

االختبارات  ونتائج  المطلوبة 

جاهزين  يكونوا  حيث  المعيارية 

طريقة  وهذه  كبير  بشكل 

وبين  بيننا  التواصل  طرق  من 

في  نشارك  نحن  المدارس 

المعارض الدراسية ونقوم بزيارة 

المدارس خالل الفصول الدراسية 

الموجودة  التخصصات  ونعرض 

اجتياز  وشروط  الدراسية  والمنح 

البرنامج التأسيسي 

عن  نتكلم  بوكمال:  وأضاف 

الموهوبين  ورعاية  المنح  برامج 

للقطريين  للطلبة  بالنسبة 

األسئلة  ومعظم  القطريين.  وغير 

ألن  العلمية  الكليات  عن  كانت 

حيث  عالميا،  اعتمادا  عليها 

مرحلة  ينهي  عندما  الطالب  إن 

مهيئا  يكون  بنجاح  البكالوريوس 

العليا  الدراسات  على  للتقديم 

أو خارجها الن الشهادة  داخل قطر 

معتمدة عالميا.

التخصصات  للطلبة  ونشرح 

العمل  لسوق  المطلوبة  العلمية 

وفق رؤية قطر 2030 ونبين للطلبة 

العلمي  المسار  اختيار  أهمية 

ونحن  التاسع  الصف  من  ابتداء 

ُبعد  عن  تعريفية  برامج  لدينا 

تقام في كل فصل دراسي لطلبة 

التاسع والعاشر نوضح لهم أهمية 

اختيار التخصصات العلمية.

حمد  مؤسسة  حضرت  كما 

عمل  فريق  خالل  من  الطبية 

التخصصات،  بمختلف 

مفصال  شرحا  الفريق  وقدم 

بفروعها  الطبية  الخدمات  عن 

المختلفة.

{ محمد الحمادي 

$ الدوحة
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قدموا حلوال للتصدي لهم.. مواطنون لـ $ :

المتسولون.. محتالون
شدد مواطنون على ضرورة التصدي للمتسولين ومن يدعون الحاجة 

أن تعامل  األموال دون عناء، مؤكدين لـ $  بغرض الحصول على 

نرى  بدأنا  إذ  مؤخرا،  أعدادهم  ازدياد  في  ساهم  ما  هو  معهم  البعض 

المساجد،  أبواب  وعلى  والموالت  الشوارع  في  بكثافة  المتسولين 

كبارا  والمجالس،  البيوت  أبواب  يطرقون  أخذوا  أنهم  هذا  من  واألكثر 

ويشوه  القلق،  على  يبعث  حد  إلى  األمر  ووصل  ورجاال،  نساء  وصغارا 

المشكلة  لهذه  التصدي  ضرورة  يستوجب  مما  المجتمع،  صورة 

المشكلة  فإن  اآلن،  عليه  هو  ما  على  الوضع  تركنا  وإذا  وحزم،  بحسم 

مشاكل  خلق  إلى  وتؤدي  رمضان،  شهر  خالل  تعقيدا  تزداد  سوف 

وأخالقية. اجتماعية 

الناس  لتوعية  حمالت  هناك  يكون  أن  بضرورة  المتحدثون  وطالب 

اإلعالم،  ووسائل  المساجد  خالل  من  الحمالت  تلك  تكون  وأن  هؤالء  من 

الجهات  من  العديد  وبها  خير  بالد  هي  قطر  دولة  أن  على  مؤكدين 

يمر  من  أو  حاجة  ذي  كل  إليها  يتوجه  أن  الممكن  من  التي  الخيرية 

بضائقة أو تعتريه ظروف قد تضطره لمد يده للناس، مشددين على 

أن الجمعيات الخيرية بها أقسام مختصة بمساعدة أصحاب الحاجة، 

أوال من أنهم يستحقون المساعدة، وهذا  ولكنها بطبيعة الحال تتأكد 

من  لديهم  وليس  يستحقون،  ال  األساس  في  ألنهم  هؤالء  يخشاه  ما 

بأيسر  األموال  لجمع  يسعون  محتالون  هم  بل  ذلك  يثبت  ما  األوراق 

الطرق.

لهم  بالنسبة  األمر  بات  المتسولين  هؤالء  بعض  أن  المواطنون  وأكد 

ويتعاطفون  ينخدعون  من  هناك  ألن  يجيدونها،  وحرفة  مهنة  بمثابة 

معهم حتى أن البعض منهم يدعي أنه ليس لديه ما يمكنه من شراء 

تذكرة سفر من أجل العودة لبلده وتلك واحدة من الحيل المستخدمة.

آمنة العبيدلي تحقيق

جابر الشاوي:

ب��ع��ض��ه��م ات���خ���ذ م���ن���ه ح��رف��ة
وقد  التجارية،  المراكز  وفي  الشوارع  في  الناس  يضايقون  أصبحوا  المتسولين  أن  أرى  الشاوي:  جابر  السيد  قال 

ومعظم  كافيه،  أو  واحد  تجاري  مركز  في  منهم  ثالثة  أو  اثنين  تصادف  أن  المألوف  من  أصبح  بحيث  عددهم  كثر 

المجتمع، وحتى  الكبير أصبح يشوه مظهر  ومهنة، وعددهم  حرفة  التسول  اتخذوا من  هؤالء 

نكون صادقين معظم هؤالء من جنسيات عربية بعضهم تخلف بعد المونديال، وليس 

لهم عمل وال مصدر دخل وليس معهم ما يكفي معيشتهم، فالحل مع هؤالء طريقة 

واحدة ومعروفة وهي ترحيلهم على الفور إلى بالدهم.

تجاه  الناس  مواقف  أن  جذريا  حال  تعرقل  التي  المشكالت  من  قائال:  وأضاف 

المتسولين مختلفة، إذ تجد من يتعاطف معهم وينخدع بالحيل والحجج 

ويطالب  الظاهرة  هذه  يرفض  من  تجد  المقابل  وفي  يسوقونها،  التي 

بإجراءات حازمة وأنا مع هذا الرأي األخير، إذ ال يمكن أبدا أن نقبل بأن يكون 

التسول هو وسيلة الرزق والعيش.

مع  التعاطف  عدم  إلى  المواطنين  أدعو  »الوطن«  جريدتكم  خالل  ومن 

المتسولين، إنما يجب اإلبالغ عنهم من خالل رقم عضيد أو خط ساخن يتم 

اإلعالن عنه، والبد لجهة ما في الدولة القيام بحملة لمدة شهر من اآلن للقضاء 

نفقة  أو  الخاصة  نفقتهم  على  بالدهم  إلى  المتسولين  وترحيل  الظاهرة  على 

سفارات بالدهم.

فاهد العذبة:

يجدون سهولة في جمع األموال
أوالدهم  ويطعمون  بالباطل،  الناس  أموال  يأكلون  التسول  مهنة  يحترفون  من  العذبة:  فاهد  السيد  قال 

اإلنسان  إلى حفظ كرامة  أن اإلسالم دعا  والهوان، مع  للذل  أنفسهم  الوقت يعرضون  من حرام، وفي نفس 

القرآن  وفي  يده،  كسب  من  الرجل  يأكل  ما  أفضل  وجعل  االبتذال،  من  نفسه  وصون 

التي  الظاهرة  هذه  ومنع  التعفف،  إلى  يدعو  ما  الشريفة  النبوية  والسنة  الكريم 

تشوه صورة مجتمعنا، ولكن على الرغم من تحذير الدعاة والعلماء من ظاهرة 

كثيرًا  أن  إال  لهم،  األموال  دفع  عن  المتكرر  والنهي  والمتسولين،  التسول 

أتمنى  لذلك  المتسولين،  هؤالء  إلى  األموال  يدفعون  تجدهم  الناس  من 

تخصيص خطب الجمعة هذه األيام لتكون عن توعية الناس من أخطار 

وأكل  الفساد  على  يشجعهم  المتسولين  يعطي  من  وأن  الظاهرة  هذه 

أموال الناس بالباطل. كما أطالب كل مواطن بعدم االستجابة لهؤالء، 

المال،  تحصيل  في  التسول  مسلك  ليسلك  سهولة  وجد  منهم  كال  ألن 

ميسر  المال  تحصيل  في  الطريق  هذا  أن  يرون  المتسولين  من  فكثير 

وسهل، وال يحتاج إلى جهد بدني، وأغرى هذا األمر كثيرًا من المتسولين 

النتهاج طريق التسول، وأدى إلى شيوع هذه الظاهرة االجتماعية الخطيرة.

محمد سيف طشال:

يج���ب ع��دم االنخداع 
ب���الح��ي�����ل واألع�������ذار
قال السيد محمد سيف طشال: آفة انتشار المتسولين في مجتمعنا 

منتهى  في  عليها  القضاء  أن  مع  القلق،  على  تبعث  ظاهرة  أصبحت 

امتهان  في  االستمرار  على  يشجعهم  بعضنا  لألسف  لكن  السهولة، 

التسول بالتجاوب معهم، وأرى أن أول خطوة على طريق القضاء على 

هذه اآلفة تأتي من قبل المواطنين، من خالل عدم االنخداع بالحيل 

واألعذار التي يبدونها، سواء رأيتهم في الشوارع أو الموالت أو جاؤوا إلى 

اإلبالغ عنهم من خالل  البيوت، وليس هذا فحسب، بل يجب عليك 

تخصص  الدولة  أن  أو  »عضيد«  رقم 

ويقوم  عنهم  لإلبالغ  ساخنا  خطا 

باتخاذ  الفور  على  فريق 

اإلجراء المطلوب.

على  القضاء  قائال:  وأضاف 

يستدعي  التسول  ظاهرة 

فئات  جميع  تضافر 

المجتمع من أفراد ومؤسسات 

حسب  على  كل  وسلطات، 

مسؤولياته، فالفرد عليه مسؤولية 

ومن  يستحقون،  ال  هؤالء  أن  يعي  أن 

فمؤسسات  به  يتصدق  أن  يريد  مال  لديه 

اإلنفاق  أوجه  في  تنفقه  ألنها  أولى،  هنا  الدولة 

والعلماء  الدينية  المؤسسات  وعلى  الصحيحة، 

الظاهرة  هذه  بخطورة  المجتمع  توعية  مسؤولية  والدعاة 

أمل النعيمي:

ض�رورة تضافر جهود 
المج��تم���ع ض��ده���م

قالت السيدة أمل النعيمي: آفة انتشار المتسولين في مجتمعنا 

أصبحت ظاهرة تبعث على القلق، مع أن القضاء عليها في منتهى 

في  االستمرار  على  يشجعهم  بعضنا  لألسف  لكن  السهولة، 

أول خطوة على طريق  أن  وأرى  التسول بالتجاوب معهم،  امتهان 

القضاء على هذه اآلفة تأتي من قبل المواطنين، من خالل عدم 

االنخداع بالحيل واألعذار التي يبدونها، سواء رأيتهم في الشوارع 

يجب  بل  فحسب  هذا  وليس  البيت،  إلى  جاءوا  أو  الموالت  أو 

عليك اإلبالغ عنهم من خالل رقم »عضيد« أو أن الدولة تخصص 

الفور باتخاذ اإلجراء  خطا ساخنا لإلبالغ عنهم ويقوم فريق على 

القضاء  قائال:  وأضاف  المطلوب. 

يستدعي  التسول  ظاهرة  على 

تضافر جميع فئات المجتمع 

ومؤسسات  أفراد  من 

وسلطات، كل على حسب 

عليه  فالفرد  مسؤولياته، 

ال  هؤالء  أن  يعي  أن  مسؤولية 

يريد  مال  لديه  ومن  يستحقون 

الدولة  فمؤسسات  به  يتصدق  أن 

اإلنفاق  أوجه  في  تنفقه  ألنها  أولى  هنا 

الدينية،  المؤسسات  وعلى  الصحيحة، 

المجتمع  توعية  مسؤولية  والدعاة  والعلماء، 

بخطورة هذه الظاهرة وسلبياتها.

خالد أحمد:

بينهم م��ن يدع���ي
جم�ع ثمن ت��ذكرة السفر

قال السيد خالد أحمد إن نظرة الناس إلى المتسولين أنهم فقراء يستحقون، ما يشجعهم 

األخرى الصحيحة في  السبل  اتباع  وترك  التسول،  وانتهاج طريق  الراحة  إلى  الركون  على 

تحصيل الرزق والمال الحالل، والناس بهذا قد شاركوا في تفاقم المشكلة، ونحن نقول: ال 

تتعاملوا مع المتسولين، وال تنخدعوا بما يبدون من أعذار ألنهم كاذبون، وقطر ولله الحمد 

والفضل بها جمعيات خيرية كثيرة والمحتاج حقا يذهب إليهم وهم يدرسون حالته بعناية 

فإن كان فعال في حاجة فهم يساعدونه، أما أن نتركهم هكذا في الشوارع والموالت ويطرقوا 

أبواب البيوت والمجالس ليستدروا عطف الناس فهذا غير مقبول وتشويه لصورة قطر، 

ولنعلم أن بعضهم يدعي المرض وهو ليس مريضا وبعضهم يدعي الفقر وهو ليس 

فقيرا.

ضد  حملة  تنظيم  الدولة  في  المختصة  الجهات  من  نتمنى  قائال:  واستطرد 

جاءوا  هؤالء  من  كبيرة  وفئة  بالدهم،  إلى  وترحيلهم  عليهم  والقبض  هؤالء 

يملك  ال  إنه  يقول  بعضهم  العودة،  عن  تخلفوا  ثم  المونديال  وقت 

معي  تعال  له  قلت  وإذا  ثمنها  يجمع  وإنه  السفر  تذكرة  ثمن 

إلى  وأوصلك  التذكرة  إلى مكتب سفريات ألحجز لك 

المطار يتهرب منك.

المتسولون.. محتالون

أصبحوا يطرقون أبواب البيوت دون حياءالبد من إطالق حمالت توعية عبر المساجد واإلعالم
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شوط النخبة في فئة »العوارض«.. اليوم

من  عشرة  الحادية  بالنسخة  الثالثاء  اليوم  تختتم 

للحي  العامة  المؤسسة  تنظمه  الذي  قطر  حالل  مهرجان 

الثقافي )كتارا(، منافسات مسابقة المزاين فية العوارض 

بأشواط أجمل جمل )شوط النخبة(، وأجمل فردية دولي، 

وأجمل جذع دولي، وأجمل 3 جذعات مفتوح )إنتاج قطر(. 

الغنم  فئة  من  األولى  األشواط  األربعاء  غدا  تبدأ  حين  في 

السوريات.

كما أعلنت اللجنة المنظمة نتائح الجولة الثانية من فئة 

وأجمل  محلي،  إنتاج  جمل  أجمل  أشواط  على  العوارض 

فاز  حيث  محلي.  إنتاج  فردية  وأجمل  محلي،  إنتاج  فحل 

إنتاج  جمل  أجمل  شوط  في  األولى  الخمسة  بالمراكز 

محلي، تواليا، كل من: عبد الهادي علي خميس السهلي، 

وخالد محمد علي المعاضيد، وعبد الله غنيم الدوسري، 

وعيسى خليفة طوار الكواري، ومحمد غنيم الدوسري.

وحصل على المركزين األول والثاني في شوط أجمل فحل 

المراكز  الدوسري، وحل في  الله غنيم  إنتاج محلي، عبد 

غنيم  محمد  من:  كل  تواليا،  والخامس،  والرابع  الثالث 

غنيم  ومحمد  سلمه،  بن  الله  عبد  علي  ونواف  الدوسري، 

الدوسري.

على  حصل  فقد  محلي،  إنتاج  فردية  أجمل  شوط  أما 

خميس  علي  الهادي  عبد  والثاني،  األول  المركزين 

والخامس،  والرابع  الثالث  المراكز  في  وجاء  السهلي، 

الله  وعبد  السهلي،  سعود  ناصر  محمد  من:  كل  تواليا، 

غنيم الدوسري، وخالد محمد علي المعاضيد.

الفائز  ـ  السهلي  خميس  علي  الهادي  عبد  السيد  وأعرب 

محلي،  إنتاج  جمل  أجمل  شوط  في  األول  بالمركز 

والمركزين األوائل في شوط أجمل فردية إنتاج محلي ـ عن 

شكره للجنة المنظمة ولجنة التحكيم على الجهود التي 

بذلوها على نجاح المهرجان.

وكانت منافسات المزاين فئة العوارض، قد انطلقت يوم 

األحد الماضي على أشواط: أجمل 5 جذعات إنتاج المراح 

جذع  وأجمل  محلي،  إنتاج  جذعة  وأجمل  اإلنتاج(،  )شوط 

إنتاج محلي. 

فعالية »المزاد«
حضور  وسط  المزاد  فعالية  تواصلت  ذلك  غضون  في 

كبير من مربي وهواة الحالل. وقال السيد محمود العنزي 

الحالل  عدد  إن  والمنظمين،  التسجيل  لجنة  رئيس 

المباع بالمزاد خالل الثالثة أيام األولى من المهرجان تجاوز 

بعد  )سومات(  تمت  كما  الفئات.  جميع  من  رأسا   150 الـ 

نزول حالل المزاين، حيث تم التفاوض على مجموعة من 

يتم  ولم  قطري  ريال  ألف   150 أسعارها  تجاوزت  الحالل 

بيعها.

تكون  أن  على  حرصت  المنظمة  اللجنة  أن  إلى  وأشار 

أو  للبائع  سواء  مجانية،  للمزاد  والدخول  المشاركة 

المشتري، وذلك بهدف دعم أصحاب الحالل.

ويشارك في المزاد )حراجين( من دولة الكويت الشقيقة، 

هم: شجاع الشمري، وأنس األنصاري، وحمد العناز.

فنون تشكيلية بالمهرجان
مهرجان  فعاليات  تتواصل  غفير،  جماهيري  اقبال  ووسط 

للحي  الجنوبية  المنطقة  في  عشر  الحادي  قطر  حالل 

الثقافي كتارا. 

خالل  من  وذلك  للفنانين  ثرية  مادة  المهرجان  ويشكل 

مسابقة الفن التشكيلي والتي سجلت مشاركة قرابة 15 

الطلق  الهواء  في  يرسمون  الجنسيات  مختلف  من  فنانا 

الفنانين  بين  ومن  الزوار.  أمام  البادية  وحي  من  مشاهد 

وزينب  الشمري  وعهد  الهادي  ونور  المال  مريم  المشاركين 

اللجنة  رصدت  وقد  محمد،  وسانيا  شكر  وأسماء  فؤاد 

المنظمة للمهرجان جوائز ألصحاب المراكز الثالثة األولى 

حيث سيتحصل صاحب المركز األول على 12 ألف ريال 

في  الثاني.  بالمركز  للفائز  قطري  ريال  آالف  و8  قطري 

حين سيتحصل صاحب المركز الثالث على 3 آالف ريال 

فيها  شارك  حالل  جدارية  بمسابقة  يتعلق  وفيما  قطري. 

وراجيش  وارشانا  دفاس  ومكي  رضي  أميرة  هم  فنانين   5
على  المشاركون  الفنانون  أثنى  وقد  وسعيدة.  كومار 

الفعاليات  ومختلف  الفن  بين  الربط  في  كتارا  جهود 

والمهرجانات التي تنظمها وقالوا إن مثل هذه المشاركات 

ارتباطها  بحكم  خصوصية  لها  أعمال  تقديم  من  تمكنهم 

مع  للتفاعل  جيدة  فرصة  انها  كما  المهرجان،  بموضوع 

الجمهور الذي يعجبه مشاهدة الرسم الحي.

خصصت  الورش  من  متنوعة  مجموعة  كتارا  تقدم  كما 

كل  على  ومشرفيين  تراثية  خيمة  المهرجان  لجنة  لها 

ورشة باإلضافة إلى وجود قصص جميلة تناسب األطفال 

التربوية  القيم  تعزيز  في  تساهم  االبتدائية  المرحلة  في 

والسلوكية السامية في نفوسهم.

ضمن منافسات 
»المزاين« بمهرجان 

حالل قطر

العنزي: بيع أكثر من »150« رأسا بالمزاد خالل ثالثة أيام السهلي: جهود مستمرة لـ »كتارا« لدعم اإلنتاج المحلي 

حققته  الفت  نجاح  السياق  ذات  في 

األعوام  مدار  على  القاليل  بطولة 

في  نجحت  أنها  حتى  الماضية 

تاريخ  في  خالدا  اسمها  تحفر  أن 

البطوالت الرياضية التي تهتم بالتراث 

القاليل  أصداء  ووصلت  عليه،  وتحافظ 

عن  فضال  األرض  بقاع  أقصى  إلى 

جميع  من  واسعة  خارجية  مشاركات 

بلدان الخليج الذين يحرصون في كل 

البطولة،  هذه  في  التسجيل  على  عام 

هو  للمشاركة  بالجميع  حدا  وما 

والناجمة  للبطولة  الطيبة  السمعة 

وخلف  الجيد،  والتنظيم  اإلعداد  عن 

كل نجاح نجد هناك فريقا من الجنود 

الذين يعملون بصمت من أجل تقديم 

البطولة  كل ما في وسعهم لكي تخرج 

أشكالها،  وأفضل  صورها  أبهى  في 

القاليل  ببطولة  التجهيزات  ولجنة 

المسؤولية..  هذه  عاتقها  على  حملت 

أحمد  السيد/   يتحدث  اإلطار  هذا  وفي 

لجنة  رئيس  المعاضيد  العلي  علي 

االستعدادات  تفاصيل  عن  التجهيزات 

اإلجراءات  وكافة  البطولة  سبقت  التي 

إقامة  أجل  من  اتخاذها  تم  التي 

وأفاد  تفاصيلها،  يشهد  الذي  المعسكر 

المعسكر  بتجهيز  تقوم  اللجنة  أن 

بفترة  البطولة  فعاليات  انطالق  قبيل 

ان  موضحا  شهرين  إلى  تصل  كافية 

كاملة  صيانة  يشمل  التجهيز  هذا 

لبعض  وتشييد  بناء  مع  للمعسكر 

األماكن خاصة وأن زيادة الفرق بالطبع 

أن  للموقع، كما  التجهيز  زادت عمليات 

تجهيزات هذا العام كانت استثنائية، 

تنظيم  ظروف  ظل  في  جاءت  حيث 

الدولة لكأس العالم.

أن  التجهيزات  لجنة  رئيس  وأكد 

كامل  مسبق  تصور  تضع  اللجنة 

كافة  على  يشتمل  البطولة  عن 

الممكن أن يحتاجها  التي من  المطالب 

هذا  أيضا  ويشتمل  فيها  المشاركين 

التصور على كافة البنود ومنها الطوارئ 

والخطط البديلة حتى ال نتعرض ألية 

اللجنة  أن  إلى  وأشار  طارئة،  ظروف 

وكذلك  عام،  كل  في  عملها  من  تطور 

اللجنة إلنهاء جميع  تم تكثيف أعضاء 

قياسية  بسرعة  التجهيزات  أعمال 

استجابة  ان  موضحًا  أكبر،  ومرونة 

أعضاء لجنة التجهيزات تكون سريعة 

جدًا فيما يخص احتياجات ومتطلبات 

أو  المحمية  داخل  سواء  الفرق  أعضاء 

في موقع البطولة.

المعاضيد  علي  أحمد  السيد/   وأوضح 

اللجنة  أن  التجهيزات  لجنة  رئيس 

البطولة  تجهيز  عن  المسؤولة  هي 

وتوفير  اللوجستية  ناحية  من  كاملة 

المشاركة  الفرق  احتياجات  كافة 

خارج  أو  المحمية  داخل  سواء 

التجهيزات  ان  يعني  وهذا  المحمية، 

القسم  هو  أولها  قسمين  إلى  منقسمة 

احتياجات  بكافة  بتلبية  المختص 

والقسم  الرئيسي  الموقع  في  البطولة 

مستلزمات  كافة  بتوفير  الثاني 

ان  إلى  مشيرًا  الفرق،  وتجهيزات 

للبطولة  المنظمة  العليا  اللجنة 

واحتياجات  المستلزمات  كافة  وفرت 

الجميع  تساعد  حتى  وذلك  الفرق، 

على التنافس في أجواء مريحة ونحن 

لجميع  المستلزمات  هذه  نوفر  بدورنا 

موضحا  ويسر،  سهولة  بكل  الفرق 

مغلقة  حظائر  تخصيص  تم  انه 

والسلقان  دوابهم  لوضع  الفرق  ألعضاء 

فريق  ولكل  للحالل  وأماكن  والخيل 

حظيرة مرقمة تدخل بها كل مجموعة 

وتستلمها بحسب الرقم.

لجنة  أعضاء  عدد  أن  المعاضيد  وأكد 

قطريون  جميعهم   5 قرابة  التجهيزات 

يقومون  الذين  العمال  بخالف  هذا 

عمليات  ومنها  المساندة  بالعمليات 

الطبخ والنظافة وغيرها من األمور التي 

لجنة  اختصاص  نطاق  في  تدخل 

التجهيزات.. وقال إن هناك استعدادات 

وتحديدًا  النهائي  لمنافسات  كبيرة 

واحتفالية  البطولة  في  الختامي  اليوم 

تتويج الفائزين، خاصة وأن عدد األفراد 

يكون  البطولة  موقع  في  يكونون  الذين 

الفرق  عددهم كبيرا جدًا سواء أعضاء 

لحضور  يتواجدون  الذين  المشاركة 

الجماهير  حتى  أو  التتويج  عمليات 

البطولة  إلى موقع  التي تحضر بكثافة 

وحضور  النهائي  في  الفرق  لمشاهدة 

الفائزين. تتويج 

في  العمل  أن  إلى  المعاضيد  وأشار 

مجهود  بذل  يتطلب  التجهيزات  لجنة 

اللجنة  أعضاء  فإن  ولذلك  كبير 

اختصاص  أصحاب  يكونوا  وان  البد 

وخبرات ألننا نقوم بتقسيمهم بحسب 

من  فريق  ولدينا  المختلفة  المهام 

طويل  باع  لهم  أصبح  المختصين 

من  وباتوا  البطولة  مع  التعامل  في 

هناك  انه  كما  الكبيرة،  الخبرات  ذوي 

وخروج  بدخول  مختصون  أعضاء 

كافة  وتوفير  المحمية  وإلى  من  الفرق 

المحمية  داخل  الفرق  احتياجات 

أعضاء  وهناك  المنافسات،  فترة  أثناء 

وتجهيزاته  المعسكر  عن  مسؤولون 

وصيانته.

التطوير  أساليب  يخص  وفيما 

نحن  قال:  آخر  بعد  عاما  للبطولة 

من  األفعال  ردود  رصد  على  نحرص 

المختلفة  الفرق  أعضاء  المشاركين 

واالستعداد  التجهيزات  حول 

والحمد  للفرق  توفرت  التي  واإلمكانيات 

من  وهذا  إيجابية  أفعال  ردود  كلها  لله 

في  ورغبة  حماسة  يزيدنا  أن  شأنه 

المشاركة  الفرق  لخدمة  بتفان  العمل 

البطولة،  إنجاح  صالح  في  يصب  بما 

التفكير في أشياء  دائما على  ونحرص 

المشاركين  على  التيسير  في  تسهم 

وتسهيل مهامهم وهو ما يؤدي إلى تطور 

مستمر في البطولة.

مسؤولون عن 
تقديم الدعم 

اللوجستي 
للمشاركين

تطوير 
البطولة عاما 
بعد آخر من 
أهم أولوياتنا

رئيس لجنة التجهيزات ببطولة القاليل.. أحمد علي المعاضيد:

مهمتنا تجهيز المعسكر وتذليل أية عقبات
أعلن السيد خالد بن محمد مبارك العلي 

المعاضيد، رئيس اللجنة المنظمة 
لبطولة »القاليل« عن انطالق 

منافسات المجموعة النهائية 
ببطولة القاليل للصيد التقليدي 
2023 اليوم، والتي تقام هذا العام 

برعاية صندوق دعم األنشطة 
االجتماعية والرياضية، حيث 

يتنافس في المجموعة النهائية 
فرق »الشقب« المتأهل عن 

المجموعة األولى، وفريق »لفان« 
المتأهل عن المجموعة الثانية، 
وفريق »دخان« عن المتأهل عن 

المجموعة الثالثة، وفريق »حالول« 
المتأهل عن المجموعة الرابعة، 

وفريق »ذياب« المتأهل عن المجموعة 
الخامسة، حيث سيتم اإلعالن عن حامل 
البيرق للنسخة الثانية عشرة من البطولة 

يوم الجمعة المقبل.

$ الدوحة

}

 أحمد علي 

العلي المعاضيد

}

 توفير كافة احتياجات الفرق المشاركة
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dukhanbank.com 800 8555 4410 0888

إدراج أسهم بنك دخان
في بورصة قطر اليوم

البنك األسرع نمواً في قطر

للمزيد من المعلومات عن إدراج أسهم البنك، 
باإلضافة إلى المعلومات األُخرى المتعلقة 

بالمستثمرين، ُيرجى مراجعة نشرة اإلدراج المتاحة 
على dukhanbank.com وموقع بورصة قطر.

»400« شركة أميركية تستثمر في قطر
غرفة  إدارة  مجلس  عضو  االحمداني  ابتهاج  السيدة  قالت 

قطر إنه  قطر وأميركا تربطهما عالقات متجذرة ، مشيرة إلى 

400 شركة أميركية تعمل في قطر من  انه يوجد أكثر من 

بينها 40 شركة برأسمال أميركي 100 %، وباقي الشركات 

بشراكة قطرية أميركية.

جاء ذلك خالل مؤتمر القطاع الخاص والذي عقد على هامش 

»الحوار االستراتيجي الخامس بين قطر والواليات المتحدة« 

أمس بفندق الريتز كارلتون. 

خالل عام »2022« بنسبة نمو »64.9 %«

»354.8« مليار فائض التجارة السنوي

 476.71 إلى   %  50.2 بنسبة  قطر  صادرات  وقفزت 

 317.42 مستوى  مع  مقارنة   2022 عام  في  ريال  مليار 

مليار ريال في عام 2021، بينما زادت الواردات بنسبة 

 ،2022 في  ريال  مليار   121.86 مستوى  إلى   %  19.3
مقارنة مع 102.17 مليار ريال في عام 2021.

التجاري  الميزان  حقق  الفصلي  األداء  مستوى  وعلى 

لدولة قطر خالل الربع الرابع عام 2022 فائضًا مقداره 

الميزان  بفائض  مقارنة  قطري  ريال  مليار   79.6
 71.4 بلغ  الذي   2021 عام  من  الرابع  للربع  التجاري 

مليار ريال قطري. 

ذلك  في  )بما  القطرية  الصادرات  قيمة  إجمالي  وبلغ 

الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير( خالل 

الربع الرابع من عام 2022 ما قيمته 113,5 مليار ريال 

 %  13.5 قطري  ريال  مليار   13.5 قدره  بارتفاع  قطري، 

سجل  والذي   2021 عام  من  الرابع  بالربع  مقارنة 

قطري.  ريال  مليار   100.0 بلغت  صادرات  إجمالي 

وبانخفاض قدره 20.1 مليار ريال قطري وبنسبة 15 

% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. 
إجمالي  ارتفاع  في  الرئيسي  السبب  ويرجع 

)مقارنة   2022 عام  من  الرابع  الربع  خالل  الصادرات 

بالربع الرابع من عام 2021( إلى ارتفاع صادرات الوقود 

المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 

والسلع   ،%  15.8 وبنسبة  قطري  ريال  مليار   13.6
بقيمة  المادة  حسب  أساسًا  والمصنفة  المصنعة 

والمصنوعات   ،%  5 وبنسبة  قطري  ريال  مليار   0.1
وبنسبة  قطري  ريال  مليار   0.1 بقيمة  المتنوعة 

%. والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة   32.1
ومن   %  0.3 وبنسبة  قطري  ريال  مليار   0.03 بقيمة 

المواد  في  انخفاضًا  الصادرات  شهدت  آخر  جانب 

بقيمة  الوقود  باستثناء  لألكل  الصالحة  غير  الخام 

0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 36.1 %. 
وبلغت قيمة الواردات القطرية خالل الربع الرابع من 

بارتفاع  قطري  ريال  مليار   33.9 قيمته  ما   2022 عام 

بالربع  مقارنة   %  18.5 قطري  ريال  مليار   5.3 قدره 

الرابع من عام 2021 الذي بلغ 28.6 مليار ريال قطري. 

 %  7.7 وبنسبة  قطري  ريال  مليار   2.4 قدره  وبارتفاع 

مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.  ويرجع السبب 

مقارنة  الواردات  قيمة  إجمالي  الرتفاع  الرئيسي 

الواردات  ارتفاع  إلى  السابق  العام  الفترة من  بنفس 

ريال  مليار   3.8 بقيمة  المتنوعة  المصنوعات  من 

قطري وبنسبة 76.3 %، واألغذية والحيوانات الحية 

%، والسلع   34 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة  بقيمة 

الصنع  مادة  حسب  أساسًا  والمصنفة  المصنعة 

بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 10.9 %، واآلالت 

0.1 مليار ريال قطري وبنسبة  ومعدات النقل بقيمة 

االنخفاضات في  أهم  %. من جانب آخر حدثت   0.9
الوقود  باستثناء  لألكل  الصالحة  غير  الخام  المواد 

بقيمة 0.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.2 %.

{ قفزة في صادرات قطر بنسبة »50.2 %« خالل »2022«

أظهرت بيانات جهاز التخطيط 
واإلحصاء ارتفاع فائض الميزان 
التجاري لدولة قطر )الفرق بين 

إجمالي الصادرات والواردات( 
بنسبة 64.9 % على أساس 

سنوي إلى مستوى 354.84 مليار 
ريال في عام 2022 مقارنة مع 

مستوى بلغ 215.24 مليار ريال 
عن 2021.

عوض التوم كتب

اإلنجاز بنهاية العام الجاري

»قطر للطاقة« تضم جميع 
 أعمال تسويق »قطر غاز«

ضم  قرارها  للطاقة  قطر  أعلنت 

المتعلقة  واألنشطة  التسويق  أعمال 

غاز  قطر  شركة  تديرها  والتي  بها، 

للتشغيل المحدودة )قطر غاز(، على 

بنهاية  الضم  هذا  من  االنتهاء  يتم  أن 

هذا العام.

تسويق  أنشطة  ضم  وسيحقق 

قطر  في  المسال  الطبيعي  الغاز 

للطاقة فاعلية أكبر، حيث سيجمع 

والمالية  والتجارية  الفنية  القدرات 

أداء  ذي  تمّيز  مركز  في  الصلة  ذات 

منتجات  جميع  وبيع  لتسويق  عاٍل 

وفي  قطر.  دولة  من  المصّدرة  الطاقة 

معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال 

شريده  بن  سعد  المهندس  سعادة 

الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

أنشطة  ضم  »يعد  للطاقة:  لقطر 

إلى  المسال  الطبيعي  الغاز  تسويق 

قطر للطاقة منعطفًا استراتيجيًا في 

بالتمّيز  التزامنا  ويؤكد  نموها  رحلة 

إلى  يهدف  كما  به.  نقوم  ما  كل  في 

تعزيز سمعة دولة قطر العالمية لدى 

عمالئها من مستهلكي الغاز الطبيعي 

موحدة  واجهة  خلق  وإلى  المسال 

للعمالء حول العالم«. وأضاف سعادة 

اإلعالن  هذا  »يشكل  الكعبي:  الوزير 

رؤيتنا  تحقيق  نحو  جديدة  خطوة 

بأن نصبح واحدة من أفضل شركات 

شاكرون  ونحن  العالم،  في  الطاقة 

بنا  وثقتهم  الدوليين  شركائنا  لدعم 

االستراتيجية  المبادرة  هذه  لتنفيذ 

سنضمن  الحال  وبطبيعة  الهامة. 

واستمرارية  السلس  االنتقال 

غاز  قطر  ستواصل  حيث  األعمال، 

بجميع  الوفاء  الفترة  هذه  خالل 

أن  يذكر  انقطاع«.   دون  التزاماتها 

تسويق  حاليا  تدير  للطاقة  قطر 

تنتجها  التي  المنتجات  جميع  وبيع 

التصدير،  بهدف  شركاتها  مجموعة 

المسال  الطبيعي  الغاز  باستثناء 

والهيليوم.  
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رئيس الوزراء يفتتح معرض المجوهرات

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  افتتح  قنا-   -$ الدوحة- 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس   kثاني آل  عبدالعزيز  بن 

الداخلية، أمس النسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة 

للمعارض  الدوحة  بمركز  وذلك  والساعات،  للمجوهرات 

والمؤتمرات. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء  ووزير الداخلية 

بجولة في أجنحة المعرض، اطلع خاللها على أبرز المقتنيات 

المشاركة  والعالمية  القطرية  المعروضة من قبل الشركات 

في المعرض، كما اطلع معاليه على أهم التصاميم الجديدة 

حضر  النادرة.  الكريمة  واألحجار  والساعات  للمجوهرات 

االفتتاح عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وعدد من 

المعتمدين  الدبلوماسي  السلك  أعضاء  السعادة  أصحاب 

لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين ورجال األعمال وممثلي 

الشركات العارضة.  

 ونظًرا لكونه المعرض األكبر من نوعه في المنطقة الذي يجمع 

المعرض  يتيح  والعمالء،  التجارية  العالمات  بين  مباشرة 

أنحاء  لزواره من جميع  الجاري  25 فبراير  الذي يستمر حتى 

المجوهرات  مجموعات  أفخم  الستكشاف  الفرصة  المنطقة 

تجارية  عالمة   500 من  أكثر  تقدمها  التي  والمعروضات 

العالم.  عبر  والساعات  المجوهرات  صناعة  في  متخصصة 

وُيقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، على 

مساحة 33 ألف متر مربع، ما يتيح للعارضين المشاركين من 

قطر والعالم تقديم عالمات جديدة ومجموعات محدودة اإلصدار 

وقطع حصرية. وُيتيح المعرض لرواده كل عام الفرصة لالطالع 

ومقابلة  الثمينة  الحصرية  والمعروضات  القطع  مئات  على 

تشير  فيما  والساعات.  المجوهرات  وُمصممي  خبراء  أبرز 

التقديرات إلى استقطاب أكثر من 30 ألف زائر من جميع أنحاء 

تقدمها  التي  والمجموعات  التشكيالت  أحدث  لرؤية  العالم 

كبرى العالمات الرائدة خالل نسخة هذا العام من المعرض.

يضم أكثر من »500« عالمة تجارية
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عقدت عموميتها العادية وغير العادية

»فودافون« تقر توزيع »10 %« نقدا

االجتماع  قطر  فودافون  شركة  عقدت 

العادية  العامة  للجمعية  السنوي 

العادية  غير  العامة  الجمعية  واجتماع 

عبدالله  السيد  سعادة  برئاسة  أمس 

مجلس  رئيس  المسند،  ناصر  بن 

إدارة فودافون قطر. 

اجتماع  خالل  المساهمون  وصادق   

جميع  على  العادية  العامة  الجمعية 

البنود المدرجة على جدول األعمال بما 

بتوزيع  اإلدارة  مجلس  اقتراح  ذلك  في 

بنسبة  المساهمين  على  نقدية  أرباح 

10 % من القيمة االسمية للسهم؛ أي ما 
يعادل 0.10 ريال قطري للسهم الواحد.

وتم خالل االجتماع االستماع إلى تقرير 

الشركة  نشاط  عن  اإلدارة  مجلس 

المالية  للسنة  المالي  ومركزها 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

المساهمون  راجع  ذلك،  إلى  باإلضافة 

حسابات  مدقق  تقرير  واعتمدوا 

الشركة  ميزانية  عن  الشركة 

وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2022، باإلضافة إلى تقارير 
مدقق حسابات الشركة حول كل من 

الداخلية  والرقابة  الشركة  حوكمة 

الموافقة  وتمت  المالية.  التقارير  على 

باإلجماع على إعادة تعيين شركة كي 

حسابات  كمدقق   )KPMG(جي إم  بي 

 ،2023 المالية  للسنة  للشركة 

تحديد  على  الموافقة  إلى  باإلضافة 

أتعابهم. 

كما صادق المساهمون على البيانات 

المالية  للسنة  للشركة  المالية 

 2022 ديسمبر   31 في  المنتهية 

عالوًة   .2022 للعام  الحوكمة  وتقرير 

باإلجماع  الموافقة  تمت  ذلك،  على 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء  على 

على  والموافقة  االلتزامات،  جميع  من 

مكافآتهم. 

ناصر  بن  عبدالله  السيد  سعادة  وقال 

المسند في كلمته للمساهمين: »منذ 

بمؤشرات   2022 عام  تمّيز  بدايته، 

لشركة  إيجابية  وتوقعات  واعدة 

عام.  بشكل  قطر  ولدولة  قطر  فودافون 

الفعاليات  دعم  الشركة  واصلت  وقد 

الرئيسية في البالد وتعميق شراكاتها 

مع مختلف الهيئات الرئيسية في قطاع 

باإلضافة  المحلي،  والمجتمع  األعمال 

بعد  التجارية  عالمتها  ترسيخ  إلى 

إطالق شعارها الجديد »معًا نستطيع« 

تواصلها  ووسائل  عملياتها  في  ودمجه 

المستويات،  جميع  على  جمهورها  مع 

الحديثة  التكنولوجيا  تبني  خالل  من 

واالستفادة من الحلول المبتكرة«. 

 ،2022 »في  قائاًل:  سعادته  وأضاف 

حققت فودافون قطر صافي ربح سنوي 

بارتفاع  قطري،  ريال  مليون   502 بلغ 

السابق.  بالعام  مقارنًة   %  53.4 قدره 

بنسبة  اإليرادات  إجمالي  ارتفع  كما 

% على أساس سنوي ليصل إلى   21.4
إلى  ذلك  ويعزى  قطري،  ريال  مليار   3.1
قطاعات  جميع  في  المتواصل  النمو 

الخدمات  إيرادات  ذلك  في  بما  األعمال 

الشهري  واإلشتراك  الدفع  مسبقة 

وخدمات البرودباند الثابت )جيجاهوم( 

األشياء  وإنترنت  المدارة  والخدمات 

احتساب  قبل  األرباح  وبلغت  وغيرها. 

تكاليف التمويل والضرائب واالستهالك 

ريال قطري، محققًة  مليار   1.2 واإلطفاء 

مقارنًة   %  19.7 بنسبة  قويًا  ارتفاعًا 

بالعام 2021«.

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  وأقّر 

على  المقترحة  التعديالت  العادية 

األساسي  النظام  من   )3( المادة 

جميع  على  بالحصول  رهنًا  للشركة، 

الموافقات الالزمة من الجهات الرسمية 

المختصة.

المساهمون  قام  النهاية،  وفي 

و/أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  بتفويض 

النظام  على  بالتوقيع  الرئيس  نائب 

األساسي المعدل واستكمال اإلجراءات 

الالزمة بهذا الشأن على أن يكون لرئيس 

مجلس اإلدارة و/أو نائب الرئيس الحق 

بتفويض ذلك إلى أي عضو في مجلس 

اإلدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة 

المفوضين  لألشخاص  والسماح 

بانتداب من يرونه مناسبًا من موظفي 

الشركة للقيام بهذه المهمة.

{ جانب من عمومية »فودافون«

قفزة »53.4 %« في أرباحنا السنوية إلى »502« مليونالمسند: ترسيخ العالمة التجارية وتعزيز االبتكار

$ الدوحة

لحاملي بطاقات
 World Elite 

World Elite Exclusiveو
»Life« يقدم ضعف نقاط »QNB«
على المشتريات بمعرض المجوهرات

شارك QNB، إحدى أكبر مؤسسة مالية في 

افتتاح  في  وإفريقيا،  األوسط  الشرق  منطقة 

والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 

الدوحة  بمركز  للسياحة  قطر  تنظمه  الذي 

للمعارض والمؤتمرات في نسخته التاسعة 

 500 عشرة، وسط حضور مميز وبمشاركة 

عالمة تجارية محلية وعالمية. 

الرسمي  الراعي   ،QNB مشاركة  وتأتي 

القطاع  دعم  في  لدوره  تعزيزا  للمعرض، 

التنوع  يحقق  بما  قطر  في  السياحي 

رؤية  أهداف  أهم  من  يعد  الذي  االقتصادي 

مشاركة  تأتي  كما   ،2030 الوطنية  قطر 

قبل  من  المميز  للتواجد  تشجيعا  البنك 

التزامها  إطار  في  القطريين  المصممين 

الراسخ والمستمر برعاية المواهب اإلبداعية 

في قطر. 

الفعاليات  أهم  إحدى  الفعالية  هذه  وتعد 

السياحية التي تستضيفها الدولة، برعاية 

على  البنك  يحرص  التي  الرسمية   QNB
راسخا  تقليدا  لتصبح  سنويا  تقديمها 

وإحدى أهم الفعاليات في أجندة المجموعة. 

البطاقات  حاملي  من  لعمالئه   QNB ويتيح 

 World Eliteو  World Elite االئتمانية 

مكافآت  نقاط  على  الحصول   Exclusive
هذه  باستخدام  الدفع  عند  مضاعفة   Life
فترة  نهاية  حتى  مشترياتهم  على  البطاقات 

المعرض في 25 فبراير. 

أنها  على  حاليًا   QNB مجموعة  وتصنف 

قيمة  األعلى  المصرفية  التجارية  العالمة 

وتتواجد  وإفريقيا.  األوسط  الشرق  في 

وشركاتها  فروعها  خالل  من  المجموعة 

قارات  وثالث  بلدًا   28 من  أكثر  في  التابعة، 

الخدمات  أحدث  تقدم  حيث  العالم،  حول 

والمنتجات المصرفية لعمالئها. ويعمل في 

عبر  موظف   28,000 من  أكثر  المجموعة 

إلى  باإلضافة  تمثيلي،  ومكتب  فرع   1000
شبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي تزيد 

عن 4,800 جهاز.

{  معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

$ الدوحة

إقراره بموجب عمومية »13« مارس

الموافقة على اندماج »أمواج« 
مع »الشقب« و»أطياب«

 أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن مجلس 

إدارة الشركة قد وافق خالل اجتماعه الذي عقد في 13 

فبراير 2023 على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة 

غير العادية للشركة في 13 مارس 2023 للحصول 

على موافقة المساهمين على عملية الدمج المقترحة 

لشركة أمواج لخدمات التموين المحدودة »أمواج«، وهي 

شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية 

للخدمات، مع كيانات محددة تابعة لشركتي الشقب 

أبيال للخدمات التموينية »الشقب« وأطياب للخضار 

والفواكه »أطياب«، والتي دخلت حيز النفاذ اعتبارًا من 

1 يناير 2023. وتتضمن عملية الدمج الشامل ألمواج 
مساهمة عينية من مساهمين استراتيجيين جديدين 

هما شركة تموين كابتل »تموين« وشركة أبيال 

القطرية الدولية »أبيال«، حيث يمتلك كال منهما حاليًا 

بشكل مشترك 100 % من الشقب وأطياب.

وقد وافق المساهمان االستراتيجيان الجديدان في 

أمواج، باإلضافة إلى شركة الخليج الدولية للخدمات، 

على أن تدخل عملية الدمج حيز النفاذ اعتبارًا من 1 

يناير 2023، ومن المزمع أن يتم إبرام اتفاقية نهائية 

بين األطراف، مع الحصول على الموافقات التنظيمية 

الالزمة. 

وتهدف عملية الدمج إلى إنشاء شركة قطرية 

متخصصة في مجال التموين، وأن يصبح الكيان 

الجديد جهة رائدة في توفير جميع االحتياجات 

التموينية على نطاق واسع في قطر، مع إمكانية التوسع 

في المنطقة أيضًا. وتشمل عملية الدمج العالمة 

التجارية المميزة ألمواج، باإلضافة إلى توافر قاعدة 

عمالء قوية، إلى جانب مساهمين يتمتعون بأفضل 

القدرات اإلدارية ولديهم سجالت حافلة بالنجاحات.

$ الدوحة

»كيوتيرمنلز« تباشر التطوير

»8« ماليين حاوية منذ بدء 
العمليات في ميناء حمد

الحاويات  مناولة  عمليات  حجم  بلغ 

8 ماليين حاوية نمطية منذ  بميناء حمد 

 ،2016 ديسمبر  في  به  العمليات  بدء 

خطوط  ثقة  الكبير  اإلنجاز  هذا  ويعكس 

وكفاءة  حمد،  ميناء  مرافق  في  الشحن 

الميناء  وإدارة  تطوير  في  كيوتيرمنلز 

ويسهم  المتميز،  وأدائها  اآلمنة  وخدماتها 

هذا اإلنجاز في تشجيع خطوط الشحن 

خدمات  ضمن  حمد  ميناء  إضافة  على 

خطوطها المالحية الرئيسية.

يذكر أن كافة خطوط الشحن الرئيسية 

تمر عبر ميناء حمد، ومن المتوقع أن تقوم 

من  المزيد  بإضافة  هذه  الشحن  خطوط 

وخدمات  الرئيسية  الخطوط  خدمات 

مؤخرًا  تم  وقد  حمد،  لميناء  التغذية 

 – الخليج  المالحي  الخط  خدمة  إضافة 

وهي  المالحية،  الخطوط  لشبكة  الصين 

و  Wan Hai Lines من  مشتركة  خدمة 

.CU Linesو RCLو KMTCو PILصورة جماعية على هامش اإلنجاز  }

$ الدوحة
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لصناعة األجبان

شراكة بين »بلدنا« و»بيل« العالمية

التجارية  العالمة  ذات  »بلدنا«،  شركة  أعلنت 

عن  قطر،  في  واأللبان  األغذية  إنتاج  في  الرائدة 

مجموعة  مع  تاريخية  تصنيع  اتفاقية  إبرامها 

األجبان.  لصناعة  العالمي  العمالق  »بيل«، 

من  واسعة  مجموعة  التعاون  هذا  ويقدم 

الشركتين،  لكلتا  الجديدة  التجارية  الفرص 

الضاحكة  البقرة  لجبنة  »بلدنا«  إنتاج  أوالها 

ويليها   ،2023 عام  في   )®The Laughing Cow(

في  »بيل«  مجموعة  منتجات  من  المزيد  إنتاج 

المستقبل القريب.

وتساهم الصناعة المحلية للمنتجات الشهيرة 

في  »بيل«  مثل  العالمية  التجارية  للعالمات 

استقراًرا  ويمنح  الخارج،  من  الواردات  تقليص 

الغذائية  المنتجات  توّفر  لمستوى  أكبر 

سالسل  اضطرابات  من  وحمايتها  بالمتاجر 

التوريد، فضاًل عن توفير منتجات »بلدنا« خياًرا 

في  للمستهلكين  بيئًيا  ووعًيا  مسؤولية  أكثر 

الرئيس  جوردان،  مالكولم  السيد  وعّلق  قطر. 

»يسعدنا  قائاًل:  »بلدنا«،  لشركة  التنفيذي 

الرائدة  بيل  مجموعة  مع  االتفاقية  هذه  إبرام 

هذا  لنا  وسيتيح  األجبان.  صناعة  في  عالمًيا 

األلبان  منتجات  من  عروضنا  توسيع  التعاون 

المنتجات  من  بمزيد  عمالئنا  وتزويد  قطر،  في 

رائدة  تجارية  عالمة  وبصفتنا  الجودة.  عالية 

تلتزم  قطر،  في  األلبان  منتجات  مجال  في 

الغذاء  استدامة  لتعزيز  الجهود  بدعم  »بلدنا« 

الخبرة  من  لالستفادة  نتطّلع  ونحن  قطر،  في 

مجموعة  وتوسيع  بيل،  لمجموعة  المتمّيزة 

منتجاتنا من األلبان، وإتاحة العالمات التجارية 

القطري.  السوق  في  أوفر  بشكل  العالمية 

تأثير  لها  سيكون  الشراكة  هذه  أن  ونعتقد 

إيجابي على صناعة األلبان في قطر، وستثري 

خيارات المستهلكين«.

معروفة  »بيل«  مجموعة  أن  بالذكر  جدير 

»بيبي  جبنة  خالل  من  المنطقة  في  أكثر 

كبيرة  وسمعة  عريق  بتاريٍخ  وتتمّتع  بيل«، 

جذورها  تعود  حيث  األجبان،  صناعة  في 

التجارية  العالمات  وتشمل   .1865 عام  إلى 

من  كل  المجموعة  تنتجها  التي  العالمية 

بيل«،  و»بيبي  و»كيري«،  الضاحكة«،  »البقرة 

 ،»Nurishh و»نوريش   ،»Boursin و»بورسان 

سكويز  و»جوجو   ،»Pom'Potes بوتس  و»بوم 

GoGo SqueeZ«، وتتوّفر منتجاتها في نحو 120 
دولة.

الرئيس  ماتوسيان،  جارو  قال  جانبه،  ومن 

األدنى  الشرق  في  »بيل«  لمجموعة  التنفيذي 

الحرص  شديدة  بيل  »مجموعة  إن:  واألوسط 

جدد،  مستهلكين  إلى  منتجاتها  وصول  على 

المنتجين  مع  مستدامة  شراكات  وبناء 

وتمّثل  العالم.  أنحاء  جميع  في  المحليين 

في  »بلدنا«  مع  االستراتيجية  الشراكة  هذه 

تواجدنا  تعزيز  نحو  لألمام  مهمة  خطوة  قطر 

مهمتنا  مع  تماشًيا  وذلك  الخليج،  منطقة  في 

صحية  غذائية  منتجات  تقديم  في  المتمثلة 

مع  بشراكتنا  فخورون  نحن  ومسؤولة. 

»بلدنا« - الشركة الوطنية في قطر. ومن خالل 

اللذيذ  القشدة  وجبن  خبرتهم  بين  الجمع 

األجبان،  بمنتجات  ومعرفتنا  ننتجه،  الذي 

ستمكننا هذا الشراكة من تقديم أجبان لذيذة 

ومغذية للمستهلكين، وستصبح تجربة رائدة 

في سوق األلبان سريع النمو في المنطقة«.

»بلدنا«  بين  التصنيع  اتفاقية  دخلت  وقد 

اعتبارا  رسمًيا  التنفيذ  حّيز  »بيل«  ومجموعة 

من يوم الخميس 16 فبراير.

في  »بيل«  مجموعة  مع  الشراكة  وتأتي 

نموذجها  بتوسيع  الدائم  »بلدنا«  التزام  إطار 

من  الذاتي  االكتفاء  وضمان  الناجح،  االنتاجي 

شركة  وبصفتها  قطر.  في  األلبان  منتجات 

%، تكرس »بلدنا« جهودها   100 قطرية بنسبة 

مصادر  من  الجودة  عالية  منتجات  لتوفير 

محلية للسوق القطري، وتعزيز اإلنتاج الغذائي 

على  التأثير  من  ممكن  حد  بأقل  مع  المستدام 

منتجات  بتصدير  الشركة  وتقوم  البيئة. 

في  بما  المنطقة،  أسواق  إلى  والعصائر  األلبان 

وسلطنة  والعراق،  وأفغانستان،  اليمن،  ذلك 

عمان.

مجال  في  موثوقة  تجارية  عالمة  »بلدنا«  وتعد   

والعصائر  األلبان  ومنتجات  الحليب  إنتاج 

جهودها  بفضل  قطر  في  الغذائية  والمواد 

منتجات  وتقديم  التميز  لتحقيق  المتواصلة 

خيارات  بتوفير  الشركة  تلتزم  الجودة.  عالية 

للمستهلكين،  والمغذية  الطازجة  األطعمة 

للمنتجات،  واالبتكار  البحوث  عمليات  وتقود 

بهدف ضمان مستقبٍل أكثر صحة واستدامة. 

الحوايا،  أم  منطقة  في  »بلدنا«  مزرعة  وتقع 

أرٍض  على  وتمتد  قطر،  بدولة  الخور،  بمدينة 

تؤوي  حيث  مربع،  متر  مليون   2.6 مساحتها 

24000 بقرة هولشتاين. وتفتح  بلدنا أكثر من 

صالة  وتضم  لزيارتها،  للعاّمة  أبوبها  المزرعة 

المنطقة،  في  تقدًما  األكثر  الدوارة  الحلب 

ومنطقة  التنسيق،  بديعة  وحديقة  ومطعًما، 

ألعاب لألطفال.

{  صورة جماعية على هامش عقد الشراكة

{  خالل توقيع الشراكة

جوردان: سنطرح منتجات جديدة 
عالية الجودة 

ماتوسيان: مجموعة بيل تستهدف 
زيادة قاعدة مستهلكيها 

$ الدوحة

إلى »27« فبراير الجاري

تأجيـل عمـوميــة »اإلجــارة«
لم  أنه  لإلجارة  الوطنية  الشركة  أعلنت 

العادية  العامة  يتم عقد اجتماع الجمعية 

النصاب  اكتمال  عدم  نتيجًة  أمس 

الثاني  االجتماع  وسيعقد  القانوني، 

فبراير   27 الموافق  اإلثنين  يوم  للجمعية 

-الدائري  الهالل  الشركة  مقر  في   2023
الرابع- قاعة الوجبة في تمام الساعة 4:30 

الوطنية  الشركة  تحولت  وقد  عصرًا. 

السنة  خالل  للربحية  القابضة  لإلجارة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، 

مع توصية بتوزيع أرباح نقدية.

الفترة  خالل  أرباحًا  »اإلجارة«  وسجلت 

 19.11 بنحو   2022 ديسمبر   31 المنتهية 

 14.89 بقيمة  خسائر  مقابل  ريال،  مليون 

مليون ريال خالل 2021.

في  ريال   0.039 السهم  ربحية  وبلغت 

السنة المنتهية  31 ديسمبر 2022 ، مقابل 

عن  ريال   0.030 الواحد  للسهم  خسارة 

.2021
للجمعية  توصية  اإلدارة  مجلس  ورفع 

االحتياطي  من  أرباح  لتوزيع  العامة 

القيمة  من  نقدًا   %  3 بنسبة  القانوني 

لكل  ريال   0.030 بواقع  للسهم؛  االسمية 

سهم.

يوفر مزايا إضافية لباقات »الشهري« و»قطرنا«

»Ooredoo« تطلق عرضا جديدا
جديد  عرض  إطالق  عن   Ooredoo أعلنت 

في  الجدد  المشتركون  معه  يحصل 

على  الدفع  آجلة  وقطرنا  الشهري  باقات 

مزايا إضافية ضمن باقاتهم. 

العمالء  سيحصل  الجديد،  العرض  ومع 

شهرًا   12 لمدة  اإلضافية  المزايا  على 

الدفع  آجلة  الباقات  في  اشتراكهم  عند 

عمالء  سيحصل  إذ   .Ooredoo من 

إلى  يصل  إضافي  رصيد  على  الشهري 

المحلية،  البيانات  من  غيغابايت   80
دولية.  دقيقة  و100  محلية  دقيقة  و1000 

في  الجدد  للمشتركين  بالنسبة  أما 

ما  على  فسيحصلون  قطرنا،  باقات 

البيانات  من  غيغابايت   500 لغاية  يصل 

العمالء  وسيحصل  اإلضافية.   المحلية 

مدار  على  شهريًا  اإلضافية  البيانات  على 

لالشتراك.  األول  اليوم  من  ابتداء  شهرًا   12
أسعار  على  الحصول  للعمالء  يمكن  كما 

آجلة  الباقات  في  االشتراك  عند  مخفضة 

متجر  خالل  من  اإلنترنت  عبر  الدفع 

قال  الصدد،  بهذا  اإللكتروني.   Ooredoo
صباح ربيعة الكواري – مدير إدارة العالقات 

العامة في Ooredoo: »سعداء بإطالق هذا 

خالله  من  نمنح  الذي  الجديد  العرض 

آجلة  باقاتنا  على  إضافية  مزايا  العمالء 

الدفع وبأقل تكلفة ممكنة. وال شك أن هذا 

المستمر  سعينا  مع  ينسجم  العرض 

تعزيز  خالل  من  عمالئنا  حياة  لتطوير 

ومنحهم  خدماتنا  استخدام  في  تجربتهم 

رصيدًا إضافيًا يتيح لهم البقاء على اتصال 

في  االشتراك  على  العمالء  ونشجع  دائم. 

واالستمتاع  المحدثة  الدفع  آجلة  باقاتنا 

المتطورة  شبكتنا  عبر  العديدة  بمزاياها 

العرض، يجب على  5G«.  لالستفادة من 
15 مايو  الباقات قبل  العمالء االشتراك في 

اتصاالت  شركة   Ooredoo وتعد   .2023
االتصاالت  خدمات  توفر  رائدة  قطرية 

وإنترنت  الثابت  الخط  واتصاالت  الجوالة 

للشركات.  الُمدارة  والخدمات  البرودباند 

لتلبية  الخدمات  تلك  صممت  وقد 

احتياجات العمالء من األفراد والشركات. 

كبيرة  أهمية  تولي  شركة  وباعتبارها 

خدماتها،  فيها  تقدم  التي  للمجتمعات 

حياة  إثراء  في  تتمثل  التي  رؤيتها  تسهم 

تحفيز  على  بقدرتها  وإيمانها  عمالئها، 

التنمية البشرية من خالل االتصاالت، في 

تحقيق  على  المجتمعات  أفراد  مساعدة 

أقصى تطلعاتهم.

أوصت بتوزيع »0.125« ريال للسهم عن »2022«

»كيو إل إم« تربح »83.3« مليون ريال

أقساط  إجمالي  حققت  حيث 

قطري.  ريال  مليار   1.05 مكتتبة 

عن  قطري  ريال  مليارات   3 مقابل 

الشركة  أرباح  صافي  وبلغ   2021
مقابل  قطري  ريال  مليون   83.3
عام  من  قطري  ريال  مليون   106.2

.2021
سعود  الشيخ  سعادة  وقال 

ثاني،  آل  حمد  بن  خالد  بن 

ظل  »في  اإلدارة:  مجلس  رئيس 

العالمي  االقتصاد  يشهده  ما 

كورونا،  وباء  من  التعافي  من 

فريدة،  بتحديات   2022 تميزعام 

منه  األول  النصف  شهد  حيث 

المطالبات  نشاط  في  زيادة 

معدالت  في  تخفيف  مقابلها 

على  عبئًا  شكل  والذي  األقساط 

ألعمالنا.  النهائية  المحصلة 

وبالرغم من ذلك، فإننا سنستمر 

في تقديم حلول مبتكرة، ونتطلع 

مع  إيجابي  زخم  إلى  الوصول 

نعمل  وسنظل   2023 عام  بداية 

لجميع  الخدمة  تحسين  على 

عمالء كيو إل إم«.

االستثمار  دخل  صافي  وبلغ 

مليون   38.5 األخرى  واإليرادات 

مليون   37.8 مقابل  قطري  ريال 

كما   .2021 عام  في  قطري  ريال 

ريال   0.24 السهم  ربحية  بلغت 

 0.30 بـ  مقارنة  سهم  لكل  قطري 

العام  في  سهم  لكل  قطري  ريال 

مجلس  أوصى  وقد  السابق. 

أرباح  بتوزيع  الشركة  إدارة 

للسهم  قطري  ريال   0.125 قدرها 

قطري  ريال   0.22  :2021( الواحد 

طرحها  سيتم  والتي  سهم(  لكل 

العام  االجتماع  في  عليها  للموافقة 

للمساهمين. المقبل  السنوي 

السيد  قال  ذلك،  على  وتعليًقا 

الرئيس  السويدي،  محمد  فهد 

تقدًما  أحرزنا  »لقد  التنفيذي: 

في  الرقمي  التحول  في  كبيًرا 

بمبادرة  ونرحب  عمالءنا  خدمة 

األخيرة،  العامة  الصحة  وزارة 

المرحلة  بإطالق  قامت  حيث 

الصحي  التأمين  خطة  من  األولى 

تم  وقد  للزائرين.  اإللزامي 

جميع  على  المرحلة  هذه  تطبيق 

دولة  إلى  يصلون  الذين  الزائرين 

 .،2023 فبراير   1 من  اعتباًرا  قطر 

مع  شراكة  في  الشركة  ودخلت 

ثالثة  وأنشأت  الدولي  حمد  مطار 

على  للحصول  مخصصة  منافذ 

مواقع  في  وذلك  الزوار،  تأمين 

قبل  المطار  داخل  استراتيجية 

ويمكن  الجوازات  لمنفذ  الوصول 

الشركة  منافذ  إلي  الوصول 

ومع  الزوار.  لجميع  بسهولة 

لمنتجاتها  الشركة  تقديم 

اإللكتروني  موقعها  عبر  الفردية 

الذي  الرقمي  التحول  وبمساعدة 

نضمن  فإننا  الشركة،  به  تتميز 

وكفاءة  للعمالء  سلسة  تجربة 

تشغيلية على أعلى مستوي«.

إم  إل  كيو  شركة  أن  يذكر 

والتأمين  الحياة  لتأمينات 

مساهمة  شركة  هي  الصحي 

حلول  في  متخصصة  عامة 

والتأمين  الحياة  على  التأمين 

مصرف  لرقابة  وتخضع  الصحي 

أفضل  وتقدم  المركزي،  قطر 

مع  لعمالئها،  فئتها  في  خدمة 

تتمثل  متميزة.  قيمة  عرض 

خدمات  تقديم  في  الشركة  رؤية 

الجودة  عالية  صحية  رعاية 

تصبح  أن  خالل  من  باستمرار، 

األكثر  الصحية  الرعاية  شريك 

متبعًة  وخارجها،  قطر  في  ثقة 

في  المستمر  النجاح  مسار 

الصحي. التأمين 

{  فهد السويدي
{  الشيخ سعود بن خالد

الشـيـخ سعــود بن خالد: نستهــدف تقــديم خـدمات مبتكرة

كشفت شركة 
كيو إل إم 

لتأمينات الحياة 
والتأمين الصحي 

عن نتائجها 
المالية لفترة 

االثني عشر شهًرا 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2022.



في نهاية األسبوع الماضي، شاركت في 

حلقة نقاش حول إرهاصات االتفاق على 

إعالن سياسي جديد في السودان. وتعميما 

للفائدة، رأيت أن ألخص النقاط الرئيسية 

التي كانت محل اتفاق.

أولى النقاط، تتحدث عن أن نجاح العملية 

السياسية الجارية اآلن في البالد، يشترط 

إزالة أو الحد من االستقطاب السياسي 

الحاد، وسط القوى السياسية والمدنية 

والعسكرية، ومن ثم توافقها على إعالن 

سياسي جديد وترتيبات دستورية جديدة، 

حتى يتم الخروج من األزمة الحادة الراهنة 

التي تهدد استقرار وأمان ووحدة السودان. 

والتوافق يعني مشاركة الجميع، ما عدا 

حزب المؤتمر الوطني المحلول وعناصر 

نظام اإلنقاذ. والتوافق يعني أيضا عدم 

إقصاء أو معاداة القوى الرافضة للعملية 

السياسية بصيغتها الحالية، بل أوال، 

االعتراف بأن موقفها هذا من حقها، ويجب 

احترامه. وثانيا السعي لفتح حوارات 

وإدارة نقاشات جادة معها حول أطروحاتها 

وتحفظاتها، والسعي للوصول إلى نقاط 

التقاء معها.

وثاني النقاط تقول؛ إن صياغة وثائق 

االنتقال، أي اإلعالن السياسي الجديد 

والوثيقة الدستورية الجديدة والبرنامج 

االنتقالي الجديد، هي مهمة تاريخية ال 

يمكن أن تقوم بها مجموعة بعينها من 

الفصائل، مثلما ال يمكنها أن تقتصر على 

النخب والقيادات السياسية وحدها. ومن 

هنا ضرورة انتظام حوار سوداني- سوداني 

عبر مؤتمر مائدة مستديرة، تشارك 

فيه كل قوى الثورة، من السياسيين 

والتكنوقراط والمجتمع المدني والعسكريين 

والشخصيات الوطنية المجمع عليها، بهدف 

الخروج برؤية موحدة حول وثائق االنتقال 

هذه، حتى ولو كانت معدة سلفا ومتوافقا 

عليها من فصائل بعينها، كما تهمس بعض 

األصوات.

ومن ناحية أخرى، فإن صياغة هذه الوثائق، 

وكذلك تنفيذ ما بها من بنود الحقا، ال بد 

أن تضع في حسبانها التجربة السابقة، 

تجربة صياغة اإلعالن السياسي والوثيقة 

الدستورية وتشكيل الحكومة االنتقالية 

األولى والثانية، بنجاحاتها وإخفاقاتها، وأنها 

تأتي استكماال لتلك التجربة وتصحيحا 

لمسارها وانحرافاته.

أما النقطة الثالثة، فتعيد التنبيه والتحذير 

بأن أي اتفاق سياسي جديد لن يصمد 

كثيرا وسيعيد إنتاج األزمة، وربما يدفع 

الوضع إلى االنفجار، إذا لم تكن في صدر 

أولوياته قضية العدالة والعدالة االنتقالية، 

وقضية إزالة تمكين اإلنقاذ. فالعدالة هي 

القضية المركزية ومفتاح الحل للخروج من 

حالة التأزم الراهن، وإذا لم يتم مخاطبتها 

بشكل جدي ومسؤول، وبمشاركة كل 

األطراف أصحاب المصلحة والمختصين، 

خاصة لجان المقاومة وأسر الشهداء، 

ستصيب أي عملية سياسية في مقتل.

والنقطة الرابعة كانت تأكيد اقتراح 

تكوين آلية قومية تضم ممثلين عن القوى 

السياسية والمجتمع المدني والقوى 

الشبابية والعسكريين والشخصيات 

الوطنية، تتولى اختيار قيادة الفترة 

االنتقالية على أساس معايير محددة 

تشمل: التاريخ الوطني النزيه، األهلية 

والكفاءة والقدرة السياسية والتنفيذية، 

بعيدا عن أي ترضيات أو محاصصات 

سياسية أو حزبية. وأن تتولى اآللية القومية 

مهام المجلس التشريعي؛ من تشريع 

انتقالي ورقابة على أساس مبدأ الشفافية 

والمحاسبة وسيادة حكم القانون. ويرى 

االقتراح أن تبتعد قيادات األحزاب والقوى 

السياسية عن الجهاز التنفيذي وتكتفي 

بالمراقبة والمساءلة، من خالل وجودها في 

اآللية القومية. كما أن االقتراح يعني التخلي 

عن فكرة تكوين المجلس التشريعي 

االنتقالي، وفق الصيغة القديمة، التي 

أثبتت عقمها.

أما النقطة الخامسة، فناقشت عددا من 

األولويات الواجبة التصدي خالل الفترة 

االنتقالية، منها: مواصلة جهود التوصل إلى 

سالم مع الحركة الشعبية شماال، على 

أساس االتفاق اإلطاري الموقع بين البرهان 

والحلو، ومع حركة تحرير السودان/  

عبدالواحد محمد نور. تنفيذ برنامج 

اقتصادي إسعافي، يتم بحثه والتوافق 

على مالمحه العامة في مؤتمر المائدة 

المستديرة. البدء فورا في التحضير 

للمؤتمر القومي الدستوري حتى ينجز 

أعماله قبل نهاية الفترة االنتقالية، بالتوصل 

إلى ثوابت دستورية أو مبادئ فوق الدستورية 

مجمع عليها.

التوافق مبكرا وفي بدايات الفترة االنتقالية، 

على قانون انتخابات جديد يتجاوز سلبيات 

التجارب الديمقراطية السابقة، ويحقق 

ممارسة سياسية صحية، تستند على 

صيغة سودانية للديمقراطية التعددية، 

توائم بين القيم العالمية المطلقة 

للديمقراطية التعددية والسمات الخاصة 

ببالدنا، وتربط الديمقراطية بتوفير لقمة 

العيش ومياه الشرب وخدمات العالج 

والتعليم… إلى غير ذلك من الخدمات 

األساسية.

وشددت النقطة السادسة على أن أجهزة 

الفترة االنتقالية غير معنية بعدد من 

القضايا االستراتيجية، مثال موضوع إعادة 

بناء القطاع األمني والعسكري، أو إقامة 

عالقات مع الكيان اإلسرائيلي، أو االرتباط 

باتفاقات ومحاور عسكرية مع الدول األخرى، 

فهذه تترك لألجهزة المنتخبة وحدها لتقرر 

بشأنها. أما موضوع وجود القواعد العسكرية 

األجنبية في السودان، فاألصل والموقف 

الثابت، هو الرفض التام. كما شددت 

النقطة على رفض المحاور في سياسة البالد 

الخارجية، والعمل على تحسين العالقات 

إقليميا ودوليا وفق مبدأ مصالح السودان أوال، 

وعدم التدخل في شؤون الغير، وإعالء قيم 

التكامل االقتصادي في المجال المحيط، مع 

مراعاة خصوصية العالقة مع دول الجوار، 

وخاصة مصر ودولة جنوب السودان.

التي تدور  الطاحنة  الحرب  شيئًا فشيئًا تتضح خلفيات 

رحاها في أوكرانيا في ظل إصرار الواليات المتحدة والدول 

الغربية على االستمرار في دعم كييف ومدها باألسلحة 

والمعدات الحربية رغم أن الجميع على يقين بأن حكومة 

المطاف. نهاية  االعتماد عليها حتى  ال يمكن  زيلينسكي 

واليـوم أصـبـح مـن الواضـح أن الغرب ال يهمه الوضع في 

أوكرانيا أبدًا وال تهمه األوضاع الكارثية التي حلت بهذا البلد 

األوكراني كامال  إنه على استعداد للتضحية بالشعب  بل 

أال وهو منع روسيا من  الرئيســي  مــن أجـل تحقـيـق هدفه 

القطبية من  وإزاحة نظام األحادية  الدولية  المعادالت  تغيير 

العالم.

المعركة  الدولية جعلت من  المعادالت  فالخوف من تغيير 

في أوكرانيا معارك صورية رغم األضواء اإلعالمية التي 

تسلط عليها هنا وهناك بل إن المعركة الحقيقية هي بين 

روسيا والغرب وتهدف إلى مواجهة روسيا واستنزاف طاقاتها 

المعركة. أمد  والتصعيد من خسائر روسيا وإطالة 

كما أن الحرب في أوكرانيا اختلفت عن الحروب التي 

السابق فعندما كانت  المتحدة في  الواليات  خاضتها 

أميركا تحارب في فيتنام أو العراق أو أفغانستان أو غيرها 

بالجنود  المحملة  التوابيت  األخرى كانت  المناطق  من 

المتحدة وكانت تشكل عبأ  الواليات  إلى  األميركيين تعود 

ثقياًل على الرئيس في البيت األبيض لكن واشنطن اليوم 

تحارب روسيا في اوكرانيا وبالتالي ال يهمنا عدد التوابيت 

مقابرهم. إلى  األوكرانيين  الجنود  التي ستحمل 

وعلى الجانب اآلخر فإن روسيا تسير بخطى ثابتة وتعمل 

بصبر وهدوء وتأني معتمدة على اسلوب قضم االراضي 

الكبری وعينهم ليست على كييف  المعارك  واالبتعاد عن 

بل على تغيير المعادلة الدولية الكبری، ومن هناك فإن 

في  والتكتيكات  المعارك  في  اســتراتيجيتهـا  غيرت  موسكو 

آن واحد بعـد أن تمكـنـت من تحقـيق األهداف االساسية من 

اليوم تعمتد على استراتيجية تطويق  هذه الحرب وها هي 

الخصم وخنقه حتى الموت وهذا ما يجري فعليًا في شرق 

اإلستراتيجية كما  أوكرانيا وفي ضواحي مدينة باخموت 

البنى التحتية االوكرانية،  اليوم على تدمير  أن روسيا تعمد 

الجنود  الغرب ألوكرانيا وخنق  التي يرسلها  وتدمير األسلحة 

االوكران في المدن حتى سقوط المدن تلقائيًا وكل ذلك 

أال يكون هناك جيش أوكراني  لتحقيق هدفين أساسيين هما 

معاٍد ألحد وأن تكون الدولة األوكرانية دولة محايدة وهذا ما تم 

حاليًا.
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تحولت قطر إلى رمز من رموز 

العمل اإلنساني، وأصبحت، 

بفضل جهودها الجبارة على هذا 

الصعيد، رائدة الدبلوماسية 

اإلنسانية، دون منازع، عبر الدور 

المتعاظم للدبلوماسية الوقائية 

التي تنتهجها في السياق 

اإلقليمي، للتوسط في بعض 

الصراعات التي كانت تمثل 

تهديدات للسلم واألمن الدوليين 

في منطقة الشرق االوسط، على 

غرار األزمة في لبنان والنزاع في 

دارفور والعالقات بين السودان 

وتشاد وبين جيبوتي وإريتريا، 

وكذلك في أفغانستان، 

حيث سجلت في هذا الملف 

نجاحات كبيرة لقيت اإلشادة 

واالستحسان من العالم بأسره، 

وآخر هذه اإلشادات تمثلت في 

قرار مجلس الشيوخ األميركي 

الذي تضمن إعراب المجلس 

عن شكره وتقديره لدولة قطر 

على جهودها، ودورها الحاسم 

في مساعدة الواليات المتحدة 

على إجالء آالف األشخاص 

من مواطنيها، والمقيمين 

الدائمين الشرعيين واألفغان 

المعرضين للخطر وعائالتهم من 

أفغانستان، ودور قطر المحوري 

في إيواء آالف األشخاص 

الذين تم إجالؤهم، وهو القرار 

الذي تسلمه حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

خالل استقبال سموه أمس 

سعادة الدكتور روجر مارشال، 

عضو مجلس الشيوخ عن والية 

كانساس بالواليات المتحدة 

األميركية الصديقة.

خالل اللقاء أكد سمو األمير 

المفدى على موقف قطر الدائم 

في دعم العمل اإلنساني الدولي، 

وبذل كافة الجهود والمساعي 

من أجل إحالل السالم في 

المنطقة والعالم، وهو موقف 

مبدئي ثابت يدخل في صلب 

السياسة القطرية الرامية إلى 

حماية األمن والسلم الدوليين 

عبر كل السبل المتاحة، وقرار 

مجلس الشيوخ األميركي 

اعتراف نقدره للغاية بهذه 

الجهود اإلنسانية الكبيرة لدولة 

قطر.

دعم السالم

الحرب األوكرانية.. والمعادالت الدولية

أحمد القزويني
كاتب ومحلل سياسي

عصيان 
حتى رمضان

إعالن لجنة الطوارئ العليا للحركة 

األسيرة العصيان واالستنفار والتعبئة 

ا 
ًّ

ا أولي في جميع سجون االحتالل جاء ردًّ

على إدارة سجون االحتالل، بعد أن سبق 

وهددتهم بفرض عقوبات جماعية عليهم، 

احتجاجًا على إجراءات وقرارات التضييق 

عليهم، التي اتخذها المتطرف »بن غفير« 

بهدف محاولة النيل من صمودهم في 

كثير من السجون والمعتقالت، كجلبوع، 

وريمون، ونفحة، وعوفر، والنقب، ومجدو.

إن ما ُتقدم عليه سلطات االحتالل بتأجيج 

األوضاع داخل السجون والمعتقالت 

ضد األسرى البالغ عددهم نحو 4780، 

بينهم 160 طفال، و29 أسيرة، و914 معتقاًل 

إداريًا، يأتي في سياق سياسة العقاب 

الجماعي التي تنتهجها بالتنكيل بهم 

وإضعافهم، إلجبارهم على التراجع عن 

حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون 

الدولي اإلنساني، وال سيما اتفاقية جنيف 

والعهد الدولي لألسرى.  يبدو أن سلطات 

االحتالل ال تتعلم من دروس صمود 

األسرى وانتصاراتهم التي حققوها على 

مدار عمر الحركة األسيرة، التي أذلت 

إدارتها وسجانيها، وقد خضعوا لمطالبهم 

وشروطهم. ففي كل التحديات السابقة 

ثبت أن سلطات االحتالل ال تقوى على عناد 

األسرى وصمودهم األسطوري، واآلن تعيد 

الكرة مرة أخرى، فترد لجنة الطوارئ العليا 

لألسرى في بيان سابق: »من قرر محاربتنا 

برغيف الخبز والماء، فسنرد عليه 

بمعركة الحرية أو االستشهاد«.

لقد بدا انهيار االحتالل واضحًا أمام صمود 

األسرى، فاليوم تطالبهم بالتراجع عن 

خطواتهم االحتجاجية، خاصة بعد تأكيد 

هيئة شؤون األسرى والمحررين ونادي 

األسير أن خطوات العصيان التي بدأ 

تنفيذها أسرى سجن نفحة يوم الثالثاء 

الماضي، بإغالق األقسام وعرقلة »الفحص 

األمني« وارتداء اللباس البني الذي 

تفرضه إدارة السجون، ليكون ذلك رسالة 

باستعداد األسرى لتصعيد المواجهة، 

التي ستكون مفتوحة حتى التاريخ 

المحدد لخطوة اإلضراب عن الطعام، 

المقررة في األول من رمضان المقبل.

د. أيمن أبو ناهية

كاتب فلسطيني

من قريب

}  جريدة فلسطين

حول اإلعالن السياسي في السودان

الشفيع خضر سعيد
كاتب سوداني

الوثيقة الدستورية 
الجديدة والبرنامج 
االنتقالي.. مهمة 
تاريخية ال يمكن 

أن تقوم بها 
مجموعة بعينها 

من الفصائل

 رأي $

}  عربي 21 

} رأي اليوم
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إيقاف العب البدع »مباراتين«

أحمد  الالعب  إيقاف  القدم  لكرة  القطري  باالتحاد  االنضباط  لجنة  رت 
َّ

قر

أيمن جاسر العب نادي البدع الرياضي مباراتين )إيقاف فني(، وغرامة مالية 

وقدرها )3,000( ثالثة آالف ريال فقط ال غير. 

وذلك بناًء على تقرير مباراة البدع والشحانية ضمن مباريات الجولة الثامنة 

والتي   ،2023  -  2022 الرياضي  للموسم  الثانية  الدرجة  دوري  مسابقة  من 

أقيمت بتاريخ 18 فبراير الجاري. 

رقم  للمادة  استناًدا  المنافس،  تجاه  المشين  السلوك  بسبب  القرار  وجاء 

)47/1/4( من الئحة االنضباط.

غدا قرعة األدوار
الحاسمة ألغلى الكؤوس

انطالقة قوية للتصفيات اآلسيوية

بفندق مالذ كمبنسكي اللؤلؤة

منتخبنا يواجه فلسطين

ل خسارته لفوز بهدفين لهدف حوَّ

األهلي يقلب الطاولة على السد
السد  على  الطاولة  األهلي  قلب 

مقابل  بهدفين  مثيرا  فوزا  وحقق 

جمع  الذي  اللقاء  في  واحد  هدف 

بملعب  أمس  مساء  الفريقين 

األهلي  بالنادي  خليفة  بن  حمد 

من  الـ15  الجولة  منافسات  في 

 /2022 موسم   QNB نجوم  دوري 

2023.. تقدم اكرم عفيف للسد 
نهاية  قبل  ياساني  عمر  واحرز 

الشوط األول ليعود الالعب نفسه 

ويضيف الثاني لالهلي.

الهزيمة  السد  بالخسارة يتقبل 

6 انتصارات متتالية  األولى بعد 

ليتوقف قطار الزعيم في محطة 

أما  العام،  هذا  مرة  ألول  األهلي 

األهم  الفوز  حقق  فقد  األهلي 

ثالث  وحصد  الموسم  هذا 

خسارتين  بعد  ثمينة  نقاط 

متتاليتين.

بهذه النتيجة رفع األهلي رصيده 

للمركز  وتقدم  نقطة   20 إلى 

باقي مباريات  بانتظار  السادس 

السد  الجولة فيما تجمد رصيد 

عند 22 نقطة في المركز الثالث.

ومثيرة  قوية  جاءت  البداية 

افضلية  مع  لها  متوقع  هو  كما 

الزعيم  لصالح  كبير  حد  إلى 

أفضل  يعيش  الذي  السداوي 

مواصلة  أجل  من  ويعمل  اوقاته 

إلى  والدخول  االنتصارات 

المقدمة.

األولى  العشر  الدقايق  ومرت 

ببعض 

ابرزها  وكانت  الخطرة  الحاالت 

خوخي  اطلقها  التي  التسديدة 

بوعالم ولكنها لم تعلن عن هدف 

كانت  بعدها  السد..  لصالح 

هناك محاوالت جادة للزعيم إال إن 

الدفاع  خط  في  وزمالءه  كنعاني 

وحافظوا  التركيز  قمة  في  كانوا 

على نظافة الشباك.

يضع  بونجاح  بغداد  وكاد 

الرأسية  من  المقدمة  في  السد 

الحارس  ابعدها  التي  المحكمة 

في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

لكن  و

لم  األهلي  النادي  دفاع  صمود 

نهاية  وقبل  طويال  يستمر 

عفيف  اكرم  نجح  األول  الشوط 

المقدمة  في  فريقه  وضع  في 

بالهدف األول بعد هجمة منظمة 

بغداد  من  رائعة  بتمريرة  انتهت 

بونجاح يسجل من خاللها اكرم 

عفيف الهدف األول لفريق السد، 

بعد ان لعبها يسار الحارس يزن 

نعيم الذي حاول ان يبعدها ولكن 

اعلنت عن الهدف األول لفريقه.

مستوى  وقدم  عاد  األهلي  ان  اال 

يفرض  ان  واستطاع  متميزا 

بعد  كبيرة  بصورة  نفسه 

ونجح  استقبله  الذي  الهدف 

العودة  من   43 الدقيقة  في 

طريق  عن  التعادل  وإدراك 

عمر ياساني الذي استفاد من 

الدوكالي  من  متقنة  تمريرة 

الالعب  منها  ليسجل  الصيد 

فشلت  التعادل  هدف  عمر 

كل محاوالت الحارس مشعل 

عن  لتعلن  ابعادها  في  برشم 

هدف التعادل لفريق األهلي.

بعد هدف التعادل لفريق األهلي 

حاول كل فريق تسجيل هدف 

لالستراحة  الذهاب  قبل  سريع 

إلى ان اطلق الحكم نهاية الشوط 

بهدف  االيجابي  بالتعادل  األول 

لكل فريق.

كان  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

واضحا ان كل فريق يسعى من 

ويقترب  ثان  هدف  خطف  أجل 

كل  ان  اال  المباراة  حسم  من 

لم  الفريقين  من  المحاوالت 

بداية  مع  سريع  هدف  عن  تثمر 

الشوط الثاني من اللقاء.

ليباغت  األهلي  فريق  وانتظر 

من  الكثير  فيه  بهدف  السد 

ليستفيد  والتركيز  المتابعة 

العائدة  الكرة  من  ياساني  عمر 

ويتمكن  السد  دفاعات  من 

المقدمة  في  فريقه  وضع  من 

من   71 الدقيقة  في  ثان  بهدف 

إدارك  السد  اللقاء..وحاول  عمر 

ودفاعه  نعيم  يزن  أن  إال  التعادل 

كانوا في الموعد.

موعد  عن  رسميا  الكرة  اتحاد  أعلن 

ألغلى  عشر  الستة  دور  قرعة  إجراء 

الكؤوس كأس سمو أمير البالد المفدى 

نسختها  في   ،2023  2022- للموسم 

غد  يوم  وذلك  والخمسين،  الحادية 

بقاعة  الجاري   22 الموافق  األربعاء 

اللؤلؤة  كمبنسكي  مالذ  بفندق  )بالزو( 

عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في 

عبر  بيان  في  االتحاد  صباحًا..وقال 

بين  القرعة  ُتقام  الرسمي:  موقعه 

الدرجتين  أندية  من   – فريقًا   16 عدد 

إلى  توزيعها  سيتم   – والثانية  األولى 

فرق   8 عدد  األولى  تضم  مجموعتين، 

إلى  األول  من  المراكز  صاحبة  وهي 

الثامن في الموسم المنصرم من دوري 

 2021 الرياضي  للموسم   QNB نجوم 
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الفرق  الثانية  المجموعة  وتضم 

صاحبة المراكز من التاسع إلى الثاني 

للموسم   QNB نجوم  دوري  من  عشر 

من  المراكز  صاحبة  والفرق  الماضي 

الدرجة  دوري  من  الثالث  إلى  األول 

الثانية للموسم الماضي 2021 /2022، 

من  المتأهل  الفريق  إلى  باإلضافة 

معيذر،  فريق  وهو  التمهيدية  المباراة 

صاحبـي  بين  ُتقام  التي  المباراة  وهي 

المركزيـن الرابـع والخامـس مـن دوري 

الريـاضي  للموسـم  الثانيـة  الدرجـة 

السـابق.

من  ناديًا   17 فيها  يشارك  المسابقة 

وذلك  والثانية  األولى  الدرجتين  أندية 

بداية من المرحلة التمهيدية للبطولة، 

من  بدءًا  ناديًا   16 بعدها  ليشارك 

مباريات دور الستة عشر، بحيث تبدأ 

مراحل  وفق  منافساتها  الفرق  جميع 

المرحلة  من  بدءًا  األربع  البطولة 

التمهيدية وصواًل إلى المباراة النهائية.

محمد الجزار كتب

انطالقة  باألمس  لوسيل  صالة  شهدت 

قوية لتصفيات آسيا لكرة السلة وخسر 

أمام  أمس  مبارياته  أولى  منتخبنا 

وفاز   ،70  /75 بنتيجة  العراق  منتخب 

وفاز   …  -67  68 الكويتي  على  اإلماراتي 

فلسطين على سلطنة عمان 46-80. 

وفي الجولة الثانية، يلعب العنابي اليوم 

أمام الفلسطيني ، على أن تتقابل الكويت 

مع سلطنة ُعمان والعراق مع اإلمارات 

رئيس  المغيصيب  سعد  محمد  أقام  و 

عشاء  حفل  السلة  لكرة  القطري  االتحاد 

المشاركة  االتحادات  رؤساء  شرف  على 

تبادل  تخلله  اآلسيوية  التصفيات  في 

للدروع التذكارية. 

عوض الكباشي كتب

»شاطئية«
غرب آسيا 
تنطلق اليوم
منافسات  اليوم  مساء  تنطلق 

اتحاد  بطولة  كأس 

الطائرة  للكرة  آسيا  غرب 

والسيدات  للرجال  الشاطئية 

الغرافة  مالعب  على  المقامة 

شهر  من   25 حتى  الشاطئية 

والمؤهلة  الحالي،  فبراير 

الطائرة  للكرة  آسيا  لكأس 

)الكونتيننتال(  الشاطئية 

دورة  إلى  بدورها  المؤهلة 

باريس  في  األولمبية  األلعاب 

.2024
الرجال  منافسات  وتشهد   

)قطر،  دول  مشاركة 

وُعمان،  والسعودية، 

منافسات  في  أما  وفلسطين(، 

دول  فتشارك  السيدات 

واألردن(..  ولبنان،  )قطر، 

يلعب  أخرى  جهة  ومن 

للسيدات  القطري  المنتخب 

سمية  بفريقين  البطولة  في 

ياغمور  وداالما  المدهون 

وهناء  محمود  وليلى  )أ(  قطر 

الخاطر قطر )ب(.

في  المشاركين  أبرز  ومن   

القطري  الثنائي  البطولة 

تيجان  احمد  يونس  شريف 

عالميا،  الثاني  المصنف 

آخر  قطري  فريق  يشارك  كما 

الثنائي  يضم  البطولة  في 

وعبدالله  عصام  محمود 

نسيم.

في دوري الرجال لكرة الطاولة

اإلثارة مستمرة بين الملك والزعيم
دوري  منافسات  في  اإلثارة  تواصلت 

الرجال لكرة الطاولة موسم -2022 2023، 

بعد ختام مباريات الجولة السابعة من 

الدور الرئيسي. 

مباريات   4 وأقيمت 

فوز  شهدت  أمس 

على  قطر  نادي 

بصعوبة  العربي 

تغلب  فيما   ،2-3
الوكرة  على  السد 

الريان  وفاز   ،0-3
 ،1-3 الغرافة  على 

الشمال  وحقق 

على  االنتصار 

حساب األهلي 1-3.

انتصاره  السد  حقق  األولى  المباراة  في 

حساب  على  التوالي  على  السابع 

الوكرة بنتيجة 3-2، ورفع السد رصيده 

العالمة  محققا  نقطة   14 إلى  بالتالي 

قطر  نادي  عن  نقطتين  بفارق  الكاملة 

على  مالحقيه  أبرز 

والذي  الصدارة، 

الفوز  بدوره  حقق 

مدربه  قياده  تحت 

محمد  األردني 

العتوم على العربي 

بنتيجة  بصعوبة 

.2-3
قطر  نادي  ورفع 

رصيده إلى 12 نقطة 

الكاملة،  بالعالمة 

لكنه لعب مباراة أقل من السد وفي حالة 

في  الفريقين  كال  سيتساوى  بها  الفوز 

الصدارة، ويشتعل دوري الرجال.

فوز طائرة 
األهلي والوكرة 

بالبطولة العربية
والوكرة  األهلي  فريقا  حقق 

الكويتي  كاظمة  على  الفوز 

في  العماني  والسيب 

اقيمتا  اللتين  المباراتين 

المجموعات  دور  ضمن  أمس 

لبطولة   41 الـ  النسخة  من 

األندية العربية للكرة الطائرة 

اليوم  انطلقت  والتي  )رجال(، 

بمصر

على  االهلي  وفاز   

كاظمة بثالثة أشواط لشوط 

بواقع )25 – 21، و25 – 21، و23 

وسيلعب   .)-21 و25   ،25  –
في  الثانية  مباراته  األهلي 

الصداقة  بلقاء  اليوم  البطولة 

الفلسطيني. 

 اما الوكرة فحقق فوزا صعبا 

أشواط  بثالثة  السيب  على 

لشوطين بواقع )25 14-، و23 

– 25، و25 21-، و19 – 25، و15 
– 12(. وسيلتقي الوكرة اليوم 

خيبل اليمني.

الفيصلي السعودي يودع البطولة

الهالل يتأهل لربع نهائي »اآلسيوية«
إلى  السعودي   الهالل  تأهل 

دوري  بطولة  من  الثمانية  دور 

بعد  القدم  لكرة  آسيا  أبطال 

االهلي  شباب  على  فوزه 

.1 /3 االماراتي 

خوزستان  فوالذ  تأهل   كما 

الفيصلي  على  بفوزه  اإليراني 

أمس  صفر   -  1 السعودي 

الثمامة  استاد  على  االثنين 

الـ16  دور  ضمن  المونديالي، 

من البطولة القارية. 

وانتهى الشوط األول بالتعادل 

ساسان  نجح  ثم  السلبي، 

هدف  تسجيل  في  أنصاري 

في  فوالذ  لصالح  الفوز 

 .64 الدقيقة 

وسيطر الحذر على أداء الفريقين 

أول  وجاءت  المباراة،  بداية  في 

المرمى  على  مباشرة  تسديدة 

عن  فوالذ  لصالح   33 الدقيقة  في 

الذي  أنصاري  ساسان  طريق 

الكرة  استلم 

باتجاه  وسدد  المنطقة،  داخل 

أحمد  الحارس  لكن  الشباك، 

الموقف  مع  تعامل  الكسار 

بثبات. 

هدف  لتشهد   64 الدقيقة  وجاءت 

طريق  عن  اإليراني  للفريق  الفوز 

خطأ  استغل  الذي  أنصاري 

القميزي،  سعد  صالح  المدافع 

واستخلص الكرة لنفسه قبل أن 

يسدد في الشباك.
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في مباراة صعبة يتطلع خاللها الفريقان لحصد النقاط الثالث

العربي يخشى مفاجآت المرخية

الجولة  مباريات  من  الثاني  اليوم  منافسات  ضمن 

الخامسة عشرة لدوري نجوم QNB للموسم الكروي 

 .2023-2022

تفوق تاريخي 

لقاءات  بداية  منذ  المرخية  يتمكن  لم  تاريخيا 

النادي  على  فوز  أي  تحقيق  في   2000 عام  الفريقين 

العربي في كل البطوالت سواء الدوري أو كأس سمو 

األمير وحتى كأس الشيخ جاسم وكأس نجوم قطر 

 .Ooredoo وكأس

العربي  حقق  الموسم  هذا  من  األول  القسم  وفي 

السومة  لعمر  أيضا  نظيفين  بهدفين  االنتصار 

أن  يعني  ال  بالتأكيد  هذا  لكن  المساكني،  ويوسف 

المواجهة ستكون محسومة فالمرخية بقيادة مدربه 

الوطني عبد الله مبارك فريق عنيد وصعب المراس 

الدحيل  ضد  االخيرة  المباراة  في  قدمه  ما  والدليل 

البادئ  هو  وكان  كبيرة  مباراة  قدم  حيث  المتصدر، 

في   1-3 يخسر  أن  قبل  سعيد  لعلي   0-1 بالتقدم 

النهاية. 

مفاجأة قوية 

فجر  عشرة  الثالثة  الجولة  في  المباراة  هذه  وقبل 

نادي  على  بالفوز  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  الفريق 

رحيل  من  الرغم  على  حتى  نظيفة،  برباعية  قطر 

للجزيرة  انتقل  الذي  حسين  أيمن  العراقي  مهاجمه 

في  الثامن  المركز  المرخية  .ويحتل  اإلماراتي. 

انتصارات   3 من  جمعها  نقطة   12 برصيد  الجدول 

15 هدفا،  5 هزائم، وسجل العبوه  و3 تعادالت مقابل 

مقابل 16 هزت شباك الفريق. 

أما النادي العربي بقيادة مدربه الوطني يونس علي 

برصيد  الترتيب  جدول  في  الثاني  المركز  فيحتل 

يريد  وهو  الدحيل،  أمام  نقاط   4 بفارق  نقطة   28
تعثره،  أمل  على  المتصدر  مطاردة  في  يستمر  أن 

واالنقضاض من جديد على الصدارة مرة أخرى. 

مهمة صعبة 

تكون  لن  المرخية  أمام  المهمة  أن  العربي  ويدرك 

التي  األخيرة  الشمال  مباراة  في  حدث  مثلما  سهلة، 

حسمها بصعوبة بهدف للعقيد عمر السومة بمهارة 

فردية رائعة. 

والعناصر  األسماء  من  عددا  الفريقين  كال  ويمتلك 

أن  يؤكد  الذي  األمر  وهو  المراكز  كل  في  المميزة 

كال  من  والندية  باإلثارة  حافلة  ستكون  المواجهة 

االنتصار  لتحقيق  القوية  رغبتهما  ظل  في  الفريقين 

وحصد النقاط الثالث كاملة.

{ من مباراة العربي والمرخية

سيكون سيناريو الفوز 
الكبير لنادي المرخية على 
نادي قطر حاضرا أمام أعين 

يونس علي مدرب العربي 
وكل الالعبين، خوفا من 

تكرار الخسارة الثقيلة التي 
تعرض لها القطراوي بعدما 

أصبح المرخية متخصصا 
في مواجهة الكبار والتفوق 

عليهم. 
لذلك سيحاول العربي تقديم 

أفضل ما لديه من أجل 
تحقيق الفوز خالل اللقاء 

الذي يستضيفه استاد حمد 
الكبير بالنادي العربي عند 
الساعة الرابعة و45 دقيقة 

اليوم الثالثاء 21 فبراير.

كل المباريات صعبة

جاهــزون للعربــي

العربي،  مدرب  علي  يونس  شدد 

المرخية  مواجهة  صعوبة  على 

علي  يونس  وقال  اليوم.. 

مواجهة  »تنتظرنا   :

أمام  صعبة  أخرى 

يقدم  الذي  المرخية 

طيبة  مستويات 

هذا الموسم«.

»المرخية  وأردف: 

على  العبون  لديه 

ولكن  جيد،  مستوى 

نقاط   3 الـ  حصد  هدفنا 

التوالي  على  الثالث  الفوز  وإحراز 

العربي:  مدرب  بالدوري«..وأضاف 

»واجهنا صعوبات كثيرة في مباراة 

أن  قبل  بالدوري،  األخيرة  الشمال 

نحقق الفوز بهدف نظيف«.

وواصل: »أرى أن كل مباريات 

الدوري  من  الثاني  الدور 

صعبة  ستكون 

وحاسمة في نفس 

وتتطلب  الوقت، 

من  كبيرا  تركيزا 

أجل الفوز«.

علي  يونس  وأكد 

فريقه  صفوف  أن 

اليوم  مباراة  في  مكتملة 

السليطي  الله  عبد  عودة  بعد 

الفريق  قوة  من  سيزيد  الذي 

الدفاعية.

مدرب  مبارك  الله  عبد  أكد 

الفريق  استعدادات  أن  المرخية 

سارت  العربي  لمواجهة 

بشكل جيد.

المواجهة   : وقال 

سهلة  تكون  لن 

وأن  خـــــاصـــــــــــة 

فريــــق  العربـــــي 

ويحتــــل  كبيــــــــر 

الوصـــيف  مركـــــز 

ويطمح  المنافسة  في 

للوصول إلى مركز الصدارة 

حاليا،  الدحيل  يحتله  الذي 

المباراة  يدخل  العربي  أن  كما 

على  فوزه  بعد  عالية  بمعنويات 

الشمال في الجولة الماضية.

وواصل عبدالله مبارك: المحترف 

الغيني جوس كوريا الذي 

تم التعاقد معه مؤخرًا 

بنسبة  سيشارك 

50 ٪ حسب ظروف 
حيث  المباراة، 

تدريجيا  سيتأقلم 

مع المجموعة.

طويــــنا  وأضـــاف: 

المبــــــاراة  صـــــفحـــــة 

فريق  أمام  خسرناها  التي 

الماضية،  الجولة  في  الدحيل 

على  كامل  بشكل  نركز  حيث 

المباراة المقبلة أمام العربي

محمد الجزار كتب

رضوان:
هدفنا الفوز

أكد خالد رضوان العب المرخية أن مباراة قوية 

أن  إلى  العربي، مشيرا  أمام  وصعبة تنتظرهم 

المنافس فريق كبير ويضم العبين مميزين، 

برغبة  للقاء  جاهزا  سيكون  المرخية  ولكن 

فيما   ، المباراة  نقاط  وكسب  الفوز  تحقيق 

شدد جاسم جابر العب العربي، على جاهزية 

الفريق لمواجهة المرخية .

للمباراة،  جيد  بشكل  مستعد  »الفريق  وقال: 

الـ  على  للحصول  وجاهزون  عالية  ومعنوياتنا 

3 نقاط«.

يونس علي:

عبد الله مبارك:

بين قطر والسيلية في الجولة »15« من الدوري

لقاء خارج التوقعات
والسيلية،  قطر  فريقا  اليوم  يلتقي 

من   15 الـ  الجولة  في  قوي،  لقاء  في 

 2022- للموسم   QNB نجوم  دوري 

في  بينهما  ستقام  والتي   ،2023
استاد  على  و45،  الرابعة  الساعة 

سحيم بن حمد بنادي قطر.

المباراة  تشهد  أن  المنتظر  ومن 

لرغبة  الفريقين،  بين  كبيرة  إثارة 

نظرًا  اآلخر  تخطى  في  منهما  كل 

بجدول  التقدم  في  لرغبتهما 

الترتيب.

ويسعى لتحقيق االنتصار لمواصلة 

بعد  الثاني،  المركز  من  االقتراب 

على  األخيرة  المباراة  في  فوزه 

بهدفين  الوكرة  وهو  قوي  منافس 

مقابل هدف، فيما سيكون السيلية 

جمع  لمواصلة  كبير  تحٍد  أمام 

في  نقاط   4 حصد  بعدما  النقاط، 

الشمال  على  بالفوز  مباراتين،  آخر 

بخمسة أهداف دون رد، ثم التعادل 

مع أم صالل بهدف لمثله. 

نادي  يحتل  جولة   14 مرور  فبعد 

قطر المركز الرابع برصيد 22 نقطة 

عن  األهداف  وبفارق  مباراة،   12 من 

السد صاحب المركز الثالث. 

المركز  السيلية  يحتل  فيما 

برصيد  األخير  وقبل  عشر  الحادي 

8 نقاط، بفارق األهداف عن أم صالل 
صاحب المركز الثاني عشر بنفس 

الرصيد من النقاط. 

لن  المهمة  أن  قطر  نادي  ويدرك 

فريق  استعادة  ظل  في  سهلة  تكون 

الالعبين  من  قوته  كاملة  السيلية 

المحترفين األجانب والمحليين. 

يوسف  قطر  نادي  مدرب  وسيعمل 

سفري على اختيار التشكيل األمثل 

وحاسمة  مهمة  تعد  التي  للمواجهة 

في كثير من األمور، ويمتلك الفريق 

الالعبين  من  مميزة  مجموعة 

سوريا  سيبستيان  ومنهم: 

واإلسباني  رسن  بشار  والعراقي 

واألرجنتيني  مارتينيز  خافي 

التعاقد  اإلعالن  تم  كما  باستوري، 

السويدي نبيل بهوي  المحترف  مع 

حتى 

نهاية الموسم لتدعيم الصفوف في 

الفترة القادمة. 

الطرابلسي  سامي  المقابل،  في 

لمواصلة  سيسعى  السيلية  مدرب 

لتحقيق  الجديدة  العروض  تقديم 

االبتعاد  أجل  من  إيجابية  نتيجة 

ظل  في  المتأخرة،  المراكز  عن 

في  وتقدمهم  منافسيه  ضغط 

سيحاول  هنا  ومن  الترتيب، 

والفنية  المعنوية  الحالة  استعادة 

والظفر  القطراوي  لتخطي  لالعبيه 

المغربي  وأكد  الثالث.  بالنقاط 

يوسف سفري مدرب فريق قطر على 

أن مواجهة السيلية مهمة لفريقه.

أشكر  الصحفي:  المؤتمر  في  وقال 

من  قدموه  ما  على  الالعبين  جميع 

فني  ومستوى  الفعل  وردة  جهود 

لعبنا  أننا  خصوصا  الوكرة،  أمام 

اإلرادة  أمام فريق كبير ومنظم، لكن 

يمة  لعز ا و

عن  راض  وأنا  فريقنا،  سمة  كانت 

النتيجة واألداء في مواجهة استحق 

فريقنا تحقيق الفوز.

خصوصية  لها  مباراة  كل  وأضاف:   

فإنه  للسيلية  وبالنسبة  ومختلفة، 

الجولتين  في  وتعادل  فوز  من  قادم 

مدرب  الفريق  ويقود  الماضيتين، 

أكن له احتراما كبيرا.

الطرابلسي  سامي  التونسي  وأكد 

نادي  مواجهة  بأن  السيلية  مدرب 

عشر  الخامس  األسبوع  في  قطر 

سهلة،  تكون  لن   QNB نجوم  لدوري 

ألنهم  كبرى،  أهمية  وتكتسب 

ويتميز  متماسكًا  فريقًا  سيواجهون 

على  العبين  ويمتلك  بالصالبة 

ممتازة  نتائج  ويقدم  مستوى  أعلى 

منهم  يتطلب  ما  وهو  الموسم  هذا 

التركيز  درجات  بأعلى  مواجهته 

والروح واإلصرار والعزيمة.

وحيد بوسيوف كتب

بين الوكرة وأم صالل.. اليوم

مواجهة الحسابات الخاصة

حمد  بن  سحيم  استاد  سيكون 

بنادي قطر، مسرحا لختام مباريات 

دوري  من  عشر  الخامس  األسبوع 

نجوم QNB للموسم -2022 2023.. 

عندما يلتقي فريقا أم صالل والوكرة 

اليوم  مساء   6:55 الساعة  تمام  في 

قوية  تأتي  ان  يتوقع  مباراة  في 

النقاط  عن  البحث  ظل  في  ومثيرة 

من  للخروج  والتعويض  الثالث 

له  يتعرض  الذي  الصعب  المأزق 

الفريقان.

األسابيع  في  خسر  الوكرة  فريق 

الدحيل  أمام  الماضية  الثالثة 

والغرافة ونادي قطر، وسيعمل بكل 

تأكيد على استعادة التوازن والعودة 

المستويات  لتقديم  جديد  من 

الوكرة  يدخل  المميزة..  والنتائج 

المباراة ويملك في رصيده 18 نقطة 

كان  أن  بعد  السادس  المركز  في 

ضمن فرق المربع.

بعض  يعاني  الوكرة  أن  ورغم   

الشيء إال أنه يدرك أهمية المواجهة 

وضرورة استعادة االنتصارات.

أم  اليوم  مباراة  في  الثاني  الطرف 

الخمس  مبارياته  فخالل  صالل 

العودة  إثر  الدوري  في  األخيرة 

سوى  يحصل  لم  التوقف،  من 

أمام  تعادله  من  واحدة  نقطة  على 

عشر  الرابع  األسبوع  في  السيلية 

واألخير.

موقف  في  فإنه  صالل  أم  فريق 

في  بتواجده  اآلن  حتى  صعب 

نقاط   8 برصيد  األخير  المركز 

بفارق األهداف عن السيلية )الحادي 

تكون  ألن  صالل  أم  يسعى  عشر(.. 

هذه المباراة بمثابة انطالقة جديدة 

وفي  الموسم  هذا  الدوري  في  له 

طالل  المغربي  المدرب  تولي  ظل 

أسابيع  عدة  قبل  المهمة  القرقوري 

الحالي  المدرب  رزق  لوسام  خلفًا 

لفريق الشمال.

مباراة من الصعب التكهن بنتيجتها 

بأهم  فريق  كل  يدفع  أن  ويتوقع 

إلنجاز  المواجهة  هذه  في  أوراقه 

المباراة  صورة،  أكمل  على  المهمة 

الفريقين  تعتبر صراعًا كبيرًا بين 

على تحقيق االنتصار في ظل رغبة 

الفريقين في الظفر بالنقاط.

وأكد المغربي طالل القرقوري مدرب 

لمواجهة  فريقه  جاهزية  صالل  أم 

في  نكون  أن  أتمنى  وقال:  الوكرة 

خاصة  وجاهزيتنا  تركيزنا  كامل 

القوية  الفرق  من  الوكرة  فريق  وأن 

مستوى  على  عناصر  تضم  والتي 

له  مباراة  وكل  عصرية  كرة  ويقدم 

ظروفها الخاصة.

الصقور  قدرات  من  اليقلل  وهذا 

ظروفه  لتجاوز  أيضا  يسعي  الذي 

أن  وعلينا  فيه  وقع  الذي  والموقف 

من  جهدنا  قصارى  ونبذل  نجتهد 

أجل تجاوز المباراة.

ماركيز  بارتولومي  اإلسباني  وقال 

تحضيرات  إن  الوكرة  مدرب  لوبيز 

يمتد  الفترة  هذه  خالل  الفريق 

متواصلة،  مباريات  ثالث  ليشمل 

تقديم  يحاول  أنه  إلى  مشيًرا 

األفضل للفريق خالل هذا األسبوع.

فإن  لالعبين  بالنسبة  لوبيز:  وقال 

ذلك  وبعد  للتدريب  يومين  لدينا 

لدينا مباراة أخرى خالل أربعة أيام، 

المباراة  على  فقط  اآلن  نركز  ولكننا 

المقبلة أمام أم صالل.

عوض الكباشي كتب



متابعات السنة )28( - الثالثاء  1 من شعبان   1444هـ الموافق 21 فبراير 2023م العدد )10032(16

مشعل إبراهيم النصر:

المستويات الفنية كانت رائعة
االتحاد  رئيس  النصر،  إبراهيم  مشعل  أكد 

قطر  بطولة  أن  والسهم،  والقوس  للرماية  القطري 

المفتوحة للشوزن، شهدت نجاحات كبيرة.

وقال في تصريحات صحفية له: اإلشادة كانت من 

التي شهدت  البطولة  المشاركة في  الوفود  جميع 

تواجد نخبة من أفضل الرماة على مستوى العالم، 

بمسابقة  للمنافسات  المميز  للختام  باإلضافة 

كوارد  البريطاني  البطل  فيها  تمكن  التي  التراب، 

هولي من تحقيق اللقب..وأضاف: البطولة بمثابة 

بروفة جيدة، قبل استضافة بطولة كأس العالم 

عدد  تواجد  تشهد  سوف  والتي  المقبل،  الشهر 

أكبر من الرماة والراميات.

كوارد هولي توج بلقب مسابقة التراب

ختـــام ناجــــح لبطولــــة قطــــر للشــــوزن
حصد الرامي البريطاني 
كوارد هولي بالميدالية 

الذهبية لمسابقة التراب 
لفئة الرجال، في ختام 

منافسات النسخة الـ11 من 
بطولة قطر المفتوحة 

للشوزن 2023، التي نظمها 
االتحاد القطري للرماية 
والقوس والسهم على 
مجمع ميادين لوسيل 

للعبة، على مدى 10 أيام، 
بمشاركة 156 العبا يمثلون 

52 دولة، من ضمنهم 30 
بطال عالميا وأولمبيا.

بعد  بالذهبية  كوراد  فوز  وجاء 

جولة  في  األول  المركز  احتالله 

متقدما  التراب،  لمسابقة  النهائي 

فيراري  لورينزو  االيطالي  على 

الميدالية  وحصد  ثانيا  حل  الذي 

الرامي  أحرز  فيما  الفضية، 

الميدالية  هيدنج  آرون  البريطاني 

بالمركز  حل  أن  بعد  البرونزية 

الثالث.

بتتويج  قام  المنافسات  وبنهاية 

يوسف  محمد  سعادة  الفائزين 

اللجنة  لرئيس  األول  النائب  المانع 

النصر  إبراهيم  ومشعل  األولمبية، 

للرماية  القطري  االتحاد  رئيس 

شاهين  وجاسم  والسهم،  والقوس 

المساعد،  السر  أمين  السليطي 

ومدير  باالتحاد  التنفيذي  والمدير 

البطولة.

أحرزت  السيدات،  فئة  وفي 

سبوتاكوفا  جانا  السلوفاكية 

ونالت  الذهبية،  الميدالية 

الميدالية  هالي  لوسي  البريطانية 

االيطالية  حصدت  فيما  الفضية، 

اليسيا ايازي الميدالية البرونزية.

البريطاني  حقق  الشباب،  فئة  وفي 

الذهبية،  الميدالية  بات  توماس 

توث  تيموتاج  السلوفاكي  وفاز 

مواطنه  ونال  الفضية،  بالميدالية 

الميدالية  هيروسكا  دانيال 

البرونزية.

فازت  الشابات،  فئة  وفي  وأخيرا 

كورتيزوفا  ايما  السلوفاكية 

بالميدالية الذهبية، وحصدت الهندية 

اشيما احالوات الميدالية الفضية.

ضمن  االسكيت  منافسات  وكانت 

للشوزن  المفتوحة  قطر  بطولة 

الماضي  /   األربعاء/     يوم  اختتمت 

المصري  من:  كل  فوز  وشهدت 

عزمي محيلبة بذهبية فئة الرجال، 

بارتيكوفا  دانكا  والسلوفاكية 

والبريطاني  السيدات،  فئة  بذهبية 

فئة  بذهبية  سميث  ميتشال 

القطرية  أحرزت  فيما  الشباب، 

فئة  ذهبية  األنصاري  عائشة 

الشابات.

{ من التتويج

بروفة ناجحة لكأس العالم

رواد الناصر يفوز بمسابقة فردي الشباب

سيطرة »قطراوية«
على بطولة زوجي الطاولة

أشاد جاسم شاهين السليطي، أمين السر 
المساعد والمدير التنفيذي باالتحاد القطري 

للرماية والقوس والسهم، بالمستويات 
الفنية التي ظهر بها الرماة والراميات في 

بطولة قطر المفتوحة للشوزن.

تصريحات  في  السليطي  وقال 

أبطال  مشاركة  له:  صحفية 

البطولة  في  والعالم  األولمبيين 

في  قوية  المنافسة  جعل 

البطولة،  من  النسخة  هذه 

مسابقة  مع  الختام  كان  وأمس 

المتسابق  بها  توج  التي  التراب، 

يليه  هولي،  كوارد  البريطاني 

البريطاني  ثم  لورنزو  اإليطالي 

أرون في المركز الثالث، في حين 

السلوفاكي  المنتخب  استحوذ 

فئة  في  التتويجات  منصة  على 

أيضا  شهدته  ما  وهو  السيدات 

بداية  في  االسكيت  منافسات 

البطولة.

وأشار إلى أن البطولة تعتبر بروفة 

لكأس العالم، حيث تعتبر فرصة 

المنظمة  للجان  بالنسبة  كبيرة 

التي أصبحت على أتم الجاهزية.

والعالم  األولمبياد  أبطال  وأضاف: 

سيستمرون معنا في معسكرات 

العالم،  كأس  غاية  إلى  تدريبية 

على  حافال  الميدان  سيكون  لذا 

مدار الساعة.

العالم  بطولة  ستعرف  وتابع: 

ورامية  راميا   460 مشاركة 

في  العالم  أنحاء  شتى  من 

والتراب،  االسكيت  مسابقتي 

مشاركة  البطولة  ستشهد  كما 

بالنسبة  أما  المختلط،  فئة 

سافر  فقد  الوطني  لمنتخبنا 

في  للمشاركة  الكويت  إلى 

قمنا  كما  للرماية،  آسيا  بطولة 

بطولة  في  الرماة  بعض  بإراحة 

في  للمشاركة  المفتوحة  قطر 

الشرشني. ريم  ومنهم  اآلسيوية 

بطولة  منافسات  على  التامة  السيطرة  في  قطر  نادي  نجح 

 2023 زوجي الشباب لكرة الطاولة للموسم الرياضي -2022 

والتي أسدل الستار على منافساتها أمس األول بصالة مركز 

إعداد وتدريب كرة الطاولة في رأس أبوعبود.

فيما تمكن النادي العربي عن طريق العبه رواد أكرم الناصر 

من التتويج بلقب مسابقة فردي الشباب، بعد أيام قليلة من 

تتويجه أيضا بلقب فردي الناشئين ليؤكد تميزه التام هذا 

الموسم.

جبران  إبراهيم  قطر  نادي  ثنائي  تمكن  الزوجي  بطولة  وفي 

وخالد اليافعي من الصعود لمنصة التتويج والحصول على 

ثنائي  على  النهائية  المباراة  في  التغلب  بعد  األول  المركز 

نادي الخور سلطان خالد الكواري ويوسف مجدي بنتيجة 3 

1- وباألشواط )11-5 و10-12 و11-3 و5-11(.
أحمد  ويوسف  قرني  عيد  أحمد  قطر  نادي  ثنائي  وكان 

عبدالظاهر قد منحا نادي قطر لقب بطولة زوجي الناشئين 

ثنائي  على  النهائية  المباراة  في  الفوز  بعد  قليلة  أيام  قبل 

النادي العربي رواد الناصر وأدي أروارا بنتيجة 3 1-.

وتم  كبيرة  مشاركة  شهدت  التي  الفردي  بطولة  في  أما 

تقسيم الالعبين بداية من دور الـ64، فقد تمكن العب النادي 

العربي رواد أكرم الناصر من الفوز بالمركز األول بعد تغلبه 

في المباراة النهائية على العب الخور سلطان خالد الكواري. 

وقام بتتويج الفائزين محمد أحمد الرميحي المدير التنفيذي 

الالعبين،  لجميع  الفني  بالمستوى  أشاد  والذي  لالتحاد، 

واألداء القوي الذي شهدته البطولة.

جاسم السليطي:

ل تأخره إلى الفوز بنتيجة »3 /  2« حوَّ

الغرافة يحبط مفاجأة الشمال

كتب

قلب الغرافة الطاولة على الشمال، في مباراة مثيرة 

بن  ثاني  استاد  على  أمس  أقيمت  الفريقين،  بين 

في   ،2/3 بنتيجة  فاز  حيث  الغرافة،  بنادي  جاسم 

.QNB الجولة الـ 15 من دوري نجوم

هدفين  عالء  أحمد  من  كل  الغرافة  أهداف  وسجل 

في  بلفوضيل  واسحاق   ،)59  ،39( الدقيقتين  في 

الدقيقة 49.

في  علوان  علي  من  كل  الشمال  هدفي  سجل  فيما 

الدقيقة 10 ورابحي يحي في الدقيقة 44.

المركز  22 نقطة في  إلى  الغرافة رصيده  رفع  وبهذا 

الخامس، فيما تجمد رصيد الشمال عند 10 نقاط 

في المركز العاشر.

وجاء الشوط األول قوي بين الفريقين، بما أن اللقاء 

تعرضا  الذي  الموقف  من  للخروج  لهما  فرصة  كان 

من  الغرافة  خسر  أن  بعد  الماضية  الجولة  في  له 

كل  يسعى  وبالتالي  العربي،  من  والشمال  السد، 

فريق للعودة والستعادة االنتصارات والظفر بالنقاط 

في  موقفه  تحسين  جاهدًا  كالهما  وحاول  الثالث، 

جدول الترتيب.

وتقدم الشمال بهدف مبكر في الدقيقة 10 عبر العبه 

الشمال،  من  حقيقية  فرصة  أول  في  علوان  علي 

وذلك بتسديدة قوية خارج منطقة العمليات فشل 

يوسف حسن حارس مرمى الغرافة.

باحثا  كبير،  بشكل  الكرة  بعدها  الغرافة  وسيطر 

دون  حال  مهاجميه  تسرع  لكن  التعادل  هدف  عن 

تمكنه من تسجيل هدف التعادل.

من  عالء  أحمد  فيها  تمكن  التي   ،39 الدقيقة  لتأتي 

تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة، بعد عرضية 

من اسحاق بلفوضيل.

لفريق  التعادل  هدف  على  قوي  الشمال  رد  وكان 

تسجيل  من  يحيى  رابح  تمكن  حيث  الغرافة، 

في  خطأ  بعد   44 الدقيقة  في  لفريق  الثاني  الهدف 

المراقبة من مدافعي الغرافة.

لينتهي الشوط األول بتفوق الشمال بنتيجة 1/2.

في  الغرافة  تفوق  تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

 46 % مقابل   54 االستحواذ على الكرة بنسبة قليلة 

% للشمال.
منها  كرات   5 الغرافة  سدد  فقد  التسديدات  في  أما 

كرات   7 الشمال  سدد  فيما  المرمى،  على  كرتين 

منها كرتان أيضا على المرمى.

ركنية  مقابل  ركنيتين  على  الغرافة  وتحصل 

واحدة للشمال.

الفريقين،  بين  الثاني  الشوط  في  اإلثارة  وتواصلت 

حيث تمكن الغرافة من تسجيل هدف التعادل في 

الدقيقة 49 عبر الجزائري اسحاق بلفوضيل.

ولم يكتف الفهود بهدف التعادل، حيث سجل الهدف 

وهو  عالء  أحمد  بواسطة   ،59 الدقيقة  في  الثاني 

الثاني له في المباراة.

الشوط  في  الشمال  مهاجمي  فعالية  وتراجعت 

الثاني، فيما استفاق الغرافة هجوميا الذي استغل 

على  الطاولة  لقلب  له  سنحت  التي  الفرص 

عمر  من  تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  الشمال..ولم 

بنتيجة  الغرافة  بفوز  اللقاء  لينتهي  الشوط،  هذا 

.2/3

وحيد بوسيوف
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اإلثارة تتواصل بـ »قطر إكسون موبيل للتنس«

موراي يتأهل.. وفيرداسكو يودع

قطر  بطولة  منافسات  اليوم  تتواصل 

للتنس  المفتوحة  موبيل  إكسون 

والتي  الـ31  2023 في نسختها  للرجال 

على  للعبة  القطري  االتحاد  ينظمها 

وتستمر  الدولي  خليفة  مجمع  مالعب 

حتى يوم 25 فبراير الجاري بمشاركة 

كبيرة من المصنفين األوائل عالميا.

كبيرة  إثارة  شهد  قد  أمس  يوم  وكان 

البريطاني  النجم  مباراة  خالل  خاصة 

لورينزو،  اإليطالي  أمام  موراي  اندي 

من  للغاية  قويا  أداء  شهدت  حيث 

بتفاعل  وحظيت  الالعبين  جانب 

الرئيسي  الملعب  في  الجماهير 

فبعد  للتنس.  الدولي  خليفة  بمجمع 

أن تأخر موراي بالمجموعة األولى نجح 

المجموعة  في  بفوزه  للمباراة  وعاد 

للمجموعة  المباراة  لتذهب  الثانية 

الفاصلة التي حسمها موراي بصعوبة 

لمجموعة  بمجموعتين  وفاز  كبيرة 

شهد  كما   .)6-7  ،1-6  ،6-4( بواقع 

االسترالي جيسون  يوم أمس تحقيق 

الفوز  عالميا   79 المصنف  كوبر 

كازبيكوفيتش  أصالن  الروسي  على 

الـ98 عالميا، بعد انسحاب  المصنف 

االسترالي  الالعب  كان  حيث  األخير، 

لصالحه  األولى  المجموعة  حسم  قد 

7-6، لكن لم يتمكن الروسي  بنتيجة 

وقرر  المباراة  إكمال  من  أصالن 

االسترالي  الالعب  ليتأهل  االنسحاب، 

وتلقى  عشر.  الستة  دور  إلى  مباشرة 

اإلسباني فرناندو فيرداسكو   المصنف 

قاسية  خسارة  العالم،  على  الـ133 

كريستوفر  االسترالي  نظيره  أمام 

عالميا  الـ96  المصنف  أوكونيل 

بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 1-6 

اإلسباني  النجم  ليودع  و0-6،  و6-3 

حين  في  مبكرًا،  المنافسة  المخضرم 

المشوار  االسترالي  نظيره  سيواصل 

بعد األداء القوي الذي قدمه أمس.

المنافسات  تتواصل  أن  المقرر  ومن 

الدور  مباريات  الستكمال  اليوم 

الهولندي  يلتقي  حيث  الرئيسي، 

الـ61  المنصف  جريكسبور  تالون 

الفرنسي كوينتن هاليس  عالميا مع 

يلعب  كما  عالميا،  الــ61  المصنف 

المصنف  روسوفووري  إميل  الفنلندي 

دانيال  البريطاني  مع  عالميا  الـ52 

إيفانز   المصنف الـ29 عالميا، ويواجه 

أوالدزيميرافيتش  إيليا  البيالوسي 

إيفاشكا المصنف الـ 77 عالميا نظيره 

زندشلب  دي  فان  بوتش  الهولندي 

المصنف الـ35 على العالم.

باوتيستا  روبرتو  اإلسباني  ويلعب 

والفائز  عالميا  الـ14  المصنف  أغوت 

بلقب النسخة الماضية في الدور الـ32 

فوكسوفيكس  مارتون  المجري  مع 

ويقابل،  عالميا،   75 الـ  المصنف 

شلباية  الله  عبد  األردني  ويقابل 

الكوري  مع  عالميا   399 المصنف 

الـ  المصنف  وو  سون  كوون  الجنوبي 

63 عالميا.

{  موراي قدم مباراة قوية أمس

عادل النجار كتب

} تصوير- محمود حفناوي

زفيريف:

رحلة العودة
من اإلصابة شاقة

أشاد األلماني أليكسندر زفيريف المصنف 

األول ببطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، 

بالمستوى العام للبطولة، مؤكدا حرصه على 

المشاركة والتواجد وتطلعه للمنافسة على 

اللقب.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس 

»سعادتي كبيرة بالعودة لمنافسات التنس 

بعد اإلصابة التي تعرضت لها، وأعلم أن رحلة 

العودة صعبة وشاقة لكني سأعمل على 

استعادة كامل جاهزيتي من أجل تقديم كل 

ماعندي«.

وأضاف »كان من المفترض أن أعود إلى 

المالعب في شهر سبتمبر الماضي ولكن توجب 

االنتظار لشهرين آخرين في قرار محبط للغاية 

بالنسبة لي من الناحية الذهنية لكني سأعمل 

على تجاوز كل ذلك«.

{  زفيريف

اليوم.. رفقة الجزيري بالزوجي

شـنان يخـوض لقــاء قويا
الوطني  منتخبنا  العب  يبدأ 

مشواره  شنان  مبارك  للتنس، 

الزوجي  منافسات  في  اليوم 

موبيل  إكسون  قطر  ببطولة 

زميله  رفقة  يخوض  عندما 

مباراة  الجزيري،  مالك  التونسي 

الهولندي  الثنائي  أمام  الزوجي 

وماتوي  هاسي  روبن  من  المكون 

النهائي  ثمن  الدور  في  ميدلكوب 

أخرى  مباريات   4 وتقام  للبطولة 

في منافسات الزوجي اليوم، حيث 

الدور  منافسات  أمس  اختتمت 

كبيرة  وندية  قوة  وسط  الرئيسي 

شنان  أمام  فرصة  المنافسة  وستكون 

لكسب المزيد من القوة واالحتكاك.
{  مبارك شنان

المهندس محمد الخوري:

البطولة فرصة للترويج السياحي
أعلن االتحاد القطري للتنس واالسكواش والريشة الطائرة عن عقد اتفاقية شراكة مع وزارة 

البلدية للترويج لحديقة بيت الباندا.

ووقع االتفاقية كل من السيد طارق زينل أمين السر العام لالتحاد القطري للتنس واالسكواش 

والريشة الطائرة والمهندس محمد الخوري مدير إدارة الحدائق 

العامة بوزارة البلدية.

مدير  الخوري  محمد  المهندس  أكد  جانبه  من 

بطولة  أن  البلدية  بوزارة  العامة  الحدائق  إدارة 

قطر إكسون موبيل للتنس للرجال ستكون 

الباندا  بيت  لحديقة  ترويجية  منصة 

السياحية  المعالم  أحد  باعتبارها 

قطر  في  ليس  نوعها  من  الفريدة 

الشرق  منطقة  في  بل  وحسب 

دولة  »تعتبر  وأضاف  األوسط. 

قطر، أول دولة في الشرق األوسط 

من  العمالق  الباندا  تصلها 

الدولة رقم  الصين، وتعتبر 

العالم  مستوى  على   20
فيها  يتواجد  التي 

الباندا العمالق«.

{  المهندس محمد الخوري

إلياسيم :

أحلم باللقب
في أول مشاركة

عقد أمس في المركز اإلعالمي 

مؤتمر صحفي لالعب التنس 

الكندي فيلكس أوجيه 

إلياسيم الذي عبر عن سعادته 

بالمشاركة في بطولة قطر 

إكسون موبيل المفتوحة 

للتنس للرجال للمرة األولى 

في تاريخه، مؤكدًا أنه من 

المهم دائماً أن يتعرف الالعب 

على أماكن جديدة. وأكد 

الالعب أنه يشارك في جميع 

البطوالت بنفس الهدف وبنفس 

الطريقة حيث يتعامل مع 

البطوالت مباراة بمباراة وقال 

»هدفي األساسي بالطبع هو 

الفوز بالبطولة إذ أدرك أنني 

يمكنني الفوز بهذه النوعية من 

البطوالت«.

سعيد بدعم والدتي من الدوحة
عن  موراي  آندي  البريطاني  النجم  أعرب 

الستة  لدور  بالتأهل  الكبيرة  سعادته 

بعد  موبيل  اكسون  قطر  ببطولة  عشر 

فوزه على منافسه اإليطالي أمس، حيث 

والتأهل  بالفوز  كبيرة  »سعادتي  قال 

ومواصلة المشوار في البطولة، والحقيقة 

الفوز  هذا  في  ساهمت  عديدة  عوامل  أن 

على  والقدرة  والخبرة  الجمهور  منها 

التعامل مع الضغط الكبير الذي تحملته 

اللقاء  المباراة، ونجحت في حسم  خالل 

وأضاف:  بالتأهل«  للغاية  سعيد  وأنا 

في  نجاحي  من  يتجزأ  ال  جزء  »والدتي 

قل  حضورها  أن  صحيح  التنس،  عالم 

تدريجيا في الفترة األخيرة على مستوى 

على  حرصت  لكنها  والسفر،  الحضور 

في  هنا  لمساندتي  والتواجد  الحضور 

الدوحة، وأنا سعيد بذلك وأتمنى مواصلة 

أن  بالذكر  الجدير  بنجاح«.  المشوار 

الستة  دور  في  زفيريف  سيواجه  موراي 

تحظى  كبيرة  قمة  مباراة  في  عشر 

العالم،  حول  التنس  عشاق  باهتمام 

وكان موراي قد فاز بلقب البطولة مرتين 

في  و2009، ويشارك   2008 عامي  قبل  من 

هذه النسخة ببطاقة دعوة.

آندي يتحدث عن االنتصار ويؤكد:

عبدالله شلباية:

قـطــر منحتــني فرصــة تاريخية
قطر  لبطولة  المنظمة  اللجنة  منحت 

لالعب  دعوة  بطاقة  موبيل  اكسون 

ظل  في  شلباية  عبدالله  األردني  التنس 

العرب  الالعبين  دعم  على  قطر  حرص 

ومنحهم فرصة لالستفادة من أجل التطور 

في  التنس  نجوم  نخبة  تواجد  ظل  في 

في  الالعب  وقال  البطولة.  خالل  العالم 

هذه  في  »تواجدي  اإلعالم  لوسائل  حديث 

كبيرة  خطوة  بمثابة  الرائعة  البطولة 

في  بالتواجد  سعيد  وأنا  مسيرتي،  في 

تدفعني  خطوة  تكون  أن  وأتمنى  قطر، 

مؤكدًا  العالمي«،  التصنيف  في  لألمام 

شعوره بالفخر لتمثيل بلده في البطولة 

المقامة على أرض عربية، مشيرًا إلى أنه 

ومن  مشرف.  مستوى  لتقديم  يسعى 

المقرر أن يخوض مواجهة قوية مع الكوري 

الجنوبي كوون سون المصنف 63، حيث 

أنها مباراة  »أعلم  للقاء وقال  أكد جاهزيته 

صعبة لكني سأعمل على تقديم كل ما 

أستطيع من أجل تحقيق الفوز«.

{  عبدالله شلباية

خالل إعالن الشراكة مع إكسبو الدوحة.. طارق زينل:

حـــريصــــون على دعـم
البــيـئـــــة فـــي مجتـــمعــنــا

واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  أعلن 

شراكة  اتفاقية  عقد  عن  الطائرة  والريشة 

الدوحة   2023 إكسبو  لمعرض  للترويج 

للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر خالل 

 28 وحتى  المقبل  أكتوبر   2 من  الفترة 

من  كل  االتفاقية  ووقع   .2024 مارس 

العام  السر  أمين  زينل  طارق  السيد 

واالسكواش  للتنس  القطري  لالتحاد 

محمد  والمهندس  الطائرة  والريشة 

 2023 إلكسبو  العام  األمين  الخوري 

زينل  طارق  السيد  وقال  الدوحة. 

القطري  لالتحاد  العام  السر  أمين 

والريشة  واالسكواش  للتنس 

المؤتمر:  خالل  له  كلمة  في  الطائرة 

الشراكة  هذه  خالل  من  نتطلع  نحن 

رفع  بشأن  المعرض  أهداف  دعم  إلى 

واألفراد  المجتمع  لدى  الوعي  مستوى 

ومكافحة  البيئة  على  المحافظة  بأهمية 

التصحر وتقليل انبعاثات الكربون، إضافة 

إلى تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بقضية 

تغير المناخ. وأضاف »يسعدنا أن تكون بطولة 

قطر إكسون موبيل منصة للترويج لهذا المعرض 

فيما   2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع  تماشيا  يقام  الذي 

يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة«.
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في ثاني أيام فئة المجاهيم

»الرموز« تتوزع بين المالك

منافسات  خصصت  الثاني  ولليوم 

لسن  المجاهيم  من  األمس 

أمام  اإلبل  تبارت  حيث  الحقايق، 

ستة  مدار  على  التحكيم  لجنة 

ودولي  تالد  بالمحلي  بدأت  أشواط 

ودولي  شرايا  بالمحلي  مرورا  تالد 

والقعدان  بالتحدي  وانتهت  شرايا 

المفتوح.

المنظمة  اللجنة  رصدت  وقد 

قدرها  مالية  وجائزة  رمز  للمهرجان 

المركز  لصاحب  ريال  ألف   100
تالد،  محلي  الحقايق  شوط  من  األول 

محمد  نصيب  من  ذهبت  والتي 

اإلبل  مالك  المري  النابت  علي  حمد 

»الخروفة«، ليحل شعار مبارك علي 

»مقطوفة«  مع  المري  النجم  جابر 

المالية  والجائزة  الوشاح  ويحصد 

ناصر  وجاء  ريال،  ألف   60 وقدرها 

»مطلوبة«  مالك  دلموك  ناصر  حمد 

الوشاح  وينال  الثالث  المركز  على 

50 ألف ريال. والجائزة المالية 

المشاركين  من  كبير  ترقب  ووسط 

شوط  في  النتيجة  إعالن  قبل 

مبارك  احتفل  تالد،  دولي  الحقايق 

مع  المري  النابت  علي  محمد 

والجائزة  بالرمز  بالفوز  جماهيره 

وذلك  ريال،  ألف   120 وقدرها  المالية 

عن طريق »العشوا«.

سالم  حمد  سنيد  أعلن  وقد  هذا 

األول  بالمركز  فائزًا  الدعيه  سنيد 

ليتوج  شرايا،  المحلي  شوط  في 

 120 وقدرها  المالية  والجائزة  بالرمز 

ألف ريال، وذلك على ظهر »الطافح«. 

والمخصص  األشواط  رابع  وفي 

سيف  تمكن  شرايا،  دولي  للحقايق 

الدوسري  الهوامله  جوينان  محمد 

مالك »عالمة« من حسم اللقب والفوز 

 150 وقدرها  المالية  والجائزة  بالرمز 

ألف ريال.

حمد  سعيد  مبارك  نجح  بينما 

شوط  قمة  حسم  في  الجهويل 

بالرمز  متوجًا  تحدي،  الحقايق 

ألف   200 الكبرى  المالية  والجائزة 

»سليمة«  لمحبيه  قدم  عندما  ريال 

مالك  ليحل  األول،  بالمركز  لتفوز 

محمد  مبخوت  سعد  »معروفة« 

الدوسري.  المقابلة 

محمد  استطاع  األشواط،  آخر  وفي 

أن  المري  اليربوعي  محمد  طحنون 

برمز  ويتوج  الفائزين  بركب  يلحق 

ريال  ألف   100 قدرها  مالية  وجائزة 

في  األول  المركز  على  لحصوله 

عن  مفتوح  قعدان  الحقايق  شوط 

»الحاكم«. طريق 

تواصلت منافسات فئة المجاهيم ضمن منافسات مهرجان قطر 
لإلبل »جزيالت العطا« في نسخته الثانية بميدان لبصير والذي يستمر 
حتى السادس والعشرين من فبراير الجاري بمشاركة واسعة من اإلبل 

القطرية والخليجية.

كتب         عوض الكباشي

ذيب: المنافسة قوية
أعرب ذيب محمد علي النابت المري مالك »الخروفة« عن 

سعادته البالغة بإحراز المركز األول في شوط حقايق 

تالد محلي في فئة المجهاهيم عن سعادته الكبيرة 

لهذا التتويج المستحق وصرح عقب تتويجه بالرمز: 

اليمكنني وصف شعوري بهذا الفوز خاصة أنه تحقق في 

أول مشاركة لنا بالمهرجان وأود أن أهنئ وأشكر القائمين 

والمسوؤلين عن المهرجان على حسن االستقبال الذي 

حظي به جميع المشاركين وعلى التنظيم الجيد 

للمهرجان الذي يعتبر من أفضل المهرجانات على 

المستوى الخليجي. وتابع المري قائال: إن المنافسة في 

الشوط لم تختلف عنها في باقي األشواط بالمهرجان حيث 

إنها حفلت بالقوة والصراع بين المالك غير أن كل واحد 

منهم نال المركز الذي يستحقه.. وبسؤاله عن ساللة 

»الخروفة« قال هي تالد وابوها وامها تالد، وساللة ابوها ام 

صوتان مغريب ولد الحاكم وتوفي العام الماضي.

الدعية: الرمز مستحق
أكد سنيد حمد سالم سنيد الدعية الذي 

أحرز المركز األول في حقايق شرايا محلي لفئة 

المجاهيم عبر »الطافح« على أنه استحق الرمز 

على الرغم من قوة المنافسة فيه حيث شارك فيه 

العديد من المالك المميزين الذين أعدوا وجهزوا 

حاللهم أفضل تجهيز للمهرجان. وقال الدعية في 

تصريحه: الحمد لله على فوزنا بالناموس في 

الشوط وذلك بتوفيق من الله في شوط قوي جدا، 

ولكن »الطافح« كان مرشح من قبل إلحراز المركز 

األول واستطاعت تحقيق ذلك ولم تخيب الظن.

وأوضح أنه كان واثقا من فوزه في هذا الشوط وإال 

أنه لم يشارك في المهرجان وفي هذا الشوط الذي 

قال عنه بأنه قوي للغاية، وعن المستوى العام 

للمهرجان هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي 

قال جزيالت العطا من أفضل المهرجانات على 

المستوى الخليجي والمنافسة فيه قوية.

بن هادي: نشعر بفرحة كبيرة
شدد فرج بن هادي بن هليل مالك »النادرة« على 

أهمية الفوز بالمركز الثاني في شوط حقايق 

دولي شرايا لفئة المجاهيم بمهرجان قطر 

لإلبل.. وقال بن هليل في تصريحه بعد انتهاء 

مراسم التتويج: شعورنا في الحقيقة ال يمكن 

وصفه.. نشعر بفرحة كبيرة لفوزنا بالمركز 

الثاني في شوط حقايق دولي شرايا، وقال: 

لله الحمد تمكنت »النادرة« من الحصول على 

المركز الثاني وسط منافسة قوية ومشاركة 

خليجية كبيرة. وتوجه مالك »النادرة« بالشكر 

الجزيل للمسؤولين على المهرجان، مشيدا 

بالتنظيم المحمكم والجيد له قائال: نشكر 

قيادتنا الرشيدة والقائمين على المهرجان على 

التنظيم المميز والدعم الالمحدود لهذا الموروث 

الشعبي.

تنظمه لجنة االحتفاالت بالمكتب الهندسي الخاص.. اليوم

انطالق مهرجان سوق واقف للفروسية

مهرجان  فعاليات  الثالثاء  اليوم  مساء  تنطلق 

الرابعة،  نسخته  في  للفروسية  واقف  سوق 

بالمكتب  االحتفاالت  لجنة  من  بتنظيم  المقام 

الخاص، وسط مشاركة كبيرة لمالك  الهندسي 

الخيل محليا وخارجيا. 

واقف  لسوق  الغربية  بالساحة  المهرجان  ويقام 

أن  بعد  الجاري،  فبراير  شهر  من   28 يوم  حتى 

االستعدادات  كافة  المنظمة  اللجنة  أكملت 

للمهرجان  الماضية  النسخ  أن  علما  النطالقته، 

2018، وحققت نجاحا الفتا  الذي انطلق في العام 

وإقباال كبيرا من الجمهور على الفعاليات.

عبدالرحمن  السيد  قال  المناسبة،  وبهذه 

النعمة المشرف العام على المهرجان، إن اللجنة 

جوائز  للمهرجان  المنظمة  خصصت  المنظمة 

مالية قيمة تصل إلى 6.4 مليون ريال قطري توزع 

على الفائزين بالمراكز األولى في البطولتين من 

حتى  األول  ومن  التصفيات  في  الثامن  حتى  األول 

الثالث في النهائيات. 

لمهرجان  من  الحالي  العام  نسخة  أن  وأضاف   

تتميز بالمشاركة الكبيرة من الدول الخليجية، 

حيث يصل عدد الخيل المشاركة من الخارج ما 

يقارب 57 رأسا، كما ان تاريخ 24 ستقام مسابقة 

الحالي  العالم  نسخة  في  الصغار  للفرسان 

المهرجان  من  غيره  من  واقف  سوق  يميز  ما  وهو 

أسماء  تحمل  فرق  بمشاركة  بالخيل  الخص 

يضم  المهرجان  أن  كما  قطر  في  القديمة  األحياء 

قبل  من  تمارس  كانت  التي  األلعاب  بعض 

األطفال في السابق منها الكندري.

الخيل  لبطولة  المهرجان  من  األولى  الثالثة  األيام 

 151 بمشاركة   ،A الدرجة  من  األصيلة  العربية 

مختلفة،  عمرية  فئات   10 من  الخيل،  من  رأسا 

والمشاركة  دولية  البطولة  هذه  أن  إلى  مشيرا 

فيها من دولة قطر وخارجها.

الشهر   27 إلى   25 من  الفترة  أن  النعمة  وأوضح 

إقامة  ستشهد  المهرجان،  أيام  من  الحالي 

العربية  الجزيرة  لخيل  الدولية  قطر  بطولة 

أن  مبينا  رأسا،   154 فيها  ويشارك  األصيلة، 

عمر  من  عشرة  الثانية  هي  الحالية،  النسخة 

لمزاد  فخصص  فبراير   28 يوم  أما  البطولة.  هذه 

إلى  الفتا  الجمال«،  »فئة  األصيلة  العربية  الخيل 

فيه  تشارك  خيل  كل  أن  هي  المزاد  هذا  ميزة  أن 

ستباع ولن تسترجع.

وجود  إلى  المهرجان  على  العام  المشرف  وأشار 

بينها  من  للمهرجان  مصاحبة  أخرى  فعاليات 

مستلزمات  لبيع  تخصيصها  تم  أكشاك 

وترفيهية  متنوعة  فعاليات  بجانب  الفروسية، 

القطار  وركوب  البوني  سباق  مثل  لألطفال 

عن  فضال  وغيرها،  األصيلة  العربية  والهجن 

وكراسي  ومناطق  للعائالت،  أماكن  تخصيص 

أيام  طيلة  تقام  التي  الفعاليات  خالل  للجمهور 

مساء،  الرابعة  الساعة  من  بدءا  المهرجان 

المهرجان  وحضور  زيارة  إلى  الجميع  داعيا 

أن  إلى  ونوه  المختلفة.  بفعالياته  واالستمتاع 

المنظمة  اللجنة 

إقامة  على  حريصة 

الفروسية  مهرجان 

دعما  سنويا 

لهذا  وإحياء  للمالك 

الرتباطه  التراث 

بالمجتمع  الوثيق 

القطري.

{ عبد الرحمن النعمة

مشاركة »57« رأسا من الخليج.. وبطولة خاصة للصغار»6.4« مليون ريال جوائز بطولتي جمال الخيل

عبد الرحمن النعمة: الدعوة عامة 

لالستمتاع بالفعاليات المتنوعة

الدوحة           $



مواقيت الصالة الطقس اليوم
لفـجــــر ا

لظهـــر ا
العصـــر

المغـرب

العشـاء
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3:05 م
5:33 م
7:03 م

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية 

في عرض البحر، متوقعة أن يكون الطقس باردا ليال مع 

البحر يصاحبه غبار عالق مع  بعض السحب.. وفي 

بعض السحب أحيانا.

بسرعة  غربية  شمالية  الساحل  على  الرياح  وتكون 

شمالية  تكون  البحر  وفي  عقدة..  و15   5 بين  تتراوح 

هبات  مع  عقدة،  و25   18 بين  سرعتها  تتراوح  غربية 

البداية.  في  المناطق  بعض  على  عقدة   30 إلى  تصل 

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات. وتكون 

أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 15 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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سعد المهندي

نورة محمد دخيل الله المري

رأي

الرياضة.. حياة
تعتبر ممارسة الرياضة من الحاجات األساسية 

لألفراد والمجتمعات لزيادة فعاليتها وحيويتها، 

وعنصرا مهما للحفاظ على الصحة العامة في كل 

الفئات العمرية.. لذلك خصصت لها دولتنا يومًا 

رياضيا كل عام ليعي كل أفراد هذا المجتمع 

ومؤسساته أهميتها.. وعلينا دور ومسؤولية أن 

نسعى لتطبيق ذلك التوجه للوصول للنتائج 

المرجوة.

ومحور حديثنا في هذا السياق هو طالب المرحلة 

التأسيسية »الطفولة«. 

ولسُت هنا للحديث عن الرياضة ودورها وفعالياتها 

فهذا أمٌر مفروغ منه...

وكما نعلم أن من أهم مراحل تطور الطفل هو النمو 

البدني فهو القاعدة األساسية للبناء في هذا العمر 

وعليه تعتمد المجاالت األخرى وتبنى بقية المراحل.

فطالب المرحلة التأسيسية في طور النمو وهم 

بحاجة للتمارين الرياضية التي تقوي عضالتهم 

وتنميها وتعزز من قدراتهم البدنية والذهنية، وخاصة 

أنهم يقضون وقتًا طويال في المدرسة.

فلماذا ال يخصص لها وقت ضمن النشاط اليومي 

للطالب، بحيث تطبق لجميع المراحل والفئات 

وخاصة المرحلة التأسيسية؟

والرياضة هنا ال أقصد بها حصص الرياضة 

األساسية، ولكن إضافة لهذه الحصص يخصص 

وقت ال يتجاوز 30 دقيقة يوميًا ألداء التمارين 

الرياضية.. بما يتناسب مع أعمارهم على أن تكون 

هذه التمارين مدروسة لكل فئة وعمر من قبل الجهات 

المختصة...

أما تطبيقها والصعوبات التي قد تواجهنا..

 فباإلمكان تطبيقها للمستوى الواحد بمختلف 

الشعب في وقت واحد تحت إشراف الكادر 

الرياضي..

النتائج: 

تنمية العضالت وتقويتها.

زيادة قوة التحمل ورفع مستوى اللياقة البدنية 

والذهنية.

زيادة ثقة الطالب بنفسه، وفي قدراته.

إضافة ُبعد حيوي وترفيهي لليوم الدراسي.

لذلك وتماشيًا مع رسالة اليوم الرياضي الذي احتفلنا 

به باألمس القريب، وما يهدف إليه من رفع مستوى 

الوعي لجميع شرائح المجتمع بضرورة التعامل مع 

الرياضة كمنهج حياة..

نوجه هذه الرسالة للجهات المسؤولة في الدولة 

لتطبيقها على أرض الواقع. نظم مركز مكافحة 
التدخين التابع لمؤسسة 

حمد الطبية ورشة تدريبية 
حول الحد من انتشار 

التدخين بين الطالب في 
مدارس دولة قطر بهدف 

تعزيز جهود مكافحة 
التدخين بالمؤسسات 

التعليمية والمجتمع بوجه 
عام.

التدريبي  البرنامج  تخصيص  وتم 

واالجتماعيين  النفسيين  للمرشدين 

وكوادر التمريض في المدارس الحكومية 

العاملين  أنحاء دولة قطر من  من مختلف 

وعقدت  والثانوية،  اإلعدادية  بالمدارس 

تلك الورشة يوم اإلثنين الموافق 20 فبراير 

من  كل  بحضور  السيجال،  بفندق   2023
الصحة  منظمة  ممثل  بوحقة  ريانا  د./ 

الدكتور/  والشيخ  قطر  دولة  في  العالمية 

إدارة  مدير  ثاني  آل  حمد  بن  محمد 

العامة  الصحة  وزارة  في  العامة  الصحة 

قسم  رئيس  المطاوعة  خلود  والدكتورة/ 

الصحة  وزارة  في  االنتقالية  غير  األمراض 

العامة والسيدة/ فاطمة العبيدلي رئيس 

شؤون  إدارة  في  والبرامج  األنشطة  قسم 

المدارس بوزارة التربية والتعليم العالي.

بدوره أكد الدكتور أحمد المال -مدير مركز 

إلى  تهدف  الورشة  أن  التدخين-  مكافحة 

العلمية  بالمعلومات  المشاركين  تزويد 

المساهمة  من  لتمكنهم  الالزمة  والمهارات 

في  فعال  بشكل  التدخين  مكافحة  في 

الطالب  ومساعدة  قطر  بدولة  المدارس 

لإلقالع  اآلفة  هذه  براثن  في  وقعوا  الذين 

أن  الدراسات  أحدث  أظهرت  حيث  عنها؛ 

للبدء بالتدخين تتراوح  العمرية  المرحلة 

بين 12 – 15 عامًا.

الورشة حول عدة محاور  دارت محاضرات 

وانتشاره  وأنواعه  التبغ  عن  نبذة  أهمها؛ 

وكافة  التدخين  أضرار  قطر،  دولة  في 

فسيولوجيا  الصحية،  التبغ  منتجات 

في  المدرسة  دور  التبغ،  على  اإلدمان 

الوقاية والحد من انتشار التدخين، فضاًل 

عن المهارات التوعوية وكيفية التعامل مع 

في  المؤثرة  العوامل  المدخنين،  الطالب 

المفاهيم  وتصحيح  للتبغ  الطالب  تعاطي 

التدخين  عن  الخاطئة  والمعتقدات 

والتبغ.

مركز  فريق  الورشة  هذه  في  وحاضر   

من  كل  في  ممثاًل  التدخين  مكافحة 

مكافحة  مركز  مدير  المال  أحمد  الدكتور/ 

اإلداري  المسؤول  النقيب  نور  التدخين، 

الله  عبد  أحمد  الدكتور/  الطبي، 

اختصاصي  باصهي  جمال  والدكتور/ 

الدكتور/  وكذلك  التدخين  عن  اإلقالع 

النفسي  االختصاصي  إبراهيم  عاشور 

بالمركز.

أحمد  الدكتور  شدد  الورشة  ختام  في 

الحالية  األجيال  حماية  أهمية  على  المال 

منتجات  استخدام  مخاطر  من  والقادمة 

التبغ بجميع أنواعها وأشكالها، مع التركيز 

بهم  التالعب  من  الشباب  حماية  على 

تستهدف  التي  التبغ،  شركات  قبل  من 

ناشئة  كسوق  متزايد،  بشكل  الشباب 

وضعيفة لمنتجاتها التي تسّبب اإلدمان.

ورش  عدة  عقد  يتم  »سوف  قائاًل:  وأضاف 

المدارس  لتشمل  النوع  هذا  من  تدريبية 

من  مستقباًل  الدولة  في  الحكومية  غير 

هذه  من  الجديدة  األجيال  حماية  أجل 

كل  من  معافى  جديد  جيل  وخلق  اآلفة 

األمراض«.

ورشة تدريبية للمرشدين بالمدارس
نظمتها »حمد الطبية« للحد من انتشار التدخين بين الطالب

الدوحة          $

لفريق إعداد استراتيجية قطاع الهوية 
الوطنية واإلثراء الثقافي والتميز الرياضي

»الثقافة« تطلق ورش عمل.. اليوم
تطلق وزارة الثقافة اليوم ورش عمل فريق اعداد استراتيجية 

قطاع الهوية الوطنية واالثراء الثقافي والتميز الرياضي ضمن 

استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة 2023 – 2030، 

والتي تقام بفندق دوست الدوحة ويضم الفريق مجموعة 

الشركاء الفاعلين في مجاالت القطاع المكون من أربعة محاور 

هي: محور الهوية الوطنية، محور الثقافة، محور االعالم، 

باإلضافة إلى محور الرياضة والشباب. وتبدأ الورش التي 

تستمر حتى يوم الخميس المقبل بتناول محور الهوية 

الوطنية من خالل استعراض الورقة التأسيسية الطار الهوية 

الوطنية والتي أعدها فريق عمل بتكليف من سعادة الشيخ عبد 

الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة وراجعها عدد من الخبراء 

والمختصين والمفكرين المهتمين بالهوية الوطنية، حيث 

سيقوم فريق العمل بتحديد النتائج االستراتيجية المتوقع 

الوصول إليها بنهاية فترة االستراتيجية عمال على تحقيق 

أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. 

جدير بالذكر أن ورشة العمل الخاصة بمحور الرياضة 

والشباب قد انعقدت باألمس االثنين 2023/2/20 بمقر وزارة 

الرياضة والشباب.
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أفراح الخياط
بزواج  الخياط  عباس  بن  حسين  بن  علي  السيد  احتفل 

نجله عبدالله، وأقام بهذه المناسبة حفل زواج حضره عدد 

األهل  من  ولفيف  والوزراء  الشيوخ  السعادة  أصحاب  من 

واألصدقاء الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات للمعرس. 

للمعرس  القلبية  األمنيات  خالص   $ أسرة  وتزف 

الفرح  ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين  عبدالله، 

والسرور، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة..

وألف مبروك.

)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج عبدالله علي بن حسين بن عباس الخياط



أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotmail.com

يروي إدواردو غليانو في كتابه »صياد القصص«

 أنه في العام 1975 طلب »الل بيهاري« شهادة 

ميالد من بلدية »أزامغارا« بوالية »أوتار براديش« 

الهندية.

مه شهادة وفاة! ُف وسلَّ أخطأ الموظَّ

ومنذ ذلك الحين بدأ ينام في الشارع، ويأكل من 

حاويات القمامة!

وقف في صفوف طويلة جدًا، ومن مكتب إلى 

مكتب، مأل استمارات كثيرة، ووقع على رسائل 

أكثر، طلب مساعدة الجمعيات التي تساعد 

اليائسين، ولكنه نهاية المطاف أدرك كم هو 

صعب أن يحصل الميت على عمل أو على 

زوجة!

نصحه أحد المحامين بأن يشنق نفسه، ألنه 

من المحال تصحيح السجالت الرسمية، وأنه 

لن يكون بإمكانه أن ُيقنع أحدًا بأنه ليس ميتًا 

يتظاهر أنه حي!

كما أنه ال يوجد نقابة ُتدافع عنه!

عندئٍذ أسس هو نفسه جمعية المتوفين في 

الهند! فكانت أول نقابة للموتى في العالم!

القصة على طرافتها، وندرتها أيضًا، إال أنها 

تلمُس شيئًا في ذاكرة كل واحٍد منا، فال 

أحسُب أن أحدًا قد نجا من »مرمطٍة« في إحدى 

الدوائر الرّسمية، ولو لمرٍة واحدٍة على األقل!

 داٍع 
ُّ

أختام كثيرة، وتواقيع روتينية، ليس لها أي

غير اإلمعان في َبهدلتنا! تعاَل إلى ُهنا، ِاذهْب 

إلى هناَك، تشقلب هنا، ِقْف على رجٍل واحدٍة 

هناك، من غرفٍة إلى غرفة، ومن موظٍف إلى 

 في تدريٍب للقوات الخاصة، 
ُّ

آخر، وكأنَك جندي

د مواطٍن مسكين »شرشحته« 
َّ

ولسَت مجر

الحياة بما يكفي وال ينقصه أن »يتشرشح« 

ة!
َّ

بصورة رسمي

مشكلة الكثير من الموظفين في الدوائر 

الرسمية الذين ال يتعدى عملهم أكثر من ختم 

 هذا العمل شاق 
َّ

وتوقيع، أنهم يشعرونَك أن

جدًا، وكأنَك طلبَت من أحدهم أن يحضَر عرَش 

بلقيس من سبأ، أو ينقل هرم خوفو من مصر 

إلى العراق، أو يجتاز المحيط األطلسي سباحًة!

دومًا يخبرونك أنَك يجب أن ترجع في الغد 

مَت مناقصة لشراء  على أقل تقدير وكأنك قدَّ

كل الّنفط في كوكب األرض، وما غرضَك إال 

تصديق شهادة، أو تسجيل مولود!

والكل في الدوائر الرسمية مدراء، حتى البواب 

ُيشعرَك أنه رضوان الذي بيده مفاتيح أبواب 

اعي الذي يحضر الشاي والقهوة  الجنة، والسَّ

ُيشعرَك أنه المسؤول عن المراسم الملكية في 

قصر باكنغهام!

ما فينا يكفينا، فارحموا من في األرض يرحمكم 

ماء! من في السَّ

دوائر رسمية!
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - الثالثاء 1 من شعبان 1444هـ الموافق 21 فبراير 2023م العدد )10032(

»آنت-مان«.. يتصدر

 Ant-Man and( كوانتومانيا«  واسب:  ذي  أند  »آنت-مان  فيلم  حقق 

the Wasp: Quantumania( من إنتاج »ديزني« بداية قوية على شباك 
عطلة  في  إيراداته  بلغت  إذ  وكندا،  المتحدة  الواليات  في  التذاكر 

التقديرات  وفق  دوالر،  مليون   118 عروضه  بدء  بعد  األولى  األسبوع 

األولية التي نشرتها شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة،

الخارق »آنت- البطل  الثالث من سلسلة  الجزء  وفاقت مداخيل هذا 

اإلنتاج من استديوهات  أن يكون هذا  المفترض  التوقعات، ومن  مان« 

المتحدة  الواليات  في  اإلطالق  على  دخاًل  األعلى  من  واحدًا  »مارفل« 

الرؤساء«  »يوم  بمناسبة  أيام  أربعة  امتدت  طويلة  أسبوع  عطلة  في 

األميركيين.

واعتبر المحلل في شركة »فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش« ديفيد 

بعالم  الخاصة«  اإلثارة  معايير  وفق  ممتازة  »انطالقة  أنها  غروس  أ. 

»مارفل«، رغم االنتقادات واإلقبال »المنخفض بشكل غير طبيعي«.

وتمكن الفيلم الذي يؤدي دور الرجل النملة فيه الممثل بول راد، وإلى 

جانبه الممثلة إيفانجيلين ليلي من سحق منافسيه. 

7.5 مليون  الثاني محققًا  المركز  ووتر« في  أوف  واي  »أفاتار: ذي  وبقي 

سنتشوري«  »توينتيث  من  الفيلم  هذا  إيرادات  مجمل  أن  علمًا  دوالر، 

في كل أنحاء العالم بلغ حتى اآلن حوالي 2.24 مليار دوالر.

»ريا وسكينة«.. إقبال كبير

في  وسكينة«  »ريا  المصريتين  السّفاحتين  منزل  يجذب 

كل  من  والسياح  الزوار  البالد،  شمالي  اإلسكندرية  مدينة 

مكان.

اشُتهرت الشقيقتان اللتان عاشتا في بداية القرن العشرين، 

بارتكاب جرائم قتل في اإلسكندرية منذ حوالي 103 سنوات.

بشكل  الثرّيات  النساء  ومجوهرات  ثروات  سرقة  وبهدف 

ثم  ضحاياهما،  استدراج  إلى  وسكينة  ريا  عمدت  خاص، 

قتلهن ودفنهن في أحد 3 منازل أقامتا فيها.

البرامج  تناولتها  مادة  إلى  تحّولت  أن  القصة  لبثت  ما 

درامي  بقالب  سواء  والروايات،  والمسرحيات،  التليفزيونية، 

أو كوميدي.       

وفي الوقت الحالي، يعتبر منزل ريا وسكينة واحدًا من معالم 

الجذب السياحي األكثر شعبية. 

ويقصد الزوار واحًدا من المنازل الثالثة المختلفة التي عاشت 

فيها الشقيقتان ريا وسكينة، وحيث دفنتا ضحاياهما آنذاك. 

وزوجيهما  للشقيقتين  صور  المنزل  واجهة  على  وُتعرض 

وحكم اإلعدام الصادر بحقهم والذي ُنّفذ في 21 و22 ديسمبر/  

كانون األول عام 1921، إضافًة إلى صور الضحايا.

توزيع جوائز »بافتا«
كوايت  »آل  فيلم  حصد 

فرونت«  ويسترن  ذي  أون 

إنتاج  من  باأللمانية  الناطق 

الكبرى  الغّلة  »نتفليكس« 

السينمائية  بافتا  جوائز  من 

الحفلة  خالل  البريطانية 

السادسة والسبعين لتوزيعها 

بلغ  إذ  لندن،  في  األحد  مساء 

أبرزها  سبعًا،  منها  رصيده 

وفوز  فيلم،  أفضل  اختياره 

فئة  في  برغر  إدوارد  األلماني 

أفضل إخراج.

مالته  الفيلم  منتج  وشدد 

التي  الفكرة  أن  على  غرونرت 

ماريا  إريش  رواية  عنها  عّبرت 

السالم  إلى  الداعية  رمارك 

ال  الفيلم  منها  اقُتبس  والتي 

من  قرن  بعد  محلها  في  تزال 

صدورها عام 1929.

ذي  أون  كوايت  »آل  إن  وقال 

عن  عبارة  فرونت«  ويسترن 

بهم  غررت  شّبان  »قصة 

القومية  السياسية  الدعاية 

اليمينية فانخرطوا في الحرب 

أنها  أنها مغامرة، مع  معتقدين 

بِصلة«.  المغامرة  إلى  تمّت  ال 

.وهذا الفيلم الذي يتناول قصة 

خالل  شاب  ألماني  جندي 

الحرب العالمية األولى وُعرض 

والشاشات  »نتفليكس«  على 

البريطانية، فاز في سبع فئات 

في  أقيمت  التي  الحفلة  خالل 

في  هول«  فستيفال  »رويال 

من  البريطانية،  العاصمة 

أصل 14 مرشحًا فيها.

بلغة غير  فيلم  ولم يسبق ألي 

هذا  حصد  أن  اإلنجليزية 

قباًل،  الترشيحات  من  العدد 

أنغ  المخرج  فيلم  باستثناء 

هيدن  تايغر  »كراوتشينغ  لي 

دراغون« سنة 2001.

الناطق  الفيلم  حصل  كذلك 

من  عدد  على  باأللمانية 

األوسكار  لجوائز  الترشيحات 

التي توزع الشهر المقبل.

ريادة سعودية في فصل التوائم السيامية
العربية  المملكة  بها  تفردت  عديدة  خيرية  مجاالت 

فيها  أحرزت  التي  الرائدة  المجاالت  تلك  ومن  السعودية، 

السيامية،  التوائم  فصل  مجال  هو  السبق  قصب  المملكة 

الريادة  تحقيق  الله  بحمد  المملكة  استطاعت  حيث 

ذوات  والمنظمات  الدول  قبل  من  الدولية  واإلشادة  العالمية 

العالقة، فضال عن أهالي التوائم السيامية.

فعلى امتداد 32 عاما نجح البرنامج السعودي لفصل التوائم 

خالل  من  اإلنجازات  تلو  اإلنجازات  تسطير  في  السيامية 

بدأت  السيامية،  للتوائم  ناجعة  فصل  عملية   54 إجرائه 

معالي  بقيادة  المركز  ينفذها  التي  العمليات  تلكم  باكورة 

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك 

الدكتور  الفريق  رئيس  اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  سلمان 

1990م،  ديسمبر   31 في  الربيعة  العزيز  عبد  بن  الله  عبد 

البرنامج  قيم  حيث  اليوم،  حتى  النجاحات  تلك  لتستمر 

قارات،   3 في  دولة،   23 من  سياميا  توأما   127 تأسيسه  منذ 

وأجرى 54 عملية جراحية ناجعة لفصل التوائم السيامية 

والطفيلية، آخرهم التوأم السيامي العراقي »علي وعمر«.

لعمليات  الحقيقية  المسيرة  أن  الربيعة  الدكتور  وعد 

)سماح  السوداني  التوأم  عملية  منذ  بدأت  التوائم  فصل 

فريق  تشكيل  رافقها  التي  1992م،  العام  في  وهبة( 

بفضل  العملية  وتكللت  العمليات،  هذه  لمثل  متخصص 

في  وهبة(  )سماح  عاشت  حيث  بالنجاح،  ومنة  الله  من 

أنهيتا  وحاليا  الجامعة،  في  دراستهما  واستكملتا  المملكة 

الماجستير. مرحلة 

استقبال  على  دأبت  اإلنساني،  المملكة  دور  من  وانطالقا 

لرفع  االنتماء،  أو  العرق  النظر عن  السيامية بغض  التوائم 

المعاناة التي يعيشها التوائم السيامية وذووهم، وهذا ديدن 

المملكة، حيث ضربت وال تزال أروع األمثلة في تلبية نداءات 

بها،  يمرون  التي  معاناتهم  من  والتخفيف  التوائم،  أهالي 

حتى أضحت المملكة موئال لهم.

من  اآلثار  علماء  اكتشف 

التابع  اآلثار  علم  معهد 

للعلوم  الصينية  لألكاديمية 

قصرين  أنقاض  االجتماعية، 

من  أكثر  إلى  تاريخهما  يعود 

مقاطعة  في  وذلك  عام،   2000
غربي  بشمال  شنشي 

الصين.

وتم اكتشاف بعض القطع من 

بالط الطنف على شكل نصف 

على  العثور  تم  كما  دائري، 

المحور المركزي للقصرين.

المبنيان  »كان  العلماء:  وقال 

جزءا من يويهيانغ، التي تعود 

في  تشين  مملكة  حضارة  إلى 

 475( المتحاربة  الممالك  فترة 

وكانت  الميالد(،  قبل   221  -

من  تمكنت  تشين  مملكة 

لتبدأ  مرة  ألول  الصين  توحيد 

أسرة تشين حينئذ«.

كشــف أثـــري
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دار

اإعداد: حنان الغزواين

افتتحه رئيس الوزراءافتتحه رئيس الوزراء

انطالق معرض الدوحة للمجوهرات والساعاتانطالق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

انطلاق  االفتتلاح  هلذا  يمّثلل 

املعرض األعرق واألكثلر ترقباً يف 

السلنوية.  رزنامة فعاليات قطر 

أكلر  االفتتلاح  حلر  وقلد 

األسماء يف بوليوود، باإلضافة إىل 

ايرينلا شلايك، ونلارص العطية، 

ومعتلز برشلم، ونجلوم آخرين. 

وملا يمّيلز نسلخة هلذا العلام، 

سلمعي  عنلر  إضافلة  هلو 

الدوحلة  معلرض  حمللة  إىل 

للمجوهلرات والسلاعات، حيلث 

تلم تقديلم مقطوعة موسليقية 

قبلل  ملن  باملعلرض  خاصلة 

العازفلة القطرية دانلا الفردان.

وعىل ملدار األيام السلتة املقبلة، 

املعلرض  للزوار  تتلاح  سلوف 

أحلدث  علىل  االطلاع  فرصلة 

والتشلكيات  املجموعات  وأفخم 

 500 ملن  أكثلر  تقدمهلا  التلي 

عاملة تجارية تضلم فيما بينها 

أبرز العاملات املحليلة والعاملية 

ويمكلن  واحلد.  سلقف  تحلت 

عشلاق  ملن  املعلرض  للزوار 

االطلاع  واألناقلة  الفخاملة 

املجموعلات  وأفخلم  أروع  علىل 

واإلصلدارات  الحريلة 

أبلرز  تقدمهلا  التلي  املحلدودة 

واملصمملن  املجوهلرات  بيلوت 

وقلد  املعلرض.  يف  املشلاركة 

أصبلح املعلرض حدثاً فريلداً، ال 

سليما وأنه هلو املعلرض األكر 

اللذي  املنطقلة  يف  نوعله  ملن 

يجملع مبلارشة بلن العاملات 

وعمائهلا. التجاريلة 

وبهلذه املناسلبة، علَّلق سلعادة 

السليد أكر الباكلر، رئيس قطر 

التنفيلذي  والرئيلس  للسلياحة 

الجويلة  الخطلوط  ملجموعلة 

القطريلة: »علىل ملدى العقدين 

علزز  كيلف  رأينلا  املاضيلن، 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 

والسلاعات حضوره حتى أصبح 

يف  واألناقلة  للفخاملة  عنوانلاً 

املنطقلة وبات يمنلح اآلالف من 

ورائعلة.  فريلدة  تجلارب  زواره 

الفرصلة  إتاحلة  أن  شلك  وال 

بلن  املبلارش  والتفاعلل  للقلاء 

رواد املعلرض وأشلهر املصممن 

مثلل  الجديلدة  والعاملات 

يف  الرائلدة  داملاس  مجوهلرات 

سلوف  العلام،  هلذا  املنطقلة 

أكثلر  النسلخة  هلذه  يجعلل 

 . » حلاً نجا

وتشلهد نسلخة هلذا العلام من 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 

ملن  القيلم  الدعلم  والسلاعات 

 )QNB( الوطنلي   قطلر  بنلك 

الرسلمي.  الراعلي  باعتبلاره 

قلال  الحلدث،  علىل  وتعليقلاً 

السليد يوسلف محملود النعمة، 

رئيس قطلاع األعملال ملجموعة 

مجموعلة  تفخلر   :»QNB  «

QNB بمشلاركتها كراِع رسلمي 

التاسلعة علرة ملن  للنسلخة 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 

أصبلح  اللذي  والسلاعات 

عنوانلا للفخاملة يف دوللة قطلر 

واملنطقلة. وتأتي هلذه الرعاية، 

تقليلد  بمثابلة  ُتعتلر  التلي 

سلنوي يحلرص عليله البنك، يف 

إطلار التزامله بدعلم الفعاليات 

الوطنية وتنفيلذ الرؤية الوطنية 

تنويلع  تسلتهدف  التلي   2030

جانلب  إىل  املحلي،  االقتصلاد 

ملا ُتتيحله ملن فرصلة هاملة 

التجاريلة   QNB عاملة  إلبلراز 

ضمن أرقلى العاملات التجارية 

للعاملات  وتشلجيعا  الفاخلرة، 

بلرزت  التلي  املحليلة  التجاريلة 

بشلكل  األخلرة  السلنوات  يف 

يواصلل  أن  ونأملل  ملحلوظ. 

تعزيلز  يف  نجاحله  املعلرض 

مكانتله كحلدث سلنوي يرتقبه 

املجوهلرات والسلاعات  عشلاق 

املنطقلة«. يف  الفاخلرة 

السليدة  شلددت  جانبهلا،  ملن 

مديلرة  انكلشليفريا،  بارينتلاج 

التعليلم  بمؤسسلة  اللراكات 

أهميلة  علن  الجميلع  فلوق 

سلسللة اللراكات التلي تقلوم 

بهلا املؤسسلة علن »التصميلم 

لغلرض« وملن خلال تعاونهلم 

طويل األمد مع معلرض الدوحة 

وعرض  والسلاعات  للمجوهرات 

التجاريلة  العاملات  رشاكات 

مثلل  للمجوهلرات  السلابقة 

شلوبارد، وريتشلارد ميل، واآلن 

قبلل  ملن  خاصلة  تصميملات 

فالنتينلو، باإلضافلة إىل عاريض 

ملعلرض  قطريلن،  مجوهلرات 

والسلاعات  للمجوهرات  الدوحة 

2023 وقاللت: »نقلدر املجهلود 

معلرض  منظملو  قدمله  اللذي 

والسلاعات  للمجوهرات  الدوحة 

لدعلم مهملة مؤسسلة التعليلم 

الحيلاة  لتغيلر  الجميلع  فلوق 

سلتدعم  التعليلم،  خلال  ملن 

يتلم  التلي  والترعلات  التوعيلة 

جمعهلا ملن عمليلات التعلاون 

املجوهلرات  مجلال  يف  الفريلدة 

التلزام املؤسسلة بجللب فلرص 

حقيقلي  وأملل  جديلدة  حيلاة 

وفرص لتحسلن حيلاة األطفال 

الفقلراء  والنسلاء  والشلباب 

العاللم  يف  خاصلة  واملهمشلن 

الناملي ملن خلال الوصلول إىل 

تعليلم جيلد شلامل ومنصلف«

) التفاصيل ص،2 (. 

آل  العزيز  عبد  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  افتتح 
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الدورة التاسعة 
في  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  عشرة 

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

المعرض يواصل دعمه لمبادرة ) التعليم فوق الجميع(أكثر من 500 عالمة تجارية محلية وعالمية تحت سقف واحد
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قلام  االفتتلاح،  حفلل  وخلال 
معلايل رئيلس مجللس اللوزراء 
بجوللة  الداخليلة،  ووزيلر 
أنشلأتها  التلي  األجنحلة  علىل 
يف  الرائلدة  التجاريلة  العاملات 
قطلر،  يف  املجوهلرات  مجلال 
علىل  خلاص  بشلكل  واّطللع 
مجموعاتهلا.  أحلدث  بعلض 
وتنّظلم قطلر للسلياحة ورشكة 
هلذا  األعملال  فعاليلات  قطلر 
قطلر  دخللت  وقلد  املعلرض. 
للسلياحة هلذا العلام يف رشاكة 
مع بنلك قطلر الوطنلي بصفته 
الراعي الرسلمي، ومع الخطوط 
بصفتهلا  القطريلة  الجويلة 

الرسلمي.   الطلران  رشيلك 
وتعليقلاً علىل النسلخة 19 ملن 
للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 
علي  السليد  قلال  والسلاعات، 
الفلردان، نائلب رئيلس مجللس 
إدارة مجموعلة الفلردان ورئيس 
مجوهلرات الفلردان: »فخورون 
الفلردان  مجوهلرات  تقلوم  أن 
بعلرض مجموعلة ال مثيلل لهلا 
يف النسلخة التاسلعة علرة من 
للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 
والسلاعات، حيث تسللط الضوء 
علىل األحجلار الكريملة والقطع 
الفريلدة واألنيقلة ملن العامات 
ملن  وأيضلاً  العامليلة  التجاريلة 
القطريلة.  التجاريلة  عامتنلا 
عمائنلا  جميلع  أشلكر  أن  أود 
وزوارنلا علىل تشلجيعهم الدائم 

بنا«. وثقتهلم  لنلا 
وحلول مشلاركة علي بلن علي 
الكجوري يف معلرض املجوهرات 
والسلاعات األهم يف املنطقة، قال 
السليد علون زريقلات، الرئيلس 
التنفيلذي لركلة علي بلن عي 
الكجلوري: »لقد أصبلح معرض 
والسلاعات  للمجوهرات  الدوحة 
منصلة عامليلة تسلتقطب أفخم 
العاملات التجاريلة، فهلو يعزز 
أخلرى.  بعلد  سلنة  حضلوره 
علي  بلن  علي  تعتلز  ولذللك 
طويلل  بارتباطهلا  الكجلوري 

األملد ملع هلذا املعلرض الكبر 
ويسلعدنا دائملاً أن نكلون جزءاً 
من قصلة النجلاح التلي يمثلها 
للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 
والسلاعات، اللذي تتجسلد فيله 
والتميلز  اإلبلداع،  معانلي  كل 

والفلن والجملال«.
مهرجلان  افتتلاح  صلدد  ويف 
للمجوهلرات  الدوحلة 
والسلاعات، قلال السليد جميلل 
بن مهلدي املاجلد، نائلب رئيس 
مجللس إدارة مجوهلرات املاجد: 
»نحلن متحمسلون جلدا إلقامة 
النسلخة 19 من معرض الدوحة 
للمجوهلرات والسلاعات مجددا 
التصاميلم  أحلدث  ولعلرض 
تجاريلة  لعاملات  الفاخلرة 
عامليلة ومحلية. وأضلاف قائا: 
الدوحلة  معلرض  نسلخة  إن 
لهلذا  والسلاعات  للمجوهلرات 
العلام تكتسلب خصوصية وذلك 
النسلخة  النعقادها مبارشة بعد 
االسلتثنائية لبطولة كأس العالم 
FIFA قطلر 2022 التلي تشلكل 
نقطلة تحول تاريخيلة للنهوض 
واملعلرض  السلياحة،  بقطلاع 
فرصلة لقدرتنلا علىل اسلتقبال 
اللزوار من حلول العاللم مجدداً 
لحضلور هلذا املهرجلان املميز. 
النسلخ  تقاليلد  ملع  وتماشلياً 
مجوهلرات  أقاملت  السلابقة، 
املاجلد رشاكات حريلة جديدة 
ملع عاملات ستكشلف النقاب 
عنهلا خلال املعلرض باإلضافة 
التلي  املاركلت  ملن  العديلد  إىل 
تعملل تحلت مظللة مجوهلرات 
املاجلد وتحقلق نجاحلاً فريداً يف 
السلوق القطلري، حيلث يقلدم 
العديلد منهلا عاملات تجاريلة 
محلدودة  ومجموعلات  جديلدة 
رائعلة  فنيلة  وقطعلاً  اإلصلدار 

للمعلرض«. حريلة 
بلدر  السليد  علّلق  جهّتله  ملن 
مجللس  رئيلس  الدرويلش، 
اإلدارة واملديلر التنفيذي لفيفتي 
دواعلي  مللن  »إنله  إيسلت:  ون 

معلرض  إىل  نعلود  أن  رسورنلا 
والسلاعات  للمجوهرات  الدوحة 
يف نسلخته الل 19 بعلد أن دعمنا 
وشلاهدنا، بفخلٍر كبلٍر، كيلف 
نملا هلذا الحلدث الضخلم ملن 
علىل  ليؤّكلد  نجلاح  إىل  نجلاح 
أهلم  بلن  الرياديلة  مكانتله 
الفعاليلات يف املنطقلة، ويسللّط 
الضوء عىل أهمّيلة قطر كوجهة 
املجوهلرات  ملحّبلي  رئيسلية 
وتتجلىّل  الراقيلة.  والسلاعات 
بمشلاركة  أيًضلا  الثقلة  هلذه 
العديلد ملن العاملات التجارية 
التلي نمّثلهلا، ومنهلا  العريقلة 
عىل سلبيل املثلال رولكلس التي 
رئيسلية  منصلة  املعلرض  تعلّد 
معلرض  جانلب  إىل  ووحيلدة، 
والعجائلب،  للسلاعات  جنيلف 
ابتكاراتهلا.«  أحلدث  لعلرض 
وأضلاف: »يحدونلا أملل صادق 
يف اسلتقبال عمائنلا األعلزاء يف 

جناحنلا هلذا العام الستكشلاف 
أحلدث اإلصلدارات ملن عامات 
والتلي  رائلدة،  عامليلة  تجاريلة 
للملرة  منهلا  العديلد  يكشلف 
األوىل يف العاللم، إىل جانب حسلن 
الضيافلة وخدملة ما بعلد البيع 

املمتلازة لدينلا«.
تعليقاً عىل مشلاركة املجوهرات 
األمرية يف املعرض، قال سلعادة 
الشليخ نواف نارص بلن خالد آل 
ثانلي: »لقلد دأبلت املجوهلرات 
األمريلة منلذ نشلأتها يف علام 
الفعاللة  املشلاركة  علىل   1994
تجلارة  مسلتوى  رفلع  يف 
املجوهلرات والسلاعات الثمينلة 
يتناسلب  بملا  قطلر  دوللة  يف 
ملع القلوة الرائيلة للمواطنن 
القطريلن والتلي تعتلر واحدة 
ملن األعلىل يف العاللم. وملن هنا 
السلنوية  املشلاركة  قلرار  كان 
الدوحلة  معلرض  يف  الدائملة 

منلذ  واملجوهلرات  للسلاعات 
نسلخته األوىل وصلوال لنسلخته 
العلام،  هلذا  علرة  التاسلعة 
االسلرتاتيجي  الخيلار  بمثابلة 
األمريلة  للمجوهلرات  األمثلل 
لاسلتمرار يف تقديلم كل ملا هو 
جديد يف عاللم الفخاملة والرقي 
والجملال. وأخراً نود أن نشلكر 
القائملن علىل إدارة املعلرض ملا 
ضيافلة  حسلن  ملن  يقدمونله 
وإدارة وتطويلر بشلكل ملحوظ 
مملا سلاهم ويسلاهم يف زيلادة 
نجاح وسلمعة املعلرض إقليمياً 

وعامليلًا«.
املفتاح،  ونيابًة علن مجوهلرات 
عبدالرحملن  السليد  قلال 
إدارة  مجللس  رئيلس  املفتلاح- 
كل  »يف  املفتلاح:  مجموعلة 
أترّقلب معلرض الدوحلة  علام، 
مللا  والسلاعات  للمجوهلرات 
وأجلد  واسلع،  صلدى  ملن  لله 

ولقلاء  لاطلاع  فرصلة  فيله 

علدد ملن املعروفلن يف املجلال، 

العديلد ملن  أّنله يجملع  حيلث 

التجاريلة  والعاملات  األسلماء 

تحت سلقف واحد. منلذ 1984، 

املفتلاح  مجوهلرات  يف  سلعدنا 

مناسلباتكم  نشلارككم  بلأن 

نرحلب  واليلوم  وأفراحكلم، 

مجوهلرات  قسلم  يف  بكلم 

الدوحلة  معلرض  يف  املفتلاح 

 2023 والسلاعات  للمجوهلرات 

ملن  جلزءا  بكوننلا  لنسلتمر 

وكملا  السلعيدة.  ذكرياتكلم 

عّودناكلم، يّرفنلا أن نقلّدم يف 

مجموعلة  املفتلاح  مجوهلرات 

ملن املجوهرات والسلاعات التي 

تتسلم بالفخامة والرقلي للعديد 

العاملية  التجاريلة  من العاملات 

أن  نتمنلى  والتلي  العلام،  لهلذا 

إعجابكلم«. تنلال 

االطالع على أبرز المقتنيات المعروضة من قبل الشركات القطرية والعالميةاالطالع على أبرز المقتنيات المعروضة من قبل الشركات القطرية والعالمية

رئيس الوزراء يتفقد أجنحة المعرضرئيس الوزراء يتفقد أجنحة المعرض

بدر الدرويش: منصة رئيسية ووحيدة لساعات رولكسالشيخ نواف بن ناصر: كل ما هو جديد في عالم الفخامة
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»مجوهرات الماجد«»مجوهرات الماجد«
تنفرد بإصدارات حصرية ونادرة خالل فعاليات 
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2023

حوار / حنان الغزواني

تنفلرد »مجوهلرات املاجد » يف النسلخة التاسلعة 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض  ملن  علرة 

دور  أفخلم  ملن  تشلكيلة  بعلرض  والسلاعات، 

النلادرة  والسلاعات  التميلز  الفائقلة  املجوهلرات 

والحريلة، بما يتناسلب مع ذوق امللرأة القطرية 

الرفيلع، كونهلا عريلة وتتأللق بحرفيلة عاليلة 

وجلودة عامليلة، وتصوغهلا أناملل مهلرة صنلاع 

املجوهلرات الذيلن يتمتعلون بخرات كبلرة تصل 

إىل عقلود ملن الزملان.

ويف هلذا الصلدد قلال السليد جميلل بلن مهلدي 

مجوهلرات  إدارة  مجللس  رئيلس  نائلب  املاجلد، 

املاجلد: » نحلن متحمسلون جلدا إلقامة النسلخة 

19 ملن معلرض الدوحلة للمجوهرات والسلاعات 

الفاخلرة  التصاميلم  أحلدث  ولعلرض  مجلددا 

لعاملات تجارية عامليلة ومحلية«. وأضلاف قائا: 

لهلذا  والسلاعات  للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 

العلام يكتسلب خصوصية وذلك النعقلاده مبارشة 

بعلد النسلخة االسلتثنائية لبطوللة كأس العاللم 

تحلول  نقطلة  تشلكل  التلي   2022 قطلر   FIFA

تاريخيلة للنهلوض بقطلاع السلياحة، واملعلرض 

فرصلة لقدرتنلا علىل اسلتقبال اللزوار ملن حول 

املميلز،  املهرجلان  هلذا  لحضلور  مجلدداً  العاللم 

وتكملن أهميلة املعلارض مثلل معلرض الدوحلة 

للمجوهلرات والسلاعات يف قدرتهلا علىل تحفيلز 

وتنشليط قطاعلات حيويلة أخلرى مثلل السلفر 

والضيافلة واألطعمة واملروبات وتجلارة التجزئة 

الفعاليلات. ومنظملي 

وحلول أكثلر السلاعات طلبلاً يف السلوق القطرية، 

قلد  املعقلدة  السلاعات  أن  جميلل  السليد  أكلد  

أصبحلت تصنلف كأيقونلة، والكثلر ملن النلاس 

يحبلون اقتناءهلا، وعلىل سلبيل املثلال فعماؤنلا 

–وكذللك   Patek Philippe  – سلاعات  يعشلقون 

 Parmigiani وسلاعات   F.P.Journe ماركلة 

الكثلر ملن  التلي تجلذب    Hulbot إىل  باإلضافلة 

الهلواة. كملا أشلار إىل أن مجموعلة املاجد سلوف 

تكشلف علن العديلد ملن املفاجآت خلال املعرض 

وتشلكيات فخملة وراقيلة ستدشلنها ألول مرة يف 

 . قطر

وتماشلياً ملع تقاليلد النسلخ السلابقة، أقاملت 

مجوهلرات املاجلد رشاكات حريلة جديلدة ملع 

عاملات ستكشلف النقلاب عنهلا خلال املعرض، 

التلي تعملل  امللاركات  العديلد ملن  إىل  باإلضافلة 

تحلت مظللة مجوهلرات املاجلد وتحقلق نجاحلا 

فريلداً يف السلوق القطلري، حيلث يقلدم العديلد 

ومجموعلات  جديلدة  تجاريلة  عاملات  منهلا 

محلدودة اإلصلدار وقطعلاً فنيلة رائعلة حريلة 

منفتحلون  دائملاً  »نحلن  ، موضحلا:   للمعلرض 

علىل فلرص النجلاح واألعملال الجديلة، ومقبلون 

علىل آفاق جديلدة للنملو، ودائما ملا نرصد خطط 

التوسلع املحليلة واإلقليميلة يف علدة مجلاالت عىل 

اهتماماتنلا«. قائملة 

الدعلوة  السليد جميلل   ويف ختلام حديثله وّجله 

للزوار املعلرض لزيلارة جنلاح الركلة، والتعرف 

املاجلد«  »مجوهلرات  تقّدمله  ملا  أحلدث  علىل 

لعّشلاق القطلع الثمينلة والقّيمة، حيلث يأخذهم 

الجنلاح يف رحللة فريلدة ملن األناقة مع تشلكيلة 

فريلدة ملن املجوهلرات.

جميل الماجد: الساعات المعقدة أصبحت أيقونة وتالقي إقباال كبيرا جميل الماجد: الساعات المعقدة أصبحت أيقونة وتالقي إقباال كبيرا 
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إبداعات Roberto Coin من المجوهرات الراقية 
في معرض الدوحة للساعات والمجوهرات 2023 

نجحت عاملة املجوهلرات اإليطاليلة روبرتو كوين 

األزيلاء  عاللم  يف  ثلورة  إحلداث  يف   Roberto Coin

واملجوهلرات يف جميلع أنحلاء العاللم، فهلذا يعكس 

وفاخلرة  حريلة  قطلع  لتقديلم  رؤيتهلا  حقلاً 

تتخطلى حلدود التصميم التقليلدي. منذ تأسيسلها 

كويلن  روبرتلو  مجوهلرات  تطلورت   1996 علام 

الرئيسلية  االتجاهلات  لتعكلس  ملحلوٍظ  بشلكٍل 

يف عاللم املوضلة علىل ملر السلنن، فتنتلج ماركلة 

روبرتلو كويلن أكثر من 600 تصميلم جديد كل عام، 

كجهلوٍد مبذولٍة إلرضلاء وتلبيلة األذواق والصيحات 

املختلفلة يف جميلع أنحلاء العاللم.

ويف إطار اسلتعداداتها الكبرة للمشلاركة يف النسخة 

19 ملن معلرض الدوحلة للمجوهلرات والسلاعات 

ملن خلال وكيلهلا الحلري يف قطلر »مجوهلرات 

املاجلد«، كشلفت »روبرتلو كوين« علن مجموعتها 

الجديلدة التلي تألقلت بسلمات إبداعيلة وتصميمية 

وتقنيلة متفوقلة تجلذب انتبلاه العماء ملن محبي 

. لتميز ا

مجموعة »برنسيس فالور«  
الفخامة على طبق من ماس

بالخطلوط  فلاور«  »برنسليس  مجموعلة  تتميلز 

الذهبيلة امللتويلة التي تهيملن عىل مختللف قطعها 

اإلبداعيلة. وتلرز الزهلرة يف هلذه التشلكيلة تحديداً 

كعنلر أسلايس، لتغلدو كل قطعة تميمة سلاحرة 

ينفلرد بهلا عشلاق األناقة.

مثلل أملرة البندقيلة، تنتملي مجموعلة برنسليس 

اإلبداعيلة  الباقلة  إىل   Princess Flower فلاور 

لتشلكيات عائللة برنسليس. تملت إعلادة صياغلة 

الزهلرة املصنوعلة ملن امللاس، التلي تزّيلن باقلي 

مجوهلرات مجموعلة برنسليس، لتصبلح النقطلة 

املحوريلة والبصملة التلي تميز كّل قطلع املجموعة. 

يف هلذه املجموعلة جسلد املبلدع روبرتلو مراحلل 

التطلور الطبيعلي للزهلرة ملن النملو إىل أن تتفّتلح 

لتخطلف األنظلار بروعتهلا.

يعلرض الغلاف الداخلي للزهلرة جميلع املمّيلزات 

املصنوعلة من الذهلب واألحجلار الكريملة الثمينة. 

كملا ُتسلتخَدم خاصيلة السللك امللتوي ملرّة أخرى 

هنلا يف هيلكل القطعلة، لصنلع إطلار ثاثلي األبعاد 

يحتضلن الزهلرة بأناقلة تاّمة. 

تلم تصميلم كل ملن الجلزء الخارجلي ملن الزهلرة 

والهيلكل الداخلي بتقنيلة ثاثيلة األبعلاد لضملان 

الحرفيلون  قلام  كملا  للعنلارص.  املثاليلة  النسلب 

بتجميلع الجواهلر، واحلدة تللو األخرى، زهلرة تلو 

األخلرى.

عمليلة اإلنتلاج الخاصلة هلذه تجعلل كل زهلرة يف 

املجموعلة مثال للتلوازن والرقة، تماًملا مثل األزهار 

الطبيعة. يف 

املتميز يف هلذه املجوهرات أنها تليق بكل املناسلبات، 

كما ُتعّد الخيار املثايل للسليدات ملن كل األعمار.

ويمكنك أن تنسلقيها مع القميلص األبيض والبايزر 

األنيقلة ألوقلات العملل، أو مع الكروب تلوب وتنورة 

الللMidi Skirt للخروجلات مع األصدقلاء. ويمكنك 

أن تتألقلي بها أيضلاً خال املناسلبات الكبلرة مثل 

األعيلاد، إذ ستشلّكل اإلضافلة املثاليلة إىل فسلتانك 

األسلود الناعلم، كملا أنها تضفلي الريلق واللمعان 

اللذي تبحثن عنله يف إطاالت املسلاء.

الحرفية العالية
والتقنيات المتطورة

اشلتهر مصملم املجوهلرات اإليطلايل، روبرتلو ُكن 

وقدرتله  الرفيلع  الفنلي  بحسله   ،Roberto Coin

علىل اسلتباق السلوق بتصميماتله التلي تجمع بن 

والتقنيلات  الجذابلة  واألشلكال  العاليلة  الحرفيلة 

املتطلورة، سلواء يف تقطيلع امللاس أو يف التصميلم.

وقلد أسلهمت القيلم الجماليلة املتقنلة والتصاميلم 

إطاللًة  جوهلرة  كل  بمنلح  الخّابلة  التجريبيلة 

األناقلة  ملعنلى  فريلداً  مثلاالً  تشلّكل  اسلتثنائيًة 

واالبتلكار، األملر اللذي مّكلن العاملة خلال وقلت 

قيلايس ملن ترسليخ حضورها بلن مصاف أشلهر 

القطلاع. يف  العامليلة  األسلماء 

ويف هلذا الصدد قلال روبرتو كويلن إن »املوضة فن، 

لكلن لكلي تكون عىل املوضلة يجب أن تتمتلع بميزة 

االختاف علن الغر..«

مجموعة غنية بالرموز
 لطامللا نجلح روبرتلو كويلن يف العثور علىل مصادر 

إلهلام جديدة يسلتمدها ملن التنوع الغنلي يف العالم 

ملن حولله. جلاء كل ابتلكار ملن ابتكاراتله نتيجة 

لرحللة مليئلة بالفلرح والتجلدد يتعلرف فيهلا عىل 

الثقافلات واملؤثلرات متعلددة العرقيلات، ومن خال 

الطبيعلة يحقق توازنلاً رائعاً بن املايض واملسلتقبل، 

كل واحلدة ملن مجوهراته تلروي حكايلة مختلفة، 

حكايلة تحيطهلا هاللة مبهلرة ملن التميلز وهوية 

املتفرد. األسللوب 
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ميزون بوشرون تشارك في
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

يلّر ميلزون بلورشون أن تعللن علن مشلاركتها يف اللدورة التاسلعة 

علرة من معلرض الدوحلة للمجوهرات والسلاعات اللذي يضّم كّل 

علام أكثلر ملن خمسلمائة عاملة تجاريلة عاملية فاخلرة من 

جميلع أنحلاء العاللم. فعلىل ملدار سلّتة أيام، سليحظى 

اكتشلاف  بفرصلة  والسلاعات  املجوهلرات  خلراء 

إبداعلات فريلدة وأحجلار كريملة مبهلرة معروضة 

للمعلارض  الدوحلة  بمركلز  قاعلات  خملس  يف 

واملؤتملرات يف حلّي الخليلج الغربلي.

بلورشون  تعلرض  سلوف  الحلدث،  هلذا  يف 

مجموعلة مختارة ملن القطع ملن مجموعة 

  Histoire de Style New Maharajahs

املسلتلهمة ملن أكلر طلبّيلة خاصلة علىل 

والتلي  فانلدوم،  سلاحة  تاريلخ  يف  اإلطلاق 

قّدمهلا مهراجلا باتيلاال يف علام 1928، وأيضلاً 

 Histoire de Style Art Déco مجموعلة  ملن 

املسلتوحاة ملن حقبلة الفلّن التزيينلّي وأرشليف 

الغنلّي. اللدار 

وإىل جانلب عرض قطلع املجوهرات الراقية الشلهرة، 

تكشلف الدار أيضلاً عن أحلدث إبداعاتها ملن مجموعة 

إطلاق  قبلل  أوىل  ملحلة  يف    Serpent Bohème Solarité

املجموعلة رسلمياً يف ملارس 2023.

كما سلتتاح لللزوار الفرصلة للتعرّف علىل خرة بلورشون الفريدة 

ملن نوعها، وكيلف تعيلد املديلرة اإلبداعية كلر شلوان تقديلم القطع 

التاريخيلة التلي يزخلر بهلا أرشليف اللدار إلنشلاء إبداعلات عرية 

ز. بامتيا

تتوفر مجموعة املجوهرات الراقية من Boucheron    بورشون حريًّا لدى جناح فيفتي ون إيست يف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2023.

حول
بوشرون

دار بلورشون أنشلأها فريدريلك بلورشون علام 1858 نملت وتطّورت علىل أيدي أربعلة أجيال من 

األبنلاء واألحفلاد املبارشيلن. وكان بلورشون صاحب رؤيلة نافلذة يف التصميم وواحلدا من أعظم 

الصاغلة املعارصيلن الذين افتتحوا متاجرهم يف سلاحة فانلدوم لتكون بورشون تجسليدا لامتياز 

يف املجوهلرات، وصناعلة السلاعات. أما أسللوب بورشون فهو حلّر وجريء، حيث تسلتمّر الدار يف 

ابتلكار التصاميلم التي تصبح من أهّم كاسليكيات املسلتقبل. لدى بلورشون حاليلاً 85 بوتيكاً يف 

أنحلاء العالم. بلورشون تنتمي إىل مجموعلة الرفاهيلة العاملية كرينغ.
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داماس للمجوهرات تعلن عن مشاركتها في الدورة داماس للمجوهرات تعلن عن مشاركتها في الدورة 1919  
من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في قطرمن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في قطر

الصالون األزرق 
يجمع معاني األناقة والفخامة في جناحه

أعلنت داملاس للمجوهلرات، دار تصميلم املجوهرات، 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض  يف  مشلاركتها  علن 

والسلاعات يف دورتله التاسلعة علرة، اللذي يقام يف 

مركلز املعلارض واملؤتملرات يف الدوحلة. 

ترحلب داملاس باللزوار يف صالونهلا اللذي يعلّر عن 

هويتهلا الجديلدة، بحيلث يعكلس التصميلم اللذي تم 

اتباعله مؤخرًا يف الدوللة يف متجري داملاس يف الدوحة 

اللذيلن تلم افتتاحهملا يف علام 2022 يف بلاس فاندوم 

ملول يف لوسلييل ومول قطلر.  يتمّيز املفهلوم املصمم 

بأسللوب رائلع، واملسلتوحى ملن األللوان الطبيعيلة 

للرملال باللونلن البيلج والذهبلي، باألنملاط العربيلة 

واملنحنيلات الناعملة التلي تجسلد الحركلة الرشليقة 

لكثبلان الصحلراء يف املنطقلة، ويحاكلي الدخلول إىل 

حقيبلة مجوهلرات جميللة تعلرض ابتلكارات اللدار 

الحريلة والفخملة. 

وملن بلن االبتلكارات املعروضلة يف معلرض الدوحلة 

للمجوهلرات والسلاعات القطلع ملن مجموعلة أللف 

للمجوهلرات الرفيعلة، والتلي سليكون الكشلف عنها 

لحظلة مرتقبلة للغايلة خلال املعلرض. تلم تزيلن 

هلذه املجموعة املميلزة باألمللاس املتألق لتمثيلل الثقة 

والزملرد املهيب لتمثيلل القوة، والروبلي باللون الداكن 

الزاهلي، وهلي مصمملة  والياقلوت  الحلب،  لتمثيلل 

تصميلم  يتميلز  واسلتقالها.  امللرأة  لتمكلن  كرملز 

هلذه املجموعلة بحلرف األلف وهلو الحلرف األول من 

األبجديلة العربيلة، واللذي يعتلر علىل نطلاق واسلع 

األصلل واألسلاس وبدايلة كل يشء. وتعتلر داملاس 

مجموعلة أللف احتفاالً بلكل النسلاء، فهلي تؤمن أن 

كل املرأة هلي بالفعلل أللف، أي فلرد واثلق ملن ذاته 

ولديله طبلاع فريلدة، ناهيلك علن أنهلا ذات جلذور 

راسلخة ال تتزعزع، وتسلتند إىل أسلس قوية راسلخة. 

ويتجسلد جوهلر أللف يف الوجله اإلعانلي للمجموعة، 

مهلرة  التعريلف  علن  الغنيلة  التليفزيونيلة  املذيعلة 

عبدالعزيلز، التلي تمهلد الطريلق ألجيلال أصغر سلًنا 

اللواتلي يرغبلن يف خلوض  الطامحلات  النسلاء  ملن 

حيلاة مهنيلة ملن خلال االسلتفادة ملن موهبتهلن.

يشلر املديلر التنفيلذي لركة داملاس للوك برموند: 

الدوحلة  معلرض  يف  باملشلاركة  فخلورون  »نحلن 

للمجوهلرات والسلاعات، ونؤمن بأهميتله كواحد من 

أبرز وأفخلم املعلارض يف املنطقة لصناعلة املجوهرات 

داملاس عاقتهلا ملع عمائهلا  والسلاعات. وتقلدر 

كبلرة،  إمكانلات  السلوق  هلذا  يف  وتلرى  القطريلن 

كملا اتضلح ملن افتتلاح متجرينلا الجديديلن يف عام 

2022 واللذيلن أبلرزا هويتنلا الجديلدة، ونحن نخطط 

الفتتلاح مزيلد ملن املتاجلر يف املسلتقبل«

ألكثلر ملن 40 عاًملا ، كان الصاللون األزرق 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض  طليعلة  يف 

والسلاعات، وحافلظ علىل مكانتله كممثلل 

املجوهلرات  لصائغلي  املسلتوى  رفيلع 

والعاملات التجاريلة العامليلة واملصممن من 

العاللم. حلول 

لللدورة  االنضملام  األزرق  الصاللون  يسلعد 

للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض  ملن   19 اللل 

والسلاعات، واللذي سليضم أحلدث مجموعة 

ذات  والسلاعات  املجوهلرات  ملاركات  ملن 

اإلصلدار املحدود من بلن العاملات التجارية 

الفاخلرة األخرى. وسليقدم الصاللون األزرق 

يف هذه النسلخة تشلكيلة واسلعة من أشلهر 

السلاعات  عاللم  يف  التجاريلة  العاملات 

الفاخلرة. واملجوهلرات 

كان الصاللون األزرق جلزًءا من هلذا املعرض 

حيلث   ،  2004 علام  بدايتله  منلذ  الفريلد 

قلدم للجمهلور أكثلر القطلع تميلزًا وقيملة. 

ويسلتمر الصاللون األزرق يف النمو من قوة إىل 

أخلرى من خال التحسلينات املسلتمرة وبناء 

العاقلات ملع أهلم العاملات التجاريلة ملع 

اللركاء، وسلوف يشلارك باملعلرض أفضلل 

 Zenith  :عاماتله التجاريلة ، وبعلض منهلا

و    Luis Erard و   Breitling و    BOVET و  

و   Maurice Lacroix و   Korlofe و   MB&F

Louis Erard و Ouzounia، ملن بلن الكثلر 

ملن العاملات التجارية املشلهورة من جميع 

العالم. أنحلاء 

والسلاعات  للمجوهلرات  الدوحلة  معلرض 

العارضلن  بلن  املتزايلد  االهتملام  يعكلس 

الدوليلن تجلاه الحلدث، واللذي علزز بالفعل 

سلمعته كواحد ملن أهم معلارض املجوهرات 

والسلاعات الفاخرة يف الرق األوسلط، حيث 

تعلرض العاملات التجارية العاملية املشلاركة 

أعمالهلا  أرقلى  األزرق،  الصاللون  جنلاح  يف 

الفريلدة،  وقطعهلا  الخاصلة  وإصداراتهلا 

جنًبلا إىل جنب ملع أكثر مصمملي املجوهرات 

املحليلن املوهوبلن. يسلعدنا أن نكلون جزءا 

من النسلخة التاسلعة عرة ملعلرض الدوحة 

 25 حتلى   20 ملن  والسلاعات  للمجوهلرات 

فرايلر، كونلوا علىل املوعد.
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