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شراكة قطرية ـــ بريطانية
إطالق الحوار االستراتيجي األول

لندن- قنا- انطلقت في العاصمة البريطانية 

لندن الجلسة االفتتاحية للحوار االستراتيجي 

األول بين دولة قطر والمملكة المتحدة، برئاسة 

سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

وزير  كليفرلي  جيمس  السيد  وسعادة 

خارجية المملكة المتحدة.

وأكد الوزيران على الشراكة العميقة والوثيقة 

والتي  المتحدة،  والمملكة  قطر  دولة  بين 

اإلقليمية  التحديات  مواجهة  من  تمكنهما 

والعالمية بشكل مشترك.

في  التعاون  وتيرة  بزيادة  الوزيران،  والتزم 

من  بدءا  المشتركة  األولويات  من  مجموعة 

زيادة الدعم، من أجل خفض التصعيد والعمل 

على تعزيز السالم في الشرق األوسط، وتوجيه 

اإلغاثة بعد الزالزل إلى كل من تركيا وسوريا، 

باإلضافة إلى أوكرانيا والقرن اإلفريقي.

البلدان - بوصفهما اقتصادين رائدين-  واتفق 

الثابت  الدعم  على  أوثق  بشكل  العمل  على 

وكذلك  السالم،  وتحقيق  التصعيد،  لخفض 

التعاون في مواجهة التحديات العالمية.

الراسخ  دعمهما  عن  الخارجية  وزيرا  وأعرب 

لعملية السالم في الشرق األوسط على أساس 

وأكدا   ،1967 عام  حدود  ووفق  الدولتين  حل 

القائم  التاريخي  للوضع  القوي  دعمهما  مجددا 

القدس  في  المقدسة  األماكن  يحكم  الذي 

وحمايتها.

مواجهة التحديات اإلقليمية 
والعالمية بشكل مشترك

زيادة وتيرة التعاون 
في مجموعة من األولويات

العمل على تعزيز السالم 
في الشرق األوسط

تبادل المعرفة والخبرات 

انطالق مؤتمر التغيرات 
المناخية وحقوق اإلنسان

معالي  رعاية  تحت  قنا-  الدوحة- 

عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل 

أمس  بالدوحة  انطلقت  الداخلية، 

»التغيرات  حول  الدولي  المؤتمر  أعمال 

المناخية وحقوق اإلنسان«.

بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة  وأكد 

وزير  ثاني  آل  علي  بن  أحمد  بن  ناصر 

قضية  أن  المناخي  والتغير  البيئة 

لدولة  أولوية  تشكل  المناخي  التغير 

قطر على الصعيدين المحلي والعالمي، 

التي  والمبادرات  الخطوات  إلى  الفتا 

اتخذتها الدولة في هذا الميدان.

وقال سعادته خالل الجلسة االفتتاحية 

تشكل  المناخ  تغير  قضية  إن  للمؤتمر 

أولوية لدى دولة قطر، »حيث قامت خالل 

طموحة  بإجراءات  الماضية  األعوام 

في   2030 الوطنية  قطر  لرؤية  تحقيقا 

التغير  آثار  من  والحد  البيئة  حماية 

المناخي«.

تغير المناخ أولوية لدولة قطر

الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر: 

إدراجات جديدة
.. قريبا

شركة ميزة وشركة ناشئة 
لخدمات النفط والغاز

إدراج بنك  دخان سيقدم 
قيمة مضافة لعمق السوق

وزير األوقاف يجتمع بأصحاب الحمالت

أرقى الخدمات للحجاج
شاهين  بن  غانم  السيد  سعادة  اجتمع 

اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزير  الغانم 

أصحاب  من  عدد  مع  أمس،  بمكتبه 

المرخصة  القطرية  الحج  حمالت 

الحالي،  للموسم  للحج  رحالت  لتسيير 

على  الوزارة  حرص  إطار  في  وذلك 

تنسيق الجهود مع مقاولي الحج وتوفير 

ليكون  التسهيالت؛  وكامل  الدعم  جل 

موسم الحج لهذا العام آمنًا واستثنائيًا، 

لحجاج  الخدمات  أرقى  تقديم  خالل  من 

الدولة، وتهيئة كافة السبل ألداء فريضة 

الوجه  وعلى  بيسر  الخامس  الركن 

الصحيح األكمل.

الهيئة العامة للطيران المدني: 

زلزال إيران لم يؤثر على قطر
العامة  الهيئة  أكدت  قنا-  الدوحة- 

ضرب  الذي  الزلزال  أن  المدني  للطيران 

أي  يمثل  ال  أمس،  إيران  غرب  جنوب 

خطورة على دولة قطر.

اليوسف  خليل  إبراهيم  السيد  وأوضح 

القطرية  الشبكة  مسؤولي  أحد 

للهيئة  التابعة  الزلزالية  للمعلومات 

تصريح  في  المدني  للطيران  العامة 

القــطـــريــة  األنـبـــاء  لوكــالــــة  خــاص 

المنطقة  هذه  في  تحدث  الزالزل  أن 

نتيجة  زاجروس  جبال  امتداد  وعلى 

الصفيحة  بين  التكتونية  للحركات 

اإليرانية. والصفيحة  العربية 

المواطنين  مجددا  اليوسف  وطمأن 

هذه  مثل  أن  قطر  دولة  في  والمقيمين 

دولة  على  خطورة  أي  تمثل  ال  الزالزل 

ال  درجة   »5.3« بقوة  زلزاال  وأن  قطر، 

داخل  محسوسة  ارتدادية  هزات  يتبعه 

القطرية  الشبكة  وكانت  قطر.  دولة 

أمس،  سجلت  قد  الزلزالية  للمعلومات 

صباحا   »09:05:35« الساعة  تمام  في 

قوته  بلغت  زلزاال  الدوحة،  بتوقيت 

جنوب  ريختر  مقياس  على  درجة   »5.3«

غرب إيران.

»االتصاالت« و»مايكروسوفت« 

دعم االبتكار الحكومي

»العمل« تستعرض مزايا وظائف القطاع الخاص

معرض الدوحة للمجوهرات

دور حيوي للجمارك
وزارة الثقافة 

ورشة لـ »الهوية الوطنية«  

فريق  »عمل  ورشة  أمس،  انطلقت،  قنا-  الدوحة- 

واإلثراء  الوطنية  الهوية  قطاع  استراتيجية  إعداد 

وزارة  تنظمها  التي  الرياضي«،  والتميز  الثقافي 

الوطنية  التنمية  استراتيجية  ضمن  الثقافة، 

»32« شريكا  الفريق  20230(. ويضم   -  2023( الثالثة 

الثقافية،  المجاالت  في  الفاعلين  الشركاء  من 

والرياضية، والتعليمية، لمناقشة أربعة محاور هي: 

اإلعالم،  محور  الثقافة،  محور  الوطنية،  الهوية  محور 

باإلضافة إلى محور الرياضة والشباب.

قامت الهيئة العامة 

للجمارك بدور حيوي وهام 

وذلك بمعرض الدوحة 

التاسع عشر للمجوهرات 

والساعات، حيث قدمت 

كافة التسهيالت الجمركية 

للتجار والعارضين لضمان 

سرعة دخول البضائع إلى 

المعرض وفق اإلجراءات 

المعتمدة.  الجمركية 

وأكد السيد أحمد يوسف 

الخنجي مدير إدارة جمارك 

الشحن الجوي والمطارات 

الخاصة ورئيس فريق 

عمل المعرض أن الجمارك 

قامت بتشكيل فريق عمل 

متخصص من أجل تسهيل 

إجراءات إدخال المعروضات، 

وذلك منذ بداية وصولها 

إلى المنافذ الجمركية 

بنظام »اإلدخال المؤقت« 

والتي تكون معلقة الرسوم 

الجمركية إلى وقت خروجها 

مرة أخرى إلعادة تصديرها.

مـع الـعـدد
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بالدوحة مارس المقبل بشأن البلدان األقل نموا

بالتعاون مع فرع الثقافة والفنون برابطة الخريجين 

المريخي يتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد سفيري سلوفاكيا ومنغوليا

مشاركة عالية المستوى 
في مؤتمر األمم الخامس

»اآلداب والعلوم« تنظم 
مسابقة اإللقاء المؤثر

السيد  سعادة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

وزير  المريخي  سعد  بن  سلطان 

أمس،  الخارجية،  للشؤون  الدولة 

سعادة  اعتماد  أوراق  من  نسخة 

سفير  ميشالكا  رودلف  السيد 

مقيم(،  )غير  سلوفاكيا  جمهورية 

بوريف  سيرجيلين  السيد  وسعادة 

لدى  مقيم(  )غير  منغوليا  سفير 

الدولة. 

للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وتمنى 

التوفـيــق  للســفــيـرين  الخــارجـية، 

مؤكدا  مهــامهـمـا،  أداء  في  والنجــاح 

لالرتقاء  الدعم  كل  تقديم  لهما 

قطر  دولة  بين  الثنائية  بالعالقات 

وبلديهما إلى تعاون أوثق في مختلف 

المجاالت.

نيويورك- قنا- أكدت سعادة السيدة 

لألمم  السامية  الممثلة  فاطمة،  رباب 

والبلدان  نموًا  األقل  للبلدان  المتحدة 

مؤتمر  أن  الساحلية،  غير  النامية 

بشأن  الخامس  المتحدة  األمم 

البلدان األقل نموا، والذي تستضيفه 

سيشهد  المقبل،  مارس  في  الدوحة 

ممثلة  المستوى،  عالية  مشاركة 

وبرلمانات،  وحكومات  دول  رؤساء  في 

المجتمع  عن  ممثلين  إلى  باإلضافة 

وممثلي  الخاص  والقطاع  المدني 

وسائل اإلعالم.

خالل  السامية  الممثلة  وأضافت   

الماضية  الليلة  عقد  صحفي  إيجاز 

نيويورك،  في  المتحدة  األمم  مقر  في 

التي  النقاط  سيبحث  المؤتمر  أن 

الماضية  الفترة  خالل  إعدادها  تم 

واألطراف  المتحدة  األمم  قبل  من 

على  الدول  هذه  لمساعدة  المعنية، 

وإدماج  المستدامة  التنمية  تحقيق 

من  الشباب،  فئة  خاصة  السكان، 

التكنولوجيات  استعمال  خالل 

في  البحث  إلى  باإلضافة  الحديثة، 

الخاص  القطاع  ودور  التمويل  آليات 

في دفع التنمية.

أن  األممية  الممثلة  بينت  كما   

قصص  عرض  سيشهد  المؤتمر 

مختلف  في  نقاشية  وحلقات  نجاح، 

بواقع  تتعلق  التي  المجاالت 

ظل  في  خاصة  الدول،  هذه  وآفاق 

العالم  يشهدها  التي  المتغيرات 

األزمات  على  الضوء  وتسليط  اليوم، 

الدول  تواجهها  التي  والتحديات 

كوفيد  جائحة  عقب  نموا،  األقل 

والتضخم،  األسعار  وارتفاع   ،19  -

وكيفية تسريع النمو، باإلضافة إلى 

المناخية. التغيرات 

السيدة  سعادة  شددت  جانبها  من   

موالندي،  شيمبيري  أغنيسماري 

مالوي  لجمهورية  الدائمة  الممثلة 

هذه  أن  على  المتحدة،  األمم  لدى 

من  الجهود  تكاتف  تقتضي  األزمات 

هذه  لمساعدة  الدولي  المجتمع  قبل 

الذي  المؤتمر،  أن  وأكدت  الدول، 

المقبل،  الشهر  الدوحة  ستحتضنه 

الشراكات  لبحث  فرصة  سيكون 

هذه  تمكن  طريق  خريطة  ووضع 

الدول من تجاوز هذه التحديات.

كلية  في  العربية  اللغة  قسم  أطلق 

اآلداب والعلوم بجامعة قطر بالتعاون 

برابطة  والفنون  الثقافة  فرع  مع 

مسابقة  قطر  جامعة  خريجي 

قطر؛  جامعة  لطالب  المؤثر«،  »اإللقاء 

المواهب  اكتشاف  في  رغبة  وذلك 

وتنميتها  والثقافية  واألدبية  اللغوية 

قطر،  جامعة  في  أمامها  اآلفاق  وفتح 

قسم  ضمن استراتيجية  ذلك  ويأتي 

العربية  اللغة  لتعزيز  العربية  اللغة 

داخل  نطاق  أوسع  على  واستعمالها 

الجامعة وخارجها.

في  العربية  اللغة  قسم  ويسعى 

جامعة قطر من خالل هذه المسابقات 

التي  واللغوية  األدبية  والفعاليات 

لنشر  متكاملة؛  سلسلة  في  تنتظم 

كافة  في  ودعمها  العربية  اللغة 

بها،  تقوم  التي  والفعاليات  األنشطة 

إلى  لتعود  العربية  باللغة  والنهوض 

عالمية  كلغة  بها  تليق  التي  مكانتها 

العالم  بها  يفخر  حضارة  احتضنت 

يومنا  إلى  اإلسالم  فجر  منذ  أجمع 

فيه  أخذت  وقت  في  ذلك  يأتي  هذا، 

التمّيز  سّلم  ترتقي  عربية  جامعات 

والتقدم في قائمة الجامعات العالمية 

الرائدة التي منها جامعة قطر.

الدكتورة  قالت  لها،  تصريح  وفي 

قسم  رئيسة  العذبة،  صيتة 

لدور  »استمراًرا  العربية:  اللغة 

اكتشاف  في  العربية  اللغة  قسم 

النجاح  وبعد  المؤثرة،  المواهب 

الجامعة  فصيح  لمسابقتي  الكبير 

القصيرة،  والقصة  الشعرية، 

الشعري  لإلبداع  واكتشافهما 

وطالباتنا  طالبنا  عند  والقصصي 

وجعلتنا  صدرونا  أثلجت  بصورة 

وبناتنا؛  بأبنائنا  فخر  أيما  نفخر 

شكال  لتكتشف  المسابقة  هذه  تأتي 

ثالثا من الموهبة، وهي موهبة اإللقاء 

بكل صورها، شعرا ونثرا وإذاعة«. 

هذه  »وتستمر  صيتة:  د.  وأضافت 

أسابيع،  ثالثة  لمدة  المسابقة 

المتعة  مع  موعد  على  فيها  سنكون 

الشريفة  والمنافسة  والفائدة 

الموهوبين  أبنائنا  بين  والحماسية 

ندعو  أن  ويسرنا  المتميزات،  وبناتنا 

وطالب  أساتذة  الجامعة،  مجتمع 

العلنية  التصفيات  إلى  وطالبات، 

بين  تماما  منفصلة  ستكون  التي 

منافسات للبنين وأخرى للبنات«. 

من جانبه، قال الدكتور فالح إبراهيم 

الفهداوي، أستاذ مساعد بقسم اللغة 

المسابقة  هذه  »تشكل  العربية: 

النشاطات  من  سلسلة  ضمن  حلقة 

قسم  ُيقيمها  التي  والثقافية  األدبية 

هذه  سبقت  إذ  فصل  كل  في  اللغة 

المسابقة مسابقة )القصة القصيرة( 

وستتبعها  العالم  بكأس  الخاصة 

مسابقات وفعاليات أخرى.

الدوحة          $

للجنة النقل الداخلي التابعة للمنظمة

وزير المواصالت يشارك في اجتماع أممي

السيد  سعادة  شارك  قنا-  جنيف- 

وزير  السليطي  سيف  بن  جاسم 

رفيع  االجتماع  في  المواصالت، 

الداخلي  النقل  للجنة  المستوى 

التابعة لمنظمة األمم المتحدة الذي 

الدورة  أعمال  خالل  جنيف  في  عقد 

الخامسة والثمانين للجنة.

تحت  عقد  الذي  االجتماع  وشهد 

عنوان »إجراءات قطاع النقل الداخلي 

العالمي  الكفاح  إلى  لالنضمام 

النقل  لوزراء  تجمعا  المناخ«،  لتغير 

الشخصيات  وكبار  والمسؤولين 

القضايا  خالله  ناقشوا  العالم،  حول 

غازات  انبعاثات  من  بالحد  الخاصة 

عن  الناجمة  الحراري  االحتباس 

سعادة  واجتمع  الداخلي..  النقل 

السيدة  سعادة  مع  المواصالت،  وزير 

التنفيذي  األمين  ألجايروفا  أولغا 

لمفوضية األمم المتحدة االقتصادية 

ألوروبا.

الدورة  أعمال  هامش  على  ذلك  جاء 

النقل  للجنة  والثمانين  الخامسة 

األمم  لمنظمة  التابعة  الداخلي 

المتحدة المنعقدة في جنيف.

استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

الثنائي  التعاون  سبل تعزيز عالقات 

في  المتحدة  واألمم  قطر  دولة  بين 

مجاالت النقل، باإلضافة إلى مناقشة 

الداخلي،  بالنقل  الخاصة  الحلول 

بتسخير  المرتبطة  تلك  سيما  ال 

في  النقل  لحلول  الكاملة  اإلمكانات 

الكفاح العالمي ضد تغير المناخ.

الشاملة  الخطة  االجتماع  تناول  كما 

دولة  في  للبيئة  الصديقة  للنقل 

حجر  االستدامة  تمثل  والتي  قطر، 

قطر  دولة  تعد  حيث  لها،  األساس 

من الدول المتقدمة عالميا في مجال 

النقل النظيف من خالل توفير نظام 

يقدم  الوسائط  متعدد  متكامل  نقل 

كالمترو  للبيئة  صديقة  خدمات 

فضال  الكهربائية،  والحافالت  والترام 

محركات  مواصفات  ترقية  عن 

الشاحنات والمعدات إلى وقود الديزل 

األوروبي  للتصنيف  المكافئ  النقي 

)EURO-5(، بما يضمن تحقيق رؤية 

قطر الوطنية 2030.

الدكتورة  سعادة  االجتماع  حضر 

المفتاح  عبدالرحمن  بنت  هند 

المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب 

األمم المتحدة في جنيف.

قطر 
ومفوضية 

األمم 
المتحدة 

االقتصادية 
ألوروبا 

تستعرضان 
التعاون

أكد عليها البيان المشترك للحوار االستراتيجي األول بين البلدين

تعزيز التعاون بين قطر والمملكة المتحدة
والمملكة  قطر  دولة  اتفقت  قنا-  لندن- 

التعاون  تعزيز  مواصلة  على  المتحدة 

العديد  في  ومنتظم  مستمر  بشكل 

التقدم  واستعراض  المجاالت،  من 

االستراتيجي  الحوار  خالل  من  المحرز 

في  األقل  على  واحدة  مرة  البلدين  بين 

السنة، متطلعتين إلى اختتام جلسات 

واستعراض  األول  االستراتيجي  الحوار 

الحوار  في  إحرازه  تم  الذي  التقدم 

انعقاده  المقرر  القادم  االستراتيجي 

بالدوحة العام المقبل.

للحوار  المشترك  البيان  وأوضح 

البلدين،  بين  األول  االستراتيجي 

البريطانية  العاصمة  في  انطلق  والذي 

مواصلة  على  اتفقا  البلدين  أن  لندن، 

خالل  من  والمنتظم  المستمر  التعاون 

الرسمي،  المستوى  على  المشاركة 

والطاقة  واألمن  الدفاع  مجاالت  في 

واالستثمار  والتجارة  اإلقليمي  واألمن 

واإلنمائية  اإلنسانية  والمساعدات 

واالبتكار  والعلم  اإلنسان  حقوق  وأجندة 

والتعليم. والصحة 

الشيخ  سعادة  من  كل  أطلق  فقد 

نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

وزير  كليفرلي  جيمس  السيد  وسعادة 

الحوار  المتحدة،  بالمملكة  الخارجية 

البريطاني  القطري  االستراتيجي 

السنوي األول في لندن، احتفاء بالعالقة 

والمتنامية. القوية  الثنائية 

التعاون  مجاالت  الوزيران  استعرض 

بين  العالقة  أن  وأكدا  البلدين،  بين 

حافظت  قد  المتحدة  والمملكة  قطر 

بزيادة  والتزمت  إيجابي  مسار  على 

البريطانية.  القطرية  الشراكة  تعزيز 

في  المحرز  التقدم  مواصلة  على  واتفقا 

والمنتظم  المستمر  التعاون  مجاالت 

المستوى  على  المشاركة  خالل  من 

مجاالت  في  ذلك  في  بما  الرسمي، 

اإلقليمي،  الدفاع واألمن، والطاقة، واألمن 

والمساعدات  واالستثمار،  والتجارة 

حقوق  وأجندة  واإلنمائية،  اإلنسانية 

والصحة  واالبتكار،  والعلم  اإلنسان، 

وقعت  ذلك،  على  وللتأكيد  والتعليم. 

تفاهم  مذكرة  المتحدة  والمملكة  قطر 

كمنبر  االستراتيجي،  الحوار  إلطالق 

جديد لتعميق التعاون.

التقدم  الوزيران على استعراض  واتفق   

االستراتيجي  الحوار  خالل  من  المحرز 

كما  السنة.  في  األقل  على  واحدة  مرة 

قطر  دولة  استضافة  الوزيران  ناقش 

الناجحة مؤخرا لفعاليات بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة في 

العالم العربي.

بن  محمد  الشيخ  سعادة  وتوجه 

رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن 

للمملكة  بالشكر  الخارجية  وزير  الوزراء 

عند  األمنية  شراكتها  على  المتحدة 

والمملكة  وخاللها.  للبطولة  التحضير 

هذا  على  بالبناء  ملتزمة  المتحدة 

سعيها  في  قطر  دولة  ودعم  التعاون 

يشمل  للبطولة  إيجابي  إرث  الستدامة 

والسياحة  الرياضي  االقتصاد  مجاالت 

وإصالحات العمالة.

شراكة تجارية
والمملكة  قطر  دولة  من  كل  وتتبادل 

واستثمارية  تجارية  شراكة  المتحدة 

تجاري  إجمالي  مع  ومزدهرة،  حيوية 

جنيه  مليار   12,1 من  ألكثر  وصل 

إسترليني في العام الماضي، مما ساهم 

والتنمية  واالبتكار  الوظائف  دعم  في 

االقتصادية في كال البلدين. وتم تعزيز 

االستثمار القطري في المملكة المتحدة 

االستثمار  شراكة  توقيع  خالل  من 

البريطاني   - القطري  االستراتيجي 

السمو  صاحب  حضرة  زيارة  خالل 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

البالد المفدى إلى لندن في مايو 2022.

في  المحرز  بالتقدم  الجانبان  ورحب   

والتجارية  االقتصادية  اللجنة  إطار 

شراكة  خلق  إلى  أدى  مما  المشتركة، 

والتجارة  األعمال  وزارة  بين  أوثق 

ترويج  ووكالة  المتحدة  المملكة  في 

القطرية.  االستثمار 

الحوار  باستمرار  الوزيران  رحب  كما 

رويس  رولز  شركة  بين  اإليجابي 

شراكتهما  بشأن  قطر  ومؤسسة 

مجال  في  المقترحة  االستراتيجية 

دعم  إلى  وأشارا  التكنولوجيا. 

المناخ  تكنولوجيا  لمشروع  حكومتيهما 

أن  يمكن  الذي  المحتمل  والتأثير  هذا، 

البلدين،  كال  في  الشراكة  هذه  تحدثه 

جميع  في  كذلك  أوسع  نطاق  وعلى 

أنحاء العالم.

االزدهار  فرص  الوزيران  وناقش   

في  االستثمار  خالل  من  المشترك 

قطاعات تتفق واألولويات المتبادلة، بما 

في ذلك التقنيات النظيفة وعلوم الحياة 

والتكنولوجيا  الحيوية  والتكنولوجيا 

السيارات  وتكنولوجيا  الزراعية 

البطاريات،  تكنولوجيا    / الكهربائية 

شراكة  إطار  في  تطويرها  سيتم  والتي 

 - القطري  االستراتيجي  االستثمار 

القائمة. البريطاني 

التعاون  كذلك  الجانبان  وبحث 

حيث  اإلبداعي،  االقتصاد  مجال  في 

في  تفاهم  مذكرة  توقيع  إلى  يتطلعان 

المستقبل القريب. كما رحبا بالتعاون 

والطاقة  الطاقة  أمن  حول  المستمر 

المتجددة في إطار حوار الطاقة القطري 

مايو  في  عقد  الذي  األول  البريطاني   -

.2022

 شراكة أمنية ودفاعية 
الشراكة  أهمية  مجددا  الجانبان  وأكد 

األمنية والدفاعية، كما ناقشا األنشطة 

للتصدي  الحيوية  األهمية  ذات  الجارية 

حد  على  والعالمية  اإلقليمية  للمهددات 

سواء.

باالحتماالت  كذلك  الوزيران  وأقر 

اإليجابية إلجراء المزيد من المناقشات 

مع  المستقبلية  الشراكة  بشأن 

مجال  في  والتعاون  تايفون،  شركة 

الجانبان  أكد  كما  اإلرهاب.  مكافحة 

في مباحثاتهما التزام كل من دولة قطر 

التعاون  بمواصلة  المتحدة  والمملكة 

العالمية  للتحديات  معا  التصدي  في 

المشتركة.

احترام  على  التأكيد  الوزيران  وأعاد   

عند  وشددا  أوكرانيا.  سيادة 

الحوار  على  إيران  لموضوع  تناولهما 

السبيل  باعتبارهما  والدبلوماسية 

الوحيد لألمن واالستقرار اإلقليميين.

باألزمات  يتعلق  فيما   - الجانبان  وأكد   

السياسي،  واالنتقال  اإلنسانية، 

الطبيعية  للكوارث  واالستجابات 

وتركيا  أفغانستان  من  كل  في 

والقرن  وليبيا  واليمن  والعراق  وسوريا 

تجاه  المستمرة  التزاماتهما   - اإلفريقي 

بمن  والضعفاء،  المنكوبين  السكان 

والنساء  والنازحون  الالجئون  فيهم 

مجددا،  الوزيران  أكد  كما  والفتيات. 

في معرض تقييم التطورات في الصراع 

لحل  دعمهما  اإلسرائيلي،  الفلسطيني 

 1967 عام  حدود  أساس  على  الدولتين، 

باعتبار  مشتركة،  عاصمة  والقدس 

لضمان  الوحيد  السبيل  هو  ذلك 

دولة  من  كل  وتدعم  ودائم.  عادل  سالم 

الوضع  بقوة  المتحدة  والمملكة  قطر 

األماكن  يحكم  الذي  القائم  التاريخي 

الفلسطينية  األراضي  في  المقدسة 

المحتلة، بما في ذلك القدس.

المتحدة  والمملكة  قطر  ستواصل   

حل  جهود  تعزيز  في  شراكتهما 

المملكة  ورحبت  العالمية.  النزاعات 

المتحدة بوساطة قطر الجديرة بالثناء 

وجمهورية  ورواندا  تشاد  من  كل  في 

وأفغانستان،  الديمقراطية  الكونغو 

وكذلك في إيران ومع الصراع اإلسرائيلي 

الفلسطيني.

 وأقرت دولة قطر بدور المملكة المتحدة، 

وبناء  النزاعات  نشوب  منع  في  سيما  ال 

ودعم  وليبيا،  اإلفريقي  القرن  في  السالم 

حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.

ملتزمة  تزال  ال  المتحدة  المملكة  إن   

السفر  تأشيرة  منح  نظام  بإدخال 

عام  من  اعتبارا  الجديد  اإللكتروني 

جزءا  قطر  دولة  ستكون  والذي   ،2023
السفر  يسهل  مما  مبكر،  وقت  في  منه 

للزوار  والسياحة  التجارة  ألغراض 

القطريين إلى المملكة المتحدة.

والمملكة  قطر  دولة  من  كل  وتتطلع   

الحوار  جلسات  اختتام  إلى  المتحدة 

الذي  التقدم  واستعراض  االستراتيجي 

االستراتيجي  الحوار  في  إحرازه  تم 

في  بالدوحة  انعقاده  والمقرر  القادم، 

العام 2024.

شراكة تجارية واستثمارية تصل ألكثر من »12,1« مليار جنيه إسترليني

بحث التعاون في مجال 
االقتصاد اإلبداعي وأمن الطاقة 

الجانبان يرحبان بالتقدم المحرز في إطار 
اللجنة االقتصادية والتجارية المشتركة

التزام البلدين تجاه السكان المنكوبين 
والضعفاء بمن فيهم الالجئون والنازحون
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»العمل« تشارك في اجتماع خليجي

العمل في  وزارة  مسقط- قنا- شاركت 

األعمال  تطوير  لفريق  األول  االجتماع 

العمل  وزراء  لجنة  في  واالستراتيجيات 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول 

العاصمة  في  عقد  والذي  العربية، 

العمانية مسقط على مدى يومين.

االجتماع  في  العمل  وزارة  وفد  وترأس 

السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل 

المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل.

المتصلة  الموضوعات  وناقش االجتماع 

مجلس  دول  في  العمل  بمجاالت 

التعاون  أوجه  واستعرض  التعاون، 

بدعمها  الكفيلة  والسبل  المشترك، 

المقبلة،  الفترة  خالل  وتطويرها 

وأولويات العمل الخليجي المشترك في 

مجال العمل والقوى العاملة.

ملك ماليزيا يتسلم 
أوراق اعتماد سفيرنا

كوااللمبور- قنا- تسلم جاللة السلطان 

بالله  المصطفى  الدين  رعاية  عبدالله 

اعتماد  أوراق  أمس،  ماليزيا،  ملك  شاه، 

سعادة السيد صالح بن محمد آل سرور 

قطر  لدولة  مفوضا  العادة  فوق  سفيرا 

لدى ماليزيا.

حضرة  تحيات  السفير  سعادة  ونقل 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى، إلى جاللة ملك 

ماليزيا، وتمنيات سموه لجاللته بموفور 

وشعب  ولحكومة  والسعادة،  الصحة 

ماليزيا بدوام التقدم واالزدهار.

ماليزيا،،  ملك  جاللة  حمل  جانبه،  من 

حضرة  إلى  تحياته  السفير،  سعادة 

المفدى،  البالد  أمير  السمو  صاحب 

الصحة  موفور  لسموه  متمنيا 

التقدم  استمرار  قطر  ولدولة  والسعادة، 

والنماء.

لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا..د. األنصاري:

استمرار جهود اإلغاثة القطرية
الدوحة -قنا- أكد الدكتور 
ماجد بن محمد األنصاري 

مستشار نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير 

الخارجية، المتحدث 
الرسمي لوزارة الخارجية، 
استمرار عمليات اإلغاثة 

القطرية عبر المساعدات 
المختلفة لضحايا الزلزال 
في تركيا وشمال سوريا، 

مشيرا إلى أن عدد رحالت 
الجسر الجوي إلى تركيا بلغ 

40 رحلة حتى اآلن، بواقع 

رحلتين يوميا.

اإلحاطة  جلسة  في  وأشار 

التي  األسبوعية،  اإلعالمية 

نظمتها وزارة الخارجية في مقرها 

وحدة   1260 شحن  إلى  أمس، 

المناطق  إلى  اآلن  حتى  سكنية 

العمل  أن  مضيفا  المتضررة، 

 4845 ونقل  تحميل  على  جار 

الجاري  األسبوع  خالل  وحدة 

 10 إجمالي  من  وذلك  والمقبل، 

خصصته  متنقل  منزل  آالف 

كارثة  من  للمتضررين  قطر  دولة 

المدينة  تقديم  إلى  الفتا  الزلزال، 

أسباير  وحديقة  التعليمية 

50 وحدة من الحمامات  ألكثر من 

للمتضررين. المتنقلة 

مساهمة  إلى  األنصاري  ونوه 

القطرية  المسلحة  القوات 

من  عاجلة  مساعدات  نقل  في 

طائرات  عبر  وألمانيا  األردن 

للقوات  التابعة  الجوي  النقل 

إلى  القطرية  األميرية  الجوية 

استمرار  إلى  إضافة  تركيا، 

إلى  للتنمية  قطر  صندوق  دعم 

السوري  المدني  الدفاع  عمليات 

إنقاذ  أجل  من  البيضاء«،  »الخوذ 

وإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا، 

واإلنقاذ،  البحث  فرق  ومساعدة 

نقل  اآلن  يجري  أنه  إلى  مشيرا 

الخيم  من  وحدات  سبع  عدد 

إلى  مستلزماتها  كافة  مع  الكبيرة 

المتضررين، مبينا أن هذه الخيم 

إيواء  مراكز  استخدامها  سيتم 

عدد  ألكبر  ومستشفيات  كبيرة 

ممكن من المتضررين.

لفت  ذاته،  السياق  وفي 

إمدادات  تواصل  إلى  األنصاري 

القطرية  الخيرية  الجمعيات 

الداخل  إلى  مساعدات  بتقديم 

عدد  زاد  حيث  وتركيا،  السوري 

عن  سوريا  في  المستفيدين 

تركيا  وفي  شخص،   1,300,000
مؤكدا  شخص،   350,000 عن 

لمساعدة  الجهود  استمرار 

المناطق  في  الزلزال  ضحايا 

المنكوبة.

كشف  آخر،  صعيد  وعلى 

مجلس  رئيس  نائب  مستشار 

المتحدث  الخارجية،  الوزراء وزير 

الخارجية،  لوزارة  الرسمي 

جلسات  أولى  انطالق  عن 

قطر  بين  االستراتيجي  الحوار 

المتحدة  المملكة  في  وبريطانيا، 

الشراكة  وتعميق  توثيق  بهدف 

عقد  إلى  مشيرا  البلدين،  بين 

الشيخ  سعادة  بين  مثمر  لقاء 

ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

السيد  وسعادة  الخارجية،  وزير 

جيمس كليفرلي وزير الخارجية 

على  التوقيع  فيه  تم  البريطاني، 

الحوار  إقامة  بشأن  تفاهم  مذكرة 

البلدين،  بين  االستراتيجي 

االستراتيجية  الحوارات  أن  مبينا 

مع  التنسيق  أشكال  أعلى  هي 

لقطر  االستراتيجيين  الشركاء 

في الخارج.

بين  المشاورات  تناول  إلى  وأشار 

الدولتين مختلف المجاالت، ليس 

وإنما  السياسية  الجوانب  فقط 

واالستثمارية  التجارية  الجوانب 

قضايا  مناقشة  خالل  من  األمنية، 

وغيرها،  اإلرهاب  ومكافحة  الدفاع 

المناخ  تغير  قضايا  إلى  باإلضافة 

المجاالت  ومختلف  والطاقة، 

والتعليمية،  والتنموية  الثقافية 

التي ترسم شكل العالقة بين قطر 

والمملكة المتحدة.

الخارجية  وزيري  أن  وأوضح 

الحوار  جلسة  هامش  وعلى 

عقدا  البلدين  بين  االستراتيجي 

لقضايا  فيه  تطرقا  اجتماعا، 

إلى  إضافة  المختلفة،  الشراكة 

الشرق  في  السالم  عملية  أهمية 

بعد  اإلغاثة  وأعمال  األوسط، 

المدمر في كل من تركيا  الزلزال 

تطورات  إلى  باإلضافة  وسوريا، 

األوضاع في القرن اإلفريقي.

االستراتيجي  الحوار  أن  وأوضح 

سنويا  سيعقد  البلدين  بين 

جوانبها  وتعزيز  العالقة  لتنظيم 

قطر  أن  على  مؤكدا  المختلفة، 

هذه  تكون  ألن  دائما  تسعى 

فرصة  االستراتيجية  الحوارات 

للتعاون وبناء الشراكات الفاعلة.

كشف  آخر،  صعيد  وعلى 

مرتقبة  زيارة  عن  األنصاري 

عبد  بن  محمد  الدكتور  لسعادة 

العزيز بن صالح الخليفي مساعد 

اإلقليمية  للشؤون  الخارجية  وزير 

اجتماع  لحضور  واشنطن  إلى 

إلى  الفتا  الليبي،  بالشأن  معني 

كبيرا  اهتماما  تولي  قطر  دولة  أن 

جدا بشأن األشقاء في دولة ليبيا، 

يؤكد  االجتماع  هذا  حضور  وأن 

قطر،  لدولة  الليبي  الملف  أهمية 

من  بعدد  سعادته  سيلتقي  كما 

الخارجية  وزارة  في  المسؤولين 

األميركية خالل زيارته.

من  األساسي  الهدف  أن  وأضاف 

المواقف  تنسيق  هو  الزيارة 

توافق  إلى  الوصول  إمكانية  حول 

دعم  مؤكدا  الليبية،  الحالة  في 

إلى  للوصول  القطري  الموقف 

السبيل  أنها  باعتبار  االنتخابات 

في  االستقرار  لتحقيق  الوحيد 

ليبيا.

قطر والمملكة المتحدة تعمقان 
الشراكة عبر الحوار االستراتيجي

»الخارجية الفلبينية« تتسلم 
نسخة من أوراق اعتماد سفيرنا

تسلم  قنا-  مانيال- 

السيد  سعادة 

نويل  فرانسيسكو 

مساعد  فيرنانديز 

وزير الشؤون الخارجية 

ورئيس مكتب المراسم 

في  الخارجية  بوزارة 

الفلبين،  جمهورية 

أمس، نسخة من أوراق 

السيد  سعادة  اعتماد 

الله  عبد  سعد  أحمد 

فوق  سفيرا  الحميدي 

لدولة  مفوضا  العادة 

جمهورية  لدى  قطر 

الفلبين. 

يقام في أبوظبي

وفد من ميليبول قطر يزور معرض »ايدكس«

زار وفد من لجنة ميليبول قطر في وزارة الداخلية المعرض 

الفترة  خالل  حاليا  يقام  الذي  ايدكس،   - للدفاع  الدولي 

24 فبراير الجاري، في أبوظبي بدولة اإلمارات  إلى   20 من 

العربية المتحدة.

 وضم وفد لجنة ميليبول قطر، اللواء ناصر بن فهد آل ثاني 

عضو  المفتاح  خليفة  عبدالله  والعميد  اللجنة،  رئيس 

اللجنة، وتأتي الزيارة بعد النجاح الذي حققته النسخة 

يعد  الذي  قطر،  ميليبول  معرض  من  عشرة  الرابعة 

المعرض الدولي الوحيد في مجال األمن الداخلي والدفاع 

الزيارة،   وخالل  األوسط.  الشرق  مستوى  على  المدني 

العلمية  والمستجدات  االبتكارات  آخر  على  الوفد  اطلع 

والهندسية في أنظمة األمن ومعدات السالمة.

 وقال اللواء ناصر بن فهد آل ثاني، إنه بعد النجاح الكبير 

حرصت  قطر،  ميليبول  معرض  من  العام  هذا  لنسخة 

الحملة  متابعة  على   2023 ايدكس  معرض  في  اللجنة 

في   2024 قطر  ميليبول  لمعرض  العالمية  التسويقية 

نسخته الخامسة عشرة، والتي ستقام في مركز الدوحة 

للمعارض والمؤتمرات خالل الفترة من 29 وإلى 31 أكتوبر 

.2024

أبوظبي          $
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وأشار خالل تصريحات لـ»$« إلى الجهود 

األنشطة  ورقعة  رؤية  لتوسيع  المبذولة 

البرامج  والعمل على تطوير وتنويع  الطالبية 

الفرص  وتوفير  المقدمة  الطالبية  والخدمات 

االبداعية  والطاقات  المواهب  الكتشاف 

النمو  فرص  لتحقيق  السبل  وتسخير 

الشخصي والمهني. 

وتابع: جرى إنشاء عدد من األندية الجديدة 

التي تم تدشينها فعليا لتنضم إلى شقيقاتها 

من األندية والمنظمات، وعلى سبيل المثال، 

االميركي  النادي  الشباب،  المؤلفين  نادي 

نادي  قطر،  جامعة  مكتبة  مع  بالتعاون 

العربية  والرابطة  الالسلكية،  الطائرات 

إلى  الفتا  الطالبي،  الفرع   – السيبراني  لألمن 

ومنظمات  أندية  إنشاء  لطلبات  االستجابة 

الجامعي،  العام  هذا  خالل  جديدة  طالبية 

ومن المتوقع اعتماد العديد منها قريبا؛ لتكون 

ولتمنحهم  الجامعة  لطلبة  متميزة  إضافة 

الفرص الغنية بالتجارب الفريدة.

وأكد أن عدد األندية والمنظمات الطالبية في 

الجامعة تزيد عن 95 ناديا في جميع المجاالت 

وطموحهم  احتياجتهم  تلبى  التي  والهوايات 

وصقلها  مواهبهم  الكتشاف  فرصة  وهي 

غير  إمكانيات  طلبتنا  لدى  وقال:  وتنميتها.. 

الفنية  مواهبهم  ناحية  من  رائعة  صفية 

بشكل  اإلبداعية  الكتابة  وفي  والموسيقية 

وقد ثبتت مهارة طلبة جامعة قطر؛ من  عام، 

المسرح  في  جوائز  لعدة  تصدرهم  خالل 

والفنون  الثقافة  قسم  فإن  وعليه،  والشعر، 

جميع  تقوية  إلى  يسعى  اإلدارة  في  لدينا 

لتأهيلهم  وذلك  والمسرحية،  الفنية  المهارات 

المستوى  على  المسابقات  في  للمنافسة 

ان  مؤكدا  مستمر،  بشكل  والدولي  المحلي 

خالل  الجوائز  من  العديد  حصدوا  الطالب 

المسرحية  العروض  في  الماضية  السنوات 

والشعر بشقيه النبطي والفصيح.

مع  المستمر  التواصل  عن  المال  وتحدث 

قائال:  الطالبية  المواهب  لدعم  الثقافة  وزارة 

والفنون وهو على  بالثقافة  لدينا قسم يعني 

تواصل دائم مع وزارة الثقافة في عدة جوانب 

جلسات  انطلقت  حيث  األدبي،  الجانب  منها 

مقهى المؤلفين بالتعاون مع الملتقى القطري 

مستمرة،  زالت  وما   2021 عام  منذ  للمؤلفين 

والفكرة من وراء هذه الجلسات هي فتح فضاء 

الحوار والمناقشة حول المواضيع ذات الصلة 

خالل  من  وذلك  والمجتمع،  والهوية  بالثقافة 

في  والمعنين  الثقافية  النخب  استضافة 

الثقافي في الدولة، فوجود مثل هذه  المشهد 

الساحة  في  إثراء  يعد  الثقافية؛  الجلسات 

فإن  الشعري،  المجال  في  أما  الثقافية.. 

للشعر  قطر  مركز  مع  مستمرة  شراكتنا 

»ديوان العرب« من خالل إقامة مسابقة »شاعر 

جامعة  طلبة  فيها  تصدر  والتي  الجامعات« 

قطر المراكز األولى هذا العام، أما في المجال 

وتطوير  بناء  على  نعمل  فإننا  المسرحي 

التعاون  خالل  من  الجامعة،  طلبة  مهارات 

المستمر مع مركز شؤون المسرح، وذلك في 

واالداء  المسرحية  الكتابة  عمل  ورش  تقديم 

المسرحى، وصوال إلى االستعداد للمسابقات 

الجامعات من خالل  المسرحية عل مستوى 

تصدر  الذي  المسرحي  الجامعات  مهرجان 

العروض  أفضل  قطر  جامعة  فريق  فيها 

الثالثة السابقة.  المسرحية خالل السنوات 

أطلقنا  فقد  الموسيقي،  المجال  في  وأخيرا، 

»أوتار«  بعنوان  موسيقية  مسابقة  مرة  ألول 

فئة  من  والبيانو  العود  بعازفي  معنية  وهي 

الفنية  المواهب  الكتشاف  وذلك  الطالب؛ 

ودعم  الجامعة  طلبة  بين  والموسيقية 

ألهمية  التوعية  على  والحرص  مهاراتهم 

اإلنتاج الفني والموسيقي بشكل عام. 

أهمية األنشطة الطالبية
أحد  تعد  الطالبية  األنشطة  أن  المال  وأوضح 

أهم أضالع العملية التعليمية ومكمال أساسيا 

اكاديمية،  دراسة  من  الجامعة  تقدمه  لما 

تثقيف  في  الطالبية  االنشطة  تسهم  حيث 

للطلبة  المتكاملة  الشخصية  وتكوين  وبناء 

وهي  والعملية،  العلمية  مهاراتهم  وصقل 

الفردي  العمل  منظومة  أسس  أهم  من  ايضا 

الشباب  تنمية  في  تسهم  التي  والجماعي 

ورياضيا،  واجتماعيا  ودينيا  وثقافيا  فكريا 

إيجابية  بيئة  توفر  الجامعة  ان  إلى  مشيرا 

ومهارات  وسلوكيات  قيم  لممارسة  مناسبة 

العصر  تحديات  مواجهة  في  االطلبة  تساعد 

الحالي ومستقبله.

في جامعة قطر.. عبدالله المال لـ »$«:

إنشاء أندية ومنظمات طالبية جديدة.. قريبا
تطوير البرامج والخدمات المقدمة وتنويعها

لدينا »95« ناديا طالبيا في جميع المجاالت والهوايات

بكلية  ممثلة  قطر،  جامعة  حصدت 

الهندسة، ميداليات ذهبية وبرونزية 

عشر  الثالث  الدولي  المعرض  في 

األوسط  الشرق  في  لالختراعات 

وقد  الكويت.  دولة  في  أقيم  الذي 

الهندسة  كلية  من  المشاركون  فاز 

اختراع  في  ذهبيتين  بميداليتين 

نظام قياس مستوى السكر في الدم 

وطريقة  جهاز  واختراع  إبرة،  بدون 

إلى  باإلضافة  السرطان،  الكتشاف 

الذكية  القبعة  اختراع  من  كل  فوز 

اإلعاقات  لذوي  مساعد  »نظام 

للكشف  محمول  وجهاز  البصرية«، 

والعقبات  المتحركة  األجسام  عن 

بالبرونزية. 

المناسبة،  بهذه  له  تصريح  وفي 

الصادق  الدكتور  األستاذ  قال 

للشؤون  المساعد  العميد  مهدي، 

الهندسة  كلية  في  األكاديمية 

كلية  »شاركت  قطر:  بجامعة 

التي  المشاريع  من  بعدد  الهندسة 

هيئة  أعضاء  من  عدد  عليها  أشرف 

بابتكارات  الكلية  في  التدريس 

مشاريع  في  نوعية  نقلة  تمثل 

مختلف  في  المنافسة  الكلية 

جميع  الكلية  فتدعم  المجاالت. 

التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركات 

هذا  في  المشاِركة  ومنها  والطلبة 

إلبراز  فرصة  يمثل  الذي  المؤتمر 

فرصة  وكذلك  الكلية،  اختراعات 

المشاريع  مع  للتفاعل  للطلبة 

الخبرات  من  واالستفادة  المشاركة 

في هذا المجال، وصناعة فرق واضح 

في ذلك«.

على  الصادق  الدكتور  أكد  كما 

جامعة  بين  والتعاون  العالقة  متانة 

على  القطري  العلمي  والنادي  قطر 

مختلف الصعد، منها تبادل الزيارات 

تنفيذ  مجال  في  والتعاون  العلمية 

المشتركة،  الطبيعة  ذات  الفعالية 

التعاون  من  مزيد  إلى  نتطلع  وقال: 

الطالب  مصلحة  في  يصب  بما 

والمصلحة العلمية.

)سوار(  نظام  اختراع  أن  يذكر 

الدم بدون  السكر في  لقياس نسبة 

مستويات  لقياس  يهدف  جراحة، 

مستمر  بشكل  الدم  في  الجلوكوز 

بطريقة غير جراحية، حيث يرسل 

الخاص.  التطبيق  إلى  البيانات 

الجلوكوز  مستوى  يصل  فعندما 

النظام  يرسل  الخطر؛  مستوى  إلى 

المريض  إلى  إخطاًرا  الفور  على 

نتج  وقد  السكري.  اإلغماء  لتجنب 

هندسة  برنامج  عن  االختراع  هذا 

التصميم  مشروع  وهو  الكمبيوتر، 

 SDP)( الطالبات  لتخرج  األول 

عليه  أشرف  والذي   ،2022  /2021
السعود،  أبو  أحمد  خالد  الدكتور 

فاطمة  المهندسة  من:  كل  وقدمته 

مزون  المهندسة  الكعبي،  محمد 

نورا  المهندسة  الشهواني،  محمد 

سارة  المهندسة  البرديني،  محمود 

المهندي. وقد أسهم كل من: إلياس 

علوم  هندسة  قسم  من  يعقوب 

الحاسب، محمد شودري، نزار زوربا 

في  الكهربائية  الهندسة  قسم  من 

تحسن النظام. 

في المعرض الدولي لالختراعات بالشرق األوسط

جامعة قطر تحصد الذهبية

تم الكشف عن 
مجموعة مختارة من 
إكسسوارات الموضة 

الفريدة من نوعها 
في معرض الدوحة 

للمجوهرات والساعات 
كجزء من التعاون 

بين مؤسسة التعليم 
فوق الجميع والعالمة 

التجارية الفاخرة 
فالنتينو.

في  التصاميم  مجموعة  عرض  يتم 

المعرض، والذي يستمر خمسة أيام 

ومتاح للشراء في متاجر فالنتينو في 

سيتم  حيث  الدوحة،  أنحاء  جميع 

المبيعات  من  العائدات  تخصيص 

لدعم مشاريع مؤسسة التعليم فوق 

بالشراكة   - الصومال  في  الجميع 

إلى  مع مؤسسة كير - والذي يهدف 

المدارس  في  طفل   57.600 إعادة 

عام  بحلول  التعليم  إلى  االبتدائية 

.2024
تَعد الصومال واحدة من أفقر البلدان 

من   %  50 أن  يقدر  حيث  العالم،  في 

األطفال في سن المدرسة االبتدائية 

وغالًبا  بالمدارس،  ملتحقين  غير 

األطفال  هؤالء  من  العديد  يعيش  ما 

التمييز  يواجهون  أو  مدقع  فقر  في 

بسبب أصولهم العرقية أو جنسهم، 

أو  النزاعات  بسبب  آخرون  نزح  كما 

الجفاف.

التعليم  مؤسسة  التزام  مع  تماشيًا 

األطفال  بتمكين  الجميع  فوق 

تعمل  والبلدان،  والمجتمعات 

جميع  في  شركائها  مع  المؤسسة 

التي  العوائق  إلزالة  الصومال  أنحاء 

التعليم  إلى  الوصول  دون  تحول 

تدريب  إلى  باإلضافة  الجيد، 

الرواتب،  دعم  وتقديم  المعلمين 

مبيعات  عائدات  ستذهب  حيث 

المخصصة  فالنتينو  تصميمات 

صديقة  مدارس  بناء  في  للمساعدة 

لألطفال.

شارمارك  هو  المستفيدين  أحد 

14 عاًما، وهو األكبر  البالغ من العمر 

على  ُأجبر  أطفال،  ثمانية  بين  من 

رعاية ماشية أسرته بداًل من الذهاب 

عِلم  الحظ،  ولحسن  المدرسة،  إلى 

2021 ببرنامج  والد شارمارك في عام 

المتسارع  األساسي  التعليم 

مدته  مكثف  منهج  وهو  المجاني، 

الذين  األطفال  يستهدف  سنتان 

تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاًما.

وعائلته  لشرمارك  أصبح  اآلن 

خالل  »من  قال:  حيث  مستقبل: 

بالحرج  أشعر  ال  المتسارع،  التعليم 

مناسب  مكان  في  لست  أنني  أو 

أصبح  أن  أريد  الفصل،  لحضور 

أنا معجب حًقا  مدرًسا عندما أكبر، 

يشغلونها  التي  والمكانة  بأساتذتي 

في قريتي، الجميع معجب بهم«.

التزام  من  جزًءا  التعاون  هذا  يعد 

الجميع  فوق  التعليم  المؤسسة 

أهداف  من   17 بالهدف  وفالنتينو 

المستدامة،  للتنمية  المتحدة  األمم 

العالمية  بالشراكات  والمتمثلة 

لتحقيق التنمية المستدامة.

المجوهرات  تصاميم  عرض  يتم 

الدوحة  معرض  من  كجزء 

للمجوهرات والساعات والذي يقام في 

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات 

فبراير،  و25   20 بين  ما  الفترة  في 

يقرب  ما  منذ  الحدث  هذا  ويستمر 

المتوقع  ومن  الزمن،  من  عقدين  من 

أن يجتذب أكثر من 30 ألف زائر من 

على  وسيركز  دولة،   175 من  أكثر 

المعرض  ُيقدم  االتجاهات..  أحدث 

وخواتم،  وقالئد،  فاخرة،  ساعات 

األلماس  من  ومشغوالت  وأقراطا، 

والذهب والفضة واالحتفال بالحرفية 

الذين  للمصممين  والرائعة  الفريدة 

سيحضرون.

السيدة  قالت  من  الصدد  هذا  وفي 

بارينتاج سليمان، مديرة الشراكات 

الجميع:  فوق  التعليم  مؤسسة  في 

فالنتينو،  مع  بالعمل  »سعيدون 

العالمية المعروفة  العالمة التجارية 

والتزامها  المميزة  لتصميماتها 

الكيانات  قبل  من  شمولي  بمجتمع 

العالمية،  والحركات  المحلية 

ستتمكن  الشراكة،  هذه  وبفضل 

من  الجميع  فوق  التعليم  مؤسسة 

ألطفال  االبتدائي  التعليم  توفير 

أمس  في  هم  الذين  الصومال 

الذين  األطفال  مثل  إليه،  الحاجة 

في  أجل  من  العمل  عليهم  يتعين 

الذين  األطفال  وكذلك  أسرهم  إعالة 

بسبب  االنتقال  إلى  يضطرون 

العنف أو آثار تغير المناخ«.

في البلدان النامية من خالل مشاركتها مع ماركات عالمية

»التعليم فوق الجميع« تدعم تعليم األطفال

{ صورة جماعية

{ عبدالله حامد المال

أكد األستاذ عبدالله حامد المال، مدير إدارة 
األنشطة الطالبية بجامعة قطر أن إدارته 

نظمت خالل هذا العام عددا من األنشطة 
والبرامج والفعاليات تزامنا مع احتفاالت 

الدولة بتنظيم مونديال كأس العالم، مؤكدا 
أن الجهود مستمرة لتوسيع رؤية ورقعة 

األنشطة الطالبية، والعمل على تطوير 
البرامج والخدمات الطالبية المقدمة 

وتنويعها، وتوفير الفرص الكتشاف 
المواهب والطاقات اإلبداعية 

وتسخير السبل لتحقيق فرص 
النمو الشخصي والمهني 

لمجتمع الطلبة في 
الجامعة.

كتب         محمد أبوحجر

الدوحة          $

الدوحة          $
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وزير األوقاف يجتمع مع عدد من أصحاب الحمالت

تنسيق الجهود لموسم حج آمن

اجتمع سعادة السيد غانم بن شاهين 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  الغانم 

بمكتبه اليوم الثالثاء 21 فبراير 2023م، 

الحج  حمالت  أصحاب  من  عدد  مع 

رحالت  لتسيير  المرخصة  القطرية 

إطار  في  وذلك  الحالي،  للموسم  للحج 

مع  الجهود  تنسيق  على  الوزارة  حرص 

مقاولي الحج وتوفير جل الدعم وكامل 

لهذا  الحج  موسم  ليكون  التسهيالت؛ 

العام 1444هـ آمنًا واستثنائيًا؛ من خالل 

الدولة،  لحجاج  الخدمات  أرقى  تقديم 

وتهيئة كافة السبل ألداء فريضة الركن 

الخامس بيسر وعلى الوجه الصحيح 

األكمل.

خالل  اطلع  أنه  الوزير  سعادة  وأوضح 

قطر  دولة  حجاج  من  عدد  مع  اجتماعه 

الماضي  العام  الحج  أدوا فريضة  الذين 

على آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات 

في  ممثلة  األوقاف  وزارة  تقدمها  التي 

بالتعاون  والعمرة  الحج  شؤون  إدارة 

القطرية،  الحج  حمالت  مع  والتنسيق 

الحجاج  تجارب  إلى  استمع  كما 

حجهم،  خالل  ولمسوه  شاهدوه  وما 

الجهود  من  المزيد  لبذل  وتطلعاتهم 

وتحسينها؛  الخدمات  بجميع  لالرتقاء 

دعمًا وتيسيرًا على حجاج قطر الموسم 

الحالي.

الحمالت  أصحاب  مع  االجتماع  وخالل 

على  األوقاف  وزير  سعادة  اطلع 

مع  التنسيق  تعزيز  حول  مقترحاتهم 

فترة  خالل  والعمرة  الحج  شؤون  إدارة 

الحج  فريضة  ألداء  الراغبين  تسجيل 

جميع  وإنهاء  اإللكتروني،  الموقع  عبر 

بحجاج  المتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات 

الدولة بسهولة ويسر.

استعدادات  إلى  سعادته  استمع  كما 

الحالي،  للموسم  الحمالت  بعض 

مقار  وسالمة  جاهزية  على  والعمل 

إقامة حجاج قطر، وكذلك خدماتهم في 

المشاعر المقدسة، وجهودهم في توفير 

الرعاية الصحية لسالمة حجاج الدولة، 

واإلدارية  الدينية  اإلرشادات  وتقديم 

وتهيئة كافة السبل التي تيسر لحجاج 

المناسك.  وجميع  الفريضة  أداء  قطر 

شاهين  بن  غانم  السيد  سعادة  وأكد 

بين  الجهود  تضافر  أهمية  على  الغانم 

شؤون  إدارة  في  ممثلة  األوقاف  وزارة 

القطرية  الحج  وحمالت  والعمرة  الحج 

باعتبار أن دور كل منهما مكمل لآلخر، 

خدمة  في  يصب  الرئيس  الهدف  وأن 

الله الحرام من أهل قطر،  ضيوف بيت 

عقبات  أي  بتذليل  توجيهه  إلى  مشيرًا 

أرقى  لتقديم  القطرية؛  الحمالت  أمام 

الخدمات لحجاج الدولة.

ونوه سعادة الوزير بأن وزارة األوقاف تبذل 

اإلمكانيات  كل  وتسخر  الجهود  جل 

ووسائل الدعم لحجاج قطر، بالتنسيق 

مع حمالت الحج القطرية والجهات ذات 

ومساعدة  اإلجراءات  لتسهيل  الصلة؛ 

جميع المتقدمين للحج من المواطنين 

والمقيمين، وتوفير سبل الراحة واألمان 

لهم منذ مغادرتهم قطر وخالل تواجدهم 

في األراضي المقدسة أثناء موسم الحج 

وحتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين 

بعد أداء الفريضة.

ختام  في  األوقاف  وزير  سعادة  وشدد 

على  الحمالت  أصحاب  مع  اجتماعه 

أن  أجل  من  الجهود  تكاتف  ضرورة 

1444هـ  العام  لهذا  الحج  موسم  يكون 

ومستوفيًا  مبرورًا  الحج  يكون  وأن  آمنًا، 

حجاج  لينال  والسنن،  األركان  لجميع 

به  أخبرنا  الذي  العظيم  األجر  قطر 

رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في 

البخاري  رواه  الذي  الصحيح  الحديث 

ومسلم ».. والحج المبرور ليس له جزاء 

إال الجنة«.

اطلع على مقترحاتهم وتطلعاتهم لتقديم أرقى الخدمات لحجاج الدولة

خالل الحدث االفتتاحي للمعهد الدولي بالشرق األوسط

تبادل الخبرات في قطاع االتصاالت
الدولي  المعهد  مع  بالتعاون   

هيئة  استضافت   ،)IIC( لالتصاالت 

الحدث  أمس  االتصاالت  تنظيم 

لالتصاالت  الدولي  للمعهد  االفتتاحي 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 

األفكار  تبادل  وبهدف  إفريقيا، 

المساهمة  شأنها  من  التي  والخبرات 

االتصاالت  قطاع  تنمية  تعزيز  في 

المنطقة. المعلومات في  وتكنولوجيا 

الهيئات  ممثلي  كبار  الحدث  حضر 

السياسات،  وصانعو  التنظيمية، 

مجال  في  ومتخصصون  وخبراء 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من 

األوسط  الشرق  منطقة  دول  مختلف 

إفريقيا. وشمال 

المشاركون  قدم  الحدث  وخالل 

هيئة  فقدمت  مختلفة،  عروضًا 

تنظيم االتصاالت وشركتا االتصاالت 

قطر  وفودافون  ش.م.ق.ع  قطر  أريُد 

حول  تقديمية  عروضًا  ش.م.ق.ع 

الخاصة  واإلحصاءات  االستعدادات 

بطولة  خالل  االتصاالت  بشبكات 

قطر   FIFA القدم  لكرة  العالم  كأس 

 SAP شركة  قدمت  كما   .™2022
والشرق  أوروبا  جنوب  بمنطقة 

تحت  عرضا  وإفريقيا  األوسط 

والبيانات:  الرقمي  »التحول  عنوان: 

وقدمت  للبيانات«،  الذكية  الحوكمة 

 )IDC( الدولية  البيانات  مؤسسة 

الرقمي«.  »التنظيم  حول  عرضا 

وكذلك قدمت هيئة تنظيم االتصاالت 

مؤتمر  الستضافة  خططها  عن  عرضًا 

لالتحاد  المفوضين  المندوبين 

2026م  العام  في  لالتصاالت  الدولي 

جدول  وتضمن  قطر.  دولة  في 

تمحورت  متعددة،  نقاشات  األعمال 

الهيئات  وأولويات  أهداف  حول  أحدها 

2023م،  لعام  اإلقليمية  التنظيمية 

عن  المشاركون  تحدث  حيث 

هذا  في  الفاعلة  الجهات  عمل  كيفية 

نحو  التنظيمية  الهيئات  مع  المجال 

كما  المنشودة.  األهداف  تحقيق 

تعزيز  حول  نقاشا  الحدث  تضمن 

االستثمار  خالل  من  الوطنية  المرونة 

تحدث  حيث  الدولي،  االتصال  في 

 Ooredoo مجموعة  من  المشاركون 

 )›Axon Partners )'Axon ومجموعة

عن أهمية االتصال الدولي في النظام 

لالتصاالت. اإليكولوجي 

حسن  السيد  قال  السياق  هذا  وفي 

وزير  مستشار  السيد،  جاسم 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

للشؤون الفنية: »سعدنا باستضافة 

الدولي  للمعهد  االفتتاحي  الحدث 

الشرق  منطقة  في  لالتصاالت 

ُيَمثل  والذي  إفريقيا،  وشمال  األوسط 

مع  للتواصل  استثنائية  منصة 

المنطقة،  أنحاء  جميع  من  النظراء 

من  واسعة  مجموعة  لمناقشة 

تواجه  التي  والتحديات  القضايا 

استضافتنا  جاءت  الصناعة. 

حرصنا  من  انطالقًا  الحدث  لهذا 

االبتكار  تعزز  بيئة  تهيئة  على 

وانطالقًا  المعرفة،  وتبادل  والتعاون 

مع  تواصل  على  للبقاء  سعينا  من 

لفتح  الدولية،  واالتحادات  المنظمات 

الشراكات،  وتعزيز  التعاون  آفاق 

االتصاالت  قطاع  تنمية  نحو  وذلك 

أن  أود  كما  المعلومات.  وتكنولوجيا 

على  لالتصاالت  الدولي  المعهد  أشكر 

تنظيم  في  معنا  وتعاونهم  جهودهم 

هذا الحدث«. {   حسن جاسم السيد 

»OpenAI GET« االتصاالت« و»مايكروسوفت« ُتطلقان تقنية«

دعـــم االبتـكــــار الحـكـــومــي
أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

إطالق  مايكروسوفت  شركة  مع  بالشراكة 

OpenAI GPT وتوفيرها على  خاصية تقنية 

 ،)Azure Qatar Cloud( قطر   - أزور  سحابة 

استخدام  الحكومّية  للجهات  يتيح  مما 

الذكاء االصطناعي البتكار وتطوير تطبيقات 

نوعية.

تماشًيا   OpenAI GPT خاصية  إطالق  يأتي 

الحكومّية  الجهات  لتمكين  الوزارة  جهود  مع 

التحّول  مسيرة  ودعم  التقنيات  بأحدث 

الذكاء  استخدام  أصبح  حيث  بها،  الرقمي 

حلول  إليجاد  أساسًيا  عنصًرا  االصطناعي 

إبداعية ومبتكرة للمعضالت والتحديات التي 

تواجهها المؤسسات.

للذكاء  الوطنية  االستراتيجية  مع  وتماشًيا 

قطر  حكومة  بوابة  ستكون  االصطناعي، 

في  البوابات  أولى  من  »حكومي«  اإللكترونية 

 OpenAI GPT تقنية  تتبنى  التي  المنطقة 

تجربة  لتحسين  قطر  أزور-  سحابة  عبر 

مستويات  تقديم  عن  فضاًل  المستخدم، 

ورفع  والسرعة،  الكفاءة  من  مسبوقة  غير 

جودة وأداء البوابة. وتعليًقا على هذا اإلعالن، 

االتصاالت  وزارة  من  مسؤول  مصدر  قال 

تسعى  دائما  »قطر  المعلومات:  وتكنولوجيا 

التكنولوجيا  عالم  تطوير  في  تساهم  أن 

إلى  اآللي  والتعّلم  االصطناعي  الذكاء  من 

االحتياجات  جميع  وتوفر  األشياء.  إنترنت 

الحاضنات  طريق  عن  القطاعات  لمختلف 

االتصاالت  وزارة  الدولة.  في  والمسرعات 

تبني  على  تحرص  المعلومات  وتكنولوجيا 

منها  واالستفادة  الحديثة  التقنيات  أحدث 

للمساهمة في خلق اقتصاد رقمي مبني على 

المعرفة«. كما صّرح المتحدث باسم شركة 

في  التوّسع  خالل  »من  قطر:  مايكروسوفت 

سحابة  طريق  عن   OpenAI GPT إمكانات 

من  الحكومّية  الجهات  ستتمّكن  قطر،   - أزور 

تسريع وتيرة االبتكار في القطاع اإللكتروني. 

أفضل  بجلب  التزامنا  إطار  في  ذلك  ويأتي 

دعًما  قطر،  دولة  إلى  المتاحة  التقنيات 

التّحول  تسريع  في  الحكومة  لمبادرات 

في  السحابية  الشبكات  واعتماد  الرقمي 

الدولة«.

{  جانب من االجتماع

من وزارتي الخارجية والعمل األميركيتين

وفد أميركي يطلع على 
تجربة دار الرعاية اإلنسانية

لمكافحة  الوطنية  اللجنة  عقدت 

أمس،  اجتماعا،  بالبشر  االتجار 

الخارجية  وزارتي  من  وفد  مع 

المتحدة  بالواليات  والعمل 

البالد  زيارتهم  خالل  األميركية، 

حاليا.

دار  تجربة  على  الوفد  واطلع 

لوزارة  التابعة  اإلنسانية  الرعاية 

عملها  آلية  على  والتعرف  العمل 

سبيل  في  المتخذة  واإلجراءات 

العون  وتقديم  والوقاية  الحماية 

إعادة  على  والعمل  للضحايا 

تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

الرعاية  دار  مسؤولو  وبحث 

العمل  وزارة  وفد  مع  اإلنسانية 

وتعزيز  التعاون  أطر  األميركية 

البلدين  المشتركة بين  العالقات 

االتجار  قضايا  مكافحة  مجال  في 

حقوق  حماية  وإجراءات  بالبشر 

الرعاية  دار  وتهدف  العمال. 

العمل  لوزارة  التابعة  اإلنسانية 

لمكافحة  الوطنية  باللجنة  ممثلة 

تشغيلية  وبإدارة  بالبشر  االتجار 

القطري  األحمر  الهالل  قبل  من 

والحماية  المساعدة  تقديم  إلى 

االتجار  لضحايا  المطلوبة 

إعادة  على  والعمل  بالبشر، 

المجتمع،  في  ودمجهم  تأهيلهم 

وتوفير الرعاية واإليواء المؤقت لهم 

حتى يتم حل مشكالتهم.

تحت شعار: »تأهب فّعال.. استجابة أفضل«

مجلس الدفاع المدني يشارك 
في مخيم إدارة الكوارث

يشارك مجلس الدفاع المدني في 

فعاليات المخيم الميداني التاسع 

الذي  الكوارث  إدارة  على  للتدريب 

في  القطري  األحمر  الهالل  ينظمه 

بمدينة  البحري  الكشفي  المقر 

21 فبراير  10 أيام )من  الخور لمدة 

إلى 02 مارس 2023( تحت شعار: 

»تأهب فّعال.. استجابة أفضل«، 

 300 وحوالي  مدربا   40 بمشاركة 

المؤسسات  ممثلي  من  مشارك 

الحكومية  وغير  الحكومية 

القطري  األحمر  الهالل  ومتطوعي 

المدربين في مجال إدارة الكوارث، 

جمعيات  ممثلي  إلى  باإلضافة 

الهالل األحمر في المنطقة العربية 

لمجلس  العامة  األمانة  وممثلي 

من  وعدد  الخليجي  التعاون 

المنظمات اإلنسانية الدولية.

الله  العبد  أحمد   / العقيد  )وأشار 

لمجلس  المساعد  السر  أمين 

من  المجلس  ان  المدني  الدفاع 

للمخيم  الرئيسيين  الداعمين 

على  التاسعة  نسخته  في 

حيث  من  المستويات  مختلف 

الهالل  مع  والتنسيق  االعداد 

اللوجستي  الدعم  وتقديم  االحمر 

والفني وكافة االمكانيات المطلوبة 

السيناريو  وضع  في  والمشاركة 

سيناريو  يتضمن  الذي  النهائي 

معها  التعامل  يتم  لكارثة  وهمى 

والوقوف  المشاركين  قبل  من 

التنسيق  وحجم  مستوى  على 

والتفاعل واالستجابة بين الجهات 

المشاركة.

واوضح ان وزارة الداخلية ومجلس 

على  حريصان  المدني  الدفاع 

الهالل  مع  والتنسيق  التعاون 

كل  وتقديم  القطري  األحمر 

المساعدات التي من شأنها انجاح 

المخيم وتحقيق األهداف المرجوة 

وتنسيق  تواصل  وهناك  منه 

من  المعنيين  كافة  بين  مستمر 

وقدرات  كفاءة  رفع  تحقيق  أجل 

واالزمات  الكوارث  مع  التعامل 

خاصة ان الهالل االحمر القطري له 

مشاركات متميزة في العديد من 

العالم  حول  المختلفة  المناطق 

التي وقعت بها كوارث.

الوعي  زيادة  إلى  المخيم  ويهدف 

للكوارث  االستعداد  بأهمية 

لبناء  الطاقات  حشد  وضرورة 

ثقافة  فيه  تصبح  ومجتمع  أسرة 

سيتم  حيث  سلوكًا،  التأهب 

من  عدد  على  المشاركين  تدريب 

تعزيز  في  تساهم  التي  المجاالت 

ثقافة التأهب للكوارث.
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تحت رعاية رئيس الوزراء.. انطالق المؤتمر الدولي »التغيرات المناخية وحقوق اإلنسان«.. مريم العطية:

النشاط اإلنساني أفقد الطبيعة توازنها
اللجنـة الوطنـيــة شـريــك للدولـــة في تعــزيـــز السياســـات المنــاخيـــة األكــثـر استـــدامة 

نحن نسعى إلى سالم مع الطبيعة يقوم على نهج حقوق اإلنسانالسياسات الدولية لم ترق إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية

خالد  الشيخ  معالي  رعاية  تحت 

ثاني،  آل  العزيز  عبد  بن  خليفة  بن 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

أعمال  أمس  الدوحة  في  انطلقت 

المناخية  »التغيرات  الدولي  المؤتمر 

وحقوق اإلنسان«، الذي تنظمه اللجنة 

بالتعاون  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  مع 

األمم  وبرنامج  اإلنسان،  لحقوق 

وجامعة   ،)UNDP( اإلنمائي  المتحدة 

العالمي  والتحالف  العربية،  الدول 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

رويال  لو  بفندق  وذلك   ،»GANHRI«

ميريديان.

كبير  عدد  مشاركة  المؤتمر  ويشهد 

الدوليين  والخبراء  القرار  صناع  من 

ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات 

ومنظمات  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

مناقشة  أجل  من  المدني؛  المجتمع 

حقوق  منظور  من  المناخ  تغير  قضايا 

ملموسة  توصيات  ووضع  اإلنسان 

الحقوق  على  القائم  المناخي  للعمل 

لصالح الجميع.

على  يعقد  الذي  المؤتمر  ويهدف 

أهمية  تأكيد  إلى  يومين،  مدى 

الحقوق،  على  القائم  المناخي  العمل 

الممارسات  على  الضوء  وتسليط 

الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات 

الفاعلة والشركاء اآلخرين بما في ذلك 

ومنظمات  المتحدة  واألمم  الحكومات 

ووضع  والشركات،  المدني  المجتمع 

توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل 

في  الحقوق  على  القائم  المناخي 

خاص  وبشكل  العالم،  أنحاء  جميع 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 

إفريقيا.

وفي الجلسة االفتتاحية التي حضرها 

الجهات  وممثلي  الوزراء  من  عدد 

المعنية بالدولة.

االفتتاحية  الجلسة  في  كلمتها  وخالل 

مريم  السيدة  سعادة  قالت  للمؤتمر 

اللجنة  رئيس  العطية  عبدالله  بنت 

»نحن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

يقوم  الطبيعة  مع  سالم  إلى  نسعى 

على نهج حقوق اإلنسان، من أجل إعمار 

األرض واحترام نواميسها التي حفظت 

توازنها وعافيتها، بعد أن أصبحنا كل 

للكارثة  المدمرة  التبعات  نلمس  يوم 

ونرى  البيئي،  نظامنا  على  المناخية 

مناحي  كافة  على  السلبية  آثارها 

المعمورة،  أرجاء  جميع  وفي  حياتنا، 

بالمجاعات  مرورًا  الفيضانات  فمن 

العالم  أنهار  احتضار  إلى  واألعاصير 

تغير  انذار  جرس  تقرع  ظواهر  كلها 

المناخ فهل البشرية قادرة على تحمل 

البشرية  وهل  اإلنسانية؟  الكلفة 

السريع  العالمي  التحرك  على  قادرة 

نرى  دعونا  وهنا  تفاديها؟  أجل  من 

الكوارث  عن  الناتجة  الباهظة  الكلفة 

الزلزال  تبعات  وآخرها  الطبيعية، 

ونحن  وسوريا،  تركيا  في  المدمر 

نترحم على األرواح التي فقدناها وندعو 

الله بالشفاء للمصابين. قال الله جل 

وعال في كتابه العزيز ))َواأَلْرَض َمَدْدَنَها 

 
ِّ

َوَأْلَقْيَنا ِفيَها َرَوسَي َوَأنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكل

َشْيٍء َمْوُزوَن(( آية -19- سورة الحجر.

وأضافت: دعونا نذكر أنفسنا في هذا 

المؤتمر، أن النشاط اإلنساني هو الذي 

أفقد الطبيعة توازنها، وأن اإلنسان هو 

األرض  عمارة  عن  والمسؤول  المكلف 

يقتضي  هذا  وأن  تدميرها،  من  بدال 

والشامل  المنظم  العمل  جميعًا،  منا 

حفظ  أجل  من  التعمير  إرادة  على 

وهذه  توازنه  وإعادة  كوكبنا  صحة 

التعامل  في  أملنا  محط  هي  النقطة 

التي  البيئية  والتحديات  المخاطر  مع 

أخطر  أحد  تمثل  والتي  نعيشها، 

العقبات التي تعترض كرامة اإلنسان 

وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته. 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  وقالت 

اإلنسان: اعتقد أنكم تتفقون معي، في 

-لغاية  ترق  لم  الدولية  السياسات  أن 

اآلن- إلى مستوى المخاطر والتحديات 

كل  رغم  وذلك  نعيشها،  التي  البيئية 

هذا  في  والمبذولة  المقدرة،  الجهود 

الشأن منذ إقرار اتفاقية األمم المتحدة 

 1992 عام  المناخ  تغير  بشأن  االطارية 

وربما يكون السبب في ذلك، إغفال هذه 

الذي  اإلنسان  حقوق  إطار  السياسات 

الطريق  وخريطة  اإلعمار  إرادة  ُيشكل 

الطبيعة.  وانقاذ  الكوكب  تعافي  إزاء 

لحقوق  الوطنية  المؤسسات  إن 

اإلنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من 

الجهود  االضطالع بدور مؤثر وفاعل في 

الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ 

والوصول إلىالعدالة المناخية، ويكفي 

حقوق  مجلس  قرار  أن  إلى  أشير  أن 

عام  الصادر   )51  /31( رقم  اإلنسان 

الوطنية  دورالمؤسسات  بشأن   ،2022
بتغير  يتعلق  فيما  اإلنسان  لحقوق 

التحالف  من  لمبادرة  جاء  قد  المناخ، 

لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي 

التحالف  أن  إلى  أشير  كما  اإلنسان، 

المتحدة  األمم  اتفاقية  إلى  طلبًا  قدم 

للحصول  المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية 

على صفة، من أجل تعزيز مشاركتنا 

القرار  واتخاذ  المناخ  محادثات  في 

المتعلقة بالعدالة المناخية.

وقالت العطية: لم تأل اللجنة الوطنية 

تقديم  في  جهدًا،  اإلنسان  لحقوق 

الجهات  كافة  إلى  الحقوقية  خبرتها 

دولة  في  البيئة  بحماية  المعنية 

تعزيز  في  للدولة  شركاء  فكنا  قطر، 

المناخية  والسياسات  اإلجراءات 

آثار  ورصد  وفعالية،  استدامة  األكثر 

تغير المناخ على حقوق اإلنسان، وأذكر 

طيبًا  شوطًا  قطعت  قطر  دولة  أن  هنا 

المناخية  األهداف  تحقيق  جهود  في 

التنمية  وأهداف  للمناخ  باريس  التفاق 

عقد  في  نجحت  كما  المستدامة. 

 2022 عام  عالمية  كروية  بطولة  أول 

صديقة للبيئة ومحايدة كربونية.

اتخاذ  علينا  سيتعين  وأضافت: 

المناخ،  تغير  لمكافحة  شاملة  تدابير 

احتماالت  وهناك  آجال.  أم  عاجال 

سلبًا  التدابير  هذه  تؤثر  بأن  متوقعة 

كفقدان  إلنسان  بحقوقا  التمتع  على 

فرص العمل على سبيل المثال، كما 

سياسات  اتبعت  دوال  هناك  أن  الحظنا 

الدولية،  تعهداتها  مع  متسقة  غير 

بدافع  الدفيئة  غازات  خفض  بشأن 

الموارد  واستغالل  التنمية  في  رغبتها 

)أمس(  اليوم  مؤتمركم  إن  الطبيعية. 

يومين،  مدار  على  ثمينة  فرصة  يوفر 

المعرفة  وتبادل  والتباحث  للنقاش 

والخبرات؛ من أجل دفع وتسريع وتيرة 

والمخاطر  المناخ  تغير  مع  التعامل 

اإلنسان،  حقوق  منظور  من  البيئية 

من  التي  اإلجراءات  اقتراح  عن  فضاًل 

الطبيعة،  مع  سالم  عقد  على  تساعد 

ملموسة  توصيات  إلى  والوصول 

بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق 

والتي  تغيرالمناخ،  بشأن  اإلنسان 

التزامات  اعتماد  إلى  تتبلور  أن  يمكن 

على  للتنفيذ  وقابلة  محددة،  قانونية 

أرض الواقع، وذلك إذا ماتبنتها منظومة 

حقوق اإلنسان الدولية معياريًا وأداتيا؛ 

فالمجلس الدولي لحقوق اإلنسان على 

قرار  أوضح في أكثر من  المثال  سبيل 

حقوق  منظور  اتباع  أهمية  عنه،  صادر 

اإلنسان عند بحث إجراءات التخفيف 

من آثار المناخ والتكيف معه. 

الوطنية  اللجنة  رئيس  واختتمت 

كلي  قائلة:  كلمتها  اإلنسان  لحقوق 

أمل، بأن يخلص مؤتمرنا في جلساته 

المختلفة إلى توصيات تشكل برنامج 

والكرامة  اإلنسان  لحقوق  الدوحة 

المناخ،  بتغير  يتعلق  فيما  اإلنسانية 

والشركاء،  األطراف  كافة  أن  وبخاصة 

اليوم  مجتمعون  المصلحة  وأصحاب 

)أمس( في قاعة واحدة، وهدفهم فحص 

حقوق  معايير  توفرها  التي  الفرصة 

في  والعيش  الكوكب،  إلنقاذ  اإلنسان 

المجتمع  الطبيعة، ومساعدة  وئام مع 

بلوغ  في  بالتزاماته  الوفاء  على  الدولي 

بذلك  تكون  وقد  الصفرية،  االنبعاثات 

نحو  خطوة  المضي  في  نجحنا  قد 

من  الناس  وتمكين  األرض،  عمارة 

عالم  وإيجاد  بكرامة،  فوقها  العيش 

وأكثر  استدامة  وأكثر  أمانًا  أكثر 

وفي  القادمة.  ولألجيال  لنا  إنصافًا 

النجاح  المؤتمر  لهذ  أتمنى  الختام 

الصالح  المنشودة  أهدافه  وتحقيق 

البشرية جمعاء.

االفتتاحية  الجلسة  في  كلمته  وخالل 

الدكتور  الشيخ  سعادة  قال  للمؤتمر 

آل  علي  بن  أحمد  بن  ناصر  بن  فالح 

المناخي:  والتغير  البيئة  وزير  ثاني 

إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم 

حول  الدولي  المؤتمر  في  )أمس(  اليوم 

اإلنسان،  وحقوق  المناخية  التغيرات 

هذا  على  العاملين  أشكر  أن  أود  كما 

والجهات  والمشاركين  المؤتمر 

سعادة  بالذكر  وأخص  المنظمة، 

العطية،  الله  عبد  بنت  مريم  السيدة 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس 

اإلنسان.

أن  شك  ال  ناصر:  بن  فالح  د.  وأضاف 

إحدى  هي  المناخي  التغير  ظاهرة 

الخطيرة في عصرنا، وهي  التحديات 

وتطرح  باستمرار  متفاقمة  مشكلة 

إشكاليات عديدة تتشابك مع أبعادها 

واالجتماعية،  والبيئية  االقتصادية 

الخطورة  بالغة  سلبية  تداعيات  ولها 

الحياة  فيها  بما  الحياة  كافة  على 

مسارات  على  سيما  وال  البشرية، 

تنشدها  التي  المستدامة  التنمية 

كافة الشعوب.

التغير  قضية  إن  سعادته:  وتابع 

قطر،  لدولة  أولوية  تشكل  المناخي 

الماضية،  األعوام  خالل  قمنا  حيث 

قطر  لرؤية  تحقيقًا  طموحة  باجراءات 

البيئة  حماية  في   ،2030 الوطنية 

والحد من آثار التغير المناخي، والذي 

يؤثر على مجموعة متنوعة من حقوق 

اإلنسان، مثل الحق في الحياة والحق 

وخدمات  المياه  على  الحصول  في 

الغذاء  في  والحق  الصحي،  الصرف 

السكن  في  والحق  الصحة  في  والحق 

والحق في التنمية.

وأكد أنه يقع على عاتق الدولة، التزامًا 

التصدي  اإلنسان،  حقوق  في  جاء  بما 

للتغير  المتوقعة  السلبية  لآلثار 

المناخي وضمان أن يتمتع األشخاص 

في  العيش  من  سيما  ال  المتضررون 

إلى  الوصول  بإمكانية  هشة  أوضاع 

الفعالة  التكيف  ووسائل  تعويضات 

لعيش حياة كريمة.

الصعيد  على  قطر،  دولة  أن  إلى  وأشار 

العالمي، سعت إلى أخذ زمام المبادرة 

المناخي،  للعمل  القمة  مؤتمر  في 

سبتمبر  نيويورك  في  ُعقد  الذي 

صاحب  حضرة  أعلن  حيث   ،2019
ثاني  آل  الشيخ تميم بن حمد  السمو 

عن  الله،  حفظه  المفدى،  البالد  أمير 

مليون   100 بمبلغ  قطر  دولة  مساهمة 

الصغيرة  الجزرية  الدول  لدعم  دوالر، 

مع  للتعامل  نموًا  األقل  والدول  النامية 

الطبيعية  والمخاطر  المناخي  التغير 

القدرة  وبناء  البيئية،  والتحديات 

حيث  المدمرة،  اثارها  مواجهة  على 

حقوق  على  الحفاظ  في  يصب  ذلك  إن 

اإلنسان.

ولفت إلى أن دولة قطر تقوم باستضافة 

الدول  لدعم  المتحدة  األمم  مؤتمر 

والدول  النامية  الصغيرة  الجزرية 

األثار  لتقليل  القادم،  الشهر  نموًا  األقل 

السلبية للتغير المناخي عليها.

وعلى  ناصر:  بن  فالح  د.  وقال 

قطر  دولة  نهجت  الوطني،  المستوى 

المناخي  التغير  لظاهرة  التصدي  في 

 ،2030 الوطنية  قطر  برؤية  مستنيرة 

وتسريع  للتقدم  دوافع  من  تحمله  وما 

االستدامة  يحقق  بما  التنمية  عجلة 

واالقتصادية،  واالجتماعية  البيئية 

قطاعات  في  جهود  من  بالعديد  وقامت 

مختلفة.

أهداف  لتحقيق  وسعيًا  وأضاف: 

الخطة االستراتيجية للبيئة، تم وضع 

تهدف  المناخي،  للتغير  وطنية  خطة 

والغازات  االنبعاثات  تخفيض  إلى 

جميع  من   %  25 بنسبة  الدفيئة 

2030، حيث حددت  القطاعات بحلول 

الخطة الوطنية للتغير المناخي أكثر 

االنبعاثات  من  للحد  مبادرة   35 من 

آثار  مع  للتكيف  مبادرة   300 من  وأكثر 

لتحقيق  كجزء  المناخي،  التغير 

لتحقيق  الموضوعة  الفعالة  التدابير 

خطة  على  تشتمل  والتي  الخطة 

تنفيذية واضحة ومحددة.

المناخي:  والتغير  البيئة  وزير  وأردف 

قامت دولة قطر باإلبالغ عن مساهمتها 

والتي  للمناخ،  الوطنية  المحددة 

تسعى  الذي  الطموح  مستوى  تعكس 

إلى احرازه في مجال خفض االنبعاثات 

الكربون،  االجمالية لغاز ثاني أكسيد 

وإعطاء صورة شفافة عن النهج المتبع 

التكيف  لتحقيق  المتخذة  واإلجراءات 

من  والتخفيف  المناخي،  التغير  مع 

اثاره.

وأكد أن دولة قطر ستواصل العمل من 

في  الموجودة  التزاماتها  ترجمة  أجل 

اتفاق باريس للمناخ، متمنيًا سعادته 

حول  الدولي  المؤتمر  يحقق  أن 

اإلنسان  وحقوق  المناخية  التغيرات 

فرصة  يكون  وأن  المنشودة،  أهدافه 

الممارسات  وأفضل  الخبرات  لتبادل 

لمواجهة المخاطر التي تفرضها ظاهرة 

حقوق  على  وتأثيرها  المناخي  التغير 

اإلنسان.

السفيرة  سعادة  أكدت  كلمتها  وخالل 

األمين  غزالة،  أبو  هيفاء  الدكتورة 

الشؤون  قطاع  رئيس  المساعد،  العام 

العربية  الدول  بجامعة  االجتماعية 

المؤسسات  بين  التعاون  أهمية 

لظاهرة  للتصدي  والدولية  اإلقليمية 

تبعات  من  محذرة  المناخي..  التغير 

هذه الظاهرة على حقوق اإلنسان.

وقالت سعادتها، في كلمة موجهة )عبر 

للتغيرات  الدولي  للمؤتمر  الفيديو( 

بدأ  الذي  اإلنسان  وحقوق  المناخية 

بين  التعاون  إن  أمس،  بالدوحة 

اإلنسان  بحقوق  المعنية  األوساط 

أصبح  والدولية  اإلقليمية  والمؤسسات 

الخبرات  تبادل  أجل  من  ملحا  أمرا 

التدابير  لوضع  الالزمة  القدرات  وبناء 

لقضية  بالتصدي  الكفيلة  الناجحة 

التغير المناخي.

التي  التحديات  حجم  إلى  وأشارت 

لقضية  نتيجة  البشرية  تعيشها 

تهديدا  تمثل  والتي  المناخ  تغير 

تتفاقم  حيث  نفسه  البشري  للوجود 

المشترك  الشاغل  وتصبح  يوميا 

السلبية  األثار  إلى  مشيرة  للبشرية.. 

المتمثلة في تفاقم االحتباس الحراري 

وزيادة نسبة االنبعاثات.

معضلة  أن  غزالة  أبو  السيدة  وأكدت 

هاجسا  أصبحت  المناخي  التغير 

تهديدا  تمثل  كونها  بامتياز  حقوقيا 

الحق  وهو  الحقوق  ألسمى  صريحا 

الحديث  أن  إلى  مشيرة  الحياة،  في 

عن  الحديث  يعني  المناخ  تغير  عن 

مستوى  وارتفاع  الطبيعية  الكوارث 

والفيضانات  البحر  سطح  في  المياه 

والتصحر  والجفاف  الحر  وموجات 

وفقدان  االمراض  وانتشار  المياه  وشح 

التنوع البيولوجي.

ونبهت إلى أن المنطقة العربية ليست 

بحكم  ذلك  الظواهر  هذه  من  بمأمن 

موقعها الجغرافي مما يستدعي تعزيز 

وتبادل  الجهود  ومضاعفة  التعاون 

الممارسات الفضلى.

بأن  أبوغزالة  هيفاء  السيدة  ونوهت 

جامعة الدول العربية وضعت موضوع 

أولوياتها  سلم  على  المناخي  التغير 

أنشطتها  مختلف  في  وضمنته 

كما  واالجتماعية،  منها  االقتصادية 

الصعيد  على  القضية  هذه  تأثير  أن 

الحقوقي أصبح بندا دائما على جدول 

الدائمة لحقوق  العربية  اللجنة  أعمال 

اإلنسان.

علي  محمد  السيد  قال  كلمته  وفي 

االوسط  الشرق  قسم  رئيس  النسور، 

المفوض  مكتب  في  إفريقيا  وشمال 

السامي لحقوق اإلنسان: »اسمحوا لي 

األممي  المفوض  تحيات  لكم  أنقل  أن 

فولكر  السيد  اإلنسان  لحقوق  السامي 

تقديره  خالص  عن  عبر  الذي  ترك 

السمو  صاحب  ولحضرة  قطر،  لدولة 

أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

البالد وللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

في دولة قطر على المبادرة لتنظيم هذا 

حياتنا  محاوره  تمس  الذي  المؤتمر 

مفوضية  في  »أننا  مضيفا:  جميعا«.. 

التعاون  عاليا  نقدر  المتحدة  األمم 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  مع  المستمر 

اإلنسان في قطر«.

العشر  السنوات  خالل  تمكنا  وأضاف« 

من  العديد  تنظيم  من  الماضية 

العديد  تناولت  النوعية  المؤتمرات 

بحالة  الصلة  وذات  الهامة  القضايا  من 

حقوق اإلنسان في المنطقة العربية. 

وتابع قائال »أود أن أشارككم بعض من 

األرقام المفزعة التي أوردها تقرير المقرر 

في  اإلنسان  بحقوق  المعني  الخاص 

 3.3 هناك  المناخية:  التغيرات  سياق 

التغيرات  ضحايا  من  شخص  مليار 

شخص  مليون   97.6 منهم  المناخية، 

بالتغيرات  المرتبطة  الكوارث  ضحايا 

وسيزيد  فقط   2019 عام  في  المناخية 

 1.2 من  بالفياضانات  المتأثرين  عدد 

عام  في  شخص  مليار   1.6 إلى  مليار 

انبعاثات  تؤثر  سوف  حين  في   ،2050
تقليل  إلى  الكربون  اكسيد  ثاني  غاز 

سيفاقم  مما  الغذائية  المواد  كثافة 

لدى  وتحديدا  التغذية  سوء  مشكلة 

األطفال وما بين االعوام 2000 إلى 2019 

جفاف  حالة   134 إفريقيا  قارة  شهدت 

وأكثر  إفريقيا،  70 حالة في شرق  منها 

ثانية   48 كل  شخص  يموت  ذلك  من 

المتأثرة بالجفاف.كما تم  البلدان  في 

نتيجة  وفاة  حالة  ماليين   5 عن  االبالغ 

الرتفاع درجة الحرارة وأكثر من نصف 

تلك الوفيات تقع بين األطفال«.

في  »إننا  قائال  حديثه  النسور  وختم 

اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 

قائم  نهج  تبني  على  الجميع  نحث 

معالجة  في  اإلنسان  حقوق  على 

التغييرات  عن  الناشئة  األزمات 

تعزيز  على  يرتكز  نهج  المناخية، 

المتضررة،  المجتمعات  امكانيات 

إدماج حقوق  إلى  القرار  وندعو أصحاب 

والسياسات  القوانين  في  اإلنسان 

واإلجراءات المتبناة لحماية البيئة«.

االفتتاحية  الجلسة  في  وشارك 

بيبلوف  الدكتور  سعادة  للمؤتمر 

شودري، الممثل الفني ورئيس مكتب 

في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 

فورست،  ميشيل  والسيد  الدوحة، 

بالمدافعين  المعني  الخاص  المقرر 

عن البيئة.

{  الحضور

وزيـر البيئة: قضـية التغــير المناخي تشــكل أولوية لدولة قطر

أبوغزالة: ضرورة تعزيز 
التعاون ومضاعفة الجهود 

النسور: »1.6« مليار شخص 
سيتأثرون بالفيضانات في »2050«

كرم الحليوي كتب

{  المتحدثون في الجلسة االفتتاحية



7   متابعات السنة )28( - األربعاء 2 من شعبان  1444هـ الموافق 22 فبراير 2023م العدد )10033(

مشاركون بالمؤتمر الدولي للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان:

قطر تدرك مدى تهديد تغير المناخ

راتاري،  سارة  السيدة  الجلسة  في  وشارك 

األمم  برنامج  في  اإلنسان  حقوق  مستشارة 

المتحدة اإلنمائي، والسيد نضال سليم، مدير 

والصحة،  والبيئة  للمياه  العالمي  المعهد  عام 

في  المظالم  أمين  مالكوم،  سريف  والسيد 

رئيس  قلياش،  محرم  والدكتور  تركيا، 

تركيا،  في  والمساواة  اإلنسان  حقوق  مؤسسة 

اللجنة  رئيس  ميشرا،  كومار  أرون  والسيد 

الوطنية لحقوق اإلنسان في الهند.

وأكدت السيدة سارة راتاري أن التغير المناخي 

وما يخلفه من تدهور في التنوع البيئي والتلوث، 

العالم،  حول  الكثيرين  معاناة  في  يتسبب 

التنمية  على  وتأثيره  المناخ  تغير  إلى  منوهة 

بين  العميق  الرابط  وإلى  البلدان،  مختلف  في 

حقوق اإلنسان وتغير المناخ، حيث تقع قضية 

العدالة في قلب هذه المسألة.

العدالة  أهمية  إلى  راتاري  السيدة  وأشارت 

اإلنسان،  حقوق  تعزيز  في  ودورها  المناخية، 

التطورات  يواكب  قانوني  إطار  بإرساء  مطالبة 

توصية   200 من  أكثر  وأن  خاصًة  الدولية، 

على  المناخي  التغير  بتأثير  تتعلق  صدرت 

إدراج  إلى  الدول  كافة  داعية  اإلنسان،  حقوق 

تداعيات التغير المناخي في جدول أعمالها.

في  واألعمال  الصناعة  تأثير  إلى  تطرقت  كما 

العمل  من  الكثير  هناك  أن  موضحة  المناخ، 

والعديد من  المجال،  القيام به في هذا  الواجب 

معهم،  العمل  يجب  الذين  المصالح  أصحاب 

مشيرة  اإلنسان،  حقوق  مؤسسات  بينها  ومن 

الدولي  التحالف  يلعبه  الذي  الدور  أهمية  إلى 

الذين  السكان  حماية  في  اإلنسان  لحقوق 

التي  العوائق  وإلى  هشة،  أوضاع  في  يعيشون 

والتوعية  البيئة  حماية  عن  المدافعين  تواجه 

بمخاطر التغير المناخي.

أهمية  إلى  سليم  نضال  السيد  نوه  جانبه  من 

التحدث عن التغيرات المناخية، متطرقًا إلى ما 

تم اتخاذه من خطوات منذ منتصف تسعينيات 

القرن الماضي وحتى الوقت الحالي.

األخضر،  االقتصاد  تطوير  ضرورة  إلى  ودعا 

تقليص  في  بالتكنولوجيا  واالستعانة 

الصندوق  وإنشاء  الكربونية،  االنبعاثات 

األخضر لحماية البيئة.

مليئة  بيئة  في  العيش  أن  إلى  سليم  ولفت 

من  الكثير  على  يؤثر  الكربونية  باالنبعاثات 

أن  إلى  يدعو  الذي  األمر  العالم،  حول  الفقراء 

تركز القرارات حول اإلنسان. وشدد على ضرورة 

عدم االنتظار حتى 2030 لرؤية نتائج المؤتمرات 

المناخية السابقة، وضرورة البدء في العمل من 

أجل الحصول على الدعم ومعرفة األطراف التي 

كيفية  دراسة  إلى  إضافة  معها،  العمل  يجب 

العمل على أرض الواقع من أجل حماية البيئة 

من التغير المناخي.

في  المظالم  أمين  مالكوم،  شريف  السيد  وبدأ 

الزلزال  أحداث  لما  بالتطرق  كلمته  تركيا، 

البيئة  تحدثه  أن  يمكن  وما  بالده،  في  األخير 

إلى  االلتفات  عدم  حال  في  باإلنسان  أضرار  من 

مضار التغير المناخي وأثره على الكثيرين حول 

العالم. وتقدم مالكوم بالشكر إلى دولة قطر على 

ما قدمته من دعم لتركيا بعد الزلزال، ولكل من 

أما  الكارثة.  هذه  أثار  من  التخفيف  في  ساهم 

ضرورة  على  أكد  فقد  قلياش،  محرم  الدكتور 

هذه  مثل  في  المصالح  أصحاب  كل  مشاركة 

بيئي،  حزن  في  نحن  مضيفًا:  المؤتمرات، 

يمكن أن يؤثر على كل من يعيش على األرض، 

يمثل  المناخ  وتغير  البيئة  يدمر  فاإلنسان 

تهديدًا للبشرية جمعاء.

ودعا د. قلياش إلى خلق هيكل بيئي أكثر توازنًا، 

الطبيعة،  على  باالستبداد  أسماه  ما  وتوقف 

واصفًا إياه بغير األخالقي بما يخلفه من انعدام 

المقاربة  غياب  بسبب  البيولوجي  التوازن 

والطبيعة.  اإلنسان  بين  االستبداد  وعالقة 

وأردف: يجب التخلص من المركزية البشرية، 

وخلق  البيئي  التنوع  مع  العالقة  على  والتركيز 

كبيرة  أهمية  من  لما  تساهمي،  تكاملي  فضاء 

للتنوع الذي يضم الجميع.

الذي  النموذج  دراسة  أعادة  أهمية  على  وشدد 

من  تخلفه  وما  البيئية  المشكالت  إلى  يؤدي 

كافة  االعتبار  في  الوضع  مع  كارثية،  أزمات 

والمحافظة على سالمتهم، الفتًا  الكوكب  سكان 

انعدام  إلى  تؤدي  المناخية  التغيرات  أن  إلى 

أن  ميشرا  كومار  أرون  السيد  وأكد  المساواة. 

الوقت قد حان لننقذ العالم ونخلق توازنا بيئيا، 

ما  مع  ككل،  العالم  على  سيؤثر  يحدث  ما  ألن 

والتأثير  الغذائي،  للتوازن  تدمير  من  يخلفه 

على الصحة النفسية، وزيادة عدد الفقراء حول 

العالم.

الصناعية  الدول  عمل  ضرورة  إلى  ولفت 

تحمي  التي  السياسات  وضع  على  بسرعة 

سياسة  ووضع  المناخي،  التغير  تداعيات  من 

الفيضانات  من  تعاني  التي  المناطق  تناسب 

تقليص  على  والعمل  بالجفاف،  المهددة  وتلك 

االنبعاثات وتوفير األمان من المواد السامة.

جهود قطر
والتي  الثانية بالمؤتمر  النقاشية  الجلسة  وفي 

حملت عنوان »جهود دولة قطر كفاعل اساسي 

في عملية حماية البيئة وخططها للمضي قدما 

استعرض  المصلحة«،  أصحاب  مع  بالتعاون 

من  العديد  بها  قامت  التي  الجهود  المشاركون 

حماية  مجال  في  الدولة  ومؤسسات  وزارات 

البيئة ومواجهة قضية التغير المناخي. 

مدى  تدرك  قطر  دولة  ان  المشاركون  اكد  وقد 

المناخ  تغير  قضية  تشكله  التي  التهديد 

هذا  ان  إلى  مشيرين  اآلن  التحرك  إلى  والحاجة 

دمجت  التي   ،2030 رؤيتها  في  يظهر  االلتزام 

التنمية البيئية كركيزة أساسية.

المناخ  لتغير  الوطنية  العمل  خطة  ان  وقالوا 

2030 تضع خريطة طريق واضحة حول كيفية 
في  للمساعدة  الدولية  بالتزاماتها  قطر  وفاء 

التخفيف من آثار تغير المناخ.

السفير  سعادة  ادارها  التي  الجلسة  في  شارك 

الخارجية  لوزارة  الخاص  المبعوث  الدفع  عمر 

والمفوض  واالستدامة  المناخ  تغير  لشؤون 

محمود  من  كل   2032 الدوحة  الكسبو  العام 

التغير  إدارة  مدير  مساعد  المرواني  عبدالعزيز 

المناخي،  والتغير  البيئة  بوزارة  المناخي 

بإدارة  السليطي  محمد  جواهر  المهندسة 

بدور  البلدية،  بوزارة  النفايات  ومعالجة  تدوير 

اللجنة  في  لالستدامة  التنفيذي  المدير  المير 

العليا، السيدغونزالو كاسترو دي الماتا المدير 

سعادة  اكد  حيث  ارثنا،  لمركز  التنفيذي 

دولة  ان  الجلسة  بداية  في  الدفع  عمر  السفير 

انضمت  التي  الدول  أوائل  من  قطر  كانت  قطر 

إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

المناخ في عام 1996، وبروتوكول كيوتو في عام 

والتي   ،2016 عام  في  باريس  واتفاقية   ،2005
صادقت عليها في عام 2017. 

المناخ  تغير  تهديد  تدرك  قطر  دولة  ان  واوضح 

والحاجة إلى التحرك اآلن، ويظهر هذا االلتزام في 

التنمية  دمجت  التي   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية 

البيئية كركيزة أساسية كما يمكن رؤية التزام 

استراتيجية  خالل  من  أكبر  بشكل  قطر  دولة 

قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ في عام 2021. 

المناخ  لتغير  الوطنية  العمل  خطة  إن  وقال 

2030 تضع خريطة طريق واضحة حول كيفية 
في  للمساعدة  الدولية  بالتزاماتها  قطر  وفاء 

التخفيف من آثار تغير المناخ. 

الدول  من  مجموعة  إلى  انضمت  قطر  بان  ونوه 

العالمي  المعهد  إلنشاء  المؤسسة  األعضاء 

 ،2022 سبتمبر  في   GGGI األخضر  للنمو 

عن  ويعمل  قطر  في  مكتبًا  المعهد  افتتح  وقد 

العمل  لتعزيز  المحلية  السلطات  مع  كثب 

المناخي مضيفا ان قطر دعمت المعهد العالمي 

من  دوالر  ماليين   10 بمبلغ  األخضر  للنمو 

المستدامة  الطاقة  على  المباشر  العمل  خالل 

الطبيعية  والمناظر  الصحي  والصرف  والمياه 

المستدامة والمدن الخضراء

2017 أكثر من  وقال إن دولة قطر قدمت في عام 

النامية  البلدان  لمساعدة  أميركي  دوالر  ملياري 

في  أعلنت  كما  االستدامة  جهود  تعزيز  على 

دوالر  مليون   100 قدرها  مساهمة  عن   2019 عام 

أميركي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية 

المناخ  تغير  مع  التعامل  في  نموا  األقل  والدول 

والتحديات البيئية.

قدمت  أيضا،   ،2019 عام  في  انها  إلى  ولفت 

لشبكة  دوالر  مليون   20 بقيمة  مساهمة 

األمم  لبرنامج  التابعة  التسريع  مختبرات 

لمواجهة  نامية  دولة   60 في  اإلنمائي  المتحدة 

إلحاحا  األكثر  المستدامة  التنمية  تحديات 

 ،2022 إنه في أكتوبر من عام  العالم.  وقال  في 

الشمسية  للطاقة  الخرسعة  محطة  إطالق  تم 

ذروة  من   10% توفر  أن  يمكن  انها  إلى  مشيرا 

26 مليون  استهالك الطاقة في البالد وستتجنب 

خالل  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  طن 

حياتها. 

ميجاوات،   800 تبلغ  إجمالية  بقدرة  بأنه  ونوه 

سيكون مشروع الخرسعة معلمًا رئيسيا ثانيا 

في استراتيجية قطر للطاقة للحد من البصمة 

وتطوير   2030 عام  بحلول  لمنشآتها  الكربونية 

عام  بحلول  المتجددة  الطاقة  من  جيجاوات   5
 .2035

محمد  جواهر  المهندسة  استعرضت  ثم  ومن 

السليطي بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة 

البلدية في ورقة العمل التي قدمتها الجهود التي 

قامت بها اإلدارة في مجال حماية الموارد والبيئة 

القطرية.

المرواني  عبدالعزيز  محمود  تناول  بدوره 

بوزارة  المناخي  التغير  إدارة  مدير  مساعد 

العمل  خطة  بالشرح  المناخي  والتغير  البيئة 

الوطنية للتغير المناخي في قطر 

وفي السياق ذاته استعرضت بدور المير المدير 

الجهود  العليا  اللجنة  في  لالستدامة  التنفيذي 

بالمحافظة  يتعلق  فيما  اللجنة  بها  قامت  التي 

على البيئة خالل مونديال كأس العالم. 

الماتا  دي  كاسترو  السيدغونزالو  قدم  كما 

المدير التنفيذي لمركز ارثنا ورقة عمل بعنوان 

االستدامة  أجل  من  ونتائجها  إرثنا«  »تركيز 

والمناخ في قطر.

دور األمم المتحدة
وخالل الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر والتي 

وآليات حقوق  المتحدة  األمم  حملت عنوان »دور 

القائم  المناخي  بالعمل  النهوض  في  اإلنسان 

الجلسة  في  المشاركون  أكد  الحقوق«،  على 

التي ترأسها السيد محمد علي النسور رئيس 

مكتب  في  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  قسم 

المفوض السامي لحقوق اإلنسان، على ضرورة 

الحقوق  على  القائم  المناخي  بالعمل  النهوض 

تعزيز  بهدف  المتحدة  األمم  مع  بالتنسيق 

حقوق اإلنسان في ظل التغيرات المناخيه.

وقالوا إنه من المهم أن يكون هناك مناخ مستدام 

بيئة  على  والحصول  األهداف  تحقيق  أجل  من 

الطبيعة  احترام  خالل  من  ملوثة،  وغير  نظيفة 

وحقوق البيئة من أجل خدمة البشرية. وحذروا 

المناخي مرتبطة باالطفال  التغيير  أزمة  أن  من 

 %  99 أن  إلى  مشيرين  العالم،  مستقبل  ألنهم 

و8  النفسية،  للضغوط  يتعرضون  األطفال  من 

وأن  المناخي  التغيير  بسبب  يعانون  منهم   %
الهواء  لتلوث  معرضون  األطفال  ماليين  هناك 

وان 43 % من اآلثار المتعلقة بالتغيير المناخي 

تبقى مع األطفال.

البيئة  فريق  منسق  شاشتر  بن  السيد   وتناول 

دور  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  في 

في  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 

النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق، 

اإلنسان  حقوق  دمج  إلى  نسعى  »أننا  مضيفا: 

األمم  مع  بالتنسيق  وذلك  المناخ  عمليات  في 

ظل  في  اإلنسان  حقوق  لتعزيز  المتحدة 

التغيرات المناخيه«.

رئيس  أوالويي،  داميليوال  الدكتور  قال  بدوره 

في  المستدامة  والتنمية  البيئة  قانون  قسم 

المعنية  المتحدة  األمم  فريق  عضو  اليونسكو، 

دولة  أشكر  أن  لي  اسمحوا  التجارية:  باألعمال 

إلى  مشيرا  المؤتمر،  هذا  تنظيم  على  قطر 

على  شيء  كل  أجل  من  تعمل  اليونسكو  ان 

عالقة باألمن، وهي تعمل أيضا من أجل تطوير 

المناخ  تأثيرات  تقليص  خالل  من  التنمية 

السلبية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

اللجنة  رئيس  جاكتا  العربي  السيد  وقدم 

العام  األمين  ممثل  المتحدة  لألمم  المدنية 

ورقة عمل بعنوان حقوق اإلنسان وتغير المناخ 

الدولية،  المدنية  الخدمة  موظفي  منظور  من 

غلى  قطر  لدولة  والعرفان  الشكر  خاللها  قدم 

قطر  مهنئا  العالمي،  الحدث  هذا  استضافة 

مجال  في  قدمتها  التي  النوعية  االنجازات  على 

المحافظة على البيئة وحقوق اإلنسان. 

في  اليونسيف  مكتب  رئيس  عرض  بدوره 

الدوحة أنتوني ماكدونالد، في الجلسة الثالثة 

حقوق  تعزيز  في  اليونسيف  دور  للمؤتمر، 

المناخي، محذرا من  التغيير  الطفل في سياق 

أن أزمة التغيير المناخي مرتبطة باالطفال النهم 

مستقبل العالم. 

تأثر  عن  مفزعة  أرقام  عن  ماكدونالد  وكشف   

األطفال  من   %  99 إن  قائال  األزمة  بهذه  األطفال 

منهم   % و8  النفسية،  للضغوط  يتعرضون 

يعانون بسبب التغيير المناخي. وأشار إلى أن 

ماليين األطفال معرضون لتلوث الهواء، وان 43 % 

مع  تبق  المناخي  بالتغيير  المتعلقة  اآلثار  من 

األطفال.

في  األطفال  على  المناخي  التغيير  تأثير  وحول 

قال  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

في  يعيشون  طفل  مليون   175 أن  ماكدونالد، 

الطبيعية،  للكوارث  معرضون  المنطقة  هذه 

والتي تعاني من ندرة المياه.

ستشهد  األوسط  الشرق  منطقة  ان  من  وحذر   

ارتفاعا في معدل درجات الحرارة وستكون فوق 

المعدل بـ 4 درجات عام 2050، في حال استمرت 

أزمة التغيير المناخي بدون حلول.

وقال إن اليونسيف لديها التزامات تجاه األطفال 

حيث  المناخي،  التغيير  أزمة  بمواجهة  تتعلق 

للشرب  الصالحة  المياه  تقديم  إلى  تسعى 

التعليم  من  األطفال  وتمكين  والصحة،  والغذاء 

واكتساب المهارات.

اإلنسان  حقوق  لمبادرة  التنفيذي  المدير  ودعا 

خبير األمم المتحدة المعني بتعزيز نظام دولي 

ديمقراطي ومنصف، سيوانيانا ليفينجستون، 

التغيير  تأثير  لمواجهة  دولية،  شراكات  إلى 

اعتبره  الذي  الناس،  حياة  على  المناخي 

البشرية  تقدم  ويهدد  األرض  على  الحياة  يهدد 

جمعاء.

تحظى  التغييرالمناخي  قضية  إن  إلى  وأشار 

هناك  وان  المتحدة،  االمم  في  قصوى  بأهمية 

الكثير من القرارات التي يجب ان تتخذ لمواجهة 

هذا التحدي، وان التعامل مع هذه القضية يجب 

أن يكون على مستوى اقليمي ودولي، خصوصا 

من  تضررا  واألكثر  نموا  األقل  للدول  بالنسبة 

هذه المشكلة.

في  جهودها  على  قطر  دولة  ليفينجستون  وهنأ 

تحقيق األهداف المناخية التفاق باريس للمناخ 

الكبير  والنجاح  المستدامة،  التنمية  وأهداف 

كروية،  بطولة  أول  تنظيم  في  حققته  الذي 

عالمية، صديقة للبيئة ومحايدة الكربون.

العدالة المناخية تعزز حقوق اإلنسان في العالمضرورة النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق

تدهور التنوع البيئي يتسبب في معاناة الكثيرين حول العالم

يجب االستعانة بالتكنولوجيا لتقليص االنبعاثات الكربونية

شهد اليوم األول من أعمال المؤتمر 
الدولي »التغيرات المناخية وحقوق 

اإلنسان«، الذي تنظمه اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنسان، بالتعاون 

مع مفوضية األمم المتحدة 

السامية لحقوق اإلنسان، وبرنامج 
 ،)UNDP( األمم المتحدة اإلنمائي

وجامعة الدول العربية، والتحالف 
العالمي للمؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان »GANHRI«، عدة 
جلسات نقاشية ثرية طرح خاللها 

المشاركون أفكارهم وآراءهم 

وتصوراتهم لما هو قادم بشأن 
قضية التغير المناخي، حيث حملت 

الجلسة األولى من المؤتمر عنوان 
تغير المناخ وحقوق اإلنسان: 

اآلثار وااللتزامات، وترأسها ميشيل 
فورست، المقرر الخاص المعني 

بالمدافعين عن البيئة.

$ الدوحة
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»التنمية االجتماعية«
و»حقوق اإلنسان« تطوران التعاون

إلدارة الكوارث.. »الهالل األحمر«:

300 متدرب يشاركون في المخيم الميداني
فعاليات  أمس  انطلقت  قنا-  الدوحة- 

الذي  التاسع،  الكوارث  إدارة  مخيم 

برعاية  القطري  األحمر  الهالل  ينظمه 

وزارة الصحة العامة، تحت شعار »تأهب 

فعال واستجابة أفضل«.

ويستمر الحدث المقام في مخيم الخور 

متدرب   300 بمشاركة  أيام،   10 لمدة 

الحكومية  المؤسسات  من  مدربا  و40 

الخاص  والقطاع  الحكومية  وغير 

الوطنية  والجمعيات  قطر،  دولة  في 

اإلنسانية  والمنظمات  المنطقة،  في 

الدولية.

في  القطري  األحمر  الهالل  ويتعاون 

األمم  من  كل  مع  المخيم  هذا  تنفيذ 

لجمعيات  الدولي  واالتحاد  المتحدة، 

واللجنة  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب 

العامة  واألمانة  األحمر،  للصليب  الدولية 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

الشرق  منطقة  في  الوطنية  والجمعيات 

األوسط وشمال إفريقيا.

وقعت وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 

الوطنية  اللجنة  مع  تفاهم  مذكرة 

لحقوق اإلنسان أمس؛ لتطوير وتعميق 

واالستفادة  بينهما  المشترك  التعاون 

من اإلمكانيات المشتركة للطرفين.

التنمية  وزارة  عن  المذكرة  وقع 

السيدة  سعادة  واألسرة  االجتماعية 

مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير 

التنمية االجتماعية واألسرة، فيما وقعها 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  عن 

عبدالله  بنت  مريم  السيدة  سعادة 

الوطنية  اللجنة  رئيس  العطية 

الجلسة  خالل  وذلك  اإلنسان،  لحقوق 

االفتتاحية للمؤتمر الدولي حول التغير 

المناخي وحقوق اإلنسان.

التعاون  التفاهم  مذكرة  وتغطي 

الدروس  مجال  في  الخبرات  وتبادل 

األنشطة  واثراء  المستخلصة، 

الدولي  الرأيين  ومخاطبة  التوعوية، 

الصلة  ذات  المسائل  في  والمحلي 

تتضمن  كما  االجتماعي،  بالقطاع 

المتعلقة  والمشاورات  اآلراء  تبادل 

الصلة  ذات  التشريعات  بتطوير 

بتخصصات  المتصلة  واألنظمة 

الطرفين.

وقعتا مذكرة تفاهم

$ الدوحة

من مسؤولي المؤسسات الدولية في مجال حوار األديان

اإلشادة بجهود مركز بن زيد وبرامجه
زار عدد من مسؤولي 

المؤسسات الدولية في 
مجال حوار األديان مركز 

الشيخ عبدالله بن زيد آل 
محمود الثقافي اإلسالمي 

بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، وذلك خالل 

زيارتهم لدولة قطر 
للمشاركة في ملتقى 

الشباب وحوار األديان الذي 
يقيمه مركز الدوحة الدولي 
لحوار األديان، واالطالع على 

جهود الدولة في مجال 
الحوار مع اآلخر.

مسؤولي  من  الزوار  أشاد  وقد 

الدولية،  استيرلينغ  مؤسسة 

للشباب  سواء  كلمة  ومؤسسة 

عليه  واطلعوا  رأوه  بما  أكواي،   -

التثقيفية  والبرامج  الجهود  من 

بن  مركز  يقدمها  التي  والتوعوية 

أرض  على  المقيمة  للجاليات  زيد 

من  المركز  لزوار  وكذلك  قطر، 

السائحين وضيوف المركز.

المركز  زار  متصل  سياق  وفي 

استيرلينغ  مؤسسة  مدير 

وعدد  رو  إدوارد  السيد  األميركية 

كما  بالمؤسسة،  المسؤولين  من 

عضو  آدمز  برايان  د.  المركز  زار 

كلمة  مؤسسة  أمناء  مجلس 

سواء بين الشباب - أكواي، وعدد 

تعرف  حيث  بها،  المسؤولين  من 

الرئيسية،  القاعة  على  الزائرون 

جدارية  لوحات  من  تتضمنه  وما 

وعقيدته  باإلسالم  للتعريف 

وكذلك  وحضارته،  وثقافته 

معرض  على  زيارتهم  خالل  اطلعوا 

المركز الجديد الذي يعنى بالقيم 

لذلك  إضافة  ويعرض  اإلسالمية، 

كنموذج  المشرفة  الكعبة  كسوة 

للفنون اإلسالمية.

ركن  مع  المركز  زوار  تفاعل  وقد 

فيلما  يقدم  الذي  االفتراضي  الواقع 

باألبعاد الثالثية للكعبة المشرفة، 

وبعدها،  اإلسالم  قبل  والحياة 

الذي  التغيير  الفيلم  عكس  حيث 

أحدثه اإلسالم على حياة الشعوب 

من  اعتنقته،  التي  المختلفة 

والواجبات  والحقوق  االعتقاد  حيث 

والمعامالت.

سعادته  رو  إدوارد  السيد  وأكد 

البالغة بما رآه في المركز، مؤكدا 

العمل  لتكثيف  الماسة  الحاجة 

المركز،  به  يقوم  لما  المشابه 

ثقافة  تكريس  ضرورة  مبينا 

بموضوعية  اآلخر  على  التعرف 

وحياد.

على صعيد آخر تواصلت فعاليات 

األسبوعية  المركز  وبرامج 

وللمهتدين  المسلمة  للجاليات 

التعريف  مجال  وفي  الجدد 

المركز  يستعد  كما  باإلسالم، 

لتقديم حزمة من البرامج المتنوعة 

والتي  المبارك،  رمضان  لشهر 

تستهدف هذه الفئات المذكورة.

المجلس  برنامج  المركز  وأقام 

الحياة  معالم  تناول  الذي  القطري 

من  شخصا   28 بحضور  القطرية 

الناطقين باإلنجليزية، حيث نالت 

فقرات البرنامج استحسانهم.

برنامج  فعاليات  تواصلت  كما 

العشرات  بحضور  قرآنية  قطوف 

المسلمة  الجالية  أبناء  من 

الناطقة باللغة اإلنجليزية، وبرامج 

في  باألوردوية  الناطقة  الجالية 

جهله«  المسلم  يسع  ال  »ما  برنامج 

يقام  حيث  شخصا،   70 بحضور 

دي  كيو  شركة  بإسكان  البرنامج 

لوسيل،  بمنطقة  جي  بي  إس 

اإلندونيسي  البرنامج  وتواصل 

مستفيدا   78 بحضور  للرجال 

إضافة  والطالب،  األمور  أولياء  من 

القسم  في  وطالبة  سيدة   119 إلى 

الجالية  برنامج  وشهد  النسائي، 

التلغو  بلغة  الناطقة  الهندية 

حضور 43 رجال وامرأة.

$ إدوارد: الدوحة
ضرورة 

تكريس 
ثقافة 

التعرف 
على اآلخر 

بموضوعية 
وحياد

بالبرنامج  للتعريف  الحملة  تهدف 

بالتعاون  الوزارة  أطلقته  الذي 

قطر،  جامعة  التربية  كلية  مع 

األكاديمي  للعام  للتقدم  استعدادًا 

تسعى  حيث   ،2024 /  2023 المقبل 

التدريس  مهنة  توطين  إلى  الوزارة 

السنوات  خالل   %  80 بنسبة 

الخمس المقبلة.

اإلرشاد  قسم  ممثلو  ويبدأ 

التوجيه  بإدارة  والمهني  األكاديمي 

المرشدين  مع  وبالتعاون  التربوي 

الثانوية،  المدارس  األكاديميين في 

محاضرات  تنظيم  على  بالعمل 

المدارس  لطالب  عمل  وورش 

المقبلين،  الشهرين  خالل  الثانوية 

القطرية  الكوادر  استقطاب  بهدف 

المرحلة  طلبة  من  القطرية  وغير 

المهنة  بهذه  لاللتحاق  الثانوية 

االنضمام  طريق  عن  العظيمة، 

الثانوية  المرحلة  من  تخرجهم  بعد 

من  ُيمكنهم  والذي  )طموح(،  لبرنامج 

بجامعة  التربية  بكلية  االلتحاق 

المستقبل،  معلمي  ليكونوا  قطر؛ 

مجتمعهم  بناء  في  ويساهموا 

ووطنهم.

والتعليم  التربية  وزارة  تفتح  حيث 

التسجيل  باب  العالي،  والتعليم 

في  المقبل،  مايو  شهر  إلكترونيًا، 

برنامج طموح لطلبة الثانوية العامة 

للطالب  كذلك   ،2023 /  2022 دفعة 

العامة  الثانوية  على  الحاصلين 

الماضية  سنوات  الثالث  خالل 

المتقدم  بحيث ال يزيد عمر الطالب 

للعام  سنة   23 عن  للبرنامج 

 ،2024 /  2023 المقبل  األكاديمي 

األولى  القبول  عملية  تستمر  حيث 

المقبل  سبتمبر  وحتى  مايو  من 

الخريف  بفصل  للدراسة   2023
 ،2024 /  2023 األكاديمي  للعام 

لوزارة  اإللكترونية  البوابة  عبر  وذلك 

العالي،،  والتعليم  والتعليم  التربية 

كما يتم فتح الباب للتسجيل للمرة 

المقبل  سبتمبر  شهر  خالل  الثانية 

وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2023، 

للعام  الربيع  فصل  لدراسة  وذلك 

األكاديمي 2024 / 2025. 

والتعليم،  التربية  وزارة  وقالت 

إطالقه  تم  الذي  طموح  برنامج  إن 

جامعة  مع  بالتعاون  سنوات  قبل 

الوظائف  شغل  على  يقوم  قطر، 

الحكومية  بالمدارس  التدريسية 

تربويا  تأهيال  مؤهلة  وطنية  بكوادر 

بدعم  الوزارة  تقوم  حيث  وعلميا، 

ببرنامج  يلتحقون  الذين  الطالب 

في  نجح  البرنامج  أن  كما  طموح، 

الطالب  من  كبير  عدد  استقطاب 

في الدفعة الماضية، مشيرة إلى أن 

أغلب المتقدمين للدراسة بالبرنامج 

من الطالبات، حيث شملت الدراسة 

التربية  كلية  تخصصات  جميع 

الفجوة  سد  في  تساهم  والتي 

بالمدارس  التدريس  بعملية 

الحكومية. 

ويستهدف برنامج )طموح( استقطاب 

الطالب القطريين وأبناء األم القطرية 

وحملة الوثائق القطرية ومواليد قطر 

كلية  مع  بالشراكة  التعليم  لمهنة 

يتم  حيث  قطر،  بجامعة  التربية 

بالبرنامج  لاللتحاق  الطالب  إيفاد 

للحصول  سنوات  أربع  لمدة 

في  البكالوريوس  درجة  على 

كلية  في  المطروحة  التخصصات 

ويحصل  قطر،  بجامعة  التربية 

»طموح«  ببرنامج  الملتحق  الطالب 

على  األربع  الدراسة  سنوات  طوال 

وهي:  مادية  مزايا  منها  مزايا؛  عدة 

شهريًا  ريال  آالف   10 للقطريين: 

بالتخصصات  للملتحقين  مكافأة 

آالف   8 التربية،  كلية  في  العلمية 

للملتحقين  مكافأة  شهريًا  ريال 

كلية  في  األدبية  بالتخصصات 

التربية.

جميع  إلى  باإلضافة  هذا 

األخرى  والمكافآت  المخصصات 

في  المبتعث  عليها  يحصل  التي 

كبدل  الحكومي،  االبتعاث  برنامج 

)5000( ريال تصرف  الكمبيوتر مبلغ 

 )5000( الكتب  وبدل  واحدة،  لمرة 

ريال تصرف عن كل عام أكاديمي، 

األخرى  المخصصات  من  وغيرها 

المحددة في الالئحة المالية لبرنامج 

االبتعاث الحكومي. 

القطريين  غير  للطالب  بالنسبة  أما 

من أبناء القطريات ومواليد دولة قطر 

تقرر  فقد  القطرية،  الوثائق  وحاملي 

الدراسية  الرسوم  تسديد  يتم  أن 

»طموح«  برنامج  ضمن  للمبتعث 

لكل فصل دراسي طوال مدة البعثة، 

مع منحة قدرها )3,000( ريال شهرًيا، 

كل  عن  ريال  آالف   3 منحه  من  بدال 

أشارت  حيث  فقط.  دراسي  فصل 

القبول  شروط  من  أن  إلى  الوزارة 

للطالب  سبق  قد  يكون  أال  بالبرنامج 

نفقة  على  دراسية  ببعثة  االلتحاق 

أي جهة أخرى. والحصول على قبول 

النظام  حسب  التربية  كلية  من 

من  صادرة  قطر  بجامعة  المتبع 

بجامعة  والتسجيل  القبول  مكتب 

الشخصية  المقابلة  واجتياز  قطر. 

مع وزارة التعليم والتعليم العالي.

جهود  ضمن  طموح  برنامج  ويأتي 

الموارد  في  لالستثمار  الدولة 

تقود  وطنية  قدرات  وبناء  البشرية 

مجال  في  السيما  التربوي  العمل 

يعد  كما  قطر،  في  التدريس 

متكاملة  منظومة  من  جزًءا  البرنامج 

األكاديمي  بالمستوى  لالرتقاء 

وفقا  وإعدادهم  للمعلمين،  والمهني 

ومعايير  الوطنية  المهنية  للمعايير 

سينعكس  مما  القطرية،  المناهج 

نوعية  جودة  على  بالضرورة 

المخرجات التعليمية في المدارس، 

قطر  رؤية  تحقيق  في  يسهم  بما 

الوطنية 2030«.

ن 
َّ

يتكو البرنامج   
َّ

أن بالذكر  الجدير 

لمدة  مكتسبة  ساعة   120 ِمن 

الدوام  بنظام  دراسية  سنوات  أربع 

الكامل، إذ يتم إيفاد الطالب لاللتحاق 

سنوات  أربع  لمدة  بالبرنامج 

البكالوريوس  درجة  على  للحصول 

في  المدرجة  للتخصصات  وذلك 

ومن  قطر،  بجامعة  التربية  كلية 

»طموح«  برنامج  أن  بالذكر  الجدير 

من  األكاديمي  االعتماد  على  حصل 

برامج  العتماد  العالمية  المؤسسة 

المعلمين.

العمل على توطين »80 %« بالتدريس السنوات الخمس المقبلةمحاضرات وورش عمل لطالب الثانوية الشهرين المقبلين

»طموح« التربية تطلق مشروعا ترويجيا لـ
فتح باب التقديم في البرنامج مايو المقبل

{ معلمون قطريون

{ طالب يقومون بالتدريس 

حملة تستهدف طالب 
الثانوية استعدادًا

للعام   »2023 /2024«

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خالل الفترة 
المقبلة حملة توعوية حول برنامج »طموح« بجميع 

المدارس الحكومية، مستهدفة في ذلك طالب الصف الثاني 
عشر بالمرحلة الثانوية.

محمد الجعبريكتب      
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افتتاح وحدتين تخصصيتين

غزة- قنا- افتتح »مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل 
واألطراف الصناعية بغزة«، والممول من صندوق قطر 

للتنمية وحدتين تخصصيتين، هما األوليان من نوعهما 
على مستوى قطاع غزة، بحضور الدكتور خالد عبدالهادي 

رئيس الوفد القطري والعضو المنتدب ونائب رئيس 
مجلس إدارة المستشفى، والدكتور يوسف أبو الريش 

وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، ويوسف الغريز مستشار 
رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، ونور الدين صالح 

مدير عام المستشفى، وبمشاركة من أطباء ومختصين.

»سبيتار« ينظم ندوة
حول السالمة الدوائية

الدوحة- قنا- نظم »سبيتار«، أحد مراكز التميز العالمي 
في مجال الطب الرياضي، ندوة افتراضية حول السالمة 

الدوائية.. واستهدفت الفعالية العاملين في ميدان الرعاية 
الصحية من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين 

ومهنيين صحيين مساندين، وشهدت مشاركة خبراء 
»سبيتار« ومتحدثين من وزارة الصحة العامة.

موضوع  الندوة  وتناولت 

اآلمنة  غير  الدوائية  الممارسات 

تعد  والتي  الدوائية،  واألخطاء 

التي  الرئيسية  األسباب  بين  من 

تسبب أضرارا وخسائر في أنظمة 

الرعاية الصحية في جميع أنحاء 

العالم، حيث تقدر تكلفة األخطاء 

الدوائية على مستوى العالم بنحو 

يجعل  مما  سنويا،  دوالر  مليار   42
الممارسة الدوائية اآلمنة ضرورية 

تقديم  في  المرضى  لسالمة 

الرعاية الصحية.

إتباع  أهمية  على  الندوة  وركزت 

نهج متعدد التخصصات، وتطبيق 

والمعايير  الممارسات  أفضل 

القائمة على األدلة لتغطية جميع 

ما  وهو  األدوية  إدارة  عملية  جوانب 

يصبو إليه مستشفى »سبيتار«.

الصراف  زينب  الدكتورة  وعلقت 

للفعالية  العلمية  اللجنة  رئيس 

مركز  سبيتار،  »يعتبر  بالقول: 

التميز في الطب الرياضي، سالمة 

قصوى،  أولوية  واألدوية  المرضى 

ممارساته  باستمرار  ويراجع 

آمنة  خدمات  لضمان  وعملياته 

وأفضل النتائج«.

من  خبراء  الندوة  في  وشارك 

وزارة  عن  وممثلون  »سبيتار« 

ناقشوا  حيث  العامة،  الصحة 

المتعلقة  الموضوعات  من  العديد 

ذلك  في  بما  الدوائية،  بالسالمة 

الوطني  البرنامج  عن  عامة  لمحة 

القيادة  دور  الدوائية،  للسالمة 

الفعالة في سالمة الدواء، والتوفيق 

شاملة  خطة  وتنفيذ  األدوية،  بين 

لسالمة الدواء في المستشفى.

تم  التي  المواضيع  أبرز  بين  ومن 

تناولها، محاضرة حول الوقاية من 

الرياضيين  وسالمة  المنشطات 

قدمها الدكتور يورك أوالف شوماخر 

من »سبيتار« بعنوان »الوقاية من 

الرياضيين:  وسالمة  المنشطات 

الصحية  الرعاية  ألخصائي  هل 

تناول  ماهية  شرح  تم  حيث  دور؟« 

وما  الرياضيين،  لدى  المنشطات 

المتعمد  المنشطات  تعاطي  هو 

الدور  وتحديد  المقصود،  وغير 

يلعبه  أن  يمكن  الذي  الحيوي 

من  الصحية  الرعاية  أخصائيو 

في  الصحية  القطاعات  جميع 

المنشطات،  من  الوقاية  في  قطر 

المهنية  العواقب  حول  وملخص 

تحدثها  أن  يمكن  التي  والصحية 

الرياضي،  على  المنشطات 

إلى موضوع تفاعلي آخر  باإلضافة 

المصري  دانة  الدكتورة  قدمته 

في  الرياضي  األسنان  طب  حول 

األدوية  إدارة  ودمج  الطوارئ  حاالت 

في توفير رعاية األسنان الطارئة.

ويوفر قسم الصيدلة في »سبيتار« 

الرعاية  من  مستوى  أعلى 

لضمان  والسريرية  الصيدالنية 

الممارسات  أفضل  على  الحفاظ 

طب  على  التركيز  مع  دائما، 

حيث  الرياضي،  والطب  العظام 

برنامج  ضمن  الندوة  هذه  تندرج 

خبراء  يجمع  شامل  تعليمي 

لتبادل  والمهتمين  متخصصين 

في  الممارسات  وأفضل  المعرفة 

مجال السالمة الدوائية.

إن  عبدالهادي:  خالد  الدكتور  وقال 

مستشفى سمو األمير الوالد يسعى 

في  حديث  تطور  كل  لمواكبة  دوما 

في  جديد  وكل  الصحي  القطاع 

عالج  أجل  من  الحديث  الطب  علوم 

معاناتهم،  من  والتخفيف  المرضى 

وتقديم الخدمات الصحية المتميزة 

لهم وفق معايير الجودة العالمية.

ستشكالن  »الوحدتان  وأضاف: 

الصحية  الخدمات  في  نوعية  نقلة 

يفتقر  الذي  غزة،  قطاع  في  المقدمة 

إلى اإلمكانيات والتجهيزات المطلوبة 

في هذا المجال بفعل الحصار«.

التوسعة  يرى  »المستشفى  وتابع: 

الصحية،  الخدمات  تقديم  في 

خاصة في جانب عالج مرضى القدم 

وذلك  المزمنة،  واألمراض  السكري 

وفقا لرؤية مجلس إدارة المستشفى 

صحية  مراكز  وجود  عدم  بسبب 

الشريحة  هذه  تعالج  متخصصة 

ومرضى  السكر،  مرضى  من  الكبيرة 

متقدم  بشكل  المزمنة  األمراض 

من  الكثير  أن  خاصة  ومتطور، 

مرضى القدم السكري واآلالم المزمنة 

يضطرون للسفر إلى الخارج من أجل 

تلقي العالج الالزم، أو يتعرض معظم 

السكري  القدم  بمرض  المصابين 

توفر  لعدم  نتيجة  أقدامهم  لبتر 

أن  إلى  عبدالهادي  وأشار  العالج«.. 

مع  بالتزامن  يأتي  الوحدتين  افتتاح 

مستمرة  وتطويرية  تدريبية  زيارات 

القطرية  الصحة  وزارة  ترعاها 

مشكورة،  الطبية،  حمد  ومؤسسة 

الطواقم  بأداء  االرتقاء  إلى  تهدف 

الخدمات  جودة  وتحسين  الطبية، 

األمير  سمو  مستشفى  في  المقدمة 

الوالد الشيخ حمد في قطاع غزة.

على  ارتكزت  الوفد  زيارة  أن  وأوضح 

إجراء  وهي  مهمة،  محاور  خمسة 

عمليات زراعة قوقعة معقدة بتمويل 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  من 

على  عمليات  وإجراء  القطرية، 

البولية،  المسالك  جراحة  صعيد 

في  متخصصتين  وحدتين  وافتتاح 

القدم السكري وعالج األلم مع تدريب 

والتدريب  الغزية،  الطبية  للطواقم 

في  نوعية  تقنيات  استخدام  على 

قسم  لطواقم  الصناعية  األطراف 

األطراف الغزيين، إلى جانب تطوير 

األمير  سمو  مستشفى  في  الجودة 

مؤسسة  مع  التوأمة  خالل  من  الوالد 

حمد الطبية.

بمستشفى سمو الشيخ حمد بغزة

لضمان أفضل خدمات صحية

خالل ورشة عمل أطلقتها »الثقافة«

استعراض الورقة التأسيسية إلطار الهوية الوطنية

ويضم الفريق 32 شريكا من الشركاء 

الثقافية،  المجاالت  في  الفاعلين 

والرياضية، والتعليمية، ومنهم وزارة 

التربية  ووزارة  والشباب،  الرياضة 

ووزارة  العالي،  والتعليم  والتعليم 

األوقاف والشؤون اإلسالمية، ومتاحف 

لإلعالم،  القطرية  والمؤسسة  قطر، 

األولمبية،  واللجنة  قطر،  وجامعة 

المؤسسات  من  وغيرها  وأسباير، 

الفاعلة.

وتناقش الورشة، التي تستمر حتى 

الخميس المقبل، أربعة محاور هي: 

محور الهوية الوطنية، محور الثقافة، 

محور  إلى  باإلضافة  اإلعالم،  محور 

الرياضة والشباب.

الورقة  باستعراض  الورشة  وبدأت 

الوطنية،  الهوية  إلطار  التأسيسية 

عدد  وراجعها  العمل،  فريق  أعدها 

من الخبراء والمختصين والمفكرين 

حيث  الوطنية،  بالهوية  المهتمين 

النتائج  بتحديد  العمل  فريق  قام 

الوصول  المتوقع  االستراتيجية 

االستراتيجية،  فترة  بنهاية  إليها 

قطر  رؤية  أهداف  تحقيق  على  عمال 

2030، كما تتناول مناقشة  الوطنية 

دولة  إلى  باالنتماء  الشعور  تقوية 

قطر واللغة العربية، وترسيخ الوعي 

غير  الثقافي  بالتراث  والمشاركة 

بالتراث  االهتمام  وتعزيز  المادي، 

آمنة  المادي..وقالت  الثقافي 

التخطيط  إدارة  مدير  البوعينين 

الثقافة،  وزارة  في  واالبتكار  والجودة 

في تصريحات خاصة لوكالة األنباء 

القطرية » قنا«: »قدمنا خالل الورشة 

الوطنية،  للهوية  التأسيسية  الورقة 

توجهات  توحيد  في  وأهميتها 

مفاهيم  وتحديد  االستراتيجية، 

على  والعمل  للتركيز،  إجرائية 

مكونات الهوية الظاهرة والعميقة«.

الورشة،  مخرجات  يخص  وفيما 

أوضحت آمنة البوعينين أن الورشة 

ستختتم بمجموعة من المخرجات 

منها  سيستفيد  التي  الهادفة، 

المشاركون في التوافق على التوجه 

بالهوية  المتعلق  االستراتيجي 

االستراتيجية  والتوجهات  الوطنية، 

مثل  األخرى،  بالمجاالت  المتعلقة 

الخروج  على  عالوة  والثقافة،  اإلعالم 

واألهداف  النتائج  من  بمجموعة 

تساعد  التي  األداء،  ومؤشرات 

بالمستقبل  التغير  قياس  في 

ومجموعات المبادرات.

لطيفة  ذكرت  جهتها،  من 

التخطيط  قسم  رئيس  الكواري 

الثقافة،  بوزارة  االستراتيجي 

أن  / قنا/ ،  لـ  مماثل  تصريح  في 

ورشات  أولى  تعتبر  اليوم  ورشة 

الوطنية  التنمية  استراتيجية 

الثالثة التي بدأت بمحور الهوية بناء 

على مسمى االستراتيجية والتركيز 

محور  ثم  ومن  الوطنية،  الهوية  على 

اإلعالمي،  التطوير  ومحور  الثقافة 

ودعوة  التنسيق،  تم  ذلك  على  وبناء 

المتعاونين  الشركاء  من  مجموعة 

وبمشاركة  الورشة،  لحضور  معنا 

أهداف  أن من  إلى  70 شخصا، الفتة 
نتائج  إلى  الوصول  الورشة  إقامة 

ضمن  تندرج  ومشاريع  وأهداف 

الوطنية  التنمية  استراتيجية 

الثالثة.

»العمل« تشارك في معرضين لـ »التعليم« وجامعة قطر

تعريف الطالب بفرص التوظيف
إدارة توظيف  شاركت وزارة العمل ممثلة في 

»مستقبل  بمعرض  الوطنية  العاملة  القوى 

جامعة  نظمته  الذي  هنا«  من  يبدأ  األعمال 

وزارة  نظمته  الذي  الجامعات  ومعرض  قطر، 

لطالب  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

المرحلة الثانوية في المدارس.

وتأتي مشاركة وزارة العمل في إطار المبادرات 

القوى  إنتاجية  لزيادة  الوزارة  تنفذها  التي 

بفرص  الطلبة  وتعريف  الوطنية  العاملة 

لهم  المتاحة  والتوظيف  والتدريب  الرعاية 

المقبلة،  السنوات  خالل  الخاص  القطاع  في 

لتوطين  الوطني  بالبرنامج  وتعريفهم 

التي  والمزايا  الخاص،  القطاع  في  الوظائف 

للموظفين  الخاص  القطاع  منشآت  تقدمها 

القطريين.

وتسعى وزارة العمل بالتنسيق مع الجامعات 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

الفجوة  تقليل  على  التعليمية  والمؤسسات 

ومخرجات  العمل  سوق  احتياجات  بين 

التعليم، بغرض اإلسهام بدور بارز في تحقيق 

أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية قطر 2030.

مشاركتهم  خالل  العمل  وزارة  موظفو  وقدم 

مدرسة  من  كل  في  الجامعات«  »معرض  في 

بنت  رملة  ومدرسة  للبنات،  الثانوية  الوكرة 

أبي سفيان الثانوية للبنات، مدرسة علي بن 

مزايا  أهم  عن  نبذة  للبنين،  الثانوية  جاسم 

توظيف القطريين في منشآت الخاص ومدى 

والتطور  التقدم  على  القطري  الموظف  قدرة 

خالل مسيرته العملية داخل منشآت القطاع 

يطرحها  التي  التدريبية  والبرامج  الخاص 

القطاع وفرص االبتعاث المتاحة.

وأبرز  أهم  الوزارة  موظفو  واستعرض  كما 

لتوطين  الوطني  البرنامج  وإنجازات  مراحل 

الوظائف في القطاع الخاص خالل مشاركتهم 

بجامعة  واالقتصاد  اإلدارة  كلية  فعالية  في 

قطر »مستقبل االعمال يبدأ من هنا«.

االجتماعات  خالل  من  العمل  وزارة  وتعكف 

في  الوظائف  توطين  لمنتدى  الدورية 

تعريفية  آليات  إيجاد  على  الخاص  القطاع 

توظيف  في  الخاص  القطاع  شركات  بدور 

تقدمها  التي  والمزايا  والقطريات  القطريين 

مختلف  مع  بالشراكة  وذلك  المنشآت،  تلك 

الجهات والمؤسسات.

عدد  في  زيادة  شهد   2022 العام  أن  ويذكر 

توظيفهم  تم  الذين  والقطريات  القطريين 

المعينين  عدد  ارتفع  إذ  الخاص،  القطاع  في 

إلى   2021 عام  في  موظفا   394 من  القطريين 

1850 موظفا في العام 2022.

$ الدوحة

استعراض المزايا المقدمة من القطاع الخاص للموظفين القطريين

الدوحة -قنا- انطلقت، أمس، ورشة »عمل فريق 
إعداد استراتيجية قطاع الهوية الوطنية واإلثراء 

الثقافي والتميز الرياضي«، التي تنظمها وزارة 
الثقافة، ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 

للفترة )2023 - 20230(.
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انخفاض مؤشر اإلنتاج الصناعي »6.4 %«
ديسمبر  في  نقطة   91.1 بالدولة  الصناعي  اإلنتاج  مؤشر  سجل 

السابق  بالشهر  قياسا  بالمائة   6.4 بنسبة  منخفضا  الماضي، 

سنوي،  أساس  على  بالمائة   8.5 وبنسبة   ،)2022 )نوفمبر  له 

الذي  المؤشر  هذا  ويعكس   .2021 عام  من  ذاته  الشهر  مع  مقارنة 

القطاعات  نمو  تفاصيل  واإلحصاء،  التخطيط  جهاز  عن  يصدر 

االقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ 

بأهمية  التحويلية  والصناعة  بالمائة،   82.46 النسبية  أهميته 

نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 

بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة.

بدء تداول أسهم بنك دخان بالسوق الرئيسية

ترتيبات إلدراج شركتين بالبورصة
دخان،  بنك  أسهم  إدراج  بنجاح  أمس  تم   

وأسرع  قطر  في  إسالمي  بنك  أكبر  ثالث 

السوق  في  للتداول  الدولة،  في  نموًا  البنوك 

عدد  بحضور  قطر،  لبورصة  الرئيسية 

قيادات  إلى  باإلضافة  الضيوف،  كبار  من 

والرقابية  التنظيمية  والجهات  دخان  بنك 

عدد  ليرتفع  والمهتمين،  والمستثمرين 

الرئيسية  السوق  في  المدرجة  الشركات 

عامة  مساهمة  شركة   )50( خمسين  إلى 

 9:30 الساعة  في  الجرس  قرع  تم  قطرية.و 

بنك  أسهم  تداول  ببدء  إيذانًا  أمس  صباح 

دخان في بورصة قطر.

آلية  خالل  من  دخان  بنك  أسهم  أدرجت  وقد 

عليها  متعارف  آلية  وهي  المباشر«،  »اإلدراج 

في جميع أسواق المنطقة، تمكن الشركات 

العام  االكتتاب  إلى  اللجوء  بدون  اإلدراج  من 

األولي ألسهمها.

وتعليًقا على اإلدراج الناجح ألسهم بنك دخان، 

بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  صرح 

جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة والعضو 

»نحن  قائال:  دخان،  بنك  في  المنتدب 

سعداء بإدراج أسهم بنك دخان ونشكر كافة 

تعاونها  على  والرقابية  التنظيمية  الجهات 

معنا في هذه الخطوة االستراتيجية والمهمة 

أن  ونأمل  المصرفية  دخان  بنك  مسيرة  في 

السوق،  نشاط  على  إيجابا  ذلك  ينعكس 

خاصة وأن البنك حقق نقلة نوعية في أدائه 

لترتفع   2019 العام  في  الدمج  عملية  عقب 

ريال  مليار   100 عن  تزيد  قيمة  إلى  أصوله 

ألف   150 إلى  عمالئه  قاعدة  وتتوسع  قطري 

موظفي  إلى  موصول  كذلك  الشكر  عميل. 

من  قياسي  وقت  في  تمّكنوا  الذين  البنك 

اإلدراج  عملية  إلى  الدمج  عملية  من  المرور 

الفترة  شهدتها  التي  التحديات  من  بالرغم 

والقدرات  بالخبرات  متسلحين  الماضية 

العالية على رفع التحديات«.

من جانبه قال السيد أحمد هاشم، الرئيس 

»نحن  دخان:  لبنك  بالوكالة  التنفيذي 

سعداء اليوم بالنجاحات التي حققها البنك 

وثقتهم  مساهمينا  إلى  بالشكر  ونتوجه 

نؤمن  وألننا  وإدارته،  البنك  في  الكبيرة 

نواصل  المستقبل،  في  االستثمار  بأهمية 

التحول  جوهرها  طموحة  لرؤية  تبنينا 

الرقمي والتخصص في الخدمة«. 

ناصر  العزيز  عبد  السيد  قال  جانبه  ومن 

بالوكالة  التنفيذي  الرئيس  العمادي، 

إلدراج  ترتيبات  هناك  أن  قطر  لبورصة 

المتخصصة  ميزة  شركة  هما  شركتين 

عن  فضال  الرئيسية  بالسوق  بالتكنولوجيا 

النفط  بخدمات  تعمل  أخرى  شركة  إدراج 

والغاز )المحار القابضة( في سوق الشركات 

شهر  خالل  اإلدراجين  إتمام  متوقعا  الناشئة 

مارس أو إبريل 2023.

واضاف العمادي : »إن إدراج بنك دخان يشكل 

على  تعمل  أن  شأنها  من  جديدة  إضافة 

للمستثمرين  توفر  وأن  السوق  عمق  زيادة 

متاح  هو  لما  إضافيا  وخيارا  جديدة  فرصة 

في بورصة قطر من شركات تمثل مختلف 

القطاعات«. 
{ قرع جرس تداول أسهم بنك دخان بالبورصة

عوض التوم الشيخ محمد بن حمد: أصول البنك تفوق »100« مليار ريالكتب

عبد العزيز العمادي: تنويع الخيارات أمام المستثمرين

تقديرًا لريادته باالبتكار الرقمي

»المصرف« يحصد جائزتين من »فيزا«
رائد  )المصرف(،  اإلسالمي  قطر  مصرف  حصل   

الصيرفة الرقمية في قطر، مؤخرًا على جائزتين 

الشركة   ،Visa »فيزا«  من  مميزتين  جديدتين 

الرقمية،  المدفوعات  مجال  في  عالميًا  الرائدة 

االبتكار  مجال  في  المتميزة  لريادته  تقديرًا 

الرقمي.

 Visa وحصل المصرف على جائزة »إطالق خدمة

أول  »إطالق  وجائزة  قطر«،  في  مرة  ألول   Direct
لحلول   Visa من  قطر«  في  رقمية  ائتمان  بطاقة 

الدفع المبتكرة الرائدة التي يقدمها في ظل تزايد 

الدفع  ووسائل  الرقمية  المدفوعات  على  اإلقبال 

األكثر كفاءة وأمانًا.

باعتباره  األولى  الجائزة  على  المصرف  حاز  وقد 

 ،Visa Direct خدمة  يطلق  قطر  في  بنك  أول 

الوقت  في  األموال  تحويل  لعمالئه  تتيح  والتي 

خصم  أو  ائتمان  بطاقة  أي  إلى  تقريبًا  الفعلي 

أي  عن  صادرة   Visa من  الدفع  مسبقة  بطاقة  أو 

البلدان  من  كبير  عدد  إلى  قطر  خارج  دولي  بنك 

المختارة في جميع أنحاء العالم، والتي تتوسع 

باستمرار. وتوفر الخدمة طريقة بسيطة وسهلة 

لتحويل األموال باستخدام اسم المستفيد فقط 

ورقم الهوية المكون من 16 رقمًا لتجنب أي تأخير 

أو رسوم إضافية حيث يتم التحويل مباشرة من 

.Visa المصرف إلى البنك اآلخر من خالل شبكة

الثانية  الجائزة  على  المصرف  حصل  بينما 

باعتباره أول بنك في قطر يطلق بطاقة ائتمانية 

الحائز  الجوال  تطبيق  خالل  من  بالكامل  رقمية 

لحامل  يتيح  مما  عالمية،  جوائز  عدة  على 

و  Apple Pay إلى  فوري  بشكل  إضافتها  البطاقة 

  .Google Payو Samsung Wallet
السيد  قال  الجديد،  التكريم  على  وتعليقًا 

الخدمات  لمجموعة  العام  المدير  أناند،  د. 

المصرفية لألفراد: »نشكر شركة Visa على هذه 

التي تعكس ريادتنا في صناعة حلول  الجوائز، 

مبتكرة  رقمية  وخدمات  منتجات  وتقديم  الدفع 

هي األولى من نوعها في السوق القطري. ونسعى 

الرائدة،  مكانته  على  للحفاظ  المصرف  في 

الرقمي  والتحول  االبتكار  على  تركيزنا  ومواصلة 

قطر،  في  رائد  رقمي  كمصرف  مكانتنا  لتعزيز 

المبتكرة  والحلول  الخدمات  تقديم  سنواصل 

المصرفية لعمالئنا، وتمكينهم  التجربة  لتعزيز 

من إتمام معامالتهم بسرعة وسهولة من أي مكان 

دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع«.

 Visa ومن جانبه قال السيد سودهير ناير، مدير

اإلسالمي  قطر  مصرف  تكريم  »يسعدنا  قطر: 

التي  المبتكرة  الرقمية  المدفوعات  حلول  على 

لعمالئه.  المتغيرة  االحتياجات  مع  تتماشى 

تجارب  لتقديم  جاهدًا  يسعى  المصرف  إن 

قطر  في  الرقمية  التجارة  نمو  لدعم  مبتكرة  دفع 

إنجازات  تقدير  ويسعدنا  مستدامة،  بطريقة 

المصرف المتميزة«.
{ جائزتا »فيزا«

لعام »2023« من خالل ندوة متخصصة

بنك الدوحة يستشرف التوقعات االقتصادية
الندوة  الدوحة  بنك  نظم 

حول  السنوية  االقتصادية 

 2023 لعام  االقتصادية  التوقعات 

بحضور  الدوحة  دبليو-  فندق  في 

االقتصاديين  الخبراء  من  عدد 

االقتصاد  تطورات  آخر  لمناقشة 

والفرص  والتحديات  العالمي 

المالية  األسوق  في  المتاحة 

هذه  افتتح  وقد   .2023 عام  خالل 

ستيهولت  جودني  السيد  الندوة 

الرئيس  أدالستينسون، 

التنفيذي باإلنابة في بنك الدوحة 

أنيتا  السيدة  من  كل  بمشاركة 

ياداف، الرئيس التنفيذي لشركة 

أدفايزوري،  كريديت  غلوبال 

تقديم  في  رائدة  شركة  وهي 

والشركات  للحكومات  استشارات 

المال  رأس  مجال  في  الخليجية 

والسيد  الديون،  واستراتيجيات 

األبحاث  إدارة  رئيس  إقبال،  فهد 

لدى  األوسط  الشرق  لمنطقة 

سويس،  كريديه  مؤسسة 

 3 أفضل  ضمن  اختياره  تم  الذي 

مجال  في  استراتيجيين  خبراء 

المبيعات. 

على  الضوء  الندوة  هذه  وسلطت 

الوضع الحالي لالقتصاد العالمي، 

وتضمنت شرحا مفصال للتوجهات 

المشهد  تشكل  التي  الرئيسية 

تبادل  حيث  العالمي،  المالي 

وتفسيرات  تحليالت  المشاركون 

قّيمة حول مستقبل االقتصاد بما 

في ذلك توقعات النمو، والتضخم، 

وأسعار الفائدة، وأسواق األسهم. 

ستيهولت  جودني  السيد  وقال 

سعداء  »نحن  أدالستينسون: 

اقتصاديين  خبراء  بحضور 

الندوة  هذه  في  بارزين  وماليين 

تصوراتهم  بطرح  تفضلوا  حيث 

مستقبل  حول  نظرهم  ووجهات 

وأضاف:  العالمي«،  االقتصاد 

»يتمثل هدفنا الرئيسي في تزويد 

التجاريين  وشركائنا  عمالئنا 

لتمكينهم  الالزمة  بالمعلومات 

السليمة  القرارات  اتخاذ  من 

واالستفادة من الفرص االقتصادية 

خالل السنوات القادمة«. 

وحظيت هذه الندوة باهتمام كبير 

من قبل المشاركين الذين أشادوا 

للمتحدثين  المتميز  بالمستوى 

تم  التي  واألفكار  والمعلومات 

طرحها.

{ جانب من الندوة

أمام طالب أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا

»فودافون« تستعرض الفرص المهنية

جلسة  مؤخًرا  قطر  فودافون  نّظمت   

للعلوم  قطر  أكاديمية  في  تعريفية 

والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، حيث 

المهنية  الفرص  الطالب  أمام  عرضت 

إطار  في  وذلك  تقدمها،  التي  المختلفة 

توعية  إلى  الرامية  الشركة  مبادرات 

المجتمع.

وحضر أربعون طالًبا في المرحلة الثانوية 

عشر  والثاني  عشر  الحادي  الصفين  من 

المرحلة  إلى  لالنتقال  يستعدون  ممن 

على  رّكزت  التي  الجلسة،  الجامعية 

وتم  للشباب،  الموّجه  فودافون  برنامج 

خاللها تسليط الضوء على المنح الدراسية 

والفرص  واالبتعاث،  التجارية،  لألعمال 

المهنية المستقبلية.

وتواجد أعضاء فريق فودافون في الفعالية 

للطالب،  المهنية  المشورة  لتقديم 

بالتوّجهات  تعريفهم  إلى  باإلضافة 

واالتصاالت،  التكنولوجيا  المختلفة لقطاع 

وشروط التوظيف في الشركة.

مواهب  بتطوير  قطر  فودافون  وتلتزم 

بالمعارف  وتزويدهم  القطري  الشباب 

في  التقّدم  على  لمساعدتهم  والمهارات 

مسيرتهم الجامعية ودخول سوق العمل.

{  جانب من الجلسة التعريفية
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نظم حزمة فعاليات باليوم الرياضي

باليوم  الريان  مصرف  احتفل 

خالل  من  العام  لهذا  الرياضي 

األولمبية  اللجنة  مع  التعاون 

لليوم  رئيسي  كراع  القطرية، 

نظمته  الذي  المشترك  الرياضي 

األكسجين  حديقة  في  الجهتان 

إشراف  تحت  التعليمية  بالمدينة 

اليوم  وتضمن  قطر.  مؤسسة 

مجموعة  المفتوح،  الرياضي 

واألنشطة  الفعاليات  من  متنوعة 

الوطنية،  االتحادات  حضرتها  التي 

وذوي  قطر،  في  الرياضيين  وفرق 

وأسرة  الخاصة،  االحتياجات 

القطرية،  األولمبية  اللجنة 

والطالب، وأفراد المجتمع. 

النعيمي،  إيمان  السيدة  وقالت 

لالتصاالت  العام  المدير  مساعد 

الريان:  مصرف  في  المؤسسية 

»يعد اليوم الرياضي فرصة خاصة 

والصحة  البدنية  اللياقة  لتعزيز 

البالد.  أنحاء  جميع  في  والرفاهية 

مؤسسة  الريان  مصرف  أن  وبما 

جيدا  يدرك  فإنه  رائدة،  مالية 

تشجيع  على  المناسبة  هذه  أثر 

توجيه المجتمع باتجاه نمط حياة 

أكثر صحة ونشاطا« ونظم مصرف 

األنشطة  من  سلسلة  الريان 

جناحه  في  الممتعة  الرياضية 

تحت شعار »الحركة بركة«.

الريان  مصرف  جناح  شهد  وقد  هذا 

الزوار  من  كبير  عدد  مشاركة 

في  ممتعا  يوما  أمضوا  الذين 

تلبي  والتي  األكسجين،  حديقة 

وانطالقا  االستدامة،  معايير  تماما 

للمسؤولية  استراتيجيته  من 

االجتماعية، يستمر مصرف الريان 

عبر  االجتماعية  للتنمية  نهجه  في 

التي  والمشاريع  المبادرات  دعم 

وذلك  الرياضات،  لمختلف  تروج 

بأن  المطلق  إيمانه  من  انطالقا 

إلهام  عامل  تشكل  األحداث  هذه 

على  للحفاظ  المجتمع  أبناء  لكافة 

البدنية  اللياقة  وجعل  نشاطهم 

{ جناح مصرف الريان خالل اليوم الرياضيجزءا من حياتهم.

مصرف الريان يدعم المبادرات الرياضية
$ الدوحة

خالل جلسة التعاون االقتصادي والتجاري.. الخاطر:

»251.1« مليار استثمارات قطرية بأميركا

بن  سلطان  السيد  سعادة  أكد 

التجارة  وزارة  وكيل  الخاطر  راشد 

العالقات  اكتساب  والصناعة، 

والواليات  قطر  دولة  بين  التجارية 

منذ  كبيرا  زخما  األميركية  المتحدة 

واالستثمار  التجارة  اتفاقية  توقيع 

حجم  أن  إلى  الفتا   ،2004 في   )TIFA(

بلغ  البلدين  بين  التجاري  التبادل 

 ،2022 في  دوالر  مليار   9.46 من  أكثر 

التجاري  الشريك  الدوحة  جعل  مما 

لواشنطن. التاسع 

خالل  كلمة  في  سعادته،  وأوضح 

التعاون  جلسة  أعمال  ترؤسه 

التي  والتجاري،  االقتصادي 

الحوار  إطار  في  تنظيمها  تم 

دولة  بين  الخامس  االستراتيجي 

األميركية،  المتحدة  والواليات  قطر 

القطرية  االستثمارات  إجمالي  أن 

المتحدة  الواليات  في  المباشرة 

 251.16( دوالر  مليار   69 حوالي  بلغت 

الشركات  وأن  قطري(،  ريال  مليار 

قطر  دولة  في  العاملة  األميركية 

حركة  في  رئيس  بشكل  تسهم 

سيما  الدولة،  تشهدها  التي  التنمية 

أميركية  شركة   856 وجود  ظل  في 

القطرية. بالسوق  تعمل 

شارك  التي  الجلسة  خالل  وأشاد، 

القطري  الجانب  من  أعمالها  في 

الحكومية  الجهات  من  عدد  ممثلو 

التجارة  وزارتي  من  المعنية  والهيئات 

وتكنولوجيا  واالتصاالت  والصناعة، 

لالستثمار،  قطر  وجهاز  المعلومات، 

قطر  ومركز  االستثمار،  ترويج  ووكالة 

الوثيقة  االقتصادية  بالعالقات  للمال، 

والتي  البلدين،  بين  تربط  التي 

على  الحفاظ  في  بدورها  أسهمت 

مختلف  رغم  بينهما  المطرد  التقدم 

سعي  مؤكدا  العالمية،  التحديات 

دولة قطر إلى تنويع اقتصادها لتقليل 

الصناعات  على  تدريجيا  اعتمادها 

نحو  واالنتقال  الهيدروكربونية، 

ما  بما  المعرفة،  على  قائم  اقتصاد 

.2030 يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 

كما أشار سعادة وكيل وزارة التجارة 

العديدة  اإلصالحات  إلى  والصناعة 

الدولة لضمان بيئة  التي عملت عليها 

للشركات  وجاذبة  محفزة  أعمال 

ذلك  في  بما  بقطر،  العاملة  األجنبية 

أقرتها  التي  والقوانين  التشريعات 

المال  رأس  استثمار  تنظيم  كقانون 

االقتصادي،  النشاط  في  القطري  غير 

أجنبية  بملكية  يسمح  والذي 

مختلف  في  بالمائة   100 إلى  تصل 

االقتصادية،  واألنشطة  القطاعات 

النافذة  نظام  تدشين  جانب  إلى 

ترويج  وكالة  وتأسيس  الواحدة، 

إجراءات  تبسيط  بهدف  االستثمار 

وتقديم  األجانب،  المستثمرين 

توقعات  إلى  الفتا  لهم،  الالزم  الدعم 

الدولي في أحدث تقاريره بنمو  البنك 

بالمائة   3.4 بنسبة  القطري  االقتصاد 

وكاالت  تأكيد  عن  فضال   ،2023 في 

االقتصاد  لقوة  الدولية  التصنيف 

النظرة  إلى  يشير  مما  القطري، 

لالستثمار  اإليجابية  المستقبلية 

التجارية. والمصالح  األجنبي 

{ جانب من الجلسة

رابطة رجال األعمال
تستقبل السيناتور روجر مارشال

القطريين  األعمال  رجال  رابطة  أمس  استقبلت 

االميركي  الشيوخ  بمجلس  الجمهوري  السيناتور 

في  وكان  حاليا،  البالد  يزور  الذي  مارشال  روجر 

آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  سعادة  استقباله 

سعود  السيد  إلى  باإلضافة  الرابطة  رئيس  ثاني 

المانع عضو مجلس إدارة الرابطة وأعضاء الرابطة 

السيد خالد المناعي والسيد مقبول حبيب خلفان 

والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. 

بن  فيصل  الشيخ  سعادة  رحب  اللقاء  بداية  في 

قاسم آل ثاني رئيس الرابطة بالسيناتور االميركي، 

البلدين،  بين  الثنائية  العالقات  متانة  على  مؤكدا 

حيث شهدت نموا كبيرا خالل السنوات االخيرة في 

ان  موضحا  المتبادلة،  واالستثمارات  التجارة  حجم 

مختلفة  استثمارات  لديه  القطري  الخاص  القطاع 

قطاع  في  سواء  األميركية  المتحدة  الواليات  في 

العقاري،  والقطاع  التجزئة  أو  والفنادق  السياحة 

إضافة إلى شراكات كبيرة بين أعضاء الرابطة مع 

الشركات األميركية في مختلف المجاالت التجارية 

في قطر.

من جانبه أكد السيناتور الجمهوري روجر مارشال، 

الدوحة  تجمع  التي  اإليجابية  العالقات  أهمية  على 

50 عاما، حيث يسعى  وواشنطن، وتمتد الكثر من 

لسنوات  الثنائية  العالقات  تعزيز  إلى  الطرفان 

المتحدة  الواليات  دور  ذلك  في  يدعمهما  قادمة، 

وأكبر  قطر  في  مباشر  أجنبي  مستثمر  كأكبر 

مصدر منفرد لوارداتها.

{ صورة جماعية على هامش الحدث

حصدت شهادة القيمة المحلية

»وصيف« األولى بإدارة المرافق محليا
إدارة  مجال  في  الرائدة  وصيف  شركة  أعلنت 

شهادة  على  حصولها  عن  العقارات  وتسويق 

يمنحها  التي  المضافة  المحلية  القيمة 

التي  للشركات  »توطين«  الوطني  البرنامج 

ساهمت أعمالها في دعم نمو االقتصاد الوطني.

سجل  تصديق  خالل  »وصيف«  وتمكنت 

بين  األولى  المرتبة  تصدر  من  المحلية  القيمة 

درجة  نالت  حيث  المرافق  إدارة  في  الشركات 

موردي  قاعدة  بيانات  إلى  استناًدا   %  24.98
والتي يتم احتسابها  المضافة  المحلية  القيمة 

دقيقة.  لمنهجيات  وفقًا 

حرص  من  انطالق  الخطوة  هذه  وتأتي 

الريادي  بموقعها  االرتقاء  على  الدائم  الشركة 

عالية  خدمات  تقديم  خالل  من  التميز  نحو 

تعزيز  إلى  باإلضافة  عمالئها،  لكافة  الجودة 

مضافة  قيمة  خلق  في  عملها  استراتيجية 

العقاري. للقطاع 

الشهادة  هذه  على  وصيف  حصول  ويعد 

إنجازاتها  سلسلة  إلى  يضاف  جديدا  إنجازا 

األصول  أنواع  كافة  وصيانة  وتشغيل  إدارة  في 

عملها  استراتيجية  يدعم  بما  العقارية، 

االقتصادي  النمو  مسيرة  تعزيز  إلى  الهادفة 

الذي تشهده الدولة، والمساهمة في دفع عجلة 

ينسجم  ما  العقاري،  للقطاع  والتطور  التقدم 

.2030 مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 
{  شهادة القيمة المحلية المضافة 

حصدت الشهادة للعام الثاني

»طلبــــــات« أفضــــل بيئــــة عمــــل
مجال  في  الرائدة  المحلية  الشركة  طلبات،  أعلنت 

التكنولوجيا، أن تعلن عن حصدها شهادة »أفضل بيئة 

عمل« للعام الثاني على التوالي. إذ تم منح هذه الشهادة 

من قبل هيئة ثقافة بيئة العمل العالمية وهي التقدير 

الذي تسعى الشركات إلى تحقيقه. 

صرح فرانسيسكو ميغيل دي سوزا،  المناسبة،  وبهذه 

المدير العام لطلبات في قطر قائاًل: »نسعى جاهدين في 

شركة »طلبات« لخلق بيئة عمل تعزز االبتكار وتسمح 

لجميع الموظفين بالوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. نحن 

على  الثاني  للعام  الشهادة  هذه  لحصد  متحمسون 

التوالي ونشعر باالمتنان لموظفينا باعتبارهم السبب 

وراء هذا النجاح. وسنواصل العمل بال كلل لتوفير بيئة 

يحتاجون  الذي  الدعم  وتأمين  لموظفينا  مثالية  عمل 

إليه للنجاح والنمو على المستوى الشخصي والمهني«.

مبدأ  على  مبنية  طلبات  في  الثقافة  إن  قائال:  وأضاف 

»كن أنت، كن ذاتك« الذي يعطي األولوية لخلق شعور 

جميع  بين  التعاطف  وتعزيز  والتحفيز  باالنتماء 

النفسية،  السالمة  ثقافة  تعزيز  خالل  ومن  الموظفين. 

والدعم  التقدير  ثقافة  على  الحفاظ  »طلبات«  تضمن 

والتمكين لينعكس إيجاًبا على أدائهم في العمل.

مالحظات  على  عمل«  بيئة  »أفضل  شهادة  وتعتمد 

الشركة  في  العمل  مكان  في  وتجاربهم  الموظفين 

متعمق  وتحليل  السرية  التقييم  منهجية  خالل  من 

الشهادة  هذه  وتعد  وممارساتها.  الشركة  لسياسات 

دليال على مــدى التزام »طلبات قطــر« بخــلق بيئة عمــل 

واإلنتاجية في  اإلبداع  وداعمة تحث على  إيجابية 

مكان العمل.

{ شهادة أفضل بيئة عمل

$ الدوحة
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ضمن مهرجان حالل قطر

مسابقة المزاين فئة الغنم السوريات.. اليوم

األولى  الخمسة  المراكز  على  وحاز 

جذعات  خمس  أجمل  شوط  في 

إنتاج المراح، تواليا، كل من: عبدالله 

علي  محمد  وخالد  الدوسري،  غنيم 

خميس  علي  وعبدالهادي  المعاضيد، 

السهلي، ومحمد غنيم الدوسري، وعلي 

عبدالهادي السهلي.

أما شوط أجمل جذع إنتاج محلي، فجاء 

عبدالله  والثاني،  األول  المركزين  في 

غنيم الدوسري، في حين حصل على 

والخامس،  والرابع  الثالث  المراكز 

تواليا، كل من: محمد غنيم الدوسري، 

وعلي جابر محمد المري، وحسام حمد 

القدير. وفي شوط أجمل جذعة إنتاج 

محلي، حصل عبدالله غنيم الدوسري 

وجاء  والثاني،  األول  المركزين  على 

المركزين  في  الدوسري  غنيم  محمد 

خالد  حّل  بينما  والخامس،  الثالث 

المركز  في  المعاضيد  علي  محمد 

الرابع.

فعاليات المزاد

المزاد  في غضون ذلك تواصل فعالية 

هواة  من  كبيرة  أعداد  استقطاب 

كتارا  زوار  عن  فضال  الحالل،  ومربي 

المميزة  الطريقة  تجتذبهم  الذين 

عرض  على  القائمين  )للمحرجين( 

الحالل، وهم: شجاع الشمري، وأنس 

وجميعهم  العناز؛  وحمد  األنصاري، 

والذين  الشقيقة.  الكويت  دولة  من 

وحرصهم  سعادتهم  على  أكدوا 

مهرجان  في  سنويا  المشاركة  على 

وأهم  أبرز  من  أصبح  الذي  قطر  حالل 

المهرجانات التراثية المعنية بالحالل 

أنس  وقال  الخليج.  منطقة  في 

في  قطر  حالل  مهرجان  األنصاري: 

تطور مستمر، ومع بداية كل نسخة 

على  المنظمين  حرص  نرى  جديدة 

تعزيز جودة التنظيم وإخراج المهرجان 

في أبهى صورة. مضيفا أنه ومن خالل 

مشاركته المتكررة في المهرجان تبين 

له أن تربية الحالل في قطر في تطور 

مستمر، وأن السالالت التي يتم عرضها 

بقوة  المنافسة  يمكنها  المهرجان  في 

في  المشابهة  المهرجانات  جميع  في 

المزاد  فعالية  وتبدأ  الخليج.   منطقة 

والنصف  الرابعة  الساعة  عند  يوميا 

عصرا، ويتم خاللها عرض جميع أنواع 

الحالل من فئات الِعرب والعوارض وفئة 

الغنم السوريات، للبيع بشكل مباشر 

للجمهور، وتستمر حتى نفاد الكمية.

إلى  والمزاد(  )المزاين  فعاليتا  وتهدف 

وتعزيز  اإلنتاج  تطوير  في  المساهمة 

الحالل.  ألنواع  المتميزة  المواصفات 

والصناعات  الحيوانية  الثروة  ودعم 

األنشطة  وتعد  بها.  المرتبطة 

التي  الفعاليات  أبرز  من  المصاحبة 

إدارة مهرجان حالل قطر على  تحرص 

ومن  األطفال،  وخاصة  للزوار  توفيرها 

متنوعة  ورش  األنشطة  هذه  بين 

لألطفال وفعالية ركوب الخيل واإلبل.

خيمة  المهرجان  موقع  يتضمن  كما 

التقليدية  بالصناعات  خاصة  تراثية 

بمنتجات  المتعلقة  اليدوية  والحرف 

وعرض  كالسدو  والماعز،  األغنام 

إلى  إضافة  التقليدية.  للمالبس 

تواجد عدد من المحالت ومنها محالت 

التي  الشعبية  المأكوالت  لمختلف 

تنتجها األسر القطرية وأخرى تعرض 

المنتجات التقليدية.  الجدير بالذكر 

يوم  انطلق  قطر  حالل  مهرجان  أن 

الخميس الماضي، ويستمر في الجهة 

للحي  العامة  للمؤسسة  الجنوبية 

الجمعة  يوم  حتى  )كتارا(  الثقافي 

الجاري،  فبراير   24 الموافق  المقبل، 

فترتين:  على  للزوار  أبوابه  ويفتح 

صباحية من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، 

ومسائية من 4 وحتى 10 مساًء.

تنطلق اليوم األربعاء ضمن فعاليات 
النسخة الحادية عشرة من مهرجان حالل 

قطر، الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي 
الثقافي )كتارا(، األشواط األولى من منافسات 

مسابقة المزاين فئة الغنم السوريات، 
بأشواط أجمل جمل إنتاج محلي )شوط 

الرمز(، وأجمل جمل إنتاج محلي، وأجمل 
فردية إنتاج محلي. في حين أعلنت اللجنة 
المنظمة نتائج فئة العوارض عن أشواط 
أجمل خمس جذعات إنتاج المراح )شوط 

اإلنتاج( وأجمل جذعة إنتاج محلي، وأجمل 
جذع إنتاج محلي.

خالل اليوم األول في منافسات المجموعة النهائية بـ »القاليل«

»الشـقــب« و»ذيــاب« يتـصــدران

منافسات  وذياب(  )الشقب  فريقا  تصدر 

في  النهائية  بالمجموعة  األول  اليوم 

 ،2023 التقليدي  للصيد  القاليل  بطولة 

صندوق  برعاية  العام  هذا  تقام  التي 

والرياضية  االجتماعية  األنشطة  دعم 

والعشرين  الرابع  إلى  وتستمر  )دعم(، 

من فبراير الجاري في محمية )لعريق(.

وذياب،  الشقب  الفريقان  واستطاع 

نقطة  بـ)270(  حبارى   )9( اصطياد  أمس 

)دخان(  فريق  حقق  فيما  منهما،  لكل 

نقطة   )110( األول  اليوم  منافسات  في 

فريق  وحل  حبارى،   )7( باصطياده 

النقاط،  عدد  حيث  من  رابعا  )حالول( 

حيث اصطاد )6( حبارى بـ )180( نقطة، 

الذي  )لفان(  فريق  خامسا  جاء  فيما 

اصطاد )3( حبارى بـ)90( نقطة.

مبارك  محمد  بن  خالد  السيد:  وقال   

المنظمة  اللجنة  رئيس  المعاضيد 

تصريحات  في   2023 القاليل  لبطولة 

المجموعة  منافسات  إن  صحفية، 

قوة  الحال  بطبيعة  تعكس  النهائية 

الفرق  هذه  إن  حيث  القاليل،  منافسات 

المجموعات،  من  تأهلت  التي  هي 

للوصول  كبيرا  جهدا  أدت  وبالتالي 

موعد  على  والجمهور  المجموعة،  لهذه 

بطل  يتوج  أن  على  قوية،  منافسات  مع 

القاليل الجمعة إن شاء الله. 

أعضاء  جميع  أن  المعاضيد  وأضاف   

واللجان  للبطولة  المنظمة  اللجنة 

من  مضاعفة  جهوداا  يبذلون  الفرعية 

للفرق  المناسبة  األجواء  تهيئة  أجل 

لتقديم أفضل ما لديها خالل المنافسات 

وكل عضو يعرف دوره جيدا ويؤديه على 

البطولة تقام باسم  أكمل وجه الن هذه 

بالدنا قطر ونحن نسعى دائما الن يكون 

باتت  القاليل  ان  حتى  عاليا  بالدنا  اسم 

اآلن واحدة من أهم بطوالت المقناص في 

وهذا  عالمية  شهرة  لديها  وأصبح  العالم 

نجاح نحمد الله تعالى عليه.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  رئيس  وقال 

بأن كل شيء يتم االعداد له جيدا قبل 

انطالق المنافسات، كما أن األدوار تتوزع 

حسب  كل  المنظمين  جميع  على 

دوره  أداء  في  يتفانى  والكل  اختصاصه 

أجل  من  الواحد  الفريق  بروح  ويعملون 

انجاح البطولة.

وأشار المعاضيد إلى أنه على المستوى 

كل  القاليل  في  المنافسات  فإن  الفني 

عام تزداد قوة وإثارة وهذا يزيد من متعة 

المنافسات،  تابعت  التي  الجماهير 

تشارك  التي  الفرق  أن  إلى  يرجع  وهذا 

ان  كما  عام،  بعد  عاما  خبرات  تكتسب 

من  وتستفيد  الخبرات  تتبادل  الفرق 

إيجابيا  ينعكس  بدوره  وهذا  بعضها 

على المستوى الفني للبطولة.

في  كبير  دور  لها  التي  اللجان  ومن 

معاينة  لجنة  هي  القاليل  بطولة 

الحالل  بمعاينة  مختصة  وهي  الحالل 

التي  القاليل  ببطولة  الئقا  يكون  حتى 

أصبحت عالمة فارقة في تاريخ بطوالت 

المقناص. وهنا يقول حمد محمد العلي 

المعاضيد رئيس لجنة معاينة الحالل 

إن اللجنة تتأكد من أن الحالل المشارك 

الئق من ناحية الشكل واألصل.

المهندي  خليفة  محمد  قال  جانبه  ومن 

عضو لجنة المعاينة بالقاليل أن اللجنة 

الحالل وفق الضوابط  تتابع وتتأكد من 

وفي  المنظمة،  اللجنة  وضعتها  التي 

حال تم رصد أي من هذه الضوابط يتم 

يتم  كما  واستبعاده،  صاحبه  إشعار 

بالشرائح  الحالل  تكامل  من  التأكد 

الموثقة.

من  أي  رصد  تم  اذا  أنه  المهندي  وأوضح 

يتم  الحالل  في  المرفوضة  الضوابط 

المطايا  ان  كما  جيدا،  عليها  التدقيق 

لها  سبق  جميعها  يكون  قد  الموجودة 

المشاركة وبالتالي قد يكون بها اصابات 

لها  انتبه  قد  الحالل  صاحب  يكون  وال 

صاحب  انتباه  نلفت  بدورنا  ونحن 

بدوره  وهو  اإلصابات،  هذه  إلى  الحالل 

إما يبقي مشاركتها إذا كانت تتوافق مع 

ضوابط اللجنة، أم يستبعدها.

بمعاينة  تقوم  لجنة  هناك  إن  وقال 

البطولة  في  للمشاركة  المرشح  الحالل 

نقوم  التحضير  ويوم  المناطق  في 

ونصوره  أخرى  مرة  الحالل  بمراجعة 

بمعاينة  نقوم  كذلك  الدخول  ويوم 

شيء  أو  التبديل  من  والتأكد  الحالل 

مساعدة  نحاول  بدورنا  ونحن  آخر، 

في  قليل  الحالل  ألن  المشاركة  الفرق 

المنطقة ولكن بشرط أال يكون هذا على 

حساب الصورة العامة للبطولة.

وأن  البد  القاليل  مطايا  أن  إلى  وأشار 

وظهرها  تحمل  قوة  ولديها  قوية  تكون 

المشاركة  لها  مريح ومن يكون قد سبق 

في  العامة  باألجواء  دراية  على  تكون 

البطولة وال تستغرب الطيور أو السلقان 

أو التصوير.

يتم  التي  المالحظات  إن  المهندي  وقال 

رصدها هي مالحظات مثل رصد أورام في 

بعض  هناك  أن  أو  الحالل  بعض  جسد 

أو  جراحية  عملية  لها  أجري  قد  الحالل 

من  أشياء  أو  قرع  أو  جرب  رصد  يتم  قد 

هذا النوع، والفرق بدورها باتت على علم 

بهذا الشيء وتقوم باستبعاد هذا الحالل 

المعاينة  لجنة  ان  جيدا  يعلمون  ألنهم 

فإن  وبالتالي  الحالل  هذا  ترفض  سوف 

ويكون  للمشاركة  تأتي  ما  عادة  الفرق 

وجود  أن  كما  احتياط،  حالل  معها 

الحالل  بعض  ألن  للفرق  مهم  االحتياط 

الفريق  تأهل  واذا  باإلجهاد  يصاب  قد 

يكون بحاجة إلى بديل للحالل المجهد.

قد  مشكلة  هناك  أن  المهندي  وأوضح 

خالل  من  رصدناها  الفرق  بعض  تواجه 

خبرتنا وهي أن بعضهم يأتون بالفحول 

داخل  تعبا  لهم  ويسببون  الحالل  من 

الدخول  وقت  كان  اذا  خاصة  المحمية، 

هو وقت تزاوج لهذا الحالل ونحن بدورنا 

طلبنا  واذا  للمشاركين  النصيحة  نقدم 

للمعاينة  المشاركة  الفرق  من  أي 

بل  ذلك  في  نتأخر  ال  رأينا  ومعرفة 

دورنا  وبالتالي  الفرق،  نساعد  بالعكس 

واستبعاد  الحالل  معاينة  فقط  ليس 

الفرق  إرشاد  بل  منها  المناسب  غير 

الحالل  الختيار  ومساعدتهم  وتوجيههم 

المناسب. 

التي  الفرق  بعض  بأن  المهندي  وأضاف 

من  والنصائح  باإلرشادات  تأخذ  ال  قد 

الممكن أن تتأثر نتائجها سلبيا.

أمرا  أننا نرأف بالحيوان ولو وجدنا  كما 

الشيء  يضر به، نبلغ صاحبه بأن هذا 

األمر  معالجة  وعليه  الحيوان  يضر  قد 

يشتكي،  ال  حيوان  هذا  النهاية  في  ألن 

الضوابط  هذه  كل  تؤخذ  أن  ويجب 

بعين االعتبار. 

القاليل  بطولة  منافسات  أن  إلى  يشار 

على  األول  الفريق  فيها  يحصل   2023
بيرق القاليل وجائزة قدرها مليون ريال، 

بجائزة  الثاني  المركز  صاحب  ويفوز 

الفائز  أما  ريال،  ألف  سبعمائة  قدرها 

جائزة  على  فيحصل  الثالث  بالمركز 

مالية وقدرها خمسمائة ألف ريال.

منطقة  في  المنافسة  أحداث  وتدور 

ضمن  قطر  جنوب  تقع  والتي  القاليل 

يتنافس  حيث  طبيعية،  محمية 

بالطرق  الصيد  على  المتسابقون 

من  عدد  ألكبر  القديمة  التقليدية 

الطرائد وهي )الظبي والحبارى والكروان( 

للبطولة  المنظمة  اللجنة  تقوم  والتي 

الطرائد  هذه  إطالق  يتم  إذ  بتوفيرها 

المخصصة  المساحة  حدود  ضمن 

الطرائد  جميع  بأن  العلم  مع  للبطولة 

بطولة  اسم  تحمل  بشرائح  معلمة 

الطرائد  عالمات  وتحسب  القاليل، 

حسب كل طريدة، كما تحتفي بطولة 

بالموروث  التقليدي  للصيد  القاليل 

حدث  فهي  البري  التراث  في  الخليجي 

البطوالت  أهم  من  أنها  كما  فريد،  تراثي 

حقيقة  لممارسة  وتشويق  إثارة  األكثر 

مهارة  تعكس  والتي  كواقع  المقناص 

الصيد  طرق  في  القطري  القناص 

في  والمعروفة  الموروثة  التقليدية 

وجه  على  والقطرية  العربية  الثقافة 

هذه  تقتضي  حيث  الخصوص، 

البطولة مشاركة فرق من القناصين.

{  حمد محمد العلي المعاضيد{  محمد خليفة المهندي {  خالد بن محمد المعاضيد

المعاضيد: نتأكد من أن الحالل المشارك الئق شكال وأصالرئيس اللجنة المنظمة: جهود مضاعفة لتهيئة األجواء للفرق

المهندي: مطايا »القاليل« البد وأن تكون لديها قوة تحمل 

$ الدوحة



يواصل االسرى البواسل في سجون 

االحتالل »اإلسرائيلي« تصعيد خطواتهم 

التصعيدية بالعصيان ضد إدارة السجون 

والتي ستكون مفتوحة حتى التاريخ 

المحدد لخطوة اإلضراب عن الطعام 

المقررة في األول من رمضان تحت عنوان 

»بركان الحرية والشهادة«، احتجاجًا على 

تطبيق اإلجراءات التنكيلية بحقهم والتي 

أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، 

وذلك بمحاولة يائسة للنيل من كرامتهم 

وصمودهم والذين يعيشون أصاًل في ظروف 

ال إنسانية في كيان يتغنى باإلنسانية 

ويمارس إجرامه وإرهابه ضد شعبنا 

الفلسطيني في ظل صمت المجتمع 

الدولي والعالم بأسره، وتتمثل خطوات 

العصيان األولية التي أقرتها »لجنة الطوارئ 

العليا للحركة األسيرة«، والتي بدأ األسرى 

بتنفيذها الثالثاء الماضي، بإغالق األقسام، 

وعرقلة ما يسمى الفحص األمني وارتداء 

اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، 

كرسالة لتصعيد المواجهة.

 إن الجهوزية العالية لدى األسرى 

الفلسطينيين لمواجهة القرار والدفاع عن 

مكتسباتهم هي المرحلة األولى من مراحل 

عدة ستسهم في إسقاط خطط بني غفير 

تجاه األسرى، خاصة وأنهم سيتصدون لها 

بقيادة لجنة وطنية عليا موحدة تضم كافة 

الفصائل وقد بدأوا بالفعل في سجن نفحة 

بعدم االنصياع للسجان، وسوف تتوسع 

هذه الخطوات الدفاعية لكافة سجون 

االحتالل بإجهاد السجان، واستنزاف قواه 

التي لم يفلح بن غفير برفدها بالميزانيات 

والقوى البشرية كما وعد وصرح؛ بل زادها 

سوًءا بقراره المتعلق بالمخابز والذي 

سيكلف سلطة السجون مبالغ إضافية 

تثقل كاهلهم.

 االنقسام الواضح في الموقف اإلسرائيلي 

ضد األسرى ُيعد فشال واضحا وذريعا 

لسياسية بن غفير، بحيث يبدو الوزير 

بن غفير وحيدًا في الميدان، فالمستوى 

السياسي األول والرئيس وهو رئيس 

الوزراء بنيامين نتانياهو إضافة المستوى 

المهني المختص ويشمل قادة الجيش 

واالستخبارات العسكرية ورؤساء الشاباك 

وحتى قادة سلطة السجون بين »الشاباك« 

وجميعهم يعارضون خطط بن غفير من 

حيث الشكل والمضمون والتوقيت، وذلك 

العتباراتهم الخاصة ولرؤيتهم األوسع 

لمصالح كيانهم المتهالك، لذا فمن 

المحتمل أال يدعموا بن غفير في خططه؛ 

بل سيقفون في وجهه لمنعه من االستمرار 

بها إن اشتعل الميدان، أو رّجحوا بأنه 

سيشتعل ويحرق كيان االحتالل. 

لكن حتى اآلن على ما يبدو أن بن غفير لن 

يتراجع على الرغم من الضغوط الخارجية 

والداخلية التي تمارس عليه، وسيمضي 

في تنفيذ مخططه الشيطاني، وسيحاول 

فرض واقع مختلف في القدس واألقصى 

وفي السجون، األمر الذي سيكون له 

عواقب خطيرة ستتعدى حدود تأثيرها 

القدس وداخل السجون وكل فلسطين 

والمنطقة برمتها، وبالطبع هذا األمر سيؤدي 

إلى تصعيد خطير للغاية في األراضي 

الفلسطينية وسيفتح أبواب جهنم على 

االحتالل وقادته، فإن االنفجار قادم ال محالة 

وحكومة االحتالل لن تصمد طوياًل، ويمكن 

أن تنهار في وقت قياسي، حينها سيجد بن 

غفير نفسه غارًقا في نيران مشتعلة في 

جميع المناطق، ولن يكون قادًرا على فعل 

شيء سوى الهروب من الحكومة، يجر أذيال 

عاره وفشله.

إن من واجبنا الوطني واألخالقي أن نوسع 

دائرة التضامن وأن نرفع الصوت عاليًا 

مع تحركات أسرانا المشروعة، ألن عدم 

قيامنا بخطوات تصعيدية بما يعزز صمود 

الحركة االسيرة ودعم عصيانها حتى نرغم 

كيان االحتالل على التراجع عن انتهاكاته 

واجراءاته القمعية وغير القمعية، بحق 

أسرى الحرية سيدفع ذلك كيان االحتالل 

وبن غفير إلى مواصلة سياسة التضييق 

والخنق وسحب مكتسبات االسرى واإلجهاز 

عليهم، فالمطلوب أن تعم فعاليات التضامن 

مع أسرانا البواسل في كل بقاع األرض ألنه 

بدون ذلك فإن الحركة األسيرة ستواصل 

تصعيدها إلى أن تصل لمرحلة اإلضراب 

الشامل عن الطعام »األمعاء الخاوية« والذي 

قد يؤدي كما في السابق إلى استشهاد 

العديد من األسرى.

ولكن القاصي والداني يعلم بأن الحركة 

االسيرة لن تتنازل عن خطواتها النضالية 

إال بتحقيق مطالبها واستعادة مكتسباتها 

من بن غفير وإدارات السجون ولن يثنيها 

إرهاب إجراءات القمع وال جرائم السجانين، 

وكما أنجزت مكتسباتها التي انتزعوها 

في السابق، فإنها ستستعيدها وتحقق 

المزيد منها وسيفشل مخطط بن غفير في 

سياساته القمعية، مهما اتخذ من إجراءات 

عنصرية، فأسرانا البواسل لن يرفعوا 

الراية البيضاء مهما حصل فإما النصر أو 

الشهادة حتى تحقيق مطلبهم األساسي في 

الحرية الكاملة والحصول على حياة كريمة 

داخل األسر.

 وأخيرًا إن العقوبات التي تتبعها إدارة 

السجون بحق األسرى، لن تنال من 

معنوياتهم وعزيمتهم ألن هذه العقوبات 

تأتي استجابة لخطة بن غفير اإلرهابية، 

وزيادة في سياسة التنكيل، وإمعانا 

في إذالل أسرهم وأهاليهم، كما أن هذه 

السياسة لن تنال من معنويات وعزيمة 

األسرى؛ بل هي تعبر عن مدى اإلفالس 

وانهزام الجبهة الداخلية اإلسرائيلية 

ومحاولة يائسة من حكومة االحتالل لتفريغ 

تلك الضغوطات في األسرى، وعلينا أن 

ندرك جميعا أن األسرى يحتاجون اإلسناد 

والمناصرة وتوحيد الطاقات؛ لمواجهة 

التحديات التي تفرضها حكومة االحتالل 

ضد أسرانا البواسل وسيفشل بن غفير 

وزمرته مجددًا في سياساتهم القمعية.

ماذا لو طرحَت على نفسك هذا السؤال، عزيزي الكاتب، 

أو حّس بالمسؤولية،  الذي ُيغرقنا بنصوصه دونما تفّكر 

مرّوجا ذاته في كل مناسبة، زاعًما أن نتاجه ُيقارع أهّم ما 

ُكتب منذ أجيال، مّتكئا على فوزه بهذه الجائزة أو تلك، أو 

على صدور »الطبعة رقم كذا« من عمله الذي يالقي رواجا 

العالم  الواحدة في  النظير، فيما ال تعدو الطبعُة  منقطع 

أو ألفي نسخة في أفضل تقدير. ماذا  العربي خمسمائة 

لو شعرَت بشيٍء من التهّيب، فتوقفَت عن تأليف كتٍب ال 

مسّوغ أو مبّرر لوجودها سوى أناك الطموحة التي تصّور 

لك أنك ذو موهبة، أو أن األدب ليس أكثر من رحلٍة ممتعٍة 

على أجنحة الشهرة واألضواء. 

أما سمعَت، يا صديقي، أن ثّمة مدرسة في األدب، طواها 

الزمن لألسف ومحا أثَرها، تنصحَك بأال تكتب إن لم يكن 

لديك ما تقوله، وأال تكتب إال مضطّرا، ُمجبرا، وحين ال 

يعود لديك خياٌر آخر؟ وإال، فالرأفة بحال أشجاٍر بريئٍة 

ما أساءت إليك ولم ترتكب بحقك أّي ذنب. تصّور لو أنك 

ل ورقا ُيمأل ثرثرة وتّرهات؟
َّ

شجرة، أفتريد أن ُتقطع لُتحو

ومع ذلك، ال أحد يمنعك من أن تكُتب، لكن رجاًء، ُكن 

في التمرين، ُكن في السؤال، ألّن الكتابة كما ال تعلم 

العيش  إنها  التوراتّي.  بالمعنى  اختبار وتجربة  ربما 

الذات ورضاها عما كتبْت،  في امتحان مستمّر، امتحان 

ورضوخها ألسئلٍة دائمة عّما حّققت وأضافت. أجل، 

الكتابة امتحان ومحنة، ذلك أن االمتحان هو إدخال الذات 

في محنة، ثم البحث عن وسيلٍة إلنقاذها وقد نضجت، 

قر الذي يأتي كل  تغّيرت، ارتقت. تماما مثل عقوبة الصَّ

النار من  يوم لينهش كبَد بروميثيوس، عقابا لكونه سرق 

اآللهة كي يهبها للبشر. كبد منهوش لن يلبث أن يعاود 

التهاَمه من جديد.  التالي، ليعاود الصقُر  اليوم   في 
َّ

النمو

الكتابة! أبًدا، هو سؤال  المنهوش  كبد بروميثيوس 

هيا، قم من فراشك وابدأ نهارك بطرحك هذا السؤال: ماذا 

لو توّقفُت عن الكتابة؟ ماذا لو تمّهلُت، خفُت، ترّددُت؟ 

سؤال بسيط، إنما ضروري، ألنه، على بساطته وبداهته، 

الذات، فالمطلوب ليس أن  يحتاج شجاعة لمواجهة 

تتوّقف وحسب، بل أن تستكشف أرضا عذراء لم يسبق 

لك استكشافها، أن ُتغرق يديك في العجينة التي توّد 

اختبارها، وأن تضيف إلى معمار مشروعك األدبّي مدماكا 

آخر جديدا. أجل، توّقف عن الكتابة إكراما لألدب الذي 

تحّب وُتجّل، أظِهْر نفورا حيال ما يروج وال نفع له، وانحيازا 

لخيار التأّني والتهّيب، وحتى الصمت، لَم ال، إذ يكفي هذي 

وضوضاء. وقعقعة  جعجعة  الحقبة 
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يشكل المؤتمر الدولي حول 

»التغيرات المناخية وحقوق 

اإلنسان«، الذي تنظمه اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان، 

بمشاركة أكثر من 300 من 

الخبراء والمعنيين من دول 

مختلفة حول العالم، فرصة 

ثمينة للتأكيد على أهمية 

العمل المناخي القائم على 

الحقوق، وتسليط الضوء على 

الممارسات الجيدة ذات الصلة 

لدولة قطر والجهات الفاعلة 

والشركاء اآلخرين، من خالل 

النقاش والتباحث وتبادل 

المعرفة والخبرات من أجل دفع 

وتسريع وتيرة التعامل مع تغير 

المناخ والمخاطر البيئية من 

منظور حقوق اإلنسان. وكما 

قالت سعادة السيدة مريم 

بنت عبدالله العطية رئيس 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

فإن المؤتمر يسعى إلى اقتراح 

اإلجراءات التي تساعد على عقد 

سالم مع الطبيعة، والوصول إلى 

توصيات ملموسة بشأن تعزيز 

العمل القائم على حقوق اإلنسان 

بشأن تغير المناخ، والتي يمكن 

أن تتبلور إلى اعتماد التزامات 

قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ 

على أرض الواقع، وذلك إذا ما 

تبنتها منظومة حقوق اإلنسان 

الدولية معياريًا وأداتيا.

لقد أوضح المجلس الدولي 

لحقوق اإلنسان، في أكثر من قرار 

صادر عنه، أهمية اتباع منظور 

حقوق اإلنسان عند بحث إجراءات 

التخفيف من آثار المناخ والتكيف 

معه، ومن هنا يحدونا األمل بأن 

يخلص المؤتمر إلى توصيات 

تدعم حقوق اإلنسان والكرامة 

اإلنسانية فيما يتعلق بتغير 

المناخ، وخاصة أنه يضم كافة 

األطراف والشركاء، وأصحاب 

المصلحة وهدفهم فحص الفرصة 

التي توفرها معايير حقوق 

اإلنسان إلنقاذ الكوكب، ومساعدة 

المجتمع الدولي على الوفاء 

بالتزاماته في بلوغ االنبعاثات 

الصفرية، وهي خطوة إليجاد عالم 

أكثر أمانًا، وأكثر استدامة، وأكثر 

إنصافًا لنا ولألجيال القادمة.

دعم حقوق 
اإلنسان

ما الذي سيتغّير إن لم نكتب؟

نجوى بركات
كاتبة لبنانية

طرد الكيان 
اإلسرائيلي

تستمر الجزائر في تحصين البيت 

اإلفريقي من تسلل الكيان المغتصب الرض 

فلسطين، وهذه المرة بالفصل النهائي في 

صفة المراقب التي سعى لها ساسة الكيان 

بكل الطرق المشبوهة، حتى بالتسلل 

والتدليس في التصاريح لتمرير حضور 

المتخفين وراء معاونيهم الذين لم يترددوا 

في فتح ابوابهم على مصراعيها الحتضان 

مغتصبي األراضي العربية ومساعدتهم 

في العلن ضد مستقبل القضايا العادلة 

وبما ال يخدم مصالح المنطقة، ليحدث 

كل هذا بعد عقود من تآمرهم السري مع 

أعداء االمة وليتضح في النهاية ان عالقاتهم 

كانت وطيدة ومنسقة حتى قبل تطبيعهم 

المفضوح،

 ليسجل تاريخ الدبلوماسية في العالم 

درس الطرد المخزي للمتسللين باسم 

الكيان من اجتماع رسمي لالتحاد االفريقي 

وأمام العالم الذي تابع عبر الشاشات 

ومواقع التواصل االجتماعي فيديو الطرد 

العلني لنائب مدير الشؤون اإلفريقية بوزارة 

خارجية الكيان وأعضاء الوفد المرافق له، 

هذه الواقعة القت رواجا كبيرا واستحسانا 

واسعا لدى الشعوب العربية وكل األحرار 

في العالم، وجعلت المتفاعلين يثنون على 

دور الجزائر وجنوب افريقيا ودول افريقية 

أخرى أعطت درسا لكل من يحاول التالعب 

بهيئات ومؤسسات االتحاد االفريقي.

 إقرار االتحاد اإلفريقي الطرد الفوري لممثل 

الكيان ورفض منح صفة المراقب، جاء 

بعدما سبق وأن شكل االتحاد اإلفريقي لجنة 

من 7 دول منها الجزائر وجنوب إفريقيا، 

التي أقرت إلغاء صفة المراقب وطوت الملف 

نهائيا، ولتنتصر فلسطين العربية بابقائها 

قضية مركزية ذات أولوية في المناسبات 

والمحافل اإلقليمية والدولية، ما سيساعد 

على ضمان الحشد الداعم لحق الشعب 

الفلسطيني المشروع في اقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس، كما سيكون 

هذا االنتصاربمثابة درس قوي لمن ساوموا 

مع أعداء الشعب الفلسطيني وتفاضوا معه 

لمصالح دونية ال تغني وال تفيد، وليسجل 

التاريخ عبره بأن الخزي والعار سيكون حتما 

حال كل خائن لقضايا الحق.

عمار براهمية
كاتب جزائري

من قريب

رأي اليوم

بركـــــــان الحريــــــة والشـــهادة

د. وسيم وني 
 مدير مركز رؤية للدراسات واألبحاث في لبنان

االنقسام 
في الموقف 

اإلسرائيلي ضد 
األسرى يعد فشال 

واضحا وذريعة 
لسياسة بن غفير 

المتطرفة

 رأي $

- wassim_wanni@hotmail.com

العربي الجديد



قوات االحتالل تعتقل
 »22« فلسطينيا 

بلينكن يدعو إلجراء  
االنتخابات الليبية 

مقديشو.. هجوم انتحاري
 يستهدف مجمعا سكنيا

القدس المحتلة- قنا- شنت قوات االحتالل 

اإلسرائيلي، أمس، حملة اعتقاالت واسعة 

طالت 22 فلسطينيا من عدة مناطق 

مختلفة في الضفة الغربية.

 وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(، 

بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت 15 

فلسطينيا من مخيم الفوار جنوب الخليل، 

كما اعتقلت 3 فلسطينيين بينهم فتى 

من محافظة بيت لحم، وذلك بعد مداهمة 

منازلهم. 

 فيما اعتقلت قوات االحتالل شابين من 

مخيم عقبة جبر في أريحا، وفلسطينيين 

اثنين من قرية عوريف جنوب نابلس.

 يذكر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي صعدت 

خالل األسابيع األخيرة، من مداهماتها 

واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة 

الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت 

من وتيرة اعتقاالتها بحق النشطاء والشبان 

الفلسطينيين.

أثينا- األناضول- دعا وزير الخارجية 

األميركي أنتوني بلينكن، أمس، إلى 

ضرورة اإلسراع في إجراء االنتخابات 

الليبية.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك 

عقده مع نظيره اليوناني نيكوس 

ديندياس، في العاصمة اليونانية أثينا.

وقال بلينكن إنه يتفق مع الدعوات 

التي تطالب بإجراء االنتخابات الليبية 

»في أسرع وقت« ألنها السبيل من أجل 

الحصول على »حكومة شرعية« تمنح 

البالد الفرصة للمضي قدما.

ووفق مبادرة أممية، يجري مجلسا 

النواب واألعلى للدولة الليبية )نيابي 

استشاري( مفاوضات منذ نحو عام 

للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى 

إجراء االنتخابات لكن خالفات بشأن 

شروط الترشح للرئاسة تعطل التوصل 

إلى حل.

وعلى صعيد آخر، شهد المؤتمر 

الصحفي بين وزيري الخارجية 

األميركي واليوناني تركيز الضوء على 

قضية الطاقة النظيفة وتقليل االعتماد 

على روسيا في مجال الطاقة.

وأشار بلينكن إلى أن اليونان »أصبحت 

مركزا مهما للطاقة، في جهود الغرب 

لتقليل االعتماد على الطاقة الروسية«، 

مستشهدا بخط األنابيب الواصل بين 

اليونان وبلغاريا.

وقال: »نعمل على تقليل اعتماد الدول 

على روسيا في مجال الطاقة«.

مقديشو- األناضول- شهدت العاصمة 

الصومالية مقديشو، أمس، هجوما 

مسلحا بدأ بتفجير سيارة مفخخة كان 

يقودها انتحاري قبالة مجمع سكني 

يقيم فيه »ضابط عسكري كبير«، وفق 

مصدر أمني.

وقال المصدر األمني لألناضول إن الهجوم 

بدأ بعملية انتحارية أعقبه اشتباكات 

بين مسلحين كانوا يحاولون اقتحام 

مجمع سكني في حي عبدالعزيز شرقي 

العاصمة وحراس المجمع.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر 

اسمه، أن المجمع السكني الذي تعرض 

للهجوم كان يقيم فيه ضابط عسكري 

كبير، مشيرا إلى أن االشتباكات 

مستمرة.

ويقع المجمع السكني في منطقة ذات 

حراسة أمنية مشددة تضم منازل 

مسؤولين عسكريين وحكوميين، وفق 

مراسل األناضول.

مجلس األمن يطالب الكيان اإلسرائيلي بااللتزام باالتفاقيات

»االستيطانية« ترحيب باإلدانة األممية لـ

قرأ  للمجلس  رئاسي  بيان  في  ذلك  جاء 

عقدها  مفتوحة  إحاطة  جلسة  مستهل  في 

األوسط  الشرق  في  الوضع  بشأن  المجلس 

شملت قضية فلسطين.

وفاء جميع  األمن على »ضرورة  وشدد مجلس 

األطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية«.

لجميع  الشديدة  »معارضته  عن  وأعرب 

السالم،  تعيق  التي  الجانب  أحادية  التدابير 

بما في ذلك قيام إسرائيل ببناء المستوطنات 

الفلسطينيين  أراضي  ومصادرة  وتوسيعها 

االستيطانية  البؤر  على  الشرعية  وإضفاء 

وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين 

الفلسطينيين«، حسب البيان.

وأكد البيان الرئاسي »التزام المجلس الراسخ 

القانون  مع  يتفق  بما  الدولتين  حّل  برؤية 

الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة«.

الخطير  التهديد  »تأكيد  المجلس  وكرر 

على  الدولتين  حل  تحقيق  بإمكانية  المحدق 

أنشطة  استمرار  بسبب   1967 حدود  أساس 

االستيطان اإلسرائيلية«.

العنف  أعمال  »جميع  األمن  مجلس  وأدان 

المرتكبة ضد المدنيين«، ودعا كافة األطراف 

بوضوح  اإلرهاب  أعمال  جميع  »إدانة  إلى 

واالمتناع عن التحريض على العنف«.

وضبط  الهدوء  التزام  األطراف  »جميع  وأهاب 

االستفزاز  أعمال  عن  واالمتناع  النفس، 

للمشاعر،  الملهبة  والخطابات  والتحريض 

تصاعد  وقف  منها  أمور  جملة  تحقيق  بهدف 

إلى  يفضي  مما  الواقع،  أرض  على  الحالة 

إعادة بناء الثقة، والعمل من خالل السياسات 

بحل  حقيقي  التزام  إظهار  على  واإلجراءات 

لتعزيز  الالزمة  الظروف  وتهيئة  الدولتين، 

السالم«.

الدبلوماسي  المستشار  قرقاش،  أنور  وأشاد 

المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لرئيس 

األمن  مجلس  عن  الصادر  بالبيان  أمس، 

اإلسرائيلي،  باالستيطان  يندد  الذي  الدولي 

الحق  لصالح  سنوات   9 منذ  »األول  أنه  مؤكدا 

الفلسطيني«.

تعليق  أول  في  لقرقاش  تغريدة  في  ذلك  جاء 

مجلس  من  رئاسي  بيان  صدور  غداة  إماراتي 

باالستيطان  تنديده  عن  يعرب  األمن 

بعد  الفلسطينية،  األراضي  في  اإلسرائيلي 

تأجيل التصويت على مشروع قرار صاغته أبو 

ظبي ورام الله بالتوافق.

على  حسابه  عبر  تغريدة  في  قرقاش  وأوضح 

األمن  لمجلس  الرئاسي  »البيان  أن  تويتر 

والذي يندد بالبناء والتوسع في المستوطنات 

االسرائيلية صدر باإلجماع«.

»تحركات  إلى  الرئاسي  البيان  صدور  وأرجع 

الفلسطينية  القضية  لصالح  ونشطة  بناءة 

بقيادة إيجابية للدبلوماسية اإلماراتية وجهود 

دقيقة«.

في  األول  »هو  الرئاسي  البيان  ذلك  إن  وقال 

منذ  الفلسطيني  الحق  لصالح  األمن  مجلس 

تسع سنوات«.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اإلسرائيلية، 

وحدة  آالف   10 بحوالي  قدما  المضي 

الشرعية  إلضفاء  عملية  وبدء  استيطانية 

بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة 

الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية 

بموجب القانون اإلسرائيلي.

 176 في  مستوطن  ألف   725 نحو  ويتوزع 

استيطانية  بؤرة  و186  كبيرة  مستوطنة 

القدس  فيها  بما  الغربية  بالضفة  عشوائية 

شؤون  لهيئة  بيانات  بحسب  الشرقية، 

التحرير  لمنظمة  التابعة  االستيطان 

الفلسطينية.

{ من اجتماع مجلس األمن بشأن الوضع في الشرق األوسط

عربي ودولي
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السنة )28( - األربعاء 2 من شعبان  1444هـ الموافق 22 فبراير 2023م العدد )10033( 14

{ بوتين يلقي خطابه

الروسي  الرئيس  أعلن  األناضول-  موسكو- 

بالده  تعليق  أمس،  بوتين،  فالديمير 

الهجومية  األسلحة  بمعاهدة  المشاركة 

متعهدا  الجديدة«،  »ستارت  االستراتيجية 

في  الغرب  بدأها  التي  »الحرب  بمواصلة 

أوكرانيا«.

أن  أعلن  أن  مضطر  »أنا  خطابه:  في  وقال 

معاهدة  في  مشاركتها  ستعلق  روسيا 

االستراتيجية،  الهجومية  األسلحة 

بل  المعاهدة  من  االنسحاب  ليس  وأكرر، 

مشاركتها«. تعليق  بالتحديد 

وعزا بوتين قراره إلى ضرورة أن تفهم موسكو 

وبريطانيا  المتحدة  الواليات  تريده«  »ما 

»الناتو«  األطلسي  شمال  حلف  ودول  وفرنسا 

من بالده.

طالب  )شباط(  فبراير  بداية  »في  وأضاف: 

في  بما  ستارت  معاهدة  إلى  بالعودة  الناتو 

ذلك إتاحة الفرصة لإلشراف على قوات الردع 

اإلشراف  طلبنا  ونحن  الروسية،  النووية 

تم  أو  الطلب  علي  الرد  يتم  لم  لكن  المقابل 

تجاهله«.

المتحدة  الواليات  أن  بوتين  واعتبر 

هزيمة  إلحاق  »يريدون  الناتو  في  وحلفاءها 

اإلشراف على  استراتيجية بروسيا، ومن ثم 

النووية«. منشآتها 

معاهدة  إلى  المتحدة  الواليات  وتوصلت 

أبريل/     8 في  روسيا  مع  الجديدة  ستارت 

تخفيض  على  وتنص   ،2010 نيسان 

الحربية  للرؤوس  القصوى  الحدود 

بنسبة  للبلدين  االستراتيجية  الهجومية 

اإلطالق  آلليات  القصوى  والحدود  بالمائة،   30
بالمقارنة  بالمائة   50 بنسبة  االستراتيجية 

السابقة. المعاهدات  مع 

أنه  على  بوتين  شدد  ذلك،  غضون  وفي 

بساحة  روسيا  هزيمة  المستحيل  »من 

»ستتعامل  موسكو  أن  مؤكدا  المعركة«، 

إلى  الصراع  تحويل  تجاه  مناسب  بشكل 

عالمية«. مواجهة 

تجهيز  مستوى  أن  إلى  خطابه  في  ولفت 

أكثر  إلى  »وصل  الروسي  النووي  الردع  قوات 

91 بالمائة«. من 

شمال  لحلف  العام  األمين  أعرب  جهته  من 

ينس ستولتنبرغ، أمس،  »الناتو«  األطلسي 

فالديمير  الرئيس  قرار  إزاء  »أسفه«  عن 

معاهدة  في  روسيا  مشاركة  تعليق  بوتين 

األسلحة  من  للحد  الجديدة«  »ستارت 

النووية.

في  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  ذلك  جاء 

جانب  إلى  بروكسل  البلجيكية  العاصمة 

لالتحاد  الخارجية  السياسة  مسؤول 

الخارجية  ووزير  بوريل،  جوزيب  األوروبي 

كوليبا. دميترو  األوكراني 

وقال ستولتنبرغ: »آسف لقرار روسيا تعليق 

الجديدة«،  ستارت  معاهدة  في  مشاركتها 

السنوات  خالل  »انتهكت«  روسيا  أن  معتبرا 

لمراقبة  رئيسية  اتفاقيات  الماضية 

عنها. وتخلت  األسلحة 

في  مشاركتها  روسيا  تعليق  أن  وأوضح 

بـ»تفكيك  يؤذن  الجديدة«  »ستارت  معاهدة 

بالكامل«. األسلحة  مراقبة  هيكلية 

بوتين يتعهد بمواصلة الحرب.. والناتو يأسف للقرار

روسيا تعلق مشاركتها بمعاهدة »ستارت«

رام الله- قنا- عواصم- وكاالت- رحبت 
فلسطين، أمس، ببيان مجلس األمن 
الدولي الذي أعلن فيه عن »بالغ القلق 

واالستياء« إزاء قرار إسرائيل التوسع في 
بناء المستوطنات.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين 

الشيخ، في بيان وصل األناضول: »نرحب 
بالبيان الرئاسي لمجلس األمن الذي 

أدان اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية 
الجانب وطالبها بالتوقف عنها وااللتزام 

باالتفاقيات الموقعة بين الطرفين 
والشرعية الدولية«.

وعّبر الشيخ عن شكره للدول األعضاء 
في مجلس األمن وبالمجموعة العربية 

برئاسة دولة اإلمارات.
وكان مجلس األمن الدولي، قد أعرب عن 

»بالغ القلق واالستياء« إزاء قرار إسرائيل 
التوسع في بناء المستوطنات.

بايدن من بولندا:

دعمنا ألوكرانيا »ال يتزعزع«

عبد الجبار أبوراس- األناضول- شدد الرئيس 

األميركي جو بايدن، الثالثاء، خالل زيارته إلى بولندا، 

على أن دعم الواليات المتحدة ألوكرانيا »ال يتزعزع«.

فيما اعتبر نظيره البولندي أندريه دودا، خالل لقاء 

جمعهما في العاصمة وارسو، أن زيارة بايدن »إشارة 

مهمة على التزام الواليات المتحدة بأمن أوروبا«.

وقال بايدن: »كما أخبرت الرئيس )األوكراني 

فولوديمير( زيلينسكي عندما تحدثنا في كييف 

أمس األول )اإلثنين(، يمكنني القول إن دعمنا ألوكرانيا 

ال يتزعزع«.

ونقلت وسائل إعالم أميركية، منها قناة »الحرة« عن 

الرئيس البولندي قوله إن زيارة بايدن لبولندا عالمة 

مهمة على التزام الواليات المتحدة بأمن أوروبا.

وأّكد بايدن  أن حلف شمال األطلسي »أقوى من أي 

وقت مضى«، قبيل الذكرى األولى لبدء الغزو الروسي 

ألوكرانيا.

وجاء تصريح بايدن في العاصمة البولندية خالل 

اجتماع مع نظيره البولندي أندريه دودا، غداة زيارة 

الرئيس األميركي المفاجئة إلى كييف.

وأضاف خالل االجتماع الذي بّثت قنوات تلفزيونية 

محلية جزًءا منه »يمكنني أن أقول بكل فخر إن دعمنا 

ألوكرانيا ثابت«.. واعتبر أن الدعم الذي تقّدمه بولندا 

ألوكرانيا ولألوكرانيين »عظيم فعاًل«.

{ بايدن مع الرئيس البولندي

ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى »42« ألًفا.. أردوغان:

هيئة االنتخابات التونسية:

بناء القرى المتضررة خالل عام

االستحقاقات البلدية بين مايو ويوليو

إدارة  رئاسة  أعلنت  األناضول-  أنقرة- 

أمس،  )آفاد(  التركية  والطوارئ  الكوارث 

الزلزال  جراء  الوفيات  حصيلة  ارتفاع 

و310  ألًفا   42 إلى  البالد  جنوبي  المدمر 

نشرتها  بيانات  وبحسب  أشخاص.. 

ارتدادية  هزة  و184  آالف   7 فإن  »آفاد«، 

ضرب  الذي  المزدوج  الزلزال  عقب  وقعت 

والية قهرمان مرعش قبل أسبوعين.

الزلزال،  من  تركية  والية   11 وتضررت 

عنتاب  وغازي  مرعش  قهرمان  وهي 

وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان 

ومالطية  وكليس،  وهطاي  وعثمانية 

وأالزيغ.

رجب  التركي  الرئيس  صرح  جهته  من 

في  المدمرة  القرى  بأن  أردوغان  طيب 

ستبنى  الزلزال  ضربها  التي  المناطق 

خالل عام واحد.

أدلى  صحفية  تصريحات  في  ذلك  جاء 

المناطق  إلى  زيارته  عقب  أمس،  بها 

عثمانية  بوالية  الزلزال  جراء  المتضررة 

جنوبي تركيا.

وأفاد أنه تم فحص مليون و123 ألف مبنى 

وجود  تبين  أنه  إلى  مشيرا  بالمنطقة، 

ألف   139 داخل  سكنية  وحدة  ألف   458
مبنى إما منهارة أو بالغة الضرر أو بحاجة 

إلى هدم فوري.

إحياء  إلى  »نهدف  أروغان:  الرئيس  وقال 

مراكز  مثل  الزلزال(  مناطق  )في  قرانا 

المدن في غضون عام«.       

مساء  وقع  الذي  الزلزال  وبخصوص 

ال  »الكلمات  قال:  هطاي،  بوالية  اإلثنين 

بسبب  قلوبنا  في  النار  لوصف  تكفي 

الزالزل التي حدثت واحدة تلو األخرى منذ 

السادس من فبراير«.

ولفت إلى وقوع بعض الضحايا والجرحى 

جراء الزلزال الجديد في هطاي.

فقدوا  الذين  األشخاص  عدد  أن  وذكر 

أرواحهم في مناطق الزلزال األول تجاوز 41 

ألفا، فيما تم إنقاذ 115 ألف شخص.

هيئة  رجحت  األناضول-  تونس- 

إجراء  أمس،  تونس،  في  االنتخابات 

االنتخابات البلدية في مايو/ أيار أو يوليو/ 

تموز المقبلين.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي في تونس 

الوطنية  الجامعة  عقدته  العاصمة 

تضم  مستقلة  هيئة  وهي  للبلديات، 

مراسلة  بحسب  البلديات،  رؤساء 

األناضول.

وفي كلمة له، قال متحدث الهيئة محمد 

االنتخابات  موعد  إن  المنصري  التليلي 

مدة  بانتهاء  يرتبط  دوري  البلدية 

 6 يوم  سنوات(   5( البلدية  المجالس 

أيار، لكن الموعد من الممكن أن يتواصل 

المدة  احتساب  تم  إذا  يوليو  حدود  إلى 

النيابية منذ أداء رؤساء البلديات لليمين.

وأضاف أن »الهيئة مطالبة قانونا بالحفاظ 

عقد  وسيتم  االنتخابية،  المواعيد  على 

باالنتخابات  خاص  )اجتماع(  مجلس 

البلدية الحقا بالتنسيق مع الرئاسة فيما 

يتعلق بدعوة الناخبين لها«.

وواصفا األمر بـ»المقلق«، اعتبر المنصري 

أن »العائق الوحيد اليوم يتمثل في تكرار 

 2011 سنة  فمنذ  االنتخابية،  المواعيد 

شهدت تونس 12 موعدا انتخابيا بمعدل 

موعد كل سنة«.

في  انتخابات  ُأجريت   ،2018 مايو   6 وفي 

 2011 ثورة  بعد  األولى  هي  بلدية،   350
العابدين  زين  بالرئيس  أطاحت  التي 

بن علي.

الوطنية  الجامعة  رئيس  دعا  فيما 

خالل  بوعصيدة،  عدنان  للبلديات 

البلدية  االنتخابات  إجراء  إلى  المؤتمر، 

 ،)2023 من  األول  )النصف  موعدها  في 

بشكل  االنتخابي  القانون  تعديل  وعدم 

يفرغه من أهم المكتسبات المحققة.
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في ختام مباريات الجولة »15« من الدوري

أم صـالل والوكــرة »حـبـايـب«
في  سلبيا  والوكرة  صالل  أم  تعادل 

أمس  مساء  الفريقين  جمع  لقاء 

بملعب سحيم بن حمد بنادي قطر 

في منافسات الجولة الـ15 من دوري 

نجوم QNB موسم 2022 /   2023.

يرتفع  السلبية  النتيجة  بهذه 

ويبقى  نقاط   9 إلى  صالل  أم  رصيد 

يرتفع  بينما  األخير  المركز  في 

ويبقى  نقطة   19 إلى  الوكرة  رصيد 

في المركز السابع.

لم  االمس  مواجهة  من  أولى  دقائق 

الرغم  على  الكبيرة  الخطورة  تشهد 

من ان كل فريق دفع بأهم أوراقه في 

على  المهمة  إلنجاز  الُمواجهة  هذه 

أكمل صورة، اال ان اغلب الوقت كان 

بعض  مع  الملعب  وسط  في  اللعب 

الطلعات الهجومية هنا وهناك.

األفضل  هو  كان  الوكرة   
َّ

أن ورغم 

بعض  ويعاني  االحيان  اكثر  في 

أهمية  يدرك  كان  أنه  إال  الشيء، 

استعادة  وضرورة  المواجهة 

اآلخر  الجانب  وفي  االنتصارات 

هذه  تكون  ألن  كذلك  صالل  أم  عمل 

له  جديدة  انطالقة  بمثابة  المباراة 

في الدوري هذا الموسم.

اللعب  شوط  من  ساعة  نصف  مّر 

كل  على  مفتوحة  مواجهة  في  األول 

عن  البحث  ظل  في  االحتماالت 

للخروج  والتعويض  الثالث  النقاط 

يتعرض  الذي  الصعب  المأزق  من 

عن  البحث  في  سواء  الفريقان  له 

أو  الكبار بالنسبة للوكرة،  مكان مع 

الهروب من القاع بالنسبة ألم صالل.

ومع انطالق الشوط الثاني عمل كل 

سريع  هدف  تسجيل  على  فريق 

الدفاع  ان  اال  اللقاء  نقاط  به  يخطف 

االكثر  هم  كانوا  المرمى  وحراس 

تنوعا  شهد  والذي  اللقاء  في  تركيزا 

كبيرا في اللعب.

وبعد الفرصة الضائعة من أم صالل 

دخل  قد  بالخطر  االحساس  كان 

الذي  الوكراوي  الفريق  العبي  في 

عمر  طريق  عن  كبيرا  هجوما  شن 

ومن  صالل  أم  دفاع  ولكن  وداال  علي 

خلفهم الحارس خليفة ابوبكر كانوا 

في الموعد وقدموا أداء متميزا إلى ان 

المباراة  نهاية  صافرة  الحكم  اطلق 

بالتعادل السلبي.

محمد المغيصيب: منتخبنا استحق الفوز على فلسطين

عنابي السلة يتأهل للتصفيات اآلسيوية
لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  تأهل 

المؤهلة  النهائية  للتصفيات  السلة 

تغلبه  بعد  آسيا  كاس  لنهائيات 

األول  الفلسطيني  المنتخب  على 

التي  المواجهة  في   57 /60 بنتيجة 

جمعت بينهما أمس بصالة لوسيل 

التي  القطرية  العاصمة  بالدوحة 

التصفيات  منافسات  تحتضن 

كاس  لنهائيات  المؤهلة  النهائية 

آسيا.

األول  القطري  المنتخب  ويخوض 

اليوم،  مبارياته  ثالث  السلة  لكرة 

مساء  السابعة  الساعة  تمام  وفي 

وذلك  الكويت..  يواجه  عندما 

األغراض..  متعددة  لوسيل  بصالة 

بعد  ترتيبية  مواجهة  تعتبر  وهي 

التأهل  بطاقة  المنتخب  خطف  أن 

للدور الثاني. وكان منتخبنا الوطني 

العراقي  المنتخب  أمام  خسر  قد 

بنتيجة )70 - 75(، مساء أمس األول 

ضمن  بالدوحة،  لوسيل  صالة  على 

آسيا  لكأس  المؤهلة  التصفيات 

األولى  بالفترة  العنابي  تقدم   .2025
العراقي  المنتخب  لكن   ،)19  -  20(

تفوق في الثانية )42 - 35(.

منتخب  فاز  المنافسة  نتائج  ومن 

لكرة  اإلمارات  منتخب  على  العراق 

ثاني  في  أمس   ،82  -  74 السلة 

من  الثانية  النافذة  في  مباريات 

إلى  المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات 

صالة  على  المقامة  آسيا  كأس 

لوسيل في قطر،ورفع العراق رصيده 

الذي  اإلمارات  لـ   6 7 نقاط مقابل  إلى 

النافذة  إلى  تأهله  مصير  تأجل 

مباراته  إلى  التصفيات  من  الثالثة 

الحاسمة اليوم األربعاء أمام منتخب 

عن  فيها  بديل  ال  والتي  فلسطين 

الفوز من أجل التمسك بأمل التأهل 

 6 أصل  من  منتخبات   4 ضمن 

تشارك في التصفيات.

لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وكاَن 

قارة  في   )FIBA( السلة  لكرة  الدولي 

استضافة  الدوحة  إلى  أسند  آسيا 

مشاركة  تشهُد  والتي  التصفيات 

السلة  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا 

مع  األولى،  المجموعة  ضمن 

ُعمان،  وسلطنة  اإلمارات  منتخبي 

الثانية  المجموعُة  ضمت  بينما 

وفلسطين  الكويت  منتخبات 

المنتخبات  وستتنافُس  والعراق. 

المقسمة  التمهيدية  التصفيات  في 

بين المنطقتين الغربية والشرقية، 

إلى التصفيات  8 فرق  بحيث تتأهُل 

السلة  لكرة  آسيا  لكأس  الرئيسية 

ال  المنتخبات  إلى  لتنضَم   ،2025
إلى  سابق  وقت  في  تأهلت  التي   16

كأس آسيا 2022.

المغيصيب  محمد  قدم  وبدوره 

الوطني  المنتخب  لالعبي  التهنئة 

عليها  انتهت  التي  للنتيجة  األول 

بطاقة  وخطفهم  االمس  مواجهة 

مواصلة  للمنتخب  متمنًيا  التأهل 

التميز في قادم الميعاد.

أن  المغيصيب  سعد  محمد  وأكد 

العبي منتخبنا الوطني للكرة السلة 

قويا  أداء  وقدموا  الموعد  في  كانوا 

قوية  مباراة  بعد  الفوز  واستحقوا 

الشقيق  الفلسطيني  المنتخب  مع 

الذي يضم العبين متميزين.

وفي ختام حديثه قال رئيس االتحاد 

للمرحلة  للتحضير  نعمل  القطري: 

بطاقة  لخطف  ونسعى  المقبلة 

التأهل للنهائيات اآلسيوية من خالل 

لها  سيكون  التي  األخيرة  المرحلة 

تحضير مبكر.

{ محمد المغيصيب

كتب         عوض الكباشي

أدعم الطائرة الشاطئية 
إلى نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

القطري  المنتخب  تأهل  قنا-  الدوحة- 

شريف  الثنائي  من  المكون  أ«  »قطر 

المباراة  إلى  تيجان،  وأحمد  يونس 

االتحاد  كأس  بطولة  لمنافسات  النهائية 

الشاطئية  الطائرة  للكرة  اآلسيوي 

آسيا،  غرب  منطقة   - والسيدات  للرجال 

الغرافة  مالعب  على  أمس  انطلقت  التي 

آسيا  كأس  لبطولة  والمؤهلة  الشاطئية، 

»الكونتيننتال«.

فوزه  بعد  القطري  المنتخب  تأهل  وجاء 

بشوطين  أ«  »فلسطين  منتخب  على 

نظيفين بواقع »21 - 10« و»21 - 14« وعلى 

أيضا  نظيفين  بشوطين  ب«  »فلسطين 

8« في المباراتين  11« و»21 -  وبواقع »21 - 

اللتين أقيمت بينهما أمس.

ب«  »قطر  القطري  المنتخب  ودع  كما 

المكون من الثنائي محمود عصام وعبدالله 

أمام  خسارته  إثر  المنافسات  نسيم 

بواقع   )2  - )صفر  بنتيجة  ب«  »فلسطين 

»21 - 13« و»18 - 21« و»12 - 15«.

النهائي  في  القطري  المنتخب  وسيلتقي 

العماني  نظيره  »الخميس«  غدا  المقام 

على  فوزه  بعد  النهائي  إلى  بدوره  المتأهل 

فاز  حيث  مباراتين،  في  السعودي  نظيره 

 2( بنتيجة  أ«  »السعودية  على  أ«  »عمان 

على  ب«  »عمان  النتيجة  وبذات  صفر(   -

»السعودية ب«.

منافسات  بدء  اليوم  البطولة  وستشهد 

المنتخب  فيها  يشارك  التي  السيدات 

وداالما  المدهون  سمية  بفريقين،  القطري 

وهناء  محمود،  وليلى  أ«،  »قطر  ياغمور 

الخاطر »قطر«.

الدحيل يصطدم بالشباب السعودي.. والهالل مع فوالد اإليراني

قرعة نارية لربع نهائي »اآلسيوية«
النهائي  ربع  الدور  قرعة  أسفرت 

 2022 آسيا  أبطال  دوري  لبطولة 

نارية  مواجهات  عن  الغرب  منطقة 

لهذه  المتأهلة  األربعة  الفرق  بين 

الفائزون  سيلتقي  والتي  المرحلة 

يلعب  ثم  النهائي،  بنصف  فيها 

اللقب  على  الياباني  أوراو  مع  الفائز 

وكأس البطولة من مباراتين ذهابا 

القرعة  سحب  حفل  أقيم  وإيابا.  

المؤتمرات  صالة  في  الثالثاء  أمس 

في  الثمامة  باستاد  الصحفية 

مع  الدحيل  وأوقعت  الدوحة، 

سيواجه  فيما  السعودي،  الشباب 

الهالل السعودي فريق فوالد أصفهان 

اإليراني. 

النهائي غدا  الدور ربع  وتقام مباراتا 

مواجهة  تجرى  أن  على  الخميس، 

الدور قبل النهائي يوم األحد. 

والشباب  الدحيل  مباراة  وتقام 

الساعة  عند  الثمامة  استاد  على 

مباراة  تجرى  أن  على  مساء،   6:00
استاد  على  خوزستان  وفوالد  الهالل 

الجنوب عند الساعة 9:00 مساء. 

أبطال  دوري  نهائي  أن  إلى  ويشار 

ذهاب  مباراتي  من  يقام   2022 آسيا 

وإياب يومي 29 أبريل و6 مايو 2023. 

االتحاد  لموقع  تصريحات  وفي 

أكد  القرعة  نهاية  بعد  اآلسيوي 

الدحيل  مدرب  كريسبو  هيرنان 

على أن العبي الفريق كانوا سعداء 

وأنهم  النهائي،  ربع  إلى  بالتأهل 

أمام  التحدي  قدر  على  سيكونون 

نعرف  نحن  وأوضح:  الشباب.  

الشباب،  نادي  قدرات  مستوى 

أنفسنا،  على  سنركز  ولكننا 

الريان،  أمام  صعبة  مباراة  خضنا 

سيكونون  الالعبين  جميع  ولكن 

جاهزين للمباراة أمام الشباب. 

فيسنتي  شدد  الوقت  ذات  في 

على  الشباب  نادي  مدرب  مورينو 

أمام  المواجهة  سيخوض  فريقه  أن 

الدحيل بشجاعة. 

فريق  أمام  سنلعب  بالقول:  وأردف 

مواجهة  نخشى  ال  ولكننا  كبير، 

هذه  آخر،  فريق  أي  أو  الدحيل 

المباراة مهمة بالنسبة لنا، وسوف 

نستعد لها بأفضل صورة ممكنة. 

المتأهلين  أول  الدحيل  نادي  وكان 

لمنطقة  النهائي  ربع  الدور  إلى 

الريان بفارق  الغرب بعد فوزه على 

تعادل  بعد   6  7- الترجيح  ركالت 

األصلي  الوقت  في   0-0 الفريقين 

و1-1 في الوقت اإلضافي يوم األحد. 

وفي ذات اليوم تمكن نادي الشباب 

في  موقعه  حجز  من  السعودي 

على  فوزه  عقب  النهائي  ربع  الدور 

ناساف -2 0. 

الهالل:  مدرب  دياز  رامون  قال  فيما 

أنا سعيد بالقرعة، حيث إن هنالك 

سعودي  فريق  لتأهل  إمكانية 

المرحلة  هذه  في  النهائي،  إلى 

معقدة،  األمور  تكون  البطولة  من 

وسوف  جدًا،  جيدة  الفرق  وكل 

نركز على أنفسنا ونكون جاهزين 

لمواجهة فوالد. 

مدير  أميري  صالح  أعرب  جهته  من 

عن  فوالد  نادي  في  الدولية  الشؤون 

الهالل،  نادي  بمواجهة  سعادته 

سهلة  مباريات  توجد  ال  أنه  مؤكدًا 

في ربع نهائي دوري أبطال آسيا. 

ستكون  المباراة  أن  صحيح  وقال: 

فنيا  جهازا  لدينا  ولكن  صعبة، 

على  سيعملون  وهم  للغاية،  جيدا 

وسوف  الالعبين،  جاهزية  ضمان 

نخوض المباراة بكل قوتنا. 

وكان ساسان أنصاري قد قاد فريق 

النهائي  ربع  إلى  خوزستان  فوالد 

الثمين  الفوز  هدف  سجل  يعدما 

المواجهة  خالل   64 الدقيقة  في 

وشهدت  السعودي.  الفيصلي  أمام 

الهالل  فوز  الـ16  دور  مباريات  آخر 

السعودي حامل اللقب على شباب 

{ الدحيل يسعى لمواصلة المشواراألهلي دبي اإلماراتي بنتيجة 1-3. 

مباريات ربع نهائي دوري
أبطال آسيا »2022« ـــ الغرب

الخميس 23 فبراير 2023 

الدحيل )قطر( - الشباب )السعودية( 

استاد الثمامة، الساعة 6:00 مساء 

فوالد خوزستان )إيران( - الهالل )السعودية( 

استاد الجنوب، الساعة:09:00 مساء

الخميس 23 فبراير 2023 

استاد الجنوب، الساعة:09:00 مساء

فوالد خوزستان
)إيران( 

الهالل
)السعودية(

كتب        محمد الجزار

فوز الوكرة واألهلي بالبطولة العربية
المهرة  خيبل  فريق  نظيره  على  الفوز  الوكرة  طائرة  فريق  حقق 

اليمني بنتيجة 3 - 0، في إطار ثاني أيام البطولة العربية لألندية 

للكرة الطائرة، والتي تستضيفها مصر. 

وجاءت نتيجة األشواط كالتالي: 25 - 9، 25 - 19، 25 - 17.

وقد تمكن فريق األهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق الصداقة 

الفلسطيني بنتيجة 3 - 0،

وجاءت نتيجة األشواط كالتالي: 25 - 16، 25 - 17، 25 - 23.

استاد الثمامة، الساعة 6:00 مساء 

الدحيل
)قـطــر( 

الشباب
)السعودية( 
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قلص الفارق مع الدحيل إلى نقطة واحدة

»ثنائية« العربي يعبر المرخية بـ

في  سهيل  رامي  للعربي  سجل 

من  المساكني  ويوسف   ،66 الدقيقة 

ركلة جزاء في الدقيقة 90. 

رصيده  العربي  رفع  النتيجة  وبهذه 

الثاني  المركز  في   31 النقطة  إلى 

مباراته  تأجلت  الذي  الدحيل،  خلف 

مع الريان في هذه الجولة بسبب دوري 

أبطال آسيا.

 12 عند  المرخية  رصيد  توقف  فيما 

بعدما  الثامن  المركز  بها  احتل  نقطة 

تلقى خسارته السادسة هذا الموسم. 

الشوط األول 

للغاية،  سريعة  المباراة  بداية  جاءت 

هدف  تسجيل  الفريقين  كال  وحاول 

تكثيف  خالل  من  المهمة  يسهل  مبكر 

الضغط واللعب على األطراف. 

الهجمات  على  المرخية  واعتمد 

يتقدم  أن  عسال  أيوب  وكاد  المرتدة 

بواحدة منها بالهدف األول بعد عرضية 

أليوب  وصلت  المهندي  علي  من  رائعة 

عسال الذي سددها في المرمى، لكنها 

فرصة  لتضيع  القائم  بجوار  مرت 

بالتعادل  األول  الشوط  وينتهي  التقدم 

السلبي. 

الشوط الثاني 

البداية  جاءت  الثاني،  الشوط  وفي 

سريعة وبدأ كال الفريقين في التخلي 

عن الحذر الدفاعي الواضح في الشوط 

األول، وكاد المرخية أن يتقدم بالهدف 

الدقيقة  في  ثابتة  كرة  من  األول 

من  فتوحي  إدريس  طريق  عن   48
تخدع  أن  كادت  الجزاء  منطقة  خارج 

لها  تصدى  لكنها  ندى  أبو  الحارس 

وأبعد الخطورة عن مرماه. 

إدريس  ينطلق   ،50 الدقيقة  وفي 

ويمرر  اليسرى  الجبهة  من  فتوحي 

توغل  الذي  عسال  أيوب  إلى  الكرة 

قوية  كرة  وسدد  الجزاء  منطقة  داخل 

أبو  محمود  ببراعة  لها  تصدى  لكن 

ليحافظ  العربي  النادي  حارس  ندى، 

على شباكه نظيفة. 

المرخية  فريق  خطورة  العربي  أدرك 

يستمر  ال  حتى  الهجوم  يبادله  فبدأ 

على  فأعتمد  مرماه  على  الضغط 

أإسماعيل  حامد  من  الطويلة  الكرات 

دفاع  لكن  السومة  وعمر  للمساكني 

المرخية كان يقظا. 

ضغط عرباوي 

عن  بحثا  العرباوي  الضغط  واستمر 

العبو  وطالب  األول،  الهدف  تسجيل 

 65 الدقيقة  في  جزاء  بركلة  العربي 

بعد سقوط يوسف المساكني داخل 

مشاري  الحكم  لكن  الجزاء،  منطقة 

الشمري أشار باحتساب الخطأ 

سهيل  رامي  نجح   66 الدقيقة  وفي 

بعد  المرخية  دفاع  صمود  إنهاء  في 

عرضية رائعة من عبد الله معرفي من 

الجبهة اليمنى خطفها رامي ولعبها في 

ويتقدم  الشباك  ليهز  الضيق  الزاوية 

العربي بالهدف األول. 

العربي،  العبي  حماس  الهدف  أشعل 

الهجومية  محاوالتهم  استمرت  الذين 

العمق  من  المكثف  وضغطهم 

واألطراف. 

هدف الحسم

أن   70 الدقيقة  في  السومة  عمر  ونجح 

بعد  للعربي  الثاني  الهدف  يضيف 

الحارس،  يد  من  مرتدة  لكرة  متابعة 

ألغى  الشمري  مشاري  الحكم  لكن 

 var الـ  لتقنية  العودة  بعد  الهدف، 

بداعي التسلل. 

ليسجل  المساكني  يوسف  عاد  لكن 

الدقيقة  في  النتيجة  تأمين  هدف 

ثم  األصلي،  الوقت  عمر  من  األخيرة 

في  هدف  كال  إبراهيم  البديل  أضاف 

بداعي  إلغاؤه  تم  لكن   95 الدقيقة 

التسلل. 

هدف  تسجيل  المرخية  وحاول 

يتمكن،  لم  لكن  النتيجة  لتعديل 

لينتهي اللقاء بفوز العربي 0-2.

محمد الجزار كتب

كيروش

 يتابع اللقاء

حرص البرتغالي كارلوس كيروش 

مدرب منتخبنا الوطني على متابعة 

لقاء المرخية والعربي من مقصورة 

ملعب حمد الكبير بصحبة مدرب 

المنتخب األولمبي برونو ميغيل 

بينيرو والذي قاد منتخبنا الوطني 

في خليجي 25 األخيرة بالبصرة. 

ويحرص كيروش باستمرار على 

متابعة مباريات بطولة الدوري، 

للوقوف على مستوى كافة الالعبين 

استعدادا لالستحقاقات القادمة.

واصل النادي العربي 
عروضه القوية ونتائجه 
اإليجابية، حيث تمكن 
من تحقيق الفوز على 

المرخية بهدفين 
نظيفين، 

في المباراة 
التي جمعت 

الفريقين 
على ملعب 
حمد الكبير 

بالنادي العربي 
أمس، ضمن 

مباريات 
الجولة 

الخامسة 
عشرة من 

منافسات دوري نجـــوم 
QNB للمــوســــم 

الكروي 2023-2022. 

تشكيلتا الفريقين

العربي: محمود أبو ندى - مارك مارتينيز 

- عمر السومة - حامد إسماعيل - يوسف 

مفتاح - هالل محمد - جاسم جابر - آرون 

إينار - يوسف المساكني - أحمد سهيل. 

المرخية: لؤي عاشور - خالد رضوان - عبد 

الغني العالم - علي سعيد المهندي - طالل 

علي - جميل اليحمدي - أيوب عزي - أيوب 

عسال - إدريس فتوحي - ياسين يعقوب - 

علي ناصر المري.

اليوم في الجولة الرابعة

»5« مواجهات بدوري اليد

ضمن  مباريات  خمس  اليوم  تقام 

اليد  كرة  دوري  من  الرابعة  الجولة 

حيث يلتقي قطر مع األهلي، والوكرة 

الغرافة،  مع  والدحيل  الريان،  مع 

مع  والعربي  الشمال،  مع  والسد 

الخور.

 9 الترتيب برصيد  ويتصدر الدحيل 

نقاط، يليه الغرافة في المركز الثاني 

الريان في  بالرصيد نفسه، ثم يأتي 

نقاط،   8 برصيد  الثالث  المركز 

 7 برصيد  الرابع  المركز  في  والوكرة 

نقاط، والعربي في المركز الخامس 

المركز  في  واألهلي  نقاط،   6 برصيد 

وقطر  نقاط،   5 برصيد  السادس 

ذاته،  بالرصيد  السابع  المركز  في 

بالرصيد  الثامن  المركز  في  والسد 

المركز  في  والخور  أيضا،  نفسه 

وأخيرا  نقاط،   3 برصيد  التاسع 

الشمال في المركز العاشر بالرصيد 

نفسه.

من  الموسم  هذا  الدوري  ويقام 

قسمين، على أن يختتم القسم األول 

في السادس من أبريل المقبل.

الدوري  لقب  أحرز  قد  الدحيل  وكان 

الرابعة  للمرة  الماضي  الموسم  في 

في  الوكرة  حل  فيما  تاريخه،  في 

على  الريان  وحصل  الثاني،  المركز 

المركز الثالث.

الرقم  يمتلك  الريان  أن  إلى  يشار 

الفوز  مرات  عدد  في  القياسي 

مرة،   14 اللقب  أحرز  حيث  بالدوري، 

ويليه السد بتسعة ألقاب، في حين 

والدحيل  والجيش  األهلي  به  فاز 

مرتين،  وقطر  والعربي  مرات،  أربع 

لكل  واحدة  مرة  والوكرة  والغرافة 

منهما.

{  من مباريات الجولة الماضية

بهدف لكل منهما

السيلية ينتزع التعادل من قطر
فرض السيلية التعادل على قطر، 

التي  المباراة  في   ،1/1 بنتيجة 

الثالثاء،  أمس  الفريقين  جمعت 

حمد،  بن  سحيم  استاد  على 

ضمن الجولة الـ 15 من دوري نجوم 

النتيجة  في  قطر  وتقدم   .QNB
في  بير  ناصر  سجله  هدف  عبر 

الدقيقة 5+45.

وعدل كارلوس سيرجيو النتيجة 

في  جزاء  ركلة  عبر  للسيلية 

الدقيقة 78.

متوسطة  المباراة  وجاءت 

الفريقان  خاللها  تبادل  المستوى، 

اللقاء،  مجريات  على  السيطرة 

على  استحواذا  األكثر  قطر  وكان 

الكرة واألفضل في الشوط األول.

الشوط  في  الوضع  واختلف 

بقوة،  السيلية  بدأه  الذي  الثاني، 

من  األولى  الدقائق  منذ  وحاول 

هدف  تسجيل  الشوط  هذا  عمر 

 78 الدقيقة  في  ونجح  التعادل، 

ولم  التعادل،  هدف  تسجيل  من 

الفريقين  محاوالت  بعدها  تفلح 

لينتهي  الثاني  الهدف  لتسجيل 

اللقاء بالتعادل اإليجابي 1/1.

نادي  رصيد  ارتفع  النتيجة  وبهذه 

المركز  في  نقطة   23 إلى  قطر 

السيلية  وصل  بينما  الثالث، 

في  وضعته  التاسعة  لنقطته 

األخير  قبل  وما  الـ11  المركز 

بجدول الترتيب.

من  قوية  كانت  المباراة  بداية 

فرض  الذي  قطر،  نادي  جانب 

في  السيلية  على  رهيبا  ضغطا 

منطقته، لكن التكتل الدفاعي من 

تمكنه  دون  حال  السيلية  جانب 

من تسجيل هدف السبق.

على  السيلية  اعتمد  بينما 

الهجات المرتدة التي قادها مهرداد 

عنصر  أخطر  كان  الذي  محمدي، 

طريق  عن  الشواهين  جانب  من 

توغالته في منطقة الجزاء.

السانحة  الفرصة  وغابت 

إلى  الجانبين،  على  للتسجيل 

التي   5+45 الدقيقة  جاءت  أن 

تمكن فيها ناصر بير من تسجيل 

األول،  الشوط  في  الوحيد  الهدف 

بعد محاولة أولى كانت من بشار 

رسن، لينتهي الشوط األول بتقدم 

نادي قطر بهدف نظيف.

تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

االستحواذ  في  قطر  نادي  تفوق 

مقابل   %  57 بنســــبة  الكرة  على 

قطر  نادي  وسدد  للسيلية.   %  43
5 كرات منها 4 كرات على المرمى، 

مقابل تسديدة واحدة للسيلية.

ركنية  على  السيلية  وتحصل 

واحدة منها 3 ركنيات لنادي قطر.

واندفع السيلية هجوميا بحثا عن 

الشوط  بداية  مع  التعادل  هدف 

خاصة  استغالل  محاواًل  األول، 

الكرات الثابتة.

ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 

 66 الدقيقة  في  قطر  لنادي  الجزاء 

بعد عرقلة بشار رسن في منطقة 

الجزاء من طرف كلود أمين حارس 

مرمى السيلية، ألغاها الحكم بعد 

العودة لتقنية الفيديو.

ورد السيلية على محاولة قطر، من 

ديامي  محمد  من  تسديدة  خالل 

نادي  مرمى  عن  بعيدة  مرت  التي 

قطر.

في  محمدي  مهرداد  فرصة  وتلتها 

في  كرة  تلقى  الذي   ،74 الدقيقة 

وسدد  صديق،  مجدي  من  العمق 

على  بقليل  مرت  قوية  كرة  مهرداد 

قطر  مرمى  لحارس  األيمن  القائم 

ساطع العباسي.

ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 

 76 الدقيقة  في  للسيلية  الجزاء 

سيرجيو  كارلوس  عليها  تحصل 

مارتينيز  خافيير  من  عرقلته  بعد 

األخير  نفذها  الجزاء،  منطقة  في 

بنجاح معداًل النتيجة لفريقه.

الهدف  يسجل  أن  قطر  نادي  وكاد 

خالل  من   80 الدقيقة  في  الثاني 

مرت  التي  العمادي  عمر  رأسية 

لحارس  األيمن  القائم  على  بقليل 

مرمى السيلية كلود أمين.

بدل  وقت  دقيقة   12 واحتسبت 

المحاوالت  ضائع، حيث استمرت 

هدف  عن  بحثا  الجانبين  من 

الفوز مع تفوق من جانب السيلية، 

الشوط  في  األفضل  كان  الذي 

بالتعادل  المباراة  لتنتهي  الثاني، 

اإليجابي بين الفريق 1/1.

وحيد بوسيوف كتب
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بخسارته أمام الكوري الجنوبي

األردنــــي شلبايــــــــــة 
يــــــودع المنافســــــات

قطر  بطولة  منافسات  شلباية  عبدالله  األردني  ودع 

إكسون موبيل للتنس بعدما قدمت له اللجنة المنظمة 

كوون  الجنوبي  الكوري  أمام  أمس  ولعب  دعوة  بطاقة 

المباراة  خالل  جيدا  مستوى  وقدم   63 المصنف  سون 

األولى  المجموعة  خسر  أن  فبعد  الجماهير،  دعم  ونال 

ـ  6 و6  ـ  3 و3  ـ   6 الثالثة بواقع  الثانية وخسر  عاد وكسب 

4 ولم يتمكن من تحقيق الفوز والتأهل، لكنه استفاد من 
كان  حيث  المستقبل،  في  له  حافزا  وستكون  البطولة 

قد أكد على شعوره بالفخر لمشاركته للمرة األولى في 

مشاركة  تشهد  والتي  التنس  بطوالت  أقوى  من  واحدة 

أن  يأمل  وكان  التنس،  نجوم  أفضل  من  لنخبة  كبيرة 

هو  قويا  ندا  وجد  لكنه  الثاني  للدور  ويعبر  الفوز  يحقق 

الالعب الكوري. { شلباية

في تصفيات 
األدوار التأهيلية 

لكأس ديفيز
تألــــق عنـــــابي التنــــس للناشئيـــــن

والي  حسن  القطري  الالعب  وتمكن 

على  األولى  الفردي  بمباراة  الفوز  من 

بلغون  المنغولي  نظيره  حساب 

نظيفتين  بمجموعتين  إنخباير 

بواقع )6 - 1( /  )6 - 4(.

مشاري  القطري  الالعب  عزز  وبدوره، 

بعد  القطري  المنتخب  نتيجة  نواف 

المنغولي  تغلبه بسهولة على نظيره 

زوالبدار أورنوكيه بمجموعتين دون رد 

بواقع )6 - 1( /  )6 - 1(.

الثنائي  حسم  الزوجي،  مباراة  وفي 

نواف  ومشاري  السليطي  غانم 

بعد  العنابي  لصالح  النتيجة 

المنغولي  الفريق  على  انتصارهما 

وزوالبدار  إنخباير  بلغون  من  المكون 

أورنوكيه بنتيجة )6 - 0( و)6 - 1(.

التنس  عنابي  رفع  النتيجة  وبهذه 

فوزين  من  نقطتين  إلى  رصيده 

المواجهة  كسب  أن  بعد  متتاليين 

ثالث  بنتيجة  نيبال  ضد  األولى 

مباريات دون رد.

ويواجه منتخبنا للتنس اليوم نظيره 

السعودي وذلك لتحديد هوية متصدر 

أيضا  تضم  التي   ) )د  المجموعة 

قال خالد  نيبال ومنغوليا. من جانبه 

االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  الخليفي 

والريشة  القطري للتنس واالسكواش 

المنتخبات  لجنة  رئيس  الطائرة 

الوطنية في تصريح له "نحن سعداء 

يحققها  التي  اإليجابية  بالنتائج 

في  الناشئين  عنابي  منتخب  العبو 

أنهم  في  ثقة  وكلنا  المنافسات  هذه 

للصعود  بوسعهم  ما  كل  سيبذلون 

إلى األدوار التأهيلية.

على  االتحاد  حرص  الخليفي  وأكد 

كل  وتوفير  المستقبل  نجوم  دعم 

لهم  تخول  التي  والوسائل  اإلمكانيات 

احتراف اللعبة وتشريف دولة قطر في 

المحافل الدولية.
{ عنابي التنس للناشئين

واصل عنابي التنس للناشئين تألقه في منافسات 
ما قبل األدوار التأهيلية لبطولة كأس ديفيز 
لتحت 16 سنة لمجموعة آسيا - أوقيانوسيا 

المقامة حاليا في العاصمة كولمبو بسريالنكا 
بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي على حساب 

منغوليا بنتيجة ثالث مباريات دون رد.

اليوم في " قطر إكسون موبيل للتنس "

زفيريف وموراي.. صدام الكبار

موبيل  إكسون  قطر  بطولة  منافسات  اليوم  تتواصل 

المفتوحة للتنس للرجال 2023 في نسختها الـ31 والتي 

ينظمها االتحاد القطري للعبة على مالعب مجمع خليفة 

25 فبراير الجاري بمشاركة  الدولي، وتستمر حتى يوم 

كبيرة من المصنفين األوائل عالميا.

اليوم  الجمهور  يترقب  حيث 

في  الثقيل  العيار  من  مواجهة 

قمة منافسات دور الستة عشر، 

ألكسندر  األلماني  يلتقي  حيث 

عالميا،   16 المصنف  زفيريف 

البريطاني  مع  بالبطولة،  الرابع 

المخضرم اندي موراي المصنف 

70 والفائز من قبل بلقب بطولة 
قطر إكسون موبيل مرتين، في 

اإلثارة  من  الكثير  تحمل  مباراة 

والندية وتحظى باهتمام عشاق 

التنس عالميًا.

جنبت  قد  القرعة  وكانت 

الرئيسي  الدور  خوض  زفيريف 

المنافسات  وستكون بدايته في 

الذي  موراي  عكس  على  اليوم، 

خاض مباراة قوية للغاية بدور 32 أمام منافسه اإليطالي 

 ،6-4( بواقع  لمجموعة  بمجموعتين  سونيغو  لورينزو 

والتأهل  الفوز  لتحقيق  منهم  كل  ويسعى   ،)6-7  ،1-6
لربع النهائي بالبطولة.

المصنف  روبليف  اندريه  الروسي  سيواجه  كذلك 

الخامس على العالم، األول على البطولة نظيره الهولندي 

ويتطلع  عالميا،  الـ40  المنصف  جريكسبور  تالون 

روبليف لتقديم نفسه كمرشح هو األقوى للفوز بالبطولة 

وتكرار إنجازه في قطر حيث سبق وتوج باللقب نسخة 

.2020
كما سيظهر النجم دانييل ميدفيديف المصنف الثامن 

عالميا في هذه النسخة ألول مرة 

عندما يلتقي مع البريطاني ليام 

وكانت  الـ147،  المصنف  برودي 

ميدفيديف  جنبت  قد  القرعة 

خوض منافسات الدور األول.

جيسون  االسترالي  يواجه  كما 

عالميا  الـ74  المصنف  كوبلر 

الياسيم  أوجر  فيلكس  الكندي 

المصنف التاسع عالميا.

تأهل  شهد  قد  أمس  يوم  وكان 

الكوري الجنوبي سوون وو كوون 

األردني  الالعب  على  فوزه  بعد 

بمجموعتين  شلباية  عبدالله 

تالون  الهولندي  فاز  كما  رد،  دون 

الفرنسي  على  جريكسبور 

 6-7( بواقع  هاليس  كوينتن 

و4-6 و7-6(، كذلك فاز الهولندي 

على  عالميا  الـ34  المصنف  زندشلب  دي  فان  بوتش 

إيفاشكا  أوالدزيميرافيتش  إيليا  البيالروسي  نظيره 

 2-6( رد بواقع  79 عالميا بمجموعتين دون  الـ  المصنف 

و5-7(.

{ آندي موراي { األلماني زفيريف

ميدفيديف 
يفتتح مبارياته 

بمواجهة برودي 
والمصنف األول 

يبدأ التحدي

عادل النجار كتب
كريم العلمي:أندريه روبليف:

قطر رائدة تنظيميًاأتمنى تكرار إنجازاتي بالدوحة

قال المصنف األول في بطولة قطر إكسون موبيل 

المفتوحة للتنس، الروسي أندريه روبليف إنه حرص 

على المشاركة في البطولة التي يحمل معها ذكريات 

رائعة، حيث قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده 

في المركز اإلعالمي الرئيسي للبطولة »لقد حصلت 

هنا على اللقب من قبل، وعلى لقب الزوجي، وبلغت 

المباراة النهائية والدور نصف النهائي، ولهذا أحتفظ 

بذكريات رائعة وأتمنى أن تتكرر تلك النجاحات«.

وتابع »سعادتي تكون كبيرة عندما أتواجد في 

الدوحة، وقد اعتدت المشاركة في قطر إكسون 

موبيل المفتوحة للتنس في األسبوع األول من 

الموسم في أجواء تبدو مثالية وليست عاصفة«، 

مشيدًا في الوقت ذاته بالتجهيزات التي توفرها 

اللجنة المنظمة لالعبين كفندق اإلقامة والمرافق 

االستثنائية والمالعب الحديثة وغيرها من العوامل 

المميزة في البطولة.

وقال »قدمت مستويات كبيرة في بطولة أستراليا 

المفتوحة للتنس، وأتمنى النجاح هنا في قطر، 

وأسعى للمنافسة وتقديم أفضل ما عندي خالل هذه 

القوية«. النسخة 

أثنى كريم العلمي مدير بطولة قطر إكسون موبيل 

المفتوحة للتنس للرجال 2023، على االنطالقة القوية 

للبطولة، مؤكدًا ان وجود نجوم عالميين في هذه 

النسخة يجعلها واحدة من البطوالت القوية التي 

تحظى باهتمام عشاق اللعبة، حيث يشارك العبون 

على أعلى مستوى على غرار الروسي أندريه روبليف 

المصنف السادس على العالم وبطل نسخة العام 

2020، والروسي اآلخر دانيل ميدفيديف المصنف 
الثامن على العالم باإلضافة إلى اإلسباني حامل اللقب 

في مناسبتين روبيرتو باوتيستا أغوت واأللماني 

أليكسندر زفيريف وباقي النجوم، ما يؤكد أننا أمام 

نسخة استثنائية. وأشار إلى أن اللجنة المنظمة 

حريصة على تحقيق أقصى درجات النجاح على 

مختلف المستويات، وقال »هدفنا تقديم الصورة 

التنظيمية المشرفة التي تليق بقيمة ومكانة قطر 

الرائدة تنظيميًا على مستوى العالم«.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة حرصت على دعم 

التنس العربي من خالل توجيه الدعوة إلى الالعب 

األردني عبدالله شلباية، الفائز بالبطولة العربية، وقد 

شارك الالعب في البطولة ألول مرة في الدور الرئيسي 

أمس. كما تم توجيه الدعوة لنجوم عالميين مثل 

البريطاني أندي موراي الفائز بلقب بطولة قطر سابقا 

وأحد أفضل العبي التنس تاريخيًا.  { روبليف

{ كريم العلمي
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في مهرجان قطر 

اإلبـل الـقـطريـة تـخطـف األنـظــارلإلبل بـ »لبصير«

المجاهيم،  فئة  منافسات  أمس،  تواصلت 

»جزيالت  لإلبل  قطر  مهرجان  جوالت  آخر 

يقام  والذي  الثانية،  نسخته  في  العطا« 

بلبصير بمنطقة الشحانية.

أشواط  خمسة  أمس  منافسات  وتضمنت 

تالد،  دولي  تالد،  )محلي  اللقايا  لسن 

شوط  وأخيرا  شرايا،  دولي  شرايا،  محلي 

التحدي(.

شعار  »الطويلة«  وأهدت 

سعيد  مسعود  سالم 

صدارة  المري  قطامي 

تالد،  محلي  اللقايا  شوط 

والوشاح  بالرمز  لتتوج 

وقدرها  المالية  والجائزة 

لتحل  ريال،  ألف   100
حمد  ملك  »سليمه« 

النابت  حمد  عبدالله 

المركز  في  المري 

الثاني وجائزته الوشاح 

وجاء  ريال،  ألف  و60 

الثالث  المركز  على 

عبدالله  محسن  زيد 

مالك  المري  انديله 

لينال  »مزيونه« 

والجائزة  الوشاح 

المالية وقدرها 50 ألف 

ريال.

أحمد  ظفر  بينما 

محمد  سلطان 

برمز  »الشيخة«  اإلبل  مالك  المنصوري 

ريال  ألف   120 المالية  والجائزة  ووشاح 

الدولي  شوط  في  األول  المركز  الحتالله 

علي  راشد  محمد  لـ  الوصافة  تاركًا  تالد، 

حصد  الذي  »وحيدة«  مالك  المري  الجابر 

الوشاح والجائزة المالية 80 ألف ريال، وجاء 

المركز الثالث من نصيب وقيان جابر فراج 

بالوشاح  ليفوز  »غريبة«  مالك  الدوسري 

والجائزة المالية 60 ألف ريال.

األفضلية  فكانت  شرايا,  المحلي  شوط  أما 

والصدارة لـ »الشيخة« ملك 

حمد راشد حمد المكسور النابت لتحصد 

الرمز والوشاح والجائزة المالية وقدرها 120 

وجائزته  الثاني  المركز  ويكون  ريال،  ألف 

صالح  فرج  صالح  مع  ريال  ألف  و80  وشاح 

الغفراني المري مالك »بصمة«، وثالثا كان 

مالك  شافي  آل  شافي  مبارك  سعود  مبارك 

المالية  والجائزة  الوشاح  خاطفا  »سلطة« 

60 ألف ريال.

دولي شرايا
مع  فذهب  شرايا،  دولي  اللقايا  رمز  أما 

عوض  محمد  حسن 

ناجي المنهالي عندما قدم للجنة التحكيم 

والجائزة  والوشاح  الرمز  محققة  »مهيوبة« 

ليأتي  ريال،  ألف   150 وقدرها  المالية 

المنهالي على مركز  صالح عبدالله بخيت 

بالوشاح  ويظفر  »الشيخة«  مع  الوصافة 

ريال،  ألف   100 وقدرها  المالية  والجائزة 

مالك  الدوسري  محمد  فرحان  نايف  وكان 

والجائزة  الوشاح  صاحب  هو  »مخوفة« 

المخصصين  ريال  ألف   80 وقدرها  المالية 

للمركز الثالث.

أقوى األشواط
توجت  بينما 

ملكة  »القعوده« 

اللقايا تحدي  لشوط 

فهيد  مالكها  لنهدي 

هليل  هادي  فرج 

الغفران الرمز والوشاح 

المالية  والجائزة 

وقدرها 200 ألف ريال، 

ملك  »مهيله«  لتحل 

العجمي  مرعي  نواف 

الوشاح  حاصدة  ثانية 

المالية  والجائزة 

ريال،  ألف   150 وقدرها 

الثالث  المركز  وعلى 

التحدي  شوط  في 

كانت »تواقه« ملك حمد 

الصخابره  متعب  فهد 

والجائزة  بالوشاح  لتفوز 

ألف   100 وقدرها  المالية 

ريال.

كتب        عوض الكباشي

»الطويلة« كانت في الموعد

المنصوري: سعادتي كبيرة

فهيد : الشوط لم يكن سهال

أعرب سالم مسعود قطامي المري مالك »الطويلة« 

عن سعادته الكبيرة بالفوز برمز شوط لقايا محلي 

تالد.وأضاف المري: المنافسة كانت قوية ومثيرة 

على الشوط ونجحنا في خطف الرمز الغالي في 

واحد من أقوى األشواط وبعد منافسة كبيرة مع 

كل المشاركين. وتابع قطامي: وضح أن كل 

المشاركين في قمة الجاهزية من أجل خطف 

الرموز والتتويج في االيام االخيرة من المهرجان . 

وأشار المري إلى ان »الطويلة« استطاعت ان تتفوق 

على الجميع وتظفر بالرمز والوشاح والجائزة 

المالية.

أعرب أحمد سلطان محمد المنصوري عن سعادته 

بالفوز بالجائزة والشوط الدولي »تالد«.

وقال: سعادتي كبيرة بعد أن حصدنا الجائزة 

األولى في هذا المهرجان والذي جاء قوًيا ومثيًرا، 

ولكن كنا متوقعين هذا الفوز والذي لم يأت من 

فراغ، مشيًرا إلى أن المنافسات كانت قوية جًدا 

بفضل االستعدادات والتجهيزات الكاملة لكافة 

المشاركين، وقال: الشك أن الشوط الدولي كان 

أكثر األشواط اثارة ورغم ذلك كنت متاكدا من 

الفوز. وأضاف قائال: »كنا واثقين من الفوز بالمركز 

األول رغم قوة المنافسة، وتمكنا من حصد المركز 

األول عن جدارة«.

أعرب فهيد فرج هادي عن سعادته البالغة بفوز 

»القعوده« بشوط اللقايا تحدي فئة المجاهيم، 

بمهرجان قطر لإلبل »جزيالت العطا« بعد منافسة 

شرسة للغاية بين جميع المشاركين في شوط 

التحدي القوي، وقال في تصريحات صحفية عقب 

اإلعالن عن نتيجة الشوط وفوزه بالرمز »سعيد 

للغاية بهذا اإلنجاز الكبير، والذي جاء بعد منافسة 

في غاية القوة والندية مع حالل قوي، فالشوط لم 

يكن سهال على اإلطالق ولكننا كنا على ثقة كبيرة 

في قدرتنا على الفوز بالشوط والحصول على 

الرمز والحمد لله حالفنا التوفيق وتمكنا من الفوز 

بالشوط القوي«.

سالم المري:

على الساحة الغربية وبتنظيم المكتب الهندسي الخاص

انطالقة قوية لمهرجان سوق واقف للفروسية

مهرجان  فعاليات  أمس  مساء  انطلقت 

نسخته  في  للفروسية  واقف  سوق 

لجنة  من  بتنظيم  المقام  الرابعة، 

االحتفاالت بالمكتب الهندسي الخاص، 

وسط مشاركة كبيرة من مالك الخيل 

محليا وخارجيا. 

الغربية  بالساحة  المهرجان  ويقام 

لسوق واقف حتى يوم 28 فبراير الجاري، 

بمنافسات  الفعاليات  بداية  وكانت 

الخيل  لبطولة  التأهيلية  التصفيات 

العربية األصيلة من الدرجة "   A "  ، التي 

الخيل،  من  رأسا   151 مشاركة  تشهد 

يومين  مدار  على  تصفياتها  وتقام 

لتختتم يوم غد   الخميس  .

المهرات  تصفيات  منافسات  وأسفرت 

»أم تي بيال«  ( عن فوز  أ   1( عمر سنتين 

األول،  بالمركز  الجميل  مربط  ملك 

وحلت »جود الحمد« ملك مربط الحمد 

االماير«  و»الجازي  الثاني،  المركز  في 

في  العتبيي  مسف  الرحمن  عبد  ملك 

المركز الثالث.

المهرات  تصفيات  منافسات  في  اما 

عمر سنتين ) 1 ب ( فازت بالمركز األول 

الناصر،  مربط  ملك  الناصر«  »ريانة 

»سبحة  الثاني  المركز  في  وجاءت 

ثاني،  آل  علي  بن  حمد  ملك  مضر« 

وفي المركز الثالث »ريم الجميل« ملك 

مربط الجميل.

3 سنوات،  المهرات عمر  وفي منافسات 

حنيه«  »دي  حصلت  الثانية،  الفئة 

على  العربية  للخيول  دبي  مربط  ملك 

العناية«ملك  و«متعطره  األول  المركز 

مربط عناية على المركز الثاني و«منوه 

الباشا« ملك على مبارك الخيارين على 

ملك  الشقب  »صوفيا  و  الثالث  المركز 

و«باهيه  الرابع.  المركز  على  الشقب 

على  الهاجري  ناصر  ملك  ام«  بي  اس 

ابراهيم  ملك  و«مالي«  الخامس  المركز 

يوسف الرميحي على المركز السادس 

مربط  ملك  المكارم«  »شموخ  وحل 

و«لولوة  سابعا  بالسعودية  المكارم 

العبية« ملك مربط العبية ثامنا.

من جانبه.. أعرب محمد عبد الرحمن 

واقف  سوق  مهرجان  مدير  المنصور 

األجواء  من  ارتياحه  عن  للفروسية 

النسخة  فيها  انطلقت  التي  المميزة 

الرابعة أمس.

انطلق  تصريحاته:  في  المنصور  وقال 

الرابعة،  للمرة  واقف  سوق  مهرجان 

بالشكل  األمور  تنتهي  أن  ونأمل 

المخطط له مع نهاية المهرجان.

وأشار إلى خصوصية المهرجان وإقامته 

واقف(،  )سوق  مميز  تراثي  مكان  في 

يبقى  واقف  سوق  مهرجان  أن  مؤكدًا 

فريدًا من نوعه.

لكل  الشكر  المنصور  محمد  ووجه 

القائمين على المهرجان، وكذلك لكافة 

أو  قطر  داخل  من  سواء  المشاركين 

من خارجها خاصة دول منطقة الخليج 

المشاركة  األخرى  الدول  من  والعديد 

مهرجان  ان  مؤكدًا  االرجنتين،  مثل 

سوق واقف مناسبة عالمية تجمع هواة 

الخيل في كل مكان.

وحول الجوائز المقدمة..قال المنصور: 

جوائز البطولة تقدر بحوالي 6.4 مليون 

التتويج  ريال، وحرصنا على أن يشمل 

خاصة  الثامن،  حتى  األول  من  المراكز 

جميع  من  المالك  لدعم  نسعى  أننا 

األعمار وبالطبع اقامة بطولة ناجحة.

قال  القطرية..  المشاركة  وعن 

في  للغاية  قوية  المشاركة  المنصور: 

ظل وجود العديد من المرابط المعروفة 

والقوية والناجحة مثل الشقب ومزرعة 

والناصر  والريان  والوجبة  الريان 

والدوحة.

استثنائية  لبطولة  نسعى  وأضاف: 

وحسب  الخيل  جمال  مستوى  على 

نخبة  وجود  ظل  في  الدولية،  المعايير 

من الحكام الدوليين في المهرجان.

مدير  المصاحبة..قال  الفعاليات  وعن 

فعاليات  هناك  الفروسية:  مهرجان 

أكشاك  بينها  من  للمهرجان  مصاحبة 

مستلزمات  لبيع  تخصيصها  تم 

متنوعة  فعاليات  بجانب  الفروسية، 

البوني  سباق  مثل  لألطفال  وترفيهية 

وركوب القطار والهجن العربية األصيلة 

أماكن  تخصيص  عن  فضال  وغيرها، 

للجمهور  وكراسي  ومناطق  للعائالت، 

أيام  طيلة  تقام  التي  الفعاليات  خالل 

الرابعة  الساعة  من  بدءا  المهرجان 

مساء.

ووجه المنصور الدعوة للجميع من أجل 

وكذلك  المهرجان  بفعاليات  االستمتاع 

في  الخيل  بين  المميزة  المنافسة 

ستقام  اللتين  الخيل  جمال  بطولتي 

خالل أيام المهرجان.

المنظمة  اللجنة  أن  إلى  ويشار 

مالية  جوائز  خصصت  للمهرجان 

قطري  ريال  مليون   6.4 إلى  تصل  قيمة 

األولى.  بالمراكز  الفائزين  على  توزع 

حيث سيتم توزيع جوائز متساوية في 

بالمراكز  للفائزين  التصفيات  مرحلة 

من  تواليا  تبدأ  الثامن  وحتى  األول  من 

45 ألفا، و35 ألفا، و25 ألفا، و20 ألفا، و15 
ألفا، و13 ألفا، و11 ألفا و9 آالف.

محمد المنصـور: نســعى لنســخة اســتثنائية هذا العـام

مشاركة المرابط الناجحة تزيد قوة بطولتي جمال الخيل

كتب      محمد الجندي

{ محمد عبد الرحمن المنصور
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على هامش حضوره منافسات بطولة الجمهورية بالخرطوم

المهندي يؤكد دعم االتحاد العربي لـ »الطاولة السودانية«

االتحاد  رئيس  المهندي  أحمد  بن  خليل  وعد 

األول  النائب  اآلسيوي،  والعربي  القطري 

الطاولة  لكرة  الدولي  االتحادين  لرئيس 

للعبة  السوداني  لالتحاد  الدعم  كل  بتقديم 

في إطار إنجاح خططه الرامية للنهوض بلعبة 

كرة الطاولة في كل أنحاء الوطن العربي. 

قبل  السودان  وصل  قد  المهندي  وكان 

صالح،  الله  عبد  محمد  يرافقه  المونديال، 

والقطري،  العربي  لالتحادين  العام  األمين 

الخرطوم  بمطار  استقبالهم  في  وكان 

السوداني  االتحاد  رئيس  الشاذلي  أيمن 

رئيس  لدعوة  تلبية  اللعبة،  اتحاد  وأعضاء 

منافسات  لحضور  السوداني  االتحاد 

التي  للفردي  المفتوحه  الجمهورية  بطولة 

الصحافة  بصالة  السوداني  االتحاد  ينظمها 

سعادته  عن  المهندي،  وأعرب  الرياضية. 

للمجهود الكبير الذي يبذله االتحاد السوداني 

للنهوض  مساعيه  إطار  في  الطاولة  لكرة 

وقفتهم  عن  مؤكدًا  فعاليته  وتطوير  باالتحاد 

المشاريع  مع  والقطري  العربي  االتحاد  في 

من  السوداني  االتحاد  يتبناها  التي  والخطط 

أجل االرتقاء باللعبة. 

وأشاد المهندي بالعالقات السودانية القطرية 

اتحاد  رئيس  مع  لعالقته  مشيرًا  الممتدة، 

الرحمن  عبد  الراحل  السوداني  التنس 

السالوي وامتدادها اآلن مع الرئيس الحالي. 

اللعبة  لتطوير  الدائم  سعيه  المهندي  وأكد 

بصفة  السودان  وفي  العربية  المنطقة  في 

األخيرة  تكون  لن  الزيارة  أن  إلى  الفتًا  خاصة، 

اللعبة  لتطوير  معًا  »سنعمل  قائال:  وأضاف 

التحاد  كامال  دعما  وسنقدم  السودان  في 

أعلى  في  السودان  لنرى  السوداني  الطاولة 

المستويات«. من جانبه رحب أيمن الشاذلي 

بضيوف  السوداني  الطاولة  اتحاد  رئيس 

المهندي  بزيارة  سعادته  عن  معربا  البالد، 

في  للعبة  خير  بداية  الزيارة  إن  إياها  معتبرا 

السودان واالستفادة الخبرات القطرية. 

الدولية  الشاذلي لحضوره بطولة قطر  وأشار 

العالم،  نجوم  كل  بمشاركة  الماضي  الشهر 

لقطر  الكبيرة  النجاحات  على  والوقوف 

المجاالت  وكل  العالم  كأس  تنظيم  في 

الرياضية.

محمد الجزار كتب

كشف تفاصيل النسخة العاشرة في مؤتمر صحفي أمس

»28« دولة في بطولة الشقب الدولية

ويشارك في نسخة 2023 من بطولة البنك التجاري الدولية 

من  الفرسان  أمهر  لونجين  برعاية  الشقب   - للفروسية 

في  الفرسان  أفضل  تقّدم  تزال  ال  ألمانيا  أن  غير  دولة،   28
جميع  في  وهولندا  بلجيكا  تتمّيز  حين  في  الحواجز،  قفز 

من  منافسين  مشاركة  إلى  باإلضافة  الثالث،  المنافسات 

فلسطين وليتوانيا للمرة األولى. وتشارك الفارسة القطرية 

جاكارو  مانجو  اإلسباني  حصانها  على  المالكي،  وجدان 

البالغ من العمر 18 عاًما، والتي استطاعت أن تحجز لنفسها 

مكانة بين األفضل بعد فوزها بالمركز السابع في منافسات 

كما  الماضي،  العام  للترويض  الكبرى  الجائزة 

العجمي  فالح  القطريان  الفارسان  يتطلع 

السويدي لترك بصمة قوية  وسلمان 

منافسات  في  مشاركتهما  خالل 

عمر  وكشف  الحواجز.  قفز 

أن  البطولة  مدير  المناعي، 

النسخة العاشرة ستشهد 

جديدة،  فئة  استحداث 

هي فئة النجمتين، وذلك 

لتوسيع قاعدة المشاركة 

المنطقة  فرسان  من 

الخمس  فئة  بجانب 

مؤكدًا  األساسية  نجوم 

الواسعة  المشاركة  على 

من منطقتنا سواء الفرسان 

الخليجيين أو العرب.

ال  النجمتين  فئة  وأضاف: 

نجوم  الخمس  فئة  عن  تختلف 

الجواد،  أو  الفارس  مستوى  حيث  من 

المالية،  الجوائز  في  يتمثل  فقط  والفارق 

لكن كمستوى األمور متشابهة لحد كبير، والهدف منها 

استقطاب عدد أكبر من المشاركين، خاصة أننا نمتلك في 

قطر فرسانا كثيرين أصحاب مستوى مميز لكن يحتاجون 

ولذا  الكبيرة،  بإمكانياتهم  أكثر  للتعريف  للظهور  فرصة 

الرياضي لدينا سواء جوالت قطر  امتدادا للموسم  نعتبرها 

وحول  الحواجز.  لقفز  األمير  سمو  سيف  بطولة  أو  »هذاب« 

االستعداد لهذه البطولة الكبيرة.. أكد عمر المناعي أن كل 

أجل  من  مستمر  بشكل  تعمل  مجتمعة  الشقب  إدارات 

بصفة  الشقب  بتنظيم  يليق  الذي  بالشكل  الحدث  إخراج 

خاصة ودولة قطر بصفة عامة، موجهًا الشكر لكل العاملين 

في اإلدارات المعنية على مساعدتهم واهتمامهم بكل صغيرة 

وكبيرة. وقال المناعي: فخورون باستضافة البطولة للعام 

العاشر على التوالي بشعار البطولة »حيث يلتقي األفضل«، 

جميع  من  والخيل  الفرسان  أفضل  الحدث  هذا  يجمع  لذا 

أنحاء العالم في واحدة من أبرز البطوالت العالمية 

التي تحظى باهتمام متزايد. 

خطوة  البطولة  تمّثل  وأضاف: 

الشقب  مكانة  لتعزيز  جديدة 

الستضافة  رائدة  كوجهة 

المحلية  الفروسية  بطوالت 

مساعيه  ودعم  والعالمية، 

التراث  على  الحفاظ  نحو 

مجال  في  القطري 

الفروسية وسالالت الخيل 

العربية األصيلة».

»مجدًدا،  المناعي:  وتابع 

إلثبات  الفرصة  تأتينا 

هذا  باستضافة  جدارتنا 

وتنظيم  العالمي  الحدث 

نسخة تتفوق على سابقاتها، 

تجربة  تهيئة  إلى  باإلضافة 

ببرنامج  مدعومة  للضيوف  شاملة 

والتعليمية  الثقافية  باألنشطة  حافل 

الذي  بالتطّور  سعداء  العائلي.  والترفيه 

تشهده البطولة عاًما بعد عام، وهذا مرجعه إلى االهتمام 

الكبير الذي توليه الجهات المعنّية للبطولة والرياضة بشكل 

عام، وأيًضا الدعم المستمر من كل الشركاء والرعاة الذين 

في  الفروسية  رياضة  بدعم  التام  التزامهم  دائًما  يؤكدون 

قطر«.

عمر المناعي: فخورون باستضافة البطولة للعام العاشر على التوالي»فئة النجمتين« جديد النسخة المقبلة لتوسيع قاعدة المشاركين

أعلن الشقب تفاصيل النسخة العاشرة من بطولة الشقب الدولية التي ستقام 
خالل الفترة من 23 إلى 25 فبراير الحالي، وذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس، 
بحضور عمر المناعي مدير البطولة وأشجان الخلف، مديرة الرعاية والفعاليات في 

البنك التجاري وعلي سيار ممثل فودافون قطر وحمد خليفة السويدي المؤسس 
والرئيس التنفيذي لشركة وايت إيفنت واليخاندرو مساعد المدير الرياضي.

حمد السويدي:

يسعدنا الترويج للحدث الكبير
والرئيس  المؤسس  السويدي،  خليفة  حمد  قال 

التواصل  )شريك  إيفنت  وايت  لشركة  التنفيذي 

إيفنت  وايت  شركة  في  »يسرنا  للبطولة(:  االجتماعي 

والعمل  العالمية،  البطولة  هذه  نجاح  في  المساهمة 

للمساعدة  العليا  المنظمة  اللجنة  مع  كثب  عن 

التواصل  منصات  خالل  من  للحدث  الترويج  في 

بناء  نأمل  أننا  نؤّكد  كما  االجتماعي، 

مع  األمد  طويلة  مثمرة  شراكة 

الشقب«.

محمد الجندي كتب

أشجان 
نتطلع لنسخة استثنائيةالخلف:

البنك  في  والفعاليات  الرعاية  مديرة  الخلف،  أشجان  قالت 

التجاري: »يشرفنا رعاية البنك التجاري مرة أخرى لبطولة البنك 

التجاري الدولية للفروسية - الشقب برعاية لونجين. نتطلع إلى 

تنظيم نسخة استثنائية من هذه البطولة، خاصة أن هذا التوّجه 

في  الفاعل  ودورها  الرياضة  بأهمية  الراسخ  إيماننا  من  ينبثق 

بمكانة  يرتقي  كما  قطر،  لدولة  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 

الدولة كوجهة عالمية الستضافة كبرى البطوالت الرياضية«.

فعاليات 
لألطفال 
والكبار

جهزت اللجنة 

المنظمة لبطولة 

الشقب الدولية 

العديد من الفعاليات 

لألطفال والكبار 

خالل فترة البطولة ، 

لالستمتاع بتجربة 

ضيافة راقية عبر 

تشكيلة واسعة 

من منافذ األطعمة 

والمشروبات، وبرنامج 

زاخر باألنشطة 

الثقافية والتعليمية 

والترفيهية في منطقة 

مخّصصة لمغامرات 

الترفيه العائلي مثل 

ركوب المهر )البوني( 

لألطفال، وألعاب 

الكرنفال، والفنون 

والحرف اليدوية، 

والرسم على الوجه، 

وعروض الدمى 

والمهرج ومسابقات 

األطفال، وعروض 

الساحر وغير ذلك 

الكثير.

الشيخ حمد بن عبد الله:

صالح المانع:

نعتز بالشراكة مع الشقب

سعداء بدعم البطولة

عبدالله  بن  حمد  الشيخ  سعادة  ح 
َّ

صر

التنفيذي  الرئيس  ثاني،  آل  جاسم  بن 

»تعتز  قائاًل:  قطر،  فودافون  لشركة 

مركز  مع  بشراكتها  قطر  فودافون 

نؤمن  ونحن  للفروسية،  الشقب 

واالبتكار  التكنولوجيا  استخدام  بأهمية 

نكون  بأن  ونفخر  الرياضة  قطاع  في 

هذا  في  الرسميين  االتصاالت  شركاء 

فودافون  شبكة  خالل  ومن  المهم،  الحدث 

بدورها  الشركة  ستقوم  المتقدمة، 

سلسة  اتصاالت  خدمات  توفير  في 

استثنائية  تجربة  وتقديم  للمنظمين 

فودافون  »تلتزم  وأضاف:  للمشاركين«. 

التي تبذلها دولة قطر  الجهود  قطر بدعم 

العالمية،  الرياضية  الفعاليات  لتنظيم 

الوطنية  قطر  رؤية  مع  يتماشى  بما 

2030، ومع الركائز الثالث للشركة، وهي 
االستدامة والرياضة واالبتكار«.

نائب  المانع،  سعد  بن  صالح  أعرب 

الرئيس ومدير الشؤون الحكومية والعامة 

في إكسون موبيل قطر، عن سعادته بدعم 

هذه البطولة والتجهيزات الكبيرة الموجودة 

على أرض الواقع، وقال: سعداء جًدا أن نكون 

التجاري  البنك  لبطولة  الرسمّي  الشريك 

الدولية للفروسية - الشقب برعاية لونجين 

مع  األمد  طويل  تعاوننا  ومواصلة  آخر،  لعام 

التقّدم  ركائز  أهم  الشباب  يظل  الشقب. 

لذلك نؤمن  المجتمع،  اإليجابي في  والتغيير 

األنشطة  إلى  الوصول  فرصة  منحهم  بضرورة 

آفاقهم  وتوّسع  حياتهم  على  إيجاًبا  تؤّثر  التي 

ولعل  الحيوية،  الحياتية  بالمهارات  وتزّودهم 

يتيح  إذ  الشقب،  يقدمه  ما  صميم  في  يقع  هذا 

األنشطة،  هذه  مثل  لتجربة  مساحة  لهم 

خارج  فريدة  تعليمية  فرص  من  واالستفادة 

الفصل الدراسي بما يساهم في بناء مجتمعات 

واعية تؤسس لغد أفضل.

شركـــــــاء البطولـــــة
من  عدد  مع  بالتعاون  العالمي  الحدث  هذا  الشقب  ينّظم 

البطولة،  راعي  التجاري،  البنك  منهم  والرعاة  الشركاء 

الشريك  قطر،  موبيل  وإكسون  البطولة،  مقّدم  ولونجين، 

الرسمي(  )الراعي  للسياحة  قطر  إلى  باإلضافة  الرسمّي، 

كرافتس  وجلف  الرسمي(  االتصاالت  )شريك  قطر  وفودافون 

)شريك(، ووايت إيفنت )شريك التواصل االجتماعي(، والمركز 

الطبي البيطري للخيل )الشريك البيطري الرسمي(، وسبيتار 

)الشريك الطبي الرسمي(.

حول  فقط  سنوية  بطوالت  خمس  إحدى  البطولة  هذه  وتعد 

الشرق  في  نوعه  من  فريدا  حدثا  كونها  إلى  باإلضافة  العالم، 

الفرسان  أفضل  من  كوكبة  فيه  يتنافس  وآسيا  األوسط 

والخيل في العالم في قفز الحواجز والترويض والترويض لذوي 

االحتياجات الخاصة.
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إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج  حذرت 

عالية في البحر حتى المساء.. وتوقعت أن يكون 

ثم  البداية،  في  باردا  الساحل،  على  الطقس 

يصبح معتدل الحرارة نهارا، مع بعض السحب 

وفي البحر يصاحبه بعض السحب أحيانا.

 ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و9 كيلومترات. 

 24 الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أعلى  وتكون 

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

حصل موّجه إسعاف طبي بمؤسسة حمد الطبية على جائزة 

»موّجه اإلسعاف الطبي للعام بالشرق األوسط« من ِقبل اتحاد 

ه بالواليات 
ُّ

األكاديميات الدولية لخدمات التعبئة للطوارئ ومقر

المتحدة األميركية. وقد تم تكريم السيد/    معتز الرفايعة، 

موّجه إسعاف طبي في خدمة اإلسعاف التابعة لمؤسسة حمد 

الطبية، ومنحه الجائزة في حفل خاص أقيم مؤخرًا في دبي 

باإلمارات العربية المتحدة. 

وُيعد اتحاد األكاديميات الدولية لخدمات التعبئة للطوارئ 

هيئة دولية رائدة في مجال التعبئة لحاالت الطوارئ، حيث 

تساعد بروتوكوالت هذه الهيئة المرموقة موجهي اإلسعاف 

في ضمان طرح األسئلة الصحيحة على المتصلين بخدمات 

اإلسعاف، وتقديم خدمة أفضل وأكثر اتساقًا لتوجيه اإلسعاف 

الطبي في حاالت الطوارئ، باإلضافة إلى رفع وعي موجهي 

اإلسعاف الطبي بالموقف الطارئ وحاالت المتصلين.

من جانبه قال السيد/    عبد العزيز اليافعي، مساعد المدير 

التنفيذي لالتصاالت في خدمة اإلسعاف بمؤسسة حمد 

الطبية، إن جائزة موّجه اإلسعاف الطبي للعام ُتمنح سنويًا 

لموجه اإلسعاف الطبي، الذي يحقق التميز في عمله على مدار 

العام.

وأضاف السيد/    عبد العزيز اليافعي قائاًل: »نحن فخورون جًدا 

بمعتز ونهجه الهادئ في العمل ومهنيته التي تمت اإلشادة بها 

من خالل هذه الجائزة. إن العمل الذي يقوم به موجهو اإلسعاف 

الطبي في حاالت الطوارئ من غرفة التحكم مهم جدًا نظرًا ألن 

الدقائق األولى بعد قيام األشخاص باالتصال بخدمة اإلسعاف 

هي األهم للمساعدة في إنقاذ أرواح المصابين«. 

وأضاف قائاًل: »هناك أشياء أخرى نقوم بها للمساعدة في إنقاذ 

حياة المصابين وتوفير استجابة مثالية للحاالت الطارئة 

ورعاية إسعافية جيدة، حيث إن عوامل مثل سرعة التصرف 

والدقة والقدرة على القيام بمهام متعددة وأخذ زمام المبادرة 

ومهارات التفكير النقدي وحل المشكالت تعتبر مهمة للغاية 

للنجاح في القيام بهذا العمل. وخالفًا لعمل المسعفين وكوادر 

قسم الطوارئ، فإن عمل موجه اإلسعاف الطبي غالبًا ما يظل 

خلف الكواليس«. 

جائزة دولية لموّجه 
إسعاف بـ »حمد الطبية«

الدوحة           $

تقديرًا لدوره في إنقاذ حياة المرضى

لفرقة »شّياب«

جزيرة المها تستضيف عرضًا فنيًا

أعلنت جزيرة المها استضافتها عرضًا فنيًا لفرقة »شّياب« 

الكويتية، يجمُع بين التمثيل والغناء والعزف في قالب من 

الطرافة والضحك. وتضم فرقة »شّياب« الكويتية ثالثة شباٍب 

حازوا أصوات العالم بإبداعهم في تقّمص شخصية الشّياب 

وتقديم كوميديا استعراضية مليئة باإلبداع. يقاُم العرض في 

أيام 23 و24 و25 من فبراير الجاري، في الساعة 7:20 مساًء في 

جزيرة المها.

{ فعاليات »تد« بالعربي في عمان

تستضيفها مؤسسة قطر

ة »TED« بالعربي.. »18« مارس
ّ
قم

تستضيف TED بالعربي - المبادرة 
الرائدة المشتركة بين مؤسسة 

قطر للتربية والعلوم وتنمية 
 TED قّمة ،TEDالمجتمع و

بالعربي في الدوحة، التي سُتجّسد 
التجربة النموذجية لمؤتمرات 

TED في الشرق األوسط، 
بمشاركة نخبة من المتحدثين 

في العالم العربي لمشاركة 
أفكارهم الُملهمة باللغة العربية، 

وتعزيز األفكار باللغة العربية 
وإيصالها إلى العالم.

تنعقد القّمة على مدار يومين في الدوحة، 

مركز  في  مارس   19  -  18 يومي  قطر، 

وستعرض  للمؤتمرات،  الوطني  قطر 

»أثر  موضوع  تحت  وُملهمة  مبتكرة  أفكاًرا 

 TED تأثير  عن  يعبر  الذي  الفراشة« 

االستمرارية  إلى  يهدف  الذي  بالعربي 

القّمة،  هذه  ختام  بعد  التأثير  إحداث  في 

الفراشة،  أثر  فكرة  إلى  باالستناد  وذلك 

تأثيرات  الصغيرة  األشياء  ُتحدث  حيث 

به  نقوم  ما  أن  على  داللة  وفي  متفاوتة، 

اليوم ُيحدث تأثيًرا غدًا وفي المستقبل.

 TED متحدثي  مشاركة  القّمة  تشهد 

ومن  العربي،  العالم  أقطار  مختلف  من 

سباحة  وهي  مارديني،  يسرى  ضمنهم 

الحسنة  النوايا  وسفيرة  أولمبية، 

المتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية 

حول  قّصتها  وستدور  الالجئين،  لشؤون 

على  ُيعرض  الذي  »السباحون«  فيلم 

استحسان  نال  والذي  نتفليكس  منصة 

النقاد؛ وكذلك إيمان الخنتوتي، مهندسة 

تعمل  فضائي  مشروع  ومديرة  طيران 

للوصول  سهولة  أكثر  فرص  توفير  على 

إلى الفضاء؛ وأحمد نبيل، طبيب متعدد 

عالم  في  مؤثر  ومخترع  وعالم  المواهب 

حبيب،  وأحمد  والتكنولوجيا؛  الطب 

إمكانية  مجال  في  وأخصائي  كاتب 

الوصول يستوحي عمله من إيمانه بقدرة 

كافة األفراد على إحداث تغيير اجتماعي 

هائل. 

حسن  مشاعل  قالت  اإلطار،  هذا  وفي 

للمبادرات  التنفيذي  الرئيس  النعيمي، 

قطر:  مؤسسة  في  االستراتيجية 

اإليمان   TEDو قطر  مؤسسة  »تتشارك 

إحداث  على  وقدرتها  األفكار  بأهمّية 

األفراد  وحياة  الفكر  في  اإليجابي  التغيير 

بشراكتنا  نعتز  ونحن  والمجتمعات، 

التي  بالعربي،   TED TED في مبادرة  مع 

إلى  األفكار  هذه  إليصال  منبًرا  تشّكل 

العالم بأسره وتحقيق المنفعة«.

الرائدة  المبادرة  هذه  »تعكس  أضافت: 

اللغة  بحماية  قطر  مؤسسة  التزام 

ومن  عليها.  والحفاظ  وتعزيزها  العربية، 

والمحاضرات  TEDبالعربي  مبادرة  خالل 

بالهوية  مًعا  نحتفي  تقّدمها،  التي 

والتقّدم  والحداثة،  والتراث،  العربية، 

حيث  المنطقة،  تشهده  الذي  االجتماعي 

أفكار  نشر  إلى  القادمة  القّمة  في  نتطلع 

جميع  في  العربية  باللغة  الناطقين 

أنحاء العالم، وتحفيز العقول على ابتكار 

قّوة  ُتعزز  التي  اآلفاق  وتوسيع  الحلول 

مجتمعاتنا«.

من  األولى  القّمة  هذه  »تستهدف  تابعت: 

مختلف  من  المجتمع  أفراد  كافة  نوعها 

باللغة  الناطقين  وكّل  المنطقة،  أنحاء 

العربية وُمحبيها. كذلك ُتعّد عالمة فارقة 

األهداف  أهم  أحد  تحقيق  في  ومحورية 

 ،TEDو قطر  مؤسسة  بين  المشتركة 

جديدة  ثقافة  إرساء  في  ينعكس  والذي 

قائمة على االبتكار في جميع أنحاء الشرق 

الترحيب  إلى  ونتطلع  وخارجه،  األوسط 

والمشاركة  للحضور  الدوحة  في  بالعالم 

في هذه القّمة الفريدة من نوعها والمنصة 

الرائدة لألفكار بلغتنا العربية«.

أوينز،  شوي  ليزا  صّرحت  جهتها،  من 

قائلًة:   TED في  الشراكات  مستشارة 

 TED قّمة  تنظيم  سرورنا  دواعي  »من 

بالعربي بالشراكة مع مؤسسة قطر من 

الخاّلقة  األفكار  على  الضوء  تسليط  أجل 

بالعربية  الناطق  العالم  أنحاء  كافة  من 

بدأت  لقد  العالمي.  للجمهور  وإيصالها 

بهدف  سنوات  ثالث  منذ  هذه  مسيرتنا 

إبراز الثراء الذي تتميز به اللغة العربية، 

بالشراكة  ونعتز   TED في  نثمنه  ما  وهو 

لنحقق  قطر  مؤسسة  مع  تجمعنا  التي 

مساعينا في هذه الرحلة«.

شعرية  أمسية  أيًضا  القّمة  ستشهد 

البرغوثي،  تميم  الفلسطيني  للشاعر 

محاضرات  من  سلسلة  جانب  إلى 

جديًدا  ُبعًدا  تقدم  التي  االستكشاف، 

مع  التفاعل  للجمهور  وتتيح  لألفكار، 

واالنخراط في نقاشات  الجلسات  مقّدمي 

جهات  مع  وأنشطة  عمل  وورش  بّناءة، 

ستشتمل  كما  وإقليمية.  محلّية 

تفاعلية  اجتماعية  مساحة  على  القّمة 

والعلوم  والحوار  واللغة  باالبتكار  تحتفي 

العربي  العالم  أنحاء  من  والتكنولوجيا 

عبر مجموعة من األنشطة المتنوعة مثل 

وطاب«،  لذ  »ما  العربي  المطبخ  تجربة 

والتصميم  للفنون  ومساحة »كن جمياًل« 

»الحركة  رياضية  ومساحة  واألزياء، 

للسينما  الرائي«  و»مسرح  بركة«، 

العربية.

تواصل مؤسسة قطر منذ بداية الشراكة 

تستمر  والتي   2020 عام  في   TEDو بينها 

العربية  اللغة  لغاية ثالث سنوات، صون 

وعالمًيا،  وإقليمًيا  محلًيا  وتعزيزها 

بالعربي   TED مبادرة  نظمت  حيث 

واألردن  قطر  في  إقليمية  فعاليات  ثالث 

والمغرب. 

الدوحة           $
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - األربعاء 2 من شعبان 1444هـ الموافق 22 فبراير 2023م العدد )10033(

دافنشي سبق نيوتن

فوائد.. للغبار

يرجع الفضل في صياغة أول نظرية عن الجاذبية -في 

النصف الثاني من القرن -17 إلى إسحاق نيوتن، غير أن 

دراسة حديثة أجراها علماء من معهد كاليفورنيا للتقنية 

)كالتك( أفادت بأن الفنان والمخترع اإليطالي ليوناردو 

دافنشي كان سباقا بوضع تصور عن الجاذبية. ونشرت 

الدراسة في دورية »ليوناردو« في األول من فبراير/شباط 

الجاري.

وطبقا للبيان الصحفي الذي نشره »معهد كالتك«، فقد 

توصل الباحثون من خالل فحصهم أحد دفاتر دافنشي 

إلى أنه ابتكر تجارب تثبت أن الجاذبية شكل من أشكال 

التسارع، كما أنه صاغ »ثابت الجاذبية« بدقة وصلت 

إلى 97 %. كان ليوناردو دافنشي -الذي عاش بين 1452 

و-1519 متعدد المواهب، ورغم اشتهاره بأنه رسام فإنه كان 

نحاتا ومهندسا ومنّظرا، بل وشملت دفاتر مالحظاته بعض 

الرسوم والمالحظات المدونة عن مجموعة متنوعة من 

المواضيع؛ كعلم الفلك والتشريح والحفريات.

وما يجعل هذا االكتشاف مثيرا للدهشة هو تمكن دافنشي 

من صياغة قيمة »ثابت الجاذبية« بدقة بلغت 97 % من دون 

وجود أدوات لضبط الوقت وقياسه بدقة عند سقوط األشياء، 

وكذلك من دون االستفادة من حسابات التفاضل والتكامل 

التي صاغها نيوتن للوصول إلى قوانينه.

بعد سنوات من الجدل حول طبيعة تأثير الغبار -الذي 

تثيره العواصف الترابية الصحراوية- على التغيرات 

المناخية التي تشهدها األرض، أظهرت دراسة جديدة أن 

جسيمات التراب المجهرية المحمولة جوا تسهم في تبريد 

الكوكب وتخفف من االحترار العالمي الناجم عن غازات 

الدفيئة، وإن كان بشكل طفيف.

وجد البحث -الذي قاده علماء من جامعة كاليفورنيا في 

سان دييغو أن كمية الغبار الصحراوي ارتفعت، ما زاد في 

تأثير تبريد الغبار على مناخ األرض.

ونشرت الدراسة مؤخرا في دورية »نيتشر رفيوز إيرث آند 

إنفيرومنت«.

في الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن التأثير الكلي للغبار 

يدفع باتجاه التخفيف من حدة االحتباس الحراري في 

الغالف الجوي لألرض، وفق بيان نشر على موقع »مؤسسة 

سكريبس لعلوم المحيطات« التابعة جامعة كاليفورنيا 

في سان دييغو يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

فيضانات مدمرة

والدة في مشفى ميداني

تفّقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لوال دا سيلفا 

اإلثنين المناطق المنكوبة في والية ساو باولو )جنوب 

شرق(، حيث خّلفت فيضانات وانهيارات أرضية 

نجمت عن هطول أمطار غزيرة 40 قتياًل.

وبعيد تحليقه على متن مروحية فوق المناطق 

المنكوبة، عقد لوال مؤتمرًا صحافيًا قال خالله إّنه 

»من المهم أن نعمل سويًا )...( علينا أن نصّلي من 

أجل الضحايا، وكذلك أيضًا من أجل أن يتوقف 

المطر حتى نتمّكن من البدء في إعادة اإلعمار«.

وأصدر المعهد الوطني لألرصاد الجوية تحذيرًا من 

هطول مزيد من األمطار الغزيرة على المنطقة خالل 

األيام القليلة المقبلة.

وفي ساو سيباستياو، المدينة الواقعة على ُبعد 

حوالي 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة 

االقتصادية للبالد، اجتاح انهيار أرضي حوالي 

خمسين منزاًل.

و39 من القتلى الـ 40 سقطوا في هذه المدينة 

الساحلية البالغ عدد سّكانها 90 ألف نسمة.

وحّذرت السلطات من أّن حصيلة القتلى مرّشحة 

لالرتفاع، إذ إّن 40 شخصًا آخرين ال يزالون في عداد 

المفقودين.

وضعت سيدة سورية مولودتها في 

شهرها الثامن من الحمل، اإلثنين، إثر 

تراجع حالتها الصحية على وقع زلزال 

ضرب والية هطاي التركية )جنوب( 

بقوة 6.4 درجة.

وذكر مراسل األناضول، أن الزوج حسن 

كيكوني )28 عاما( طلب نجدة قوات 

الدرك في مدينة أنطاكيا مركز والية 

هطاي، إلسعاف زوجته جوليا )22 

عاما( الحامل في شهرها الثامن عندما 

أصيبت بالذعر خوفا من هزة الزلزال.

وأشار إلى نقل السيدة السورية 

لمستشفى ميداني في أنطاكيا، حيث 

ولدت في غرفة خاصة أعدت لها داخل 

المستشفى، وأنجبت طفلة.

وأضاف أن الكادر الطبي وضع الرضيعة 

في الحاضنة، ونقل األم إلى المدينة 

الطبية في والية أضنة.

وفي تصريحه للصحفيين، قال الزوج 

حسن إنه عندما كان يغادر مع زوجته 

جوليا منزلهما بحالة ذعر على وقع 

الزلزال، تراجعت الحالة الصحية 

لزوجته حينما كانا ينزالن على درج 

المبنى.

وأوضح أنه عندما خرج من المبنى 

صادف سيارة لقوات الدرك التركية، 

وطلب المساعدة من عناصرها.

لبناني يحمي »اللبادة« من االندثار

االندثار  من  عقيقي  يوسف  ينقذ 

التقليدية  الصوفية  القبعة 

كان  التي  باللّبادة  المعروفة 

يعتمرونها  اللبنانيون  القرويون 

الجبلية  بلدته  وفي  الشتاء،  في 

ذوبان  يمنع  بالثلج،  المغمورة 

أن  محاواًل  اليدوية،  الحرفة  هذه 

يطورها إلى أشكال متنوعة.

أمام  الستيني  الحرفّي  يقف 

حراجل  قرية  في  منزله  مدخل 

سلسلة  في  كسروان  بمنطقة 

مستقباًل  الغربية،  لبنان  جبال 

الثلج  على  بحرارة  زواره 

»الشروال«  مرتديًا  المتراكم، 

على  وواضعًا  األسود،  التقليدي 

فاتح  بنّي  لون  ذات  لّبادة  رأسه 

يثّبتها على جبينه بلّفة قماشية 

من  طالع  وكأنه  فيبدو  بيضاء، 

كتاب التاريخ. واللبادة هي قبعة 

مصنوعة يدويًا من صوف األغنام 

تقي من البرد واألمطار. 

»من  موروثة  أنها  عقيقي  ويشرح 

عصرهم  في  لكنها  الفينيقيين«، 

ومستطيلة«،  أطول  »كانت 

اللباس  في  اللّبادة  أن  حين  في 

تبدو  التقليدي  القروي  اللبناني 

الشكل  إلى  مياًل  وأكثر  منفوخة 

في  صناعتها  وانتشرت  الدائري. 

الباردة في دول  الجبلية  المناطق 

حيث  المتوسط،  األبيض  البحر 

في  مستخَدمة  قطعة  تشّكل 

العمل القروي اليومي.

في  السن  »كبار  أن  ويوضح 

بأنفسهم  يصنعون  كانوا  البلدة 

الخاص  لالستعمال  لّباداتهم« 

المحترفون  »أّما  التجاري،  غير 

فكانوا يستخدمون صوف األغنام 

الُبسط  وكذلك  اللبادات  إلنتاج 

والسترات«.

استعدادات إلعادة الرواد العالقين
أن  الروسية روسكوسموس أمس،  الفضاء  أعلنت وكالة 

رواد الفضاء الثالثة العالقين في محطة الفضاء الدولية، 

كانت  التي  الكبسولة  في  للضغط  تسرب  بسبب 

ستعيدهم لألرض العام الماضي، سيتمكنون من العودة 

على متن كبسولة بديلة من طراز سويوز إم.إس23- في 

سبتمبر المقبل.

 وقالت وكالة الفضاء الروسية »كان من المقرر في البداية 

ودميتري  بروكوبييف  سيرجي  الفضاء  رواد  يهبط  أن 

ناسا  األميركية  الفضاء  وكالة  رائد  وكذلك  بيتلين 

 28 إم.إس22- في  روبيو، على متن سويوز  فرانسيسكو 

مارس 2023، وسيتحقق ذلك بواسطة سويوز إم.إس23- 

في سبتمبر المقبل«.  وتعتقد روسكوسموس وناسا أن 

صغيرة  كونية  صخرة  ارتطام  بسبب  وقع  التسرب 

بالكبسولة بسرعة شديدة.

متن  على  انطلقوا  الثالثة  الفضاء  رواد  أن  بالذكر  جدير   

المركبة الفضائية سويوز إم إس22- من قاعدة بايكونور 

إلى   ،2022 سبتمبر   21 في  قازاقستان  في  الفضائية 

محطة الفضاء الدولية للبقاء لمدة ستة أشهر في المدار، 

لحجرة  الخارجية  الطبقة  في  أضرارا  الفضاء  رواد  ووجد 

التحمت  التي  إس22-  إم  سويوز  في  األجهزة  تجميع 

انخفاض  في  تسبب  مما  الدولية،  الفضاء  بمحطة 

الضغط في نظام التبريد.
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دار

اإعداد: حنان الغزواين

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ..معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ..

الفخامــة فــي أوج تألقهـــاالفخامــة فــي أوج تألقهـــا

التاسـعة  النسـخة  يف  تشـارك 
الدوحـة  عـرة مـن معـرض 
للمجوهـرات والسـاعات لهـذا 
500 عالمـة  أكثـر مـن  العـام 
تجاريـة بـارزة تعـرض أحدث 
موديالتهـا للعـام الجديـد عىل 
مسـاحة تتجـاوز 33 ألـف مرت 
مربـع، ممـا يتيـح للعارضـن 

املشـاركن مـن قطـر والعالـم 
جديـدة  عالمـات  تقديـم 
ومجموعـات محـدودة اإلصدار 

حرصيـة. وقطـع 
فلسـفة  إىل  املعـرض  ويسـتند 
فريـدة تأخـذ الـزوار يف رحلـة 
والجمـال  بالتفـرد  تحتفـي 
والفـن والـرتاث والحرفية، كما 

املجوهـرات  ملصممـي  تتيـح 
الصاعديـن املحليـن املوهوبن 
وكفاءتهـم  قدراتهـم  إبـراز 
خالل املعـرض الفريـد املفتوح 
املجوهـرات  خـراء  لجميـع 
ويمثـل  الثمينـة..  والقطـع 
معـرض الدوحـة للمجوهـرات 
ُتفـوت  ال  فرصـة  والسـاعات 

وأصحـاب  الصناعـة  لخـراء 
للقـاء  التجاريـة  العالمـات 
جمهورهـم يف أجـواء مبهجـة 
كل  مثلـت  وقـد  وحرصيـة.. 
السـابقة من  النسـخ  معارض 
معـرض الدوحـة للمجوهـرات 
نوعيـة  منصـات  والسـاعات 
العالمـات  مئـات  ملشـاركة 

التجاريـة العامليـة والعارضـن 
العالـم  دول  مختلـف  مـن 
أعمالهـا  أرقـى  السـتعراض 
وإصداراتهـا املميـزة وقطعهـا 
مـن  ـخ  رسَّ ممـا  الفريـدة، 
كوجهـة  الدوحـة  مكانـة 
متميـزة للفخامة، كما شـكلت 
لتنظيـم  فرصـا  املعـارض 

العمـل  ورش  مـن  سلسـلة 

واملناظرات وجلسـات نقاشـية 

التـي تبحث أحدث املسـتجدات 

والتعريـف  التصميـم  عالـم  يف 

جودتهـا  وآليـات  بطـرق 

ووقايـة مـن أسـاليب التزييف 

والتزويـر.
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اسـتطاعت مجوهرات الدرويش 
تألقهـا  عـىل  تحافـظ  أن 
وتميزهـا منذ بداية مشـاركتها 
الدوحـة  معـرض  فعاليـات  يف 
والسـاعات،  للمجوهـرات 
وبنجـاح  اسـتطاعت  كمـا 
هـذا العـام أن تثبـت وجودهـا 
جناحهـا  خـالل  مـن  وتألقهـا 
وسـعياً  والرائـع.  الخـاص 
للحفـاظ عـىل التزامهـا لعقـود 
الباهـر  النجـاح  مـن  طويلـة 
والخـرة العريقـة، اسـتعرضت 
الدرويـش”  “مجوهـرات 
سلسـلة مـن إبداعاتهـا الفنيـة 
املذهلـة. حيـث تـم عرضهـا يف 
والفـت،  رائـع  بشـكل  الجنـاح 
إذ تـم انتقاؤهـا بعنايـة فائقـة 
الزبائـن  لرغبـة  تلبيـة  وذلـك 
مجوهـرات  ونالـت  املنطقـة  يف 
باألحجـار  املرصعـة  الركـة 
والراقيـة  املتنوعـة  الكريمـة 
إعجـاب الـزوار حيـث عكسـت 
ذوق الركـة املتميـز، وعـرت 
عن إملامهـم باحتياجات وأذواق 
عمالئهـم يف دولـة قطـر. كمـا 
مجوهـرات  تصاميـم  تميـزت 
وبالرقـي  باإلبـداع  الدرويـش 
واالبتـكار والتـي صممت بهدف 
إبـراز جمـال األحجـار الكريمة 

تزينهـا.  التـي 
أن مجوهـرات  بالذكـر  ويجـدر 
هـذه  يف  جـاءت  الدرويـش 
النسـخة بطابع عـرصي وأنيق 
لتتـالءم مـع متطلبات السـوق 
كمـا  واحتياجاتـه.  القطـري 
حظـي زوار الجنـاح بمشـاهدة 
تصاميـم مثـل أرسة من شـاتو 
وكسـوة،  وبيشـان،  أوفـري، 
وإزبيـال،  ونفيـس،  ورايـة، 
وليبـه،  وآرايـا،  وموراتـي، 
أوف  هـاوس  إىل  باإلضافـة 

موتيـالل. و  جيمـس 
السـيد  قـال  املناسـبة،  وبهـذه 
الدرويـش  جاسـم  عبداللـه 
رئيـس مجلـس إدارة مجوهرات 
الدرويـش: “تفخـر مجوهـرات 
الدرويـش بأن تضيف إىل سـجل 
إنجازاتهـا سـنة أخـرى مليئـة 
بالنجـاح، كمـا أننـا حريصـون 
مـن  مسـرتنا  مواصلـة  عـىل 

والتميـز”. التفـوق 
الـدورة  أن  قائـاًل  وأكـد 
الحاليـة مـن معـرض الدوحـة 
للمجوهـرات والسـاعات تنعقد 
الشـغف  مـن  أجـواء  وسـط 
بنجاحهـا  الكبـر  التفـاؤل  و 
الكبـر  النجـاح  بعـد  خاصـة 
لكأس العالـم لكرة القـدم فيفا 

قطـر 2022 حيـث أكـد املكانـة 
العامليـة لدولـة قطر، وقـال: إن 
أنهـا  البطولـة  مكاسـب  أهـم 
رّوجـت لقطر عـىل أفضل وجه، 
كمـا نجحت قطـر يف اسـتغالل 
صـورة  بأفضـل  املونديـال 
لخدمـة حركـة التنميـة بالبالد 
قطـر  رؤيـة  تحقيـق  وتعزيـز 

.2030 الوطنيـة 
املعـرض  يكـون  ألن  ونسـعى 
قطرًيـا  جماهرًيـا  كرنفـااًل 
الدعـم  نعتـر  كمـا  عاملًيـا، 
الالمحـدود من حـرة صاحب 
السـمو الشـيخ تميـم بـن حمد 

املفـدى  البـالد  أمـر  ثانـي  آل 
وتوجيهاتـه  اللـه  حفظـه 
السـامية يف جميـع القطاعات، 
للنجـاح  الرئيـي  العامـل 
وكافـة  للمعـرض  املتواصـل 
قطـر. يف  الكبـرة  الفعاليـات 
“يحظـى  الدرويـش:  وأضـاف 
بأهميـة  الدوحـة  معـرض 
حيـث  الدولـة  لـدى  خاصـة 
العارضـة  الـركات  سـاهمت 
لديهـا  مـا  أفضـل  بتقديـم 
تمـت  والتـي  معروضـات  مـن 
ملعـرض  خصيصـا  صناعتهـا 

الدوحـة.

“جناح مجوهرات الدرويش “ “جناح مجوهرات الدرويش “ 
يكشف عن تصاميم مشبعة بالبراعة والتفرد يكشف عن تصاميم مشبعة بالبراعة والتفرد 

• نحرص على االنفراد والتميز بالمعروضات الراقية إلرضاء الذوق القطري• نتوقع إقباًلا كبيًرا على جناح الشركة في المعرض

• عبد اهلل جاسم الدرويش: زيارة معالي رئيس الوزراء للمعرض دعم كبير للعارضين

• طرح منتجات وتصميمات جديدة تعرض ألول مرة• مونديال 2022 حقق نقلة نوعية لقطاع السياحة

االسم  الدرويش”،  “مجوهرات  حققت 
عالم  في  واألناقة  للعراقة  المرادف 
واسعًا  وإقبااًل  باهرًا  نجاحًا  المجوهرات، 
للمجوهرات  الدوحة  معرض  في 
تألقت  ولقد   .2023 والساعات 
“مجوهرات الدرويش” خالل هذا المعرض 
الذي يقام في الفترة بين 20 وحتى 25 
من  واسعة  مشاركة  شهد  الذي  فبراير، 

قبل زوار المعرض.

أحدث وأرقى الماركات العالمية
وأضـاف:” جناح مجوهـرات الدرويش يعرض هـذا العام قطعا 
متميـزة مـن املجوهـرات من أحـدث وأرقـى املـاركات العاملية، 
سـواء كانت مـن املجوهـرات أو التحـف املصنوعة مـن املعادن 
الثمينـة كالبالتـن والذهـب والفضـة واللؤلـؤ وغرهـا، كمـا 
أنهـا توفـر بضائع من مختلـف األقطـار والكثر مـن املنتجات 
واملجوهـرات والتحف الجميلـة والحديثة وكذلك إلبـراز املواهب 

اإلبداعيـة العامليـة يف التصميـم أو التصنيع.”
ويف ختـام حديثـه وّجـه السـيد عبـد اللـه جاسـم الدرويـش 
الدعـوة لـزوار املعـرض لزيـارة جنـاح الركـة والتعـرف عىل 
أحـدث ما تقّدمـه مجوهرات الدرويش لعّشـاق القطـع الثمينة 
والقّيمـة. حيـث يأخذهـم الجنـاح يف رحلـة فريدة مـن األناقة 

مـع تشـكيلة فريـدة مـن املجوهرات.
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خاتم من الذهب األبيض والماس والعقيق واللّك 
األسود مرّصع بماسة من القطع المستدير 
DVVS2 بوزن 0.60 قيراط ونقاء

اكتشفي ابتكارات بوشرون حصريًّا لدى جناح فيفتي ون إيست في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ٢0٢٣.

حكاية أسلوب، آرت ديكو
مجموعة المجوهرات الراقية

مرآة تعكس حقبتين ...
مجموعة المجوهرات الراقية »حكاية أسلوب« تستمّد اإللهام من أرشيف دار المجوهرات بوشرون 
وتعيد إحياءها من خالل الموهبة اإلبداعية التي تتحّلى بها كلير شوان. وتتضّمن هذه المجموعات 

تصاميم عصية على الزمن، تحمل توقيعها الخاص في أناقتها.  

في هذه المجموعة، توّغلت المديرة اإلبداعية كلير شوان في أرشيفات حقبة اآلرت ديكو الوفيرة لدى 
دار بوشرون واستخلصت منها الروح، والخّط، والبساطة األصيلة في حين كانت الفتاة الباريسية 
تؤّكد على أنوثتها من خالل ارتداء المالبس بخط العنق العميق، والسراويل عالية الخصر، والقالئد 

الطويلة، والشعر القصير. كان ذلك وقت البذخ، حيث كان األسلوب هو سّيد التعبير.

الراقية  األزياء  روح  على  الضوء  إلقاء  شوان  كلير  اختارت  المعاصرات،  للنساء  مثالي  وكصدى 
والتناقضات السائدة في العشرينيات من القرن الماضي، مع التركيز على فخامة الخطوط النقية، 
من  مجموعة  الدراسة  تلك  عن  ونتجت  اللون.  لمسة  يعّزز  الذي  واألبيض  األسود  بين  والتباين 
مجوهرات بوشرون الراقية التي تختصر خبرات الدار من خالل قالدات بطابع اآلرت ديكو واألساور 

ذات الشريط المعقود، في قطع معاصرة تمامًا يمكن وضعها بأساليب مختلفة. 

مجموعة حكاية أسلوب، آرت ديكو أكثر من مجرد مجوهرات راقية، فهي إعالن للحرية واألناقة.

LAVALLIÈRE DIAMANTS
 

قالدة مثل ربطة عنق، بخطوط نقّية وفاخرة تملي أسلوبًا مثل تفاصيل الموضة التي من شأنها 
أن تملي إطاللة كاملة. هذه القطعة المصنوعة من الذهب األبيض والمرّصعة بالماس والعقيق 
الموضة  من  عناصر  يستعرن  كّن  حين  العشرينيات  في  النساء  تاريخ  تستعيد  األسود  واللك 
بالماس  مبّطن  كعقد  مجّمدة،  حركة  في  مصّورة  عنق،  ربطة  هنا  جديد.  أسلوب  البتكار  الرجالية 
ومزخرف بثالث ضفائر من حلقات كبيرة من اللّك األسود. وتتيح كلير شوان التالعب بهذه القطعة 
التي يمكن ارتداؤها بثالث طرق مختلفة، مع أو بدون قطعة ربطة العنق، كعقد، أو قالدة، أو دبوس 
ياقة مصحوب بأقراط متطابقة من العقيق، والماس، واللّك األسود على خاتم من الذهب األبيض.

عقد من الذهب األبيض مرّصع بالماس والعقيق، مع اللّك 
األسود. قطعة يمكن ارتداؤها بأساليب متعّددة.

قرطان متدلّيان مرّصعان بالماس والعقيق، 
من الذهب األبيض واللّك األسود.
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حصريًا لدى الصالون األزرق
بوفيه 1822 تطرح تشكيلة ساعات مستوحاة من روح قَطر خّصيًصا للمعرض

حوار / حنان الغزواني 

تشـارك رائدة صناعة السـاعات 

السـويرسية بوفيـه يف معـرض 
واملجوهرات  للسـاعات  الدوحـة 
قطـر  يف  وكيلهـا  خـالل  مـن 
بأحـدث  األزرق«،  »الصالـون 
السـاعات  مـن  ابتكاراتهـا 
الحرصيـة ، وأبرزهـا مجموعـة 
 Orbis   « مونـدي  أوربيـس 
Mundi«  الحرصيـة واملخصصة 
للسـاعات  الدوحـة  ملعـرض 
واملجوهـرات، حيـث كتـب داخل 
مينائهـا »قطر » باللغـة العربية 
محـدودة  مجموعـة  وهـي 

قطـع(.  10( اإلصـدار 
وتعليقـا عـن هذا اإلصـدار قالت 
الكـرى  االبنـة    Audrey Raffy
   Pascal Raffywhpf للسـيد 
التنفيـذي  والرئيـس  مؤسـس 
لعالمة »بوفيـه » ونائبة الرئيس 
»يسـهل  للركـة:  التنفيـذي 
مونـدي«،  »أوربيـس  ضبـط 
لــ  الهندسـية  الخـرة  بفضـل 
»بوفيـه فلورير«، عر اسـتخدام 
الوقـت  لضبـط  فقـط  التـاج 
و24 مدينـة عامليـة.  ومـا عليك 

إال أن تقـوم بلـف التـاج عكـس 

اتجـاه عقـارب السـاعة لضبط 

السـاعات والدقائـق، فيما يتيح 

لـك لـف التـاج باتجـاه عقـارب 

السـاعات ضبط قـرص املناطق 

الزمنيـة العامليـة الـ 24«.

مونـدي  »أوريـس  وأضافـت: 

سـاعة أنيقـة تجعل من السـهل 

أي  يف  ومعرفتـه  الوقـت  ضبـط 

مـكان يف العالـم. توصـل فريـق 

بوفيـه مـن املطوريـن املحرتفن 

وصانعـي السـاعات البارعن إىل 

طريقة بسـيطة بشـكل مدهش 
جميـع  لعـرض  جميلـة  لكنهـا 
املناطـق الزمنيـة البالـغ عددها 

.»24
 Orbis Mundi سـاعة  تتميـز 
لسـهولة  الرائعـة  بتشـطيباتها 
فلورييـه  وعلبـة  اسـتخدامها 
حقيقـي  رمـز  وهـي  الرمزيـة، 
لقرنـن مـن التميـز يف صناعـة 
إىل  باإلضافـة  السـاعات. 
الواضحـة  والدقائـق  السـاعات 
والتي يمكـن قراءتها بسـهولة، 
املينـا  السـاعة  هـذه  تفتـح 
لعـرض عجلة التـوازن الداخلية، 
الـدوار  الثوانـي  عقـرب  مـع 
زجـاج  وقـرص  أذرع  بثالثـة 
أفينتوريـن ملدة 20 ثانيـة عند 6 
السـاعة السادسـة، مـع مؤرش 
احتياطـي الطاقـة ملـدة سـبعة 
أيـام وهـذه السـاعة مصقولـة 
ومزخرفـة  بزاويـة  ومـزودة 
التـي  العاليـة  التعقيـدات  مثـل 
 House بوفيـه  دار  بهـا  تتسـم 
بفضـل  وذلـك   ،  of BOVET
عمـل املهنيـن املحرتفـن داخل 

الركـة.

بوفيـه  دار  أن  ذكـره  والجديـر 
هـي واحـدة من عـدد قليـل من 
املتكاملـة  التصنيـع  رشكات 
نظـرًا  السـاعات.  إنتـاج  يف 
لحقيقـة أن بوفيـه تنتـج 95% 
يف  تدخـل  التـي  املكونـات  مـن 

تها  عا سـا
لعشـاق الفخامـة والتميـز مـن 
زوار املعـرض ، تعـرض »بوفيـه 
ابتكاراتهـا  أحـدث   ، فلوريـر« 
املهـداة  والحرصيـة  الفاخـرة 
، والتـي  القـت  إىل دولـة قطـر 

جانـب  مـن  كبـرا  استحسـانا 
أشـادوا  الذيـن  املعـرض  زوار 
بتنـوع موديالتهـا املتخصصـة. 
Mete�  1930 سـاعة  وأبرزهـا 

سـاعة  مـن  مسـتوحاة   ،  orite
BOVET مـن عـام 1930. هـذه 
بحركـة  مدعومـة  السـاعة 
مصّنعـة، يتـم تشـطيبها يدوًيا 
بوفيـه  تعقيـدات  بمسـتوى 
اإلصـدار  هـذا  يتميـز  العاليـة. 
املقـاوم  الفـوالذ  مـن  بعلبـة 
للصـدأ املصقـول بقطـر 42 مم 

أزرق  نيزكـي  ومينـاء  مـم   9  ×
جيبـون.  نيـزك  مـن  مقطـوع 
يعود عمـر هـذا النيـزك إىل أكثر 
تتألـق  سـنة.  مليـارات   4 مـن 
هذه السـاعة بحركة ميكانيكية 
باحتياطـي  يدوًيـا  مصقولـة 
طاقـة غني يـدوم 7 أيـام. ومن 
كذلـك  االسـتثنائية  املوديـالت 
تأتـي  التـي   ،   Salmon  1930
 1930 وموديـل  عربيـة  بأرقـام 

.   Purple
عـىل  بوفيـه  حرفيـو  يركـز 

درجاتـه  بأقـى  االبتـكار 

صناعـة  تقاليـد  احـرتام  مـع 

السـاعات. يف حـن أن مـا يقرب 

مـن 30 % مـن سـاعات بوفيـه 

مـن  وفريـدة  يدوًيـا  مصنوعـة 

القطـع  تسـمح  حيـث  نوعهـا، 

الصالـون  جنـاح  يف  املعروضـة 

لهـواة  املعـرض  خـالل  األزرق 

جمـع السـاعات بالتعـرف عـىل 

سـاعات اسـتثنائية وفـق أعـىل 

الدقـة.  مسـتويات 
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CHANEL من   COLLECTION N°5
تمزج صياغة المجوهرات بفن العطور

تتوفر مجموعة املجوهرات الراقية من شانيل  CHANEL حرصيًّا لدى جناح فيفتي ون إيست يف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2023.

استوديو  مدير  لوجيرو،  باتريس  تخيل   ،N°5 العطر  على  عام   100 بمرور  لالحتفال 
تصميم المجوهرات بشانيل CHANEL، مجموعة COLLECTION N°5، أول مجموعة 

مجوهرات راقية على اإلطالق تُخصص للعطر.

املذهلـة؛  القطـع  هـذه  تـرز 
مائـة وثـالث وعريـن قطعـة، 
 ،N°5 الجوانـب املختلفـة لعطـر
من القـارورة إىل األثـر العطري.

يف عـام 1921، أثـار أول “عطـر 
للمرأة بعبـر يعر عنهـا”، الذي 
ابتكـره إرنسـت بو مـع غابريال 
شـانيل، ضجة كبـرة. وكان من 
الطبيعي أن ُيحـدث N°5 نقلة يف 
عالـم العطـور بحداثتـه املطلقة 
والغمـوض  قارورتـه  وأناقـة 

الـذي يثره اسـمه. 
كـرست   ،1932 عـام  يف 

املجوهـرات  قواعـد  مادموازيـل 
بمجموعتها  الفرنسـية  الراقيـة 
الوحيـدة مـن البالتـن واملـاس. 
 Bijoux de“ مجموعـة  قدمـت 
جديـدة  طرًقـا   ”Diamants
وسـافرت  املجوهـرات  الرتـداء 
جديـد...  عالـم  إىل  باملجوهـرات 

الجاذبيـة. مـن  عالـم 
باتريـس  قـرر   ،2021 عـام  ويف 
هذيـن  بـن  الجمـع  لوجـرو 
مجموعـة  عـر  مًعـا  العاملـن 

.COLLECTION N°5

“تعاملـت غابريـال شـانيل مـع 
قيمهـا  بنفـس  العاملـن  هذيـن 
ورؤيتهـا التطلعيـة، وركزت عىل 
التميـز.  وراء  والسـعي  الجـرأة 
هـذا  اكتشـاف  إعـادة  أردت 
خـالل  مـن  اإلبداعـي  األسـلوب 
هـذه املجموعـة. وتـم تصورها 
روح  عـر  رحلـة  أنهـا  عـىل 
N°5، مـن تصميـم القـارورة إىل 
للعطـر. وأهم  املذهلة  النفحـات 

مـا يميـز هـذه املجموعـة غـر 
مميـزة  قـالدة  هـو  املسـبوقة 
بماسـة  مرصعـة  واسـتثنائية 
عيـار 55.55 قراًطـا”. وحدهـا 
قـادرة   CHANEL شـانيل  دار 
مجموعـة  تخصيـص  عـىل 
ألشـهر  راقيـة  مجوهـرات 

العالـم. يف  العطـور 
COLLEC� مجموعـة  تعكـس 

الرئيسـية  TION N°5 السـمات 

{ قالدة YLANG YLANG من الذهب األصفر والبالتين والماس وأحجار الياقوت األصفر.

{سوار YLANG YLANG من الذهب األصفر والماس وأحجار الياقوت األصفر.

{قالدة GRASSE JASMINE من الذهب األبيض والذهب األصفر والماس.

{ أقراط GRASSE JASMINE غير متماثلة من الذهب األبيض والذهب األصفر والماس.

وأحجار  والماس  الوردي  الذهب  من   MAY ROSE بروش   }

الياقوت الوردي.

الذهب  من   GRASSE JASMINE المجوهرات  ساعة   }

ولؤلؤ  والماس  األصفر  والياقوت  األصفر  والذهب  األبيض 

المزارع.

والبلور        األصفر  الياقوت  وأحجار  والماس  األصفر  الذهب  من   YLANG YLANG {خاتم 

الصخري والزجاج.

اإلبـداع  األسـطوري:  للعطـر 
الجـريء واملواد النبيلـة واألنوثة 
الطابـع  جانـب  إىل  الواضحـة 
القـوي الحميمـي واملواكب لكل 
العصـور. من خـالل مائة وثالث 

مجوهـرات  قطعـة  وعريـن 
مرنـة وهندسـية، تعـر شـانيل 
رؤيتهـا  عـن   CHANEL
التصميـم  بـن  تناقـض  مـن 
وجاذبية  للقـارورة  الجرافيكـي 

اسـتوديو  ويلقـي  العطـر. 
خمسـة  عـىل  الضـوء  االبتـكار 
عنـارص مميـزة لعطـر N°5 من 
األحجـار  مـن  تركيبـات  خـالل 
الكريمـة النـادرة واالسـتثنائية.

يمكـن  ال  عـام،   100 بشـهرة 
ومبـدع  أسـطوري  لعطـر  إال 
مثـل عطـر N°5 أن يلهـم مثـل 
مـن  الفاخـرة  املجموعـة  هـذه 

الراقيـة. املجوهـرات 
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الرسوم الجمركية يتم تحصيلها على القطع المباعة الرسوم الجمركية يتم تحصيلها على القطع المباعة 

دور حيوي للجمارك في إنجاح معرض المجوهرات دور حيوي للجمارك في إنجاح معرض المجوهرات 

قامـت الهيئـة العامـة للجمارك 

وذلـك  وهـام  حيـوي  بـدور 

بمعـرض الدوحـة التاسـع عر 

للمجوهـرات والسـاعات والـذي 

يعقـد خـالل الفـرتة مـن 

20 � 25 فرايـر الجـاري بمركز 

واملؤتمرات،  للمعـارض  الدوحـة 

حيـث قدمـت كافة التسـهيالت 

والعارضـن  للتجـار  الجمركيـة 

لضمـان رسعة دخـول البضائع 

اإلجـراءات  وفـق  املعـرض  إىل 

الجمركيـة املعتمـدة. 

يوسـف  أحمـد  السـيد  وأكـد 

جمـارك  إدارة  مديـر  الخنجـي 

واملطـارات  الجـوي  الشـحن 

الخاصـة ورئيـس فريـق عمـل 

معـرض الدوحـة التاسـع عر 

 2023 والسـاعات  للمجوهـرات 

بتشـكيل  قامـت  الجمـارك  أن 

مـن  متخصـص  عمـل  فريـق 

أجـل تسـهيل إجـراءات إدخـال 

املعروضـات، وذلـك منـذ بدايـة 

الجمركيـة  املنافـذ  إىل  وصولهـا 

املؤقـت«  »اإلدخـال  بنظـام 

الرسـوم  معلقـة  تكـون  والتـي 

خروجهـا  وقـت  إىل  الجمركيـة 

مـرة أخـرى إلعـادة تصديرهـا. 

التنسـيق  تـم  أنـه  إىل  وأشـار 

القطريـة  العامـة  الهيئـة  مـع 

وذلـك  والتقييـس  للمواصفـات 

للتأكـد من أصليـة القطع وعيار 

عرضهـا  سـيتم  التـي  الذهـب 

أي  دخـول  وعـدم  املعـرض  يف 

مـن القطـع املقلـدة، مـن خالل 

جناح خـاص بهم بجـوار جناح 
التدقيق  الجمـارك، وتتم عمليـة 
املواصفـات  هيئـة  خـالل  مـن 
تمـر  ثـم  ومـن  أوالً  والتقييـس 
عـىل الجمـارك لعمل اإلجـراءات 

الجمركيـة.

تحصيل الرسوم
الرسـوم  أن  الخنجـي  وذكـر 
تحصيلهـا  يتـم  الجمركيـة 
املباعـة  القطـع  عـىل  كاملعتـاد 
املعـرض،  نهايـة  يف  فقـط 
وتخصـم املبيعـات اليوميـة من 
الفاتـورة األصليـة يف نفس اليوم 
أو اليـوم التـايل للبيـع، وهذا من 
والجهـد  الوقـت  توفـر  شـأنه 
والعارضـن  الجمـارك  عـىل 
التصديـر  إعـادة  عمليـة  عنـد 
املعروضـات.  مـن  تبقـى  ملـا 
وأضـاف أنه مـن أجل التسـهيل 
عـىل العارضـن فإنـه تـم إجراء 
تحميل معلومات الشـحنات عىل 
النظـام بواسـطة ملـف أكسـل. 
وقال الخنجـي إن الجمارك تقدم 
الجمركـي  التخليـص  خدمـات 
من خالل نظام النافـذة الواحدة 
»النديـب« للتخليـص الجمركـي 
ممـا سـاعد الـركات يف القيام 
بمهـام اإلدخال املؤقت بسـهولة 
ويـرس ومن أي مـكان ويف الوقت 
أن  إىل  مشـراً  يناسـبهم،  الـذي 
الجمركيـة  اإلجـراءات  سـهولة 
دفعـت  املعـرض  يوفرهـا  التـي 
كبـار ممثـي الـركات العاملية 

باملعـرض. املشـاركة  إىل 

منافذ الدخول 
تأتـي  التـي  املنافـذ  أن  وذكـر 

والسـاعات  املجوهـرات  منهـا 
هي مطـار حمـد الـدويل )صالة 
الجـوي(،  الشـحن   + القادمـن 
حيث تقـوم الجمارك يف الشـحن 
بإنهاء جميـع اإلجراءات  الجوي 
الجمركيـة باملنفـذ بكل سـهولة 
ويـرس ثـم ترسـل الطـرود بعـد 
الجمـارك  مقـر  إىل  ترصيصهـا 
ترصيـح  بموجـب  باملعـرض 
انتقال بضاعـة وبرفقة رشكات 
األمـن الخاصـة، أمـا املجوهرات 
والسـاعات التي تأتي عر صالة 
معاينتهـا  فيتـم  »القادمـون« 
يف القاعـة املخصصـة للجمـارك 
للمعـارض  الدوحـة  بمركـز 
نقطـة  وهـي  واملؤتمـرات 
جميـع  تحويـل  يتـم  جمركيـة 
التـي  والسـاعات  املجوهـرات 
تأتـي عـر صالـة »القادمـون« 
وتأتـي  إليهـا مـع مسـتنداتها، 
مرصصـة  طـرود  خـالل  مـن 
املسـتندات  تحتـوي عـىل أصـل 
املنشـأ«،  وشـهادة  »الفاتـورة 
انتقـال  ترصيـح  وبموجـب 
بضاعـة وبرفقـة رشكات األمن 
جميـع  إنهـاء  ويتـم  الخاصـة 
اإلجـراءات الجمركيـة عليهـا يف 
للجمـارك  املخصصـة  القاعـة 

املعـارض.  بقاعـة 
عمـل  فريـق  رئيـس  وقـال 
لدينـا  باملعـرض:  الجمـارك 
مكـون  متكامـل  عمـل  فريـق 
مـن مدققـن ومعاينـن وأمـن 
وهـم  وتقنيـن،  جمركـي 
يعملـون خـالل فـرتة مـا قبـل 
املعـرض إىل مـا بعـد نهايته من 
إىل  صباحـاً  السـابعة  السـاعة 
السـاعة الحاديـة عـرة ليـاًل. 
الـركات  عـدد  أن  إىل  وأشـار 

الرسـمية املشـاركة يف املعـرض 
مـا  تتنـوع  رشكـة   )49( بلـغ 
وعربيـة  عامليـة  رشكات  بـن 
وخليجيـة، كذلـك يتم مشـاركة 
املشـغوالت القطريـة وذلك تحت 
القطريـون  جنـاح »املصممـون 
أجنحـة.  )10( بعـدد  الشـباب« 

الـركات  عـدد  أن  إىل  وأشـار 
الرسـمية املشـاركة يف املعـرض 
مـا  تتنـوع  رشكـة   49 بلـغ 
وعربيـة  عامليـة  رشكات  بـن 
وخليجيـة، كذلـك يتم مشـاركة 
املشـغوالت القطريـة وذلك تحت 
القطريـون  جنـاح »املصممـون 
أجنحـة.   )10( بعـدد  الشـباب« 
بالشـكر  الخنجـي  وتوجـه 
لسـعادة رئيـس الهيئـة العامـة 
كافـة  تقديمـه  عـىل  للجمـارك 
كمـا  للمعـرض،  الـالزم  الدعـم 
اإلدارات  لـكل  بالشـكر  توجـه 
والزمـالء  للفريـق  الداعمـة 
عـىل  الجمـارك  موظفـي  مـن 
التـي بذلوهـا خـالل  جهودهـم 
للمعـرض،  التحضـر  فـرتة 
الجمـارك  نجـاح  أن  إىل  مشـراً 
مـا  عـىل  السـيطرة  إحـكام  يف 
يدخـل أو يخرج مـن املجوهرات 
املعـرض  خـالل  والسـاعات 
الـذى  التـام  التعـاون  إىل  يعـود 
ملسـه الجميـع مـن العاملـن يف 
الفريـق الجمركـي املكـون مـن 
أفـراد مـن عـدة إدارات بالهيئة، 
للجهـات  الشـكر  وجـه  كمـا 
الحكوميـة الريكـة والجهـات 
املتعاونـة مـن القطـاع الخاص، 
وكذلـك للعارضن عـىل التزامهم 
ممـا  والضوابـط  باإلجـراءات 
خـالل  الجمـارك  مهمـة  سـهل 

املعـرض. فـرتة 
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