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صاحب السمو يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبالده

سموه قام بجولة في أجنحته المختلفة

صاحب السمو يزور معرض المجوهرات

Nabco_Furniture
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Visit Our Online Store
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الدوحة- قنا- قام حضرة 

صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى، أمس، بزيارة 

معرض الدوحة التاسع عشر 

للمجوهرات والساعات، 

المقام في مركز الدوحة 

للمعارض والمؤتمرات.

واطلع سموه، خالل جولته 

في أجنحة المعرض 

المختلفة، على أحدث 

تصاميم المجوهرات 

والساعات ومشغوالت 

األلماس والذهب والفضة 

التي صممتها الشركات 

القطرية، وكبرى الشركات 

العالمية المتخصصة في 

هذا المجال، كما اطلع سموه 

على مجموعات المصممين 

القطريين المشاركين في 

المعرض، التي اتسمت 

بالفخامة واإلبداع واألناقة.

القطرية الشركات  االطالع على أحدث تصاميم 

صاحب السمو يتسلم 
أوراق اعتماد ستة سفراء

تمنى لهم التوفيق في مهامهم

الدوحة- قنا- تسلم حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، أوراق اعتماد ستة 

سفراء جدد لدى الدولة، وذلك بمكتبه 

بالديوان األميري صباح أمس.

بالسفراء  األمير  سمو  رحب  وقد 

في  التوفيق  لهم  متمنيا  الجدد، 

قطر  دولة  بين  وللعالقات  مهامهم، 

ودولهم مزيدا من التطور والنماء.

السعادة  أصحاب  نقل  جانبهم،  من 

دولهم،  قادة  تحيات  لسموه  السفراء 

بدوام  القطري  للشعب  وتمنياتهم 

التقدم واالزدهار.

أقيمت ألصحاب السعادة  وكانت قد 

رسمية  استقبال  مراسم  السفراء 

لدى وصولهم الديوان األميري.

قطر تشارك 
السعودية 
احتفاالتها 

بيوم 
التأسيس

مــع العــدد

قرار بتشكيل لجان انتخابات المجلس البلدي 

الموافقة على تعديل ضريبة الدخل
مجلس الوزراء يثمن نتائج جولة صاحب السمو

مشروع قرار 
بتعديل 

تشكيل مجلس 
الدفاع المدني

مقترح بشأن 
الموجهات 

العامة لتقييم 
أداء الموظفين 

االستماع 
إلى التقرير 
الشهري 

عن 
توظيف 
القطريين 
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سموه تمنى لهم التوفيق وللعالقات بين قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء

صاحب السمو يتسلم أوراق اعتماد »6« سفراء جدد

صاحب  حضرة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

ستة  اعتماد  أوراق  المفدى،  البالد  أمير 

الدولة، وذلك بمكتبه  سفراء جدد لدى 

بالديوان األميري، صباح أمس.

كل  اعتماد  أوراق  سموه  تسلم  فقد 

إعجاز  محمد  الدكتور  سعادة  من 

اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  سفير 

أوغلو  محمد  ماهر  السيد  وسعادة 

أذربيجان،  جمهورية  سفير  علييف 

اإلسالم  نظر  محمد  السيد  وسعادة 

سفير جمهورية بنغالديش الشعبية، 

فيالسكو  ليليبيث  السيدة  وسعادة 

الفلبين،  جمهورية  سفيرة  بونو 

وسعادة السيد رودلف ميشالكا سفير 

السيد  وسعادة  سلوفاكيا،  جمهورية 

سيرجيلين بوريف سفير منغوليا.

بالسفراء  األمير  سمو  رحب  وقد 

الجدد، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، 

مزيدا  ودولهم  قطر  دولة  بين  وللعالقات 

من التطور والنماء.

السعادة  أصحاب  نقل  جانبهم،  من 

دولهم،  قادة  تحيات  لسموه  السفراء 

بدوام  القطري  للشعب  وتمنياتهم 

التقدم واالزدهار.

السعادة  ألصحاب  أقيمت  قد  وكانت 

السفراء مراسم استقبال رسمية لدى 

وصولهم الديوان األميري.

مجلس الوزراء يشيد بنتائج جولة صاحب السمو في تركيا وإيطاليا وفرنسا

فتح آفاق جديدة لتطوير العالقات
الشيخ  معالي  ترأس  قنا-  قطر- 

آل  خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني 

الذي  العادي  االجتماع  الداخلية، 

بمقره  أمس  ظهر  المجلس  عقده 

في الديوان األميري.

وزير  أدلى سعادة  االجتماع،  وعقب 

بما  الوزراء  مجلس  لشؤون  الدولة 

يلي:

االجتماع، رحب مجلس  في بداية 

حضرة  جولة  بنتائج  الوزراء 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

من  الفترة  خالل  الله«،  »حفظه 

والتي  الحالي،  فبراير   15 إلى   12
الجمهورية  إلى  عمل  زيارة  شملت 

إلى  رسمية  وزيارة  التركية، 

عمل  وزيارة  اإليطالية،  الجمهورية 

إلى الجمهورية الفرنسية.

المباحثات  أن  المجلس  وأكد 

مع  سموه  أجراها  التي  المثمرة 

رجب  الرئيس  فخامة  أخيه 

الجمهورية  رئيس  أردوغان  طيب 

وفخامة  الشقيقة،  التركية 

رئيس  ماتاريال  سيرجيو  الرئيس 

الصديقة،  اإليطالية  الجمهورية 

وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون 

الفرنسية  الجمهورية  رئيس 

الصديقة، قد عكست عمق ومتانة 

الدول الثالث،  عالقات دولة قطر مع 

االستراتيجية  شراكاتها  وعززت 

القائمة معها، وفتحت آفاقا جديدة 

التعاون  وتوسيع  العالقات  لتطوير 

إلى  وذلك  المجاالت،  شتى  في 

جانب ما جرى خالل المباحثات من 

تبادل لوجهات النظر حول مختلف 

والدولية،  اإلقليمية  القضايا 

وتنسيق الجهود لمواجهة تداعيات 

الذي  المدمر  الزلزال  كارثة 

تعرضت له تركيا وسوريا.

وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في 

جدول  على  المدرجة  الموضوعات 

األعمال على النحو التالي: 

علما  الوزراء  مجلس  أحيط   - أوال 

بإقرار مجلس الشورى لمشروعات 

القوانين التالية: 

مكافحة  بشأن  قانون  مشروع   -  1
غير  ممارسة  على  التستر 

التجارية  لألنشطة  القطريين 

بالمخالفة  والمهنية  واالقتصادية 

للقانون.

2 - مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )24( لسنة 2006 

األسمدة  )نظام(  قانون  بإصدار 

بدول  الزراعية  التربة  ومحسنات 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

العربية.

إجراءات  بشأن  قانون  مشروع   -  3
تقسيم التركات.

ثانيا - الموافقة - من حيث المبدأ- 

الوزراء  مجلس  قرار  مشروع  على 

الالئحة  أحكام  بعض  بتعديل 

على  الضريبة  لقانون  التنفيذية 

مجلس  بقرار  الصادرة  الدخل 

الوزراء رقم )39( لسنة 2019.

الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ   - ثالثا 

للتصديق على: 

قطر  دولة  اتفاقية بين حكومة   -  1
كازاخستان  جمهورية  وحكومة 

والحماية  التشجيع  بشأن 

المتبادلة لالستثمارات. 

مجال  في  تعاون  اتفاقية   -  2
العليا  والدراسات  العالي  التعليم 

والعلوم بين وزارة التربية والتعليم 

قطر  دولة  في  العالي  والتعليم 

في  العالي  والتعليم  العلوم  ووزارة 

جمهورية كازاخستان.

حكومة  بين  تفاهم  مذكرة   -  3
جمهورية  وحكومة  قطر  دولة 

التعاون  مسائل  في  كازاخستان 

الرعاية  مجال  في  المشترك 

الصحية.

إجراء  بشأن  بروتوكول   -  4
إلغاء  حول  اتفاقية  على  تعديالت 

لحاملي  التأشيرة  متطلبات 

الدبلوماسية  السفر  جوازات 

قطر  دولة  حكومة  بين  والخاصة 

وحكومة جمهورية كازاخستان.

المشاركة  على  الموافقة   - رابعا   

الصناعي  »هانوفر  معرض  في 

ألمانيا  بجمهورية  الدولي« 

17 إلى  االتحادية، خالل الفترة من 

.2023 / 4 / 21
مجلس  استعرض   - خامسا 

الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ 

بشأنها القرارات المناسبة:

بتعديل  أميري  قرار  مشروع   -  1
بعض أحكام القرار رقم )59( لسنة 

الدفاع  مجلس  بتشكيل   2018
المدني.

2 - التقرير السنوي األول لمجلس 
الدفاع المدني.

بورصة  أعدتها  التي  الدراسة   -  3
تملك  نسبة  زيادة  عن  قطر 

القطريين  غير  المستثمرين 

الشركات،  بعض  مال  رأس  في 

وانعكاس ذلك على البورصة.

4 - مقترح ديوان الخدمة والتطوير 
العامة  الموجهات  بشأن  الحكومي 

إدارة  )نظام  الموظفين  أداء  لتقييم 

األداء(. 

الوزراء  مجلس  استمع   - سادسا 

سعادة  قدمه  الذي  العرض  إلى 

المدنية  الخدمة  ديوان  رئيس 

التقرير  حول  الحكومي  والتطوير 

الشهري عن توظيف القطريين من 

تضمنه  وما  )كوادر(،  منصة  خالل 

المجلس  واتخذ  توصيات،  من 

القرار المناسب في هذا الشأن.

بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبالده

صاحب السمو يهنئ 
خادم الحرمين الشريفين

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

الشريفين  الحرمين  خادم  أخيه 

آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 

العربية  المملكة  ملك  سعود، 

السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكرى 

يوم التأسيس لبالده.

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو يهنئ 
الحاكم العام لسانت لوسيا

حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

السيد  فخامة  إلى  تهنئة  برقية 

ميلكياديس،  أرول  سيريل 

لوسيا،  لسانت  العام  الحاكم 

الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة 

لبالده.

نائب األمير يهنئ
خادم الحرمين الشريفين

الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

نائب  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله 

خادم  إلى  تهنئة  برقية  األمير، 

الملك  الشريفين  الحرمين 

سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 

السعودية  العربية  المملكة  ملك 

يوم  ذكرى  بمناسبة  الشقيقة، 

التأسيس لبالده. 

نائب األمير يهنئ 
الحاكم العام لسانت لوسيا

الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

نائب  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله 

فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير، 

ميلكياديس  ارول  سيريل  السيد 

لوسيا،  لسانت  العام  الحاكم 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

رئيس الوزراء يهنئ 
خادم الحرمين الشريفين

معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ 

رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

برقية تهنئة إلى خادم الحرمين 

بن  سلمان  الملك  الشريفين 

ملك  سعود  آل  عبدالعزيز 

السعودية  العربية  المملكة 

يوم  ذكرى  بمناسبة  الشقيقة، 

التأسيس لبالده.

رئيس الوزراء يهنئ 
نظيره في سانت لوسيا

الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ 

العزيز  عبد  بن  خليفة  بن  خالد 

الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

تهنئة  برقية  الداخلية،  ووزير 

جوزيف  فيليب  السيد  دولة  إلى 

لوسيا،  سانت  وزراء  رئيس  بيير 

الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة 

لبالده.
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قطر تدين بشدة اقتحام قوات 
االحتالل اإلسرائيلي مدينة نابلس

إدانتها  عن  قطر  دولة  أعربت  قنا-  الدوحة- 

قوات  القتحام  الشديدين  واستنكارها 

االحتالل اإلسرائيلي مدينة نابلس بالضفة 

من  عدد  استشهاد  إلى  أدى  الذي  الغربية، 

الفلسطينيين وإصابة العشرات، واعتبرته 

والممنهجة  المتواصلة  لجرائمها  امتدادا 

وانتهاكها  الفلسطيني،  الشعب  بحق 

الصارخ لقرارات الشرعية الدولية.

أمس،  بيان  في  الخارجية،  وزارة  وحذرت 

من تفجر األوضاع في األراضي الفلسطينية 

حثت  كما  اإلسرائيلي،  التصعيد  جراء 

العاجل  التحرك  على  الدولي  المجتمع 

وتوفير  اإلسرائيلية،  االعتداءات  لوقف 

الشقيق،  الفلسطيني  للشعب  الحماية 

ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المروعة في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره األنغولي

قطر وأنغوال تستعرضان العالقات

بن  محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن 

الخارجية، أمس، مع سعادة السيد تيتو أنتونيو، وزير 

الخارجية والعالقات الدولية بجمهورية أنغوال، الذي يزور 

البالد حاليا.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون الثنائي 

بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، باإلضافة إلى عدد 

من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

بحث عدد من 
الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك

للسالمة على الطرق

السليطي يجتمع مع المبعوث الخاص لألمين العام لألمم
سيف  بن  جاسم  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  جنيف- 

السليطي وزير المواصالت، مع سعادة السيد جان تودت 

المتحدة للسالمة  لألمم  العام  الخاص لألمين  المبعوث 

على الطرق.

جرى خالل االجتماع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة 

استعراض  الداخلي،  النقل  للجنة  والثمانين  الخامسة 

واألمم  قطر  دولة  بين  الثنائي  التعاون  أوجه  وتعزيز 

المتحدة في مجال السالمة على الطرق، وسبل دفعها نحو 

آفاق أوسع، فضال عن االطالع على آخر مستجدات السالمة 

على الطرق الواردة في خطة األمم المتحدة لعام 2030.

وفي هذا اإلطار، أشار سعادة وزير المواصالت إلى تجربة 

الطرق،  على  السالمة  تحسين  مجال  في  قطر  دولة 

معدل  خفض  إلى  أدت  متقدمة  نتائج  من  حققته  وما 

الدولة  تنفيذ  مع  تزامن  الذي  الطرق،  حوادث  وفيات 

الستراتيجيتها الوطنية للسالمة المرورية.

حضر االجتماع سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن 

األوروبي  المقر  لدى  قطر  لدولة  الدائم  المندوب  المفتاح 

لألمم المتحدة بجنيف.
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سموه اطلع خالل جولته في األجنحة على أحدث التصاميم

صاحب السمو يزور معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  قام  قنا-  الدوحة- 

التاسع  الدوحة  معرض  بزيارة  أمس،  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل 

للمعارض  الدوحة  مركز  في  المقام  والساعات،  للمجوهرات  عشر 

والمؤتمرات.

على  المختلفة،  المعرض  أجنحة  في  جولته  خالل  سموه،  واطلع   

والذهب  األلماس  ومشغوالت  والساعات  المجوهرات  تصاميم  أحدث 

والفضة التي صممتها الشركات القطرية، وكبرى الشركات العالمية 

مجموعات  على  سموه  اطلع  كما  المجال،  هذا  في  المتخصصة 

اتسمت  التي  المعرض،  في  المشاركين  القطريين  المصممين 

بالفخامة واإلبداع واألناقة.

االطالع على مجموعات المصممين 
القطريين المشاركين في المعرض
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عقدتها الشرطة المجتمعية

دورة لألخصائيين االجتماعيين
عقدت إدارة الشرطة 
المجتمعية، أمس 

في مركز الشفلح 
بمنطقة لوسيل الدورة 

األولى لألخصائيين 
االجتماعيين والنفسيين 

بمراكز ذوي اإلعاقة، 
حاضر خاللها العميد 

الدكتور إبراهيم محمد 
السميح مدير إدارة 

الشرطة المجتمعية 
وعدد من االختصاصيين 

واالستشاريين في 
مجاالت رعاية وتأهيل 

ذوي االحتياجات الخاصة 
بهدف التأكيد على 

ضرورة حماية حقوقهم 
المادية والمعنوية 

ودمجهم في فئات 
المجتمع.

وقال العميد الدكتور إبراهيم 

الدورة  إن  السميح  محمد 

وزارة  جهود  إطار  في  تأتي 

التطوير  أجل  من  الداخلية 

وتقديم خدمات متميزة ألفراد 

كما  ومؤسساته،  المجتمع 

استراتيجية  ضمن  تأتي 

الهادفة  المجتمعية  الشرطة 

التعاون  مبدأ  تأصيل  إلى 

الشرطة  بين  والشراكة 

مجتمع  أجل  من  والمجتمع 

أن  موضحا  ومستقر،  آمن 

تسليط  إلى  تهدف  الدورة 

التعامل  كيفية  على  الضوء 

مع ذوي اإلعاقة، وإشاعة مفهوم 

لدى  المجتمعية  الشرطة 

اإلعاقة،  ذوي  مع  العاملين 

وتفعيل  التعاون  وتعزيز 

الجهات  كافة  مع  الشراكة 

واالرتقاء  لحمايتهم  المعنية 

ذوي  مع  التعامل  بمهارات 

اإلعاقة بكل حرفية ومهنية.

الدكتور  ألقى  بدوره، 

استشاري  عطية،  إبراهيم 

الحماية  مركز  في  اجتماعي 

)أمان(،  االجتماعي  والتأهيل 

)العنف  بعنوان  محاضرة 

الوقاية  بين  اإلعاقة  ذوي  ضد 

واالكتشاف(، تحدث فيها عن 

صفات المربي الناجح ومفهوم 

العنف  وتعريف  اإلعاقة، 

وكيفية  وآثاره  وأشكاله 

اعتماد  خالل  من  منه  الوقاية 

واحترام  الصحيحة  التربية 

ذوي  وقدرات  خصوصية 

اإلعاقة.

من جهته، قدم الدكتور هاني 

سيد أحمد، أخصائي نفسي 

الشفلح،  بمركز  إكلينيكي 

محاضرة حول »كيفية إعداد 

ذوي اإلعاقة الذهنية والنمائية 

فيها  أكد  البلوغ«،  لمرحلة 

الثقافة  نشر  ضرورة  على 

األسرية والحرص على تنمية 

بين  اإليجابية  السلوكيات 

الخاصة  االحتياجات  ذوي 

لتعلم  لهم  الفرص  وإتاحة 

في  تفيدهم  جديدة  مهارات 

بأفراد  عالقتهم  وتعزز  حياتهم 

األسرة والمجتمع.

بسيم  الدكتور  وتحدث 

طب  اختصاصي  مصلح، 

الصحة  دعم  بمركز  نفسي 

السلوكية، عن »االضطرابات 

النفسية لذوي اإلعاقة«، حيث 

الصحة  تعريف  إلى  تطرق 

الذهنية  واإلعاقات  النفسية 

الحركة  فرط  واضطراب 

وكيفية  االنتباه  وتشتت 

أهمية  على  أكد  كما  العالج، 

الطفل  قدرات  على  التركيز 

االهتمام  وضرورة  وتنميتها، 

المراحل  خالل  باالضطرابات 

العمرية المختلفة للطفل. 

الدكتور  ألقى  جانبه،  من 

الفرجابي،  عبدالقادر  أحمد 

اإلرشاد  الدعوة  إدارة  من 

والشؤون  األوقاف  وزارة   -

بعنوان  محاضرة  اإلسالمية، 

مع  التعامل  وأخالقيات  »قيم 

على  فيها  أكد  اإلعاقة«،  ذوي 

االحتياجات  ذوي  فئة  أهمية 

المجتمع  في  الخاصة 

نهضتنا  في  الكبيرة  وأدوارها 

الماضي  في  الحضارية 

آيات  واستعرض  والحاضر، 

تكريم  على  تحث  قرآنية 

سبق  تؤكد  ونماذج  اإلنسان 

إلى  اإلسالمية  الحضارة 

قدم  كما  اإلعاقة،  ذوي  إكرام 

لمقدمي  ونصائح  إرشادات 

ذوي  مجال  في  الخدمات 

تحث  الخاصة  االحتياجات 

معهم  التعامل  حسن  على 

وإدخال  مطالبهم  وتلبية 

وتخفيف  عليهم  السرور 

عليهم  والتكاليف  المهام 

ورفع  تقديمهم  على  والحرص 

معنوياتهم.

{ العميد إبراهيم السميح

رئيس الوزراء يستقبل
الرئيس التنفيذي لـ »الفورموال 1«

قطر تشارك
في مؤتمر وزاري عالمي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية يجتمع مع سفيرنا

قطر تشارك في اجتماع فريق الخبراء العرب

الشيخ  معالي  استقبل  قنا-  الدوحة- 

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني 

الداخلية، أمس، سعادة السيد ستيفان 

دومينيكالي الرئيس التنفيذي لمجموعة 

الفورموال 1، بمناسبة زيارته للبالد.

مجلس  رئيس  معالي  استقبل  كما 

سعادة  أمس،  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

الرئيس  ايزبيليتا  كارميلو  السيد 

سبورت  دورنا  لشركة  التنفيذي 

المنظمة لبطولة موتو جي بي، بمناسبة 

زيارته للبالد.

وزارة  في  ممثلة  قطر  دولة  شاركت 

الوزاري  المؤتمر  أعمال  في  الرياضة 

والنزاهة  واألخالق  للقيم  العالمي 

في  فعالياته  انطلقت  الذي  الرياضية 

المملكة العربية السعودية. 

السيد  برئاسة  القطري  الوفد  ويشارك 

الدوسري  مسلم  بن  عبدالرحمن 

الرياضة  وزير  سعادة  مستشار 

القيادات  من  عدد  جانب  إلى  والشباب، 

الرياضية من مختلف أنحاء العالم.

من  عددا  المؤتمر  جلسات  وتشمل 

يتعلق  ما  مثل  العالقة  ذات  المواضيع 

في  والحوكمة  القانونية  باإلجراءات 

بالرياضة،  المتعلقة  الدولية  الجرائم 

بحماية  الخاصة  المواضيع  جانب  إلى 

الرياضة من الفساد. 

من  أخرى  مواضيع  المؤتمر  ويناقش 

حول  الرياضية  السلطات  أدوار  بينها 

والحوكمة  النزاهة  ملف  في  العالم 

أهم  مناقشة  عن  فضاًل  الرياضية، 

الرياضية،  النزاهة  مجال  في  التطورات 

أجندة  على  مواضيع  من  ذلك  وغير 

المؤتمر. جلسات 

العالمي  الوزاري  المؤتمر  أن  إلى  يشار 

يقام  الرياضية  والنزاهة  واألخالق  للقيم 

ضمن  إطالقها  تم  سعودية،  بمبادرة 

مؤتمر األطراف في مقر منظمة اليونسكو 

تعزيز  في  المساهمة  بهدف   ،2019 عام 

والتنافس  الرياضية  والقيم  النزاهة 

ذات  المجاالت  مختلف  في  الشريف 

العالقة بالرياضة في العالم بأسره.

السيد  دولة  اجتمع  قنا-  طرابلس- 

رئيس  الدبيبة  محمد  عبدالحميد 

ليبيا،  بدولة  الوطنية  الوحدة  حكومة 

محمد  خالد  السيد  سعادة  مع  أمس، 

دولة قطر لدى  الدوسري سفير  زابن  بن 

ليبيا.

استعراض  االجتماع،  خالل  وجرى 

عالقات التعاون الثنائي بين البلدين.

قطر،  دولة  شاركت  قنا-  القاهرة- 

في  الداخلية،  وزارة  من  بوفد  ممثلة 

الخبراء  لفريق   32 الـ  االجتماع  أعمال 

اإلرهاب،  بمكافحة  المعني  العرب 

بمقر  أمس  أعماله  انطلقت  والذي 

العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة 

بالقاهرة. 

وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان 

لها، أن االجتماع يعقد على مدار يومين 

المعنية  الجهات  ممثلي  بمشاركة 

العربية،  الدول  في  اإلرهاب  بمكافحة 

واألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 

العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم 

األمنية، وذلك بدعوة من األمانة العامة 

الشؤون  )قطاع  العربية  للجامعة 

القانونية(،  الشؤون  إدارة   - القانونية 

واألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 

العرب.

اإلجراءات  متابعة  االجتماع  ويتناول 

السابقة  التوصيات  لتنفيذ  المتخذة 

باإلضافة  اإلرهاب،  مكافحة  مجال  في 

منظمة  مع  التعاون  تعزيز  لبحث 

الدولية  والمنظمات  المتحدة،  األمم 

اإلرهاب  بمكافحة  المعنية  واإلقليمية 

والجريمة المنظمة.

ويأتي ذلك غداة انعقاد أعمال االجتماع 

بتوثيق  الخاص  الفني  للفريق  الثاني 

اإلرهاب،  مكافحة  مجال  في  التجارب 

الدول  لجامعة  العامة  األمانة  مقر  في 

العربية.

معاليه استقبل الرئيس التنفيذي لشركة دورنا سبورت

للقيم واألخالق والنزاهة الرياضية

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

المعني بمكافحة اإلرهاب

$ الرياض

بقرار من رئيس الوزراء

حول العالم

تشكيل اللجان المعنية بانتخابات المجلس البلدي

تعاون قطري ـــــ أميركي لتعزيز المساعدات اإلنسانية

بن  خالد  الشيخ  معالي  أصدر  قنا-  الدوحة- 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس 

)16( لسنة  القرار رقم  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

واللجان  اإلشرافية،  اللجنة  بتشكيل   2023
المجلس  بانتخابات  المعنية  التنفيذية 

البلدي المركزي، وتحديد اختصاصاتها.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة اإلشرافية، 

مدير  الخليفي  إبراهيم  ماجد  اللواء  برئاسة 

وعضوية  الداخلية،  بوزارة  االنتخابات  إدارة 

المنبثقة  التنفيذية  اللجان  رؤساء  السادة 

واإلعالمية  والفنية  واألمنية  القانونية  منها 

واإلمداد والتجهيز.

الخليفي  ماجد  اللواء  أكد  المناسبة،  وبهذه 

على  بناء  أنه  اإلشرافية،  اللجنة  رئيس 

واللجان  اللجنة  باشرت  معاليه،  توجيهات 

التنفيذية، وضع خطط وبرامج عملها، والبدء 

العملية  لمتطلبات  وفقا  مهامها  بتنفيذ  فورا 

الناخبين  لجان  واحتياجات  االنتخابية، 

والمرشحين ولجان االنتخاب.

المجلس  انتخابات  أن  الخليفي  وأوضح 

السابعة  دورته  في  المركزي  البلدي 

المقبلين،  ويونيو  مايو  شهري  خالل  ستجرى 

مرحلة  ثم  الناخبين،  قيد  بمرحلة  وتبدأ 

الدعاية  مرحلة  وتليها  المرشحين،  قيد 

تنتهي  والتي  للمرشحين،  االنتخابية 

يوم  يسبق  الذي  االنتخابي  بالصمت 

االنتخاب.

للتنمية  قطر  صندوق  عقد  قنا-  الدوحة- 

والوكالة  األميركية  الخارجية  ووزارة 

جلسة  الدولية،  للتنمية  األميركية 

اإلنسانية،  المساعدات  حول  مشتركة 

الخامس  االستراتيجي  الحوار  من  كجزء 

الذي  المتحدة،  والواليات  قطر  دولة  بين 

عقدته وزارة الخارجية القطرية.

المشتركة،  األولويات  الجلسة  وناقشت 

المساعدات  لتعزيز  التعاون  وسبل 

اإلنسانية في جميع أنحاء العالم.

كما سلطت المناقشات الضوء على الحاجة 

إلى مزيد من الدعم للنساء واألطفال، وارتفاع 

مستويات انعدام األمن الغذائي حول العالم، 

السريعة  االستجابة  تعزيز  إلى  والحاجة 

لألزمات اإلنسانية الناشئة.



ذكرى يوم 
التأسيس ترمز 

لعمقها التاريخي 
والحضاري والثقافي

البلدان يتشاركان 
في العديد 

من القواسم 
والطموحات
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التابعة لجامعة الدول العربية لمدة عامين

قطر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية
القاهرة- قنا- فازت دولة قطر 

برئاسة اللجنة الفنية للملكية 

الفكرية التابعة لجامعة الدول 

العربية، وذلك خالل االجتماع 

العاشر للجنة، الذي عقد مؤخرا 

بمقر األمانة العامة لجامعة 

الدول العربية في القاهرة.

وتختص اللجنة الفنية للملكية 

الفكرية بوضع قواعد للتعاون 

بين الدول العربية في مجال 

حماية حقوق الملكية الفكرية، 

وتعزيز الوعي العربي فيما 

يتعلق بموضوعات الملكية 

الفكرية وتشجيع االبتكار.

وفي هذا السياق، قالت وزارة 

التجارة والصناعة في بيان لها 

أمس، إن أعضاء اللجنة الفنية 

للملكية الفكرية أجمعوا على 

انتخاب السيدة آمنة جابر 

الكواري مدير إدارة حماية حقوق 

الملكية الفكرية بوزارة التجارة 

والصناعة، لرئاسة اللجنة 

لمدة عامين.

وتأتي رئاسة دولة قطر لهذه 

اللجنة من منطلق االهتمام 

الكبير الذي توليه الدولة 

لمسائل الملكية الفكرية، حيث 

وضع أعضاء اللجنة الفنية، 

ثقتهم في دولة قطر اعترافا بما 

حققته من تقدم في هذا المجال 

االستراتيجي. 

وناقشت اللجنة خالل اجتماعها 

العاشر، توصيات االجتماع 

التاسع للجنة الفنية للملكية 

الفكرية الذي عقد في فبراير 

الماضي، ومتابعة تنفيذ 

توصيات اللجنة الفرعية 

للملكية الصناعية، واللجنة 

الفرعية لحق المؤلف والحقوق 

المجاورة، إلى جانب اعتماد 

إطالق الشبكة اإلقليمية لمراكز 

دعم التكنولوجيا واالبتكار في 

المنطقة العربية، فضال عن 

مناقشة آليات تنفيذ إعداد 

اإلحصائيات والمؤشرات 

المحددة لواقع الملكية 

الصناعية بالدول العربية، 

وآليات إعداد دراسة لواقع حق 

المؤلف والحقوق المجاورة 

بالدول العربية.

عميق االمتنان والتقدير 
لدولة قطر

رئيس مجلس النواب 
المغربي يجتمع مع سفيرنا

وزير الخارجية والتجارة
في هنغاريا يجتمع مع سفيرنا

في  سموه،  وقال 

خاص  تصريح 

األنباء  لوكالة 

بهذه  قنا،  القطرية 

يوم  إن  المناسبة: 

مناسبة  التأسيس 

سنوية ترمز للعمق 

للدولة  التاريخي 

واإلرث  السعودية 

الذي  العظيم 

إثره  على  تحقق 

هذا الكيان الشامخ، 

نحن  ما  إلى  وصوال 

خير  من  اليوم  فيه 

واستقرار  وأمن 

ظل  تحت  وازدهار 

الرشيدة  القيادة 

للمملكة.

األمير  سمو  وعبر 

آل  خالد  بن  منصور 

عميق  عن  سعود، 

والتقدير  االمتنان 

قيادة  قطر  لدولة 

وحكومة وشعبا على 

للمملكة  مشاركتها 

بهذه  االحتفاء 

مؤكدا  المناسبة، 

أن ذلك يعكس عمق 

األخوية  الروابط 

التي  التاريخية 

البلدين  تجمع 

الشقيقين.

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الرباط- 

رئيس  العلمي  الطالبي  راشيد 

مجلس النواب في المملكة المغربية، 

مع سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل 

ثاني سفير دولة قطر لدى المغرب.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى، 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

البلدين.

لمشاركتها المملكة االحتفاء بيوم التأسيس.. السفير السعودي:

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

سفير دولة قطر لدى المملكة:

العالقات القطرية - السعودية راسخة

األنباء  السفير في تصريح لوكالة  وقال سعادة 

قطر  دولة  إن  المناسبة،  بهذه  »قنا«  القطرية 

المملكة  في  أشقائها  مع  األيام  هذه  تحتفل 

التوالي  على  الثاني  للعام  السعودية  العربية 

جهود  األذهان  إلى  تعيد  التي  الذكرى  بهذه 

في  وساهموا  المملكة  بناء  في  شاركوا  من  كل 

رفعتها.

هذه  في  تستذكر  قطر  دولة  أن  وأضاف 

بن  محمد  اإلمام  مساعي  المباركة  المناسبة 

إرساء  في  قرون  ثالثة  منذ  الله(  )رحمه  سعود 

وجهود  المتينة،  أساساتها  وبناء  المملكة  دعائم 

سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك 

أركانها،  الدولة وتثبيت  الله( في توحيد  )رحمه 

وتضحيات ملوك آل سعود الكرام جيال بعد جيل 

وصوال  اإلنجاز،  ومراكمة  التحديات  تذليل  في 

المبهر في ظل خادم الحرمين  النهضة  إلى عهد 

تتجلى  والذي  األمين،  عهده  وولي  الشريفين 

على  فيه  وتتحقق  واالزدهار،  التطور  معالم  فيه 

من  تحمله  بما   ،2030 المملكة  رؤية  آثار  األرض 

السعودية  رخاء  من  ستعزز  كبيرة  طموحات 

وتعود بالنفع العميم على مجمل المنطقة.

هذه  في  المملكة  ألبناء  يحق  أنه  سعادته  وأكد 

الذكرى السعيدة الفخر واالعتزاز بما تحقق من 

إنجازات، الفتا إلى أن السعودية أصبحت اليوم 

بفضل عزيمة قيادتها الحكيمة والتفاف شعبها 

العالم  في  للنجاح  بارزا  المعطاء نموذجا  الوفي 

وفي جميع المجاالت.

والمودة  األخوة  بعالقة  السفير  سعادة  وذكر 

محمد  بن  جاسم  الشيخ  بين  والتعاون  والثقة 

الملك  وأخيه  قطر،  دولة  مؤسس  ثاني،  بن 

»رحمهما  سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

بين  متينة  لعالقات  أسست  والتي  الله«، 

صاحب  حضرة  يحرص  الشقيقين  البلدين 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخوه صاحب 

السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود 

ولي العهد »حفظهم الله« على رعايتها وتطويرها.

القطرية  العالقات  تشهده  ما  أن  العطية  وأكد 

السعودية اليوم، من تطور غير مسبوق هو نتاج 

عزم وإصرار قيادتي البلدين على ترسيخ عالقات 

والتضامن  والثقة  االحترام  على  قائمة  وطيدة 

ارتباط  عن  يعبر  بما  والتعاون،  والتعاضد 

منذ  القربى  وصالت  األخوة  بوشائج  الشعبين 

الشعبين  وبما يحقق مصلحة  السنين،  مئات 

الشقيقين، ال سيما وأن البلدين يتشاركان في 

المشتركة،  والطموحات  القواسم  من  العديد 

ومن أهمها رؤية قطر 2030، ورؤية المملكة 2030.

العطية  محمد  بن  بندر  السيد  سعادة  وتمنى 

العربية  المملكة  لدى  قطر  دولة  سفير 

السعودية في ختام تصريحه لـ »قنا« للشعب 

واالزدهار  التقدم  دوام  الشقيق  السعودي 

الحرمين  لخادم  الحكيمة  القيادة  ظل  في 

إلى  وتضرع  األمين،  عهده  وولي  الشريفين 

المناسبة  هذه  يعيد  أن  وجل  عز  المولى 

من  بمزيد  وشعبا  قيادة  المملكة  على  الكريمة 

والرخاء. والتقدم  الرفعة 

الرياض- قنا - تقدم سعادة السيد بندر 
بن محمد العطية سفير دولة قطر 

لدى المملكة العربية السعودية، 
بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 

الشقيقة، وصاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ولحكومة المملكة الرشيدة، 

وشعبها الشقيق، بمناسبة ذكرى 
يوم التأسيس الذي يرمز إلى العمق 

التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، 
ولفت سعادته إلى عالقة األخوة والثقة 

والتعاون التي ربطت بين مؤسسي 
الدولتين، وحرص قيادة البلدين على 

رعايتها وتطويرها.

قطر تشارك في القمة الوزارية 
العالمية لسالمة المرضى

القمة  في  قطر  دولة  تشارك  قنا-  الدوحة- 

المرضى،  لسالمة  الخامسة  العالمية  الوزارية 

السويسرية  مونترو  مدينة  في  ستعقد  التي 

بداية من اليوم، وتستمر يومين. 

يترأس وفد دولة قطر في القمة الوزارية، سعادة 

الصحة  وزير  الكواري  محمد  حنان  الدكتورة 

العامة.

وتقام القمة الوزارية الخامسة لسالمة المرضى 

من   - أفضل  رعاية  أقل،  »ضرر  شعار  تحت 

عددا  تستعرض  حيث  التنفيذ«،  إلى  القرار 

التجارب  أبرزها  ومن  المهمة،  الموضوعات  من 

سالمة  بشأن  العالمي  العمل  من  المكتسبة 

المرضى وتنفيذ تدابير سالمة المرضى.

من  عددا  والمختصون  الخبراء  يناقش  كما 

في  المرضى  سالمة  حول  المهمة  الموضوعات 

ومنها  للقمة،  المصاحبة  العمل  وورش  جلسات 

سالمة  لتحسين  واإلمكانيات  القدرات  تطوير 

يمكن  الذي  الضرر  على  والقضاء  المرضى، 

تجنبه في مجال الرعاية الصحية، ومنها تنفيذ 

 2021( المرضى  لسالمة  العالمية  العمل  خطة 

/ 2030(، وتأثير جائحة كوفيد - 19 على جدول 
األعمال العالمي لسالمة المرضى، وخطط العمل 

الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات من ناحية 

التقدم المحرز والممارسات والتحديات، ووجهات 

سالمة  لتعزيز  والنظم  التنظيمية  العلوم  نظر 

المرضى، وتوسيع نطاق التدخالت الناجحة في 

البيئات المنخفضة والمتوسطة الدخل.

عالمية  قضية  هي  المرضى  سالمة  أن  يذكر   

الصلة  ووثيقة  العامة،  بالصحة  تتعلق  ملحة 

بكافة األنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يسمى 

سالمة  نقص  عن  الناجمة  الضارة«  »األحداث  بـ 

الرئيسية  األسباب  بين  من  هي  المرضى 

العشرة األكثر شيوعا للوفاة واإلعاقة في العالم، 

كبيرة  نسبة  وقوع  دون  الحيلولة  يمكن  والتي 

منها.

{ السفير بندر بن محمد العطية

ارتباط الشعبين بوشائج األخوة وصالت القربى منذ مئات السنين

{  سمو األمير منصور بن خالد بن فرحان

الدوحة- قنا- أكد سمو األمير منصور بن خالد بن فرحان 
آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، 

أن احتفال المملكة بيوم التأسيس هو تذكير وتعبير عن 
الفخر واالعتزاز باإلنجازات المبهرة التي حققتها في مختلف 

المجاالت، وبالمكانة المتميزة التي تتبوأها عالميا.

الفخر 
واالعتزاز 

باإلنجازات 
المبهرة 

في مختلف 
المجاالت

قنا-  بودابست- 

اجتمع سعادة السيد 

وزير  سيارتو  بيتر 

والتجارة  الخارجية 

مع  هنغاريا،  في 

السيد  سعادة 

بن  فالح  بن  عبدالله 

الدوسري،  عبدالله 

لدى  قطر  دولة  سفير 

هنغاريا.

جرى، خالل االجتماع، 

عالقات  استعراض 

بين  الثنائي  التعاون 

البلدين.

تعقد في سويسرا بداية من اليوم
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رئيس المحكمة العليا في جمهورية السلفادور:

نسعى لالستفادة من المنظومة القضائية القطرية

الزيارة  أن  لوبيز  أوسكار  السيد  وأكد 

 22 إلى   19 من  الفترة  في  بها  قام  التي 

مثمرة  زيارة  كانت  الجاري  فبراير 

اإليجابيات  من  العديد  وحملت  جدًا، 

واالطالع  الخبرات  تبادل  في  المتمثلة 

العمل  سير  آلية  على  قرب  عن 

وبخاصة  للقضاء،  األعلى  بالمجلس 

باإلجراءات  المتعلقة  الجوانب 

تقليص  في  ساهمت  التي  والقوانين 

وكذلك  قطر،  داخل  التقاضي  أمد 

الرقمي  التحول  منظومة  على  التعرف 

بالمجلس وأبرز الجوانب التطويرية.

كانت  األمور  هذه  كل  أن  إلى  وأشار 

السيد  قبل  من  كبير  اهتمام  محل 

السلفادور،  دولة  رئيس  ُبقيلة  نجيب 

نقوم  بأن  التوجيهات  جاءت  ثم  ومن 

على  للتعرف  الرسمية  الزيارة  بهذه 

المنظومة  نجاح  في  ساهم  ما  كل 

على  والوقوف  قطر،  في  القضائية 

تطوير  في  تساعدنا  التي  األمور  كافة 

في  مرتكزين  القضائية  منظومتنا 

بها  يتمتع  التي  القدرات  على  ذلك 

وخبرات  للقضاء  األعلى  المجلس 

الخبرات  تلك  من  واالستفادة  كوادره، 

لنقل التجربة القطرية بكل إيجابياتها 

وتحقيق أهداف دولتنا.

قال  الزيارة  تلك  نتائج  أبرز  وحول 

هذه  مخرجات  لوبيز:  أوسكار  السيد 

العديد  فهناك  توقعاتنا،  فاقت  الزيارة 

من الجوانب التي استهدفناها من هذه 

التحول  آلية  على  كالتعرف  الزيارة 

ولكننا  القضائي،  للنظام  الرقمي 

اإليجابية  الزيارة  هذه  خالل  اطلعنا 

على الكثير من الجوانب التي تفاجئنا 

في  تطبيقها  على  فورًا  وسنعمل  بها 

الجوانب  تلك  أبرز  ومن  السلفادور، 

المزادات  نظام  تطبيق  في  البدء 

يمثل  الذي  االلكترونية  القضائية 

شفافية كبيرة ويعطي األشياء قيمتها 

عقارات  سواء  تستحقه  الذي  وسعرها 

باإلضافة  بها،  البخس  دون  سيارات  أو 

وهذا  الوطني،  العنوان  نظام  إلى  أيًضا 

إعجاب  ونال  انتباهنا  لفت  النظام 

من  له  لما  الوفد،  أعضاء  من  الجميع 

في  فاعلة  ومساهمة  كبيرة  أهمية 

وتقليص  الناجزة  العدالة  تحقيق 

عمل  آلية  عن  فضاًل  التقاضي،  أمد 

يخص  فيما  للقضاء  األعلى  المجلس 

الذي  التواصل  ونظام  الكامل  التعاون 

الدولة  مؤسسات  جميع  مع  ينقطع  ال 

تحقيق  في  يساهم  ما  وهو  وهيئاتها 

مبدأ العدالة في المجتمع. 

العليا  المحكمة  رئيس  وأوضح 

لجمهورية السلفادور الصديقة أن الوفد 

من  بالعديد  قام  له  المرافق  القضائي 

للقضاء  األعلى  المجلس  في  الجوالت 

العامة،  والنيابة  له  التابعة  والمحاكم 

وأجرى العديد من االجتماعات المثمرة 

تلك  خالل  واطلع  القضاة،  السادة  مع 

من  الكثير  على  واالجتماعات  الزيارات 

األمور المتعلقة بالجوانب التكنولوجية 

اإللكترونية  العدالة  في  الكبير  والتطور 

بالمجلس.

لوبيز  ألبرتو  أوسكار  السيد  أشاد  كما 

دولة  توليه  الذي  الكبير  باالهتمام 

والدعم  القضائية  المنظومة  إلى  قطر 

إلى  الوصول  في  ساهم  الذي  الكبير 

والتطوير  النجاح  من  المرحلة  هذه 

أثنى  كما  والمتواصل،  المستمر 

والحفاوة  االستقبال  حسن  على  لوبيز 

الكبيرة التي وجدها منذ حضوره على 

رأس الوفد القضائي إلى دولة قطر.

أعرب السيد أوسكار 
ألبرتو لوبيز رئيس 

المحكمة العليا 
لجمهورية السلفادور 
الصديقة عن سعادته 
بالنتائج اإليجابية التي 

ترجمتها الزيارة الرسمية 
التي قام بها والوفد 

القضائي المرافق له إلى 
دولة قطر، الفتًا إلى أن 

هناك العديد من النقاط 
المضيئة التي سيعمل 

على نقلها واالستفادة 
منها والسعي نحو 

تطبيقها بالمنظومة 
القضائية في بالده.

سعداء 
باالطالع على 

تطبيق نظامي 
المزادات 

القضائية 
والعنوان 

الوطني 

بمشاركة ألف طالب

انطالق أولمبياد التربية البدنية
انطلقت التصفيات النهائية لمشروع 

للمدارس،  البدنية  التربية  أولمبياد 

البدنية  التربية  قسم  إشراف  تحت 

وزارة  في  التربوي  التوجيه  بإدارة 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

في  القوى  ألعاب  صالة  في  وذلك 

و120  مدرسة   14 بمشاركة  أسباير 

ويهدف  النهائية  التصفيات  في  طالبا 

رياضية  ثقافة  تكوين  إلى  األولمبياد 

ورفع  بالنفس  الثقة  وبناء  وغذائية 

والصحية  البدنية  اللياقة  مستوى 

المنافسة  وتشجيع  للطالب 

القدرات  عن  والكشف  والتحدي 

الطالب وتحقيق فرص  الخاصة عند 

من  السليم  االجتماعي  االندماج 

دمجهم بالبرنامج والوقاية من أمراض 

العصر المختلفة.

موجه  الحازمي  سلمان  األستاذ  وأكد 

التربية  وزارة  في  بدنية  تربية 

الفكرة  أن  العالي  والعليم  والتعليم 

مع  تطبيقها  وتم  واقع  إلى  تحولت 

هناك  وكانت  المدراس  بعض 

تدريبي  وبرنامج  قبلية  اختبارات 

لمدة ستة أسابيع حيث يقوم مدرس 

التربية البدنية بتدريب الطالب على 

البدنية  اللياقة  لرفع  محددة  تمارين 

اختبارات  الطالب  باختبار  يقوم  ثم 

خمسة  أفضل  واختيار  بعدية 

له  يسمح  ثم  ومن  اختبار  كل  من 

في  وهي  النهائيات.  في  بالمشاركة 

وتمارين  والمرونة  التحمل  جري 

البطن والسرعة والضغط ومن خاللها 

سيتم اختيار أفضل ثالثة متسابقين 

لينا  األستاذة  وقالت  لعبة.   طل  في 

بدنية  تربية  موجه  محمد  سعيد 

شملت  المنافسات  إن  الوزارة:  في 

المرحلة  الدراسية  المراحل  كل 

االبتدائية  والمرحلة  النموذجية 

بنين  والثانوية  اإلعدادية  والمرحلة 

على  الفكرة  طرح  تم  قد  وكان  وبنات 

تعريفي  اجتماع  وُعقد  المدارس 

التسهيالت  وضع  وتم  المبادرة  عن 

المشروع  نجاح  تفيد  التي  العديدة 

ستة  وهي  جدا  قليلة  فترة  في 

الطالب  تعويد  منها  والهدف  أسابيع 

البدني  النشاط  استمرارية  على 

اختيار  تم  وقد  الحركة.  واستمرارية 

الفكرة  لتنفيذ  المدراس  من  عدد 

لتعميمها  التجربة  تقييم  وسيتم 

على كل المدارس العام القادم. 

حنان  األستاذة  أوضحت  جهتها  من   

أن  بدنية  تربية  موجه  الشمري 

مادة  ألهداف  تحقيقا  جاءت  الفكرة 

وزارة  رؤية  وتحقيق  البدنية  التربية 

تحقيق  وكذلك  والتعليم  التربية 

المستدامة  التنمية  أهداف  من  هدف 

تمتع  ضمان  وهو  الثالث  والهدف 

صحية  عيش  بأنماط  الجميع 

وهذا  األعمار  جميع  في  وبالرفاهية 

اللياقة  فئة  فئتين  يتضمن  البرنامج 

وهذا  الصحية  الثقافة  وفئة  البدنية 

هذا  في  قدمناه  الذي  الجديد  هو 

البدنية،  التربية  أولمبياد  البرنامج 

الثقافة  تعزيز  هو  الهدف  أن  وأكدت 

الصحية ومن خالل ممارسة الرياضة 

وقد  السمنة،  ومحاربة  باستمرار 

األهداف  هذه  تطبيق  على  حرصنا 

إلى  واتجهنا  المدارس  أسوار  خارج 

المختلفة  العامة  والمرافق  الحدائق 

ألف  42 مدرسة وأكثر من  بمشاركة 

المبادرة.  هذه  في  شاركوا  طالب 

كافة  على  التجربة  لتعميم  ونطمح 

المدراس العام القادم.

يوسف  يعقوب  الطالب  قال  بدوره 

أنا  العربي:  الخليج  مدرس  من 

للنهائيات  وصلت  أنني  جدا  سعيد 

التصفيات  في  شاركت  وقد  اليوم 

واستفدت  البدنية  اللياقة  واختبارات 

خاصة  لنا  قدمت  التي  النصائح  من 

وإن  الصحية  التغذية  بخصوص 

مركزا  أحقق  القادم  العام  الله  شاء 

متقدما.

الهاشمي  محمد  خالد  الطالب  أما 

فعبر  النموذجية،  الخور  مدرسة  من 

مهمة  الرياضة  أن  وأكد  سعادته  عن 

الصحة  مفتاح  وهي  اإلنسان  لحياة 

وتبني  العضالت  تنمي  ألنها  والنجاح 

جسما صحيا، وأطمح لتحقيق الفوز 

في  والمشاركة  القادمة  السنوات  في 

المسابقات الدولية.

{  األولمبياد المدرسي

بانضمام أعضاء جدد

اختتام عمومية الشبكة 
الدبلوماسية الدولية العامة

الشبكة  اختتمت  قنا-  الدوحة- 

الدبلوماسية الدولية العامة، أمس، 

لجمعيتها  الثامن  االجتماع  أعمال 

العامة  بالمؤسسة  العمومية 

بالتوقيع  كتارا،  الثقافي  للحي 

جمهوريتي  انضمام  اتفاقيات  على 

إلى  جدد،  كأعضاء  ومولدوفا  مالطا 

جانب التوقيع على اعتماد مؤسسة 

ممثلة  كمؤسسة  مينريكس 

رسمية لدولة كوبا في الشبكة.

خالد  الدكتور  االتفاقيات  ووقع 

المدير  السليطي  إبراهيم  بن 

للحي  العامة  للمؤسسة  العام 

الشبكة  ورئيس  كتارا  الثقافي 

من  العامة.   الدولية  الدبلوماسية 

الختامي  اليوم  شهد  أخرى،  جهة 

للشبكة  اإللكتروني  الموقع  إطالق 

العامة  الدولية  الدبلوماسية 

واإلنجليزية  العربية  باللغتين 

ضمن مبادرة اللغة األم، وإقامة ندوة 

قطر.  في  االجتماعي  العمل  حول 

اإللكتروني  الموقع  إطالق  ويأتي 

الجديد للشبكة باللغتين العربية 

واإلنجليزية ضمن مبادرة اللغة األم، 

التواصل  تمكين  إلى  تهدف  والتي 

وتعزيز  األعضاء،  الدول  بين  الدائم 

البرامج  مجال  في  الثقافي  التبادل 

بينها  والشراكات  والفعاليات 

للمساهمة في تنمية المجتمعات، 

وضوابط  مرنة  آلية  وفق  وذلك 

عملية  توفر  عالمية،  ومعايير 

في  وتسهم  للمعلومات،  تبادل 

أشكال  كافة  وتقدم  القدرات،  بناء 

للدول  الثقافية  للفعاليات  الدعم 

التواصل  جسور  وبناء  األعضاء، 

تحت  المنضوية  المؤسسات  بين 

إضافة  سيتم  حيث  الشبكة، 

تأكيد  بعد  أخرى  لغات  خمس 

استعدادها  أعضاء  دول  خمس 

وهي:  المبادرة  هذه  في  للمشاركة 

بلغاريا،  المكسيك،  موزمبيق، 

ألبانيا وطاجكستان. 

احتضنت  متصل،  سياق  وفي 

العمل  ندوة  كتارا  بـ   )15( القاعة 

مع  بالتعاون  قطر  في  االجتماعي 

العامة،  للدبلوماسية  كتارا  مركز 

عبدالعزيز  من  كل  فيها  تحدث 

الخارجي  االتصال  رئيس  البنعلي 

للعمل  القطرية  بالمؤسسة 

مدير  تلفت  ومحمد  االجتماعي، 

بمركز  العالجية  الخدمات  إدارة 

من  شريدة  أبو  وفاطمة  الشفلح، 

وحضرتها  للمكفوفين،  النور  مركز 

اجتماع  في  المشاركة  الوفود 

تم  حيث  العمومية،  الجمعية 

التي  الخدمات  على  الضوء  إلقاء 

للعمل  القطرية  المؤسسة  تقدمها 

موجز  إعطاء  مع  االجتماعي، 

المنضوية  المراكز  لكل  تعريفي 

من  تقدمه  وما  مظلتها،  تحت 

المجتمع  فئات  لكافة  خدمات 

من  قطر  أرض  على  يقيم  من  ولكل 

مواطنين ومقيمين، ودور المؤسسة 

االجتماعي،  العمل  ثقافة  نشر  في 

التعامل  بمهارات  المجتمع  وتوعية 

مع مختلف الفئات.

النقاشية  الجلسات  تناولت  كما 

في اليوم الختامي لالجتماع العديد 

الثقافية  والمشاريع  المبادرات  من 

مناقشة  تمت  حيث  الجديدة، 

سنوي  مهرجان  إطالق  مبادرة 

جميع  بمشاركة  األنترنت  عبر 

من  حزمة  على  يشتمل  األعضاء، 

المترابطة  واألنشطة  الفعاليات 

التي تخدم منظومة عمل الشبكة، 

جسور  بناء  في  دورها  وتعزز 

وتبادل  والتفاهم  والحوار  التواصل 

والبرامج،  والمعرفة  المعلومات 

والتقريب بين الثقافات، مما يسهم 

الدبلوماسية  مجاالت  دعم  في 

الكفيلة  السبل  وإيجاد  العامة 

لتعزيز دور الشبكة وتحقيق أهدافها 

في تسهيل الوصول إلى المعلومات، 

عقد  وتسهيل  اللقاءات،  وعقد 

ذات  المؤسسات  بين  الشراكات 

األعضاء،  الدول  مختلف  في  الصلة 

بما  والتطوير  للتنمية  فرص  وخلق 

يتناسب مع متطلبات العصر.

أيضا  الختامية  الجلسات  وشهدت 

لتنفيذ  آلية  وضع  على  االتفاق 

عمل  فريق  تشكيل  بعد  المبادرة 

وآسيا  إفريقيا  من  مجموعات  يضم 

للعمل  واالتفاق  الالتينية،  وأمريكا 

والخبرات  اآلراء  تبادل  على  معا 

أن  بالذكر  جدير  والتجارب.  

للشبكة  العمومية  الجمعية 

العامة،  الدولية  الدبلوماسية 

دولة  الحالية  دورتها  تترأس  التي 

العامة  بالمؤسسة  ممثلة  قطر، 

وانطلق  كتارا،  الثقافي  للحي 

لجمعيتها  الثامن  االجتماع  أعمال 

شهدت  الماضي،  الثالثاء  العمومية 

من  دولة   22 وفود  رؤساء  مشاركة 

مختلف قارات العالم.

برنامج لمدة أربعة أيام

»قطر للبحوث« يطلق 
»قادة االبتكار المؤسسي«

أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير واالبتكار )QRDI( النسخة الثالثة 

من برنامج قادة االبتكار المؤسسي، لمدة أربعة أيام من 26 فبراير حتى 1 

مارس 2023. وقد تم بدء إطالق هذا البرنامج في عام 2022 كأحد مبادرات 

المجلس التي تدعم استراتيجية قطر للبحوث والتطوير واالبتكار 2030 

لتعزيز منظومة االبتكار في الدولة. وتتمثل النسخة الثالثة من برنامج 

قادة االبتكار المؤسسي في ورشة عمل مدتها أربعة أيام، يقودها مجلس 

 ،Alchemist Accelerator قطر للبحوث والتطوير واالبتكار بالشراكة مع

مسرع وادي السيليكون الرائد. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم وتمكين 

الشركات المحلية الكبيرة في قطر التي تسعى إلى االبتكار لدفع نمو 

األعمال وتعزيز القدرة التنافسية واإلنتاجية. ويجمع البرنامج قادة 

من الشركات العاملة في القطاعات 

الحيوية في جميع أنحاء قطر لبحث 

آليات الريادة في مجال االبتكار وإنشاء 

شراكات فعالة مع الشركات المبتكرة. 

كذلك، فإن البرنامج ُيعد عنصًرا مهًما 

في استراتيجية مجلس قطر للبحوث 

والتطوير واالبتكار لتطوير منظومة 

االبتكار في قطر من خالل بناء القدرات، 

وربط الكيانات الوطنية الرئيسية 

بالمبتكرين لتعزيز أهدافهم التشغيلية 

واالستراتيجية. بهذه المناسبة، علق 

المهندس عمر علي األنصاري، األمين العام 

لمجلس قطر للبحوث والتطوير واالبتكار، 

قائاًل: »يمكننا القول إن إرث قطر من كأس العالم هو االبتكار. إنه أساس 

كل جانب من جوانب التجربة التي شهدناها جميًعا أينما كنا حول 

العالم خالل هذه النسخة االستثنائية من بطولة كأس العالم التي قدمتها 

قطر عام 2022. نركز حالًيا في مجلس قطر للبحوث والتطوير واالبتكار 

على تعزيز قدرات االبتكار في الدولة، وتطوير قدرتها التنافسية على المدى 

الطويل لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، يتميز باالبتكار، وهو الهدف 

الرئيسي الستراتيجية 2030«. ُيعد البرنامج جزًءا من شراكة مستمرة 

 ،Alchemist Acceleratorبين مجلس قطر للبحوث والتطوير واالبتكار و

والتي تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة، واالستثمار في المواهب 

المحلية الحقيقية، وتطوير البنية التحتية الحالية في قطر، من أجل دعم 

تطوير منظومة قوية للبحوث والتطوير واالبتكار، وخلق المزيد من الفرص 

المحلية والدولية في مجال البحوث والتطوير واالبتكار.
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على هامش المؤتمر الدولي حول »التغيرات المناخية وحقوق اإلنسان«

مريم العطية تجتمع مع عدد من المسؤولين
بنت  مريم  السيدة  سعادة  أجرت 

اللجنة  رئيس  العطية،  عبدالله 

سلسلة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

أبرز  مع  المنفصلة  االجتماعات  من 

الشخصيات المشاركة في المؤتمر 

المناخية  »التغيرات  حول  الدولي 

تنظمه  الذي  اإلنسان«  وحقوق 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة 

والتحالف  اإلنسان  السامية لحقوق 

الوطنية  للمؤسسات  العالمي 

الدول  وجامعة  اإلنسان  لحقوق 

المتحدة  األمم  وبرنامج  العربية 

 22  –  21 من  الفترة  خالل  اإلنمائي 

فبراير الجاري. 

لجنة  رئيس  االجتماعات  وشملت 

الطفل،  لحقوق  المتحدة  األمم 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  ووكيل 

المدنية  الخدمة  لجنة  ورئيس 

المتحدة  لألمم  التابعة  الدولية 

والمقرر الخاص المعني بالمدافعين 

الشرق  قسم  ورئيس  البيئة  عن 

بالمفوضية  افريقيا  وشمال  األوسط 

العمانية  اللجنة  ورئيس  السامية 

الشبكة  ورئيس  اإلنسان  لحقوق 

الوطنية  للمؤسسات  اإلفريقية 

الشبكة  ورئيس  اإلنسان  لحقوق 

الوطنية  المٔوسسات  األميركية 

لحقوق اإلنسان.

ميكيكو  السيدة  مع  اجتماعها  وفي 

المتحدة  األمم  لجنة  رئيس  وتاني 
ٔ
ا

لحقوق الطفل قدمت العطية شرحًا 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  دور  حول 

على  بالحث  قطر  دولة  في  اإلنسان 

نحن  وقالت:  الطفل.  قانون  إصدار 

من جانبنا ندرس حقوق الطفل كما 

وردت في االتفاقية، ونقدم توصياتنا 

في  المختصة  للجهة  وتعليقاتنا 

هنأت  ثاٍن  اجتمع  وفي  الشأن  هذا 

العرب  السيد  سعادة  العطية 

لألمم  العام  األمين  وكيل  يجاكتا 

رئيسًا  انتخابه  بمناسبة  المتحدة 

الدولية  المدنية  الخدمة  للجنة 

التابعة لألمم المتحدة. وهي اللجنة 

وتنسيق  تنظيم  عن  المسؤولة 

النظام  لموظفي  الخدمة  شروط 

وتناول  المتحدة  لألمم  الموحد 

االجتماع دور لجنة الخدمة المدنية 

وأكد  تواجهها.  التي  والتحديات 

ضرورة  على  االجتماع  الجانبان 

التي  الممارسات  أفضل  تبادل 

حققتها إدارة الموارد البشرية ضمن 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. 

المكرم  سعادة  مع  االجتماع  وفي 

اللجنة  رئيس  الحوسني  عبدالله 

أكد  اإلنسان،  لحقوق  العمانية 

الجانبان على أهمية تبادل الخبرات 

كافة  حول  التعاون  آليات  وتفعيل 

حقوق  وتعزيز  حماية  مجاالت 

اإلنسان في المنطقة.

سعادة  اجتمعت  السياق  ذات  وفي 

سعادة  مع  العطية  مريم  السيدة 

المقرر  فورست  ميشيل  السيد 

المعني  المتحدة  باألمم  الخاص 

وأكدت  البيئة  عن  بالمدافعين 

أهمية  على  االجتماع  خالل  العطية 

منصب مقرر خاص لتطبيق اتفاقية 

الصالحيات  إن  وقالت:  رهوس، 
ٔ
ا

ن 
ٔ
ا يجب  أمر  للمقرر  الممنوحة 

عن  المدافعين  جميع  به  يحتذي 

العطية  وطرحت  اإلنسان.  حقوق 

إمكانية  حول  التساؤالت  من  عددًا 

المعني  المقرر  تقرير  إصدار 

العام  هذا  البيئة  عن  بالمدافعين 

عدد  جانب  إلى  المقبل،  والعام 

المدافعين  عن  الصادرة  الشكاوى 

ودور  العالم،  حول  البيئة  حقوق  عن 

التغيرات  حول  الدولي  المؤتمر 

المناخية وحقوق اإلنسان وتوصياته 

المتوقعة في معالجة آثار التغيرات 

المناخية.

سعادة  مع  العطية  اجتمعت  كما 

قسم  رئيس  النسور  محمد  السيد 

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

بالمفوضية السامية وتناوال مواعيد 

تقديم التقارير الوطنية للدول بوجه 

المٔوسسات  ودور  الظل  وتقارير  عام 

بصدد  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

وضرورة  الظل  تقارير  تقديم 

المحدد  والوقت  بالتاريخ  إشعارها 

العطية  عقدت  فيما  لتقديمها. 

اجتماعًا مع سعادة الدكتور ايالستو 

الشبكة  رئيس  مجوادي  فرحان 

الوطنية  للمٔوسسات  االفريقية 

السيدة  وسعادة  اإلنسان  لحقوق 

راكيل كاباليرو دي جيفارا، رئيس 

المٔوسسات  األميركية  الشبكة 

رئيس  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

الوطنية لحقوق اإلنسان  المؤسسة 

خالل  وناقشت  سلفادور،  في 

في  اإلنسان  تحديات  االجتماع 

برنامج  وضع  واقترحت  الشبكتين، 

لمنتسبي  القدرات  ورفع  للتعاون 

ن تطبيق المؤشرات 
ٔ
الشبكتين بشا

الجهتين  كلتا  في  األثر  وقياس 

السامية  المفوضية  مع  وبالتعاون 

لحقوق اإلنسان.

التأكيد على ضرورة تبادل أفضل 
الممارسات

خالل مؤتمر صحفي.. المشاركون:

تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات

حسن  بن  سلطان  السيد  أكد 

الجمالي، األمين العام للجنة الوطنية 

الدولي  المؤتمر  أن  اإلنسان  لحقوق 

وحقوق  المناخية  التغيرات  حول 

لمتابعة  لجنة  إنشاء  قرر  اإلنسان 

تنفيذية  خطة  ووضع  توصياته 

اللجنة  أن  إلى  مشيرا  خمسية، 

للمؤتمر  المنظمة  الجهات  من  المؤلفة 

ستبدأ  لهم  لينضم  يختارونه  ومن 

مع  وستعمل  الحالي  العام  عملها 

اإلقليمية  الفاعلة  والجهات  الحكومات 

وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز 

الحقوق  على  القائم  المناخي  العمل 

المؤتمر،  توصيات  مع  يتماشى  بما 

دورية  اجتماعات  عقد  سيتم  حيث 

االعوام  خالل  ومؤتمرات  عمل  وورش 

لترجمة  تواصل  على  لنبقى  القادمة 

على  ردا  ذلك  جاء  عمليا.   التوصيات 

التي  اآلليات  حول  الصحفيين  أسئلة 

خرج  التي  التوصيات  تنفيذ  تضمن 

بها المؤتمر، وذلك خالل مؤتمر صحفي 

الدولي  المؤتمر  أعمال  نهاية  في  عقد 

وحقوق  المناخية  »التغيرات  حول 

رعاية  تحت  عقد  الذي  اإلنسان«، 

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي 

مجلس  رئيس  ثاني،  آل  العزيز  عبد 

من  بتنظيم  الداخلية  ووزير  الوزراء 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

األمم  مفوضية  مع  بالتعاون  قطر  في 

اإلنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة 

في  المناخي  والتغير  البيئة  ووزارة 

قطر، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

والتحالف  العربية  الدول  وجامعة 

لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي 

قال  بدوره   .»GANHRI« اإلنسان 

رئيس  النسور  علي  محمد  السيد 

إفريقيا  وشمال  االوسط  الشرق  قسم 

لحقوق  السامي  المفوض  مكتب  في 

اإلنسان إن هذه التوصيات هي موجهة 

في  بما  الدوليين  الفاعلين  كل  إلى 

العربية  والجامعة  المتحدة  األمم  ذلك 

مؤسسات  إلى  باإلضافة  وشركائنا 

في  ناقشنا  وأضاف:  اإلنسان.  حقوق 

بتنفيذ  يتعلق  ما  كل  المؤتمر  هذا 

نحدد  أن  استطعنا  حيث  التوصيات، 

العالقة  االعتبار  بعين  واخذنا  أولويات 

بين التغير المناخي وحقوق اإلنسان، 

ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها هو 

النقاط  هذه  بين  العالقة  على  التركيز 

الخطط  من  العديد  لدينا  واليزال 

متعلقة  ليست  المناخ  تغير  ومشكلة 

هي  لكن  الجنوبية  بالمنطقة  فقط 

فورست  ميشيل  وقال  عالمية.  قضية 

بالمدافعين  المعني  الخاص  المقرر 

تسليط  يجب  »كان  البئية:  عن 

االحتباس  بين  العالقة  على  الضوء 

وحقوق  المناخي  والتغير  الحراري 

من  بالعديد  سمعنا  ولقد  اإلنسان، 

الالتينية  أميركا  من  المشاركين 

العوامل تؤثر على حياة  كيف أن هذه 

هذا  كان  لقد  المناطق  هذه  في  الناس 

األمر مهما للغاية«.

وضـع خطــة تنفيــذية خمـسية

ضمن مجموعات عمل مؤتمر التغير المناخي وحقوق اإلنسان

نقاشات ثرية طرحت أفكارا وحلوال

المؤتمر  من  الثاني  اليوم  وشهد 

وحقوق  المناخية  »التغيرات  الدولي 

اإلنسان«، عددا من مجموعات العمل 

فرعية  موضوعات  عدة  تناولت  التي 

المناخي  التغير  بقضايا  تتعلق 

مجموعة  اإلنسان.وحملت  وحقوق 

بنهج  »النهوض  عنوان  األولى  العمل 

التغير  إزاء  اإلنسان  حقوق  على  قائم 

سعادة  الجلسة  وترأس  المناخي« 

الكواري،  سيف  بن  محمد  الدكتور 

نائب رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق 

السيدة  الجلسة  ومقرر  اإلنسان، 

االنتخابات  فريق  العطيات،  ميس 

في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

بعنوان  األول  الفرعي  الموضوع  وجاء 

حقوق  على  وآثاره  المناخ  تغير 

األشخاص  حقوق  والسيما  اإلنسان، 

أو  هشة  ظروف  في  يعيشون  الذين 

المنتمين إلى الفئات المستضعفة، 

ورقة  الموضوع  هذا  في  وقدمت 

»الشراكة  بعنون  األولى  العمل 

المناخ  تغير  بين  العالقة  القاتلة: 

والصراعات«، وقدمتها السيدة جويدا 

دولية  ومحامية  ناشطة  سياسي، 

المناخية  العدالة  مجال  في  تعمل 

وحقوق اإلنسان.

سياسي  جويدا  السيدة  وتحدثت 

على  المناخي  التغير  تأثيرات  عن 

الصراعات  مناطق  في  السكان 

تلك  من  النازحين  على  وتحديدا 

المناخ  أزمة  أن  موضحة  المناطق، 

العالمية من الممكن أن تشمل مليار 

قادمة،  سنة   20 خالل  نازح  شخص 

وكذلك لها تأثيرات على األمن والسالم 

في العالم لكونها تزيد من المصاعب 

والتوترات السياسية.

وجاء الموضوع الفرعي الثاني بعنوان 

»التكيف مع تغير المناخ والتخفيف 

وشاملة  طموحة  بطريقة  آثاره  من 

فيه  وقدمت  الحقوق«،  على  وقائمة 

»هوريو  بعنوان  الثانية  العمل  ورقة 

حقوق  على  قائم  منهج  ألفافرس 

التنمية  بأهداف  للنهوض  اإلنسان 

بشأن  المتحدة  لألمم  المستدامة 

يوناثان  السيد  وقدمها  المناخ«  تغير 

ألفافرس  هوريو  منظمة  بارينتي، 

نهج  تطوير  إمكانية  على  أكد  والذي 

المناخ  تغير  مع  يتكيف  بشري 

أكسيد  ثاني  انبعاثات  لتقليل 

وذلك  العقبات  وتجاوز  الكربون 

باالستعانة بالتكنولوجيا الرقمية.

حلول  بناء  أهمية  على  وأكد 

إلحداث  إجراءات  واتخاذ  للمستقبل 

الزمن  مع  سباق  في  العالم  ألن  تقدم 

واالحتباس الحراري أصبح واقعا.

فقد  الثالث  الفرعي  الموضوع  أما 

المناخي  العمل  تعزيز  حول  تركز 

العدالة  إلى  الوصول  وتوفير  الشامل 

فعالة  مؤسسات  وبناء  للجميع 

بما  وشاملة  للمساءلة  وخاضعة 

يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف 

التنمية المستدامة.

عمل،  ورقتي  الموضوع  هذا  وتضمن 

الثالثة  العمل  ورقة  حملت  حيث 

العمل  تعزيز  يمكننا  »كيف  عنوان 

المدن  تطوير  الشامل:  المناخي 

جالل  البروفيسور  وقدمها  الذكية« 

حلواني خبير بيئي مؤسس ورئيس 

قسم الصحة البيئية، ومختبر علوم 

المياه والبيئة في الجامعة اللبنانية.

أن  الممكن  من  إنه  حلواني  وقال 

أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  نخفف 

على  الجهود  تركيز  تم  اذا  الكربون 

استخدام تقنيات بيئية حديثة، وهو 

ما نجده في المدن الذكية.

ضمن  الرابعة  العمل  ورقة  وفي 

تحدثت  الثالث  الفرعي  الموضوع 

ساندوفال  جيليرمينا  روزا  السيدة 

مارتينيز، محامي الدفاع عن الحقوق 

الوطنية  للمؤسسات  البيئية 

األميركية  الشبكة  اإلنسان  لحقوق 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

عن »تأثيرات التغيرات المناخية في 

السلفادور«.

الرابع  الفرعي  الموضوع  وتركز 

حول  األولى  العمل  مجموعة  في 

حقوق  على  قائم  نهج  تعزيز  »كيفية 

آراء  المناخي:  العمل  إزاء  اإلنسان 

ورقة  وتضمن  عملية«،  ومقترحات 

السيد  وقدمها  الخامسة  العمل 

دكتور  كاظم،  لطيف  حسن 

الكوفة  بجامعة  االقتصادية  التنمية 

رغم  أنه  إلى  أشار  والذي  بالعراق، 

منظور  أن  إال  األممية  التعهدات  غزارة 

لكثير  يفتقد  اللزال  المناخي  العمل 

طبيعة  بسبب  وذلك  التطوير  من 

التهديدات التي تفرزها المجتمعات، 

مؤكدا على ضرورة تعزيز النهج القائم 

على الحقوق في العمل المناخي.

السيد  السادسة  العمل  ورقة  وقدم 

السياسات  مدير  زعرور،  منير 

والشرق  العربي  العالم  والبرامج، 

األوسط، االتحاد الدولي للصحفيين 

حرية  أن  على  أكد  والذي   ،)IFJ(

األساسية  الحقوق  أحد  هي  التعبير 

الجميع،  مسؤولية  هو  وضمانها 

تقدم  الصحافة  أن  إلى  مشيرا 

طبيعة  لفهم  للمواطنين  المعلومات 

المناخية  التحوالت  سياسات 

وتأثيراتها على مستقبلهم ومستقبل 

أبنائهم.

قائد  خودي،  كيشان  السيد  وقدم 

والمناخ  للطبيعة  اإلقليمي  الفريق 

المتحدة  األمم  برنامج  في  والطاقة 

عن  السابعة  العمل  ورقة  اإلنمائي 

األعمال  فيها  تناول  الفيديو،  طريق 

األمم  برنامج  بها  قام  التي  واإلجراءات 

المنطقة  في  اإلنمائي  المتحدة 

مصر  منها  دول  عدة  في  العربية 

والعراق واألردن وفلسطين والصومال.

مجموعة  في  المشاركون  وأكد 

تحت  جاءت  والتي  الثانية  العمل 

والتضامن  »اإلنصاف  عنوان 

المرتكز  المناخي  للعمل  والتعاون 

الذي  الوقت  في  أنه  اإلنسان«،  على 

اإلنسانية  الحضارة  به  تسير 

أن  إال  الحياة،  جودة  تحسين  نحو 

تضغط  المناخي  التغير  تحديات 

الحياة،  في  الحق  في  للتفكير  علينا 

ألنها وببساطة باتت تحديا للوجود. 

تتخذها  التي  باإلجراءات  وأشادوا 

على  الحفاظ  مجال  في  قطر  دولة 

البيئة ودعم التنمية المستدامة.

مساعدة  ضرورة  على  أكدوا  كما 

تحت  الواقع  الفلسطيني  الشعب 

االحتالل والذي يواجه تحديا مزدوجا 

في مجال التغيرات المناخية يتمثل 

في سيطرة االحتالل االسرائيلي على 

%80 من موارد المياه العائدة للشعب 
 20% الـ  نسبة  وبيع  الفلسطيني، 

الباقية بأسعار باهظة.

واعتمد المشاركون في ورشة العمل 

في  القانونية  اإلدارة  مدير  توصيات 

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

قطر ناصر مرزوق السلطان الذي دعا 

الوطنية  اللجان  جهود  تفعيل  إلى 

في  المدني  المجتمع  ومنظمات 

التصدي ألزمة التغيرات المناخية.
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في ختام مؤتمر اللجنة الوطنية للحد من آثار تغير المناخ على حقوق اإلنسان

توصيات للمنظمات األممية والحقوقية
ضرورة العمل لمعالجة آثار حقوق اإلنسان الناجمة عن أزمة المناخ آثار تغير المناخ على حقوق اإلنسان هائلة وغير عادلة

تعزيز العدالة البيئية بشكل خاص لألشخاص والمجموعات المتضررة

دعم المشاركة الهادفة لألشخاص

األكثر تأثرًا في صنع القرار المناخي

{ سلطان الجمالي يلقي التوصيات الختامية للمؤتمر

  كتب           كرم الحليوي

مناصرة ودعم العمل المناخي القائم على الحقوق

الجلسات  مناقشات  وغطت 

على  عقدت  التي  العمل  ومجموعات 

يومين  استمر  الذي  المؤتمر  مدار 

مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة 

الحقوق  على  القائم  المناخي  بالعمل 

600 مشارك ضموا عددا  بحضور نحو 

واألكاديميين  السياسات  صناع  من 

اإلنسان  حقوق  وخبراء  والمحامين 

الصلة  ذات  والوزارات  المناخ  وخبراء 

وزارات  ذلك  في  بما  المناخ  بتغير 

والمياه  والطاقة  والعدالة  البيئة 

والتنمية  والمناخ  المتجددة  والطاقة 

واالقتصاد ومراكز البحوث والشركات 

الدولية. والمنظمات 

التقدم  أن  على  المشاركون  وشدد 

التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  المحرز 

اإلنسان  حقوق  وإعمال  المستدامة 

حقوق  على  المناخ  تغير  آثار  تقوضه 

نهج  اعتماد  إلى  والحاجة  اإلنسان 

يعترف  المناخ  لتغير  للتصدي  شامل 

المناخ  لتغير  المتناسب  غير  بالتأثير 

على األشخاص والجماعات والشعوب 

التي تعيش في أوضاع هشة.

أهمية  على  الضوء  المؤتمر  وسلط 

الحقوق  على  القائم  المناخي  العمل 

لدولة  الواعدة  الممارسات  وتحديد 

والشركاء  الفاعلة  والجهات  قطر 

واألمم  الحكومات  ذلك  في  بما  اآلخرين 

الوطنية  والمؤسسات  المتحدة 

المجتمع  ومنظمات  اإلنسان  لحقوق 

توصيات  ووضع  والشركات  المدني 

لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي 

أنحاء  جميع  في  الحقوق  على  القائم 

الشرق  سياق  في  وخاصة  العالم، 

األوسط وشمال إفريقيا.

أن  ضرورة  على  المشاركون  وشدد 

سبل  بجميع  بأسره  المجتمع  يعمل 

األمم  اتفاقية  ذلك  في  بما  المشاركة 

المناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة 

ومنتديات  اإلنسان  حقوق  ومجلس 

واإلقليمية  والدولية  المتحدة  األمم 

لتفادي  معا  األخرى  والسياسات 

اإلنسان  حقوق  آثار  ومعالجة  وتقليل 

الناجمة عن أزمة المناخ المستمرة.

كما سلط المشاركون الضوء على أن 

اإلنسان  حقوق  على  المناخ  تغير  آثار 

باطراد  وتتفاقم  عادلة  وغير  هائلة 

لحقوق  أزمة  بالفعل  المناخ  أزمة  وأن 

أنحاء  جميع  في  تنكشف  اإلنسان 

إجراءات  باتخاذ  وطالبت  العالم 

الحقوق  على  قائمة  فورية  مناخية 

أسوأ  ومعالجة  التدهور  من  لمنعها 

آثارها.

وقالوا إن الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

بما  المناخ،  بتغير  خاص  بشكل  تأثر 

في  المتزايدة  المياه  ندرة  ذلك  في 

عالية  ومستويات  المناطق  بعض 

العالمي،  الحراري  االحتباس  من 

اآلثار،  من  المزيد  تجنب  أجل  ومن 

العادل  لالنتقال  حاجة  هناك  كانت 

واالقتصادات  المتجددة  الطاقات  إلى 

بين  العالقة  تصور  وإعادة  المستدامة 

الناس والطبيعة بشكل أساسي.

للمؤتمر،  الختامية  الجلسة  وفي 

بن  سلطان  السيد  سعادة  ألقى 

للجنة  العام  األمين  الجمالي  حسن 

البيان  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

اعُتمدت  والذي  للمؤتمر،  الختامي 

تعكس  التي  التالية  التوصيات  خالله 

المناقشات: وأكدت التوصيات العامة 

وأصحاب  للدول  ينبغي  انه  على 

معا  يعملوا  أن  اآلخرين  المصلحة 

حقوق  قانون  أن  من  التأكد  أجل  من 

حجر  هي  ومعاييره  ومبادئه  اإلنسان 

المتعلقة  الحكومة  جهود  في  الزاوية 

المناخ  تغير  آثار  من  بالتخفيف 

الخسائر  من  للحد  معه  والتكيف 

في  بما  اإلنسان،  حقوق  دمج  واألضرار 

وصحية  نظيفة  بيئة  في  الحق  ذلك 

المناخ  ومستدامة في نتائج مفاوضات 

اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 

إدارة  وكذلك  المناخ  تغير  بشأن 

والمحلية  والوطنية  اإلقليمية  المناخ 

مثل  الرئيسية  السياسة  وأدوات 

وخطط  وطنيًا  المحددة  المساهمات 

العدالة  وتعزيز  الوطنية  التكيف 

لألشخاص  خاص  بشكل  البيئية 

غير  بشكل  المتضررة  والمجموعات 

النظم  تعزيز  ذلك  في  بما  متناسب، 

واألطر القضائية والقانونية، والوصول 

اإلنسان،  على  تركز  التي  العدالة  إلى 

والمكلفين  الحقوق  أصحاب  ودعم 

بيئة  في  الحق  لدعم  بالواجبات 

نظيفة وصحية ومستدامة.

مؤسسات حقوق اإلنسان

المقدمة  التوصيات  وتضمنت 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

المؤسسات  على  يجب  يلي:  ما  على 

إسداء  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

وأصحاب  للحكومات  المشورة 

قائم  نهج  بشأن  اآلخرين  المصلحة 

على حقوق اإلنسان للتخفيف من آثار 

وتدابير  معه  والتكيف  المناخ  تغير 

ورصد  واألضرار  الخسائر  معالجة 

اإلنسان  حقوق  على  المناخ  تغير  آثار 

لتغير  للتصدي  المتخذة  واإلجراءات 

وجمع  للجمهور  النتائج  وإتاحة  المناخ 

مشاركة  وتعزيز  المصنفة  البيانات 

تكون  أن  يمكن  التي  المجموعات 

تغير  لخطر  خاص  بشكل  معرضة 

المناخ، بمن في ذلك النساء والفتيات 

اإلعاقة  ذوو  واألشخاص  السن  وكبار 

بترجمة  والقيام  األصلية  والشعوب 

آليات  ونتائج  توصيات  ونشر  وتعزيز 

حقوق اإلنسان على المستوى الوطني 

االنتصاف  سبل  إلى  الوصول  ودعم 

بتغير  سلًبا  المتأثرين  لألشخاص 

المناخ أو العمل المناخي ودعم حماية 

المدافعين عن حقوق اإلنسان البيئية 

والتهديدات  اإلساءة  يواجهون  الذين 

في  عملهم  بسبب  والمضايقات 

مراعاة  دعم  المناخ  تغير  مواجهة 

الحق  ذلك  في  بما  اإلنسان  حقوق 

ومستدامة  وصحية  نظيفة  بيئة  في 

والمشاركة  الوطنية  الميزانيات  في 

الوطنية  اإلنسان  حقوق  آليات  مع 

بآثار  يتعلق  فيما  واإلقليمية  والدولية 

على  المناخي  والعمل  المناخ  تغير 

المشاركة  وتعزيز  اإلنسان  حقوق 

في  والمستنيرة  الهادفة  الجماهيرية 

محادثات المناخ.

توصيات أممية

المقدمة  التوصيات  وتضمنت 

لمنظومة األمم المتحدة ما يلي: يجب 

الدول  دعم  المتحدة  األمم  وكاالت  على 

اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  األعضاء 

القائم  المناخي  بالعمل  للنهوض 

الدولي  المستوى  على  الحقوق  على 

والمجتمعي  والوطني  واإلقليمي 

بشأن  وإعالمية  إرشادية  مواد  وتطوير 

الحقوق  على  القائم  المناخي  العمل 

الوعي  وزيادة  القدرات  بناء  ودعم 

اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  للدول 

خالل  من  معا  والعمل  الصلة  ذوي 

بين  المشتركة  التنسيق  آليات 

القضايا  إدارة  فريق  مثل  الوكاالت 

التابعة  البيئة  إدارة  لمجموعة  التابع 

بحقوق  والمعني  المتحدة  لألمم 

في  بالحق  للنهوض  والبيئة  اإلنسان 

بما  ومستدامة  وصحية  نظيفة  بيئة 

للعمل  العام  األمين  دعوة  مع  يتماشى 

جدول  وفق  اإلنسان  حقوق  أجل  من 

العمل  ودعم  ومناصرة  مشترك  أعمال 

في  بما  الحقوق  على  القائم  المناخي 

والشامل  التشاركي  القرار  صنع  ذلك 

وسالمة  لحقوق  الفعالة  والحماية 

ورفاهية المدافعين عن حقوق اإلنسان 

تعزيز  على  والعمل  البيئة  مجال  في 

بين  والتنسيق  السياسات  تماسك 

صنع  وعمليات  اإلنسان  حقوق  آليات 

مؤتمرات  ذلك  في  بما  المناخي  القرار 

المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 

اإلطارية بشأن تغير المناخ.

ما  األعمال  قطاع  توصيات  وتضمنت 

يلي: دعم االنتقال السريع والعادل إلى 

سبل  يدعم  الذي  األخضر  االقتصاد 

حقوق  ويحترم  المستدامة  العيش 

لضمان  آليات  ودعم  وإنشاء  اإلنسان 

للمتضررين  فعال  عالج  إلى  الوصول 

واالمتناع عن ممارسة  المناخ  من تغير 

المناخي،  العمل  لتأخير  نفوذها 

أو  التقاعس  مخاطر  على  والتعتيم 

التهرب من المسؤولية عن مساهماتها 

وتسهيل  واالستثمار  المناخ  تغير  في 

المستدامة  التقنيات  إلى  الوصول 

تطوير  ودعم  الناس  لجميع  بيئيًا 

التي  والمؤسسية  القانونية  البيئة 

في  اإلنسان  حقوق  وتدعم  تحمي 

بيئة صحية، بما في ذلك من الجهات 

الفاعلة الخاصة.

المدني المجتمع 

للمجتمع  التوصيات  وتضمنت 

للعمل  الدعوة  يلي:  ما  المدني 

على  الحقوق  على  القائم  المناخي 

واإلقليمية  الدولية  المستويات 

تطوير  دعم  والمجتمعية،  والوطنية 

تغير  بآثار  يتعلق  فيما  األدلة  قاعدة 

وفوائد  اإلنسان  حقوق  على  المناخ 

الحقوق  على  القائم  المناخي  العمل 

مع  المشاركة  خالل  من  ذلك  في  بما 

المعنية  الدولية  الحكومية  البيئة 

العالمي  والتقييم  المناخ  بتغير 

اإلطارية  المتحدة  األمم  التفاقية 

طموح  وزيادة  المناخ  تغير  بشأن 

من  التلوث،  من  بسرعة  التخفيف 

أجل  من  االنبعاثات  تقليل  خالل 

حد  أقصى  إلى  المناخ  تغير  من  الحد 

مئوية  درجة   1.5 عن  يزيد  ال  ممكن، 

الصناعة  قبل  ما  مستويات  فوق 

مسترشًدا  الدولي  التعاون  وتعزيز 

والمسؤوليات  اإلنصاف  بمبادئ 

والقدرات  المتباينة  ولكن  المشتركة 

ذات الصلة، لتعبئة الموارد ودعم نقل 

أجل  من  القدرات  وبناء  التكنولوجيا، 

التخفيف من آثار تغير المناخ القائمة 

على الحقوق والمتمحورة حول الناس 

والتكيف والتدابير لمعالجة الخسائر 

واألضرار.

تحسين  دعم  كذلك  تضمنت  كما 

الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ 

والشعوب  والجماعات  لألشخاص 

ووضع  هشة  أوضاع  في  تعيش  التي 

تأثيرات  عن  قوية  مساءلة  أطر 

اإلنسان،  حقوق  على  المناخ  تغير 

وأن  أخرى،  أمور  بين  من  يضمن  بما 

وأن  اإلنسان  حقوق  الشركات  تحترم 

المناخ  بتغير  المتأثرين  األشخاص 

انتصاف  سبل  إلى  الوصول  يمكنهم 

لها  يتعرضون  التي  لألضرار  فعالة 

والهادفة  الحرة  المشاركة  وضمان 

الناس،  لجميع  والمستنيرة  والفعالة 

بتغير  تأثرًا  األكثر  أولئك  سيما  وال 

المناخي  القرار  صنع  في  المناخ 

عن  المدافعين  حقوق  حماية  وضمان 

من  والتأكد  البيئية  اإلنسان  حقوق 

لتغير  للتصدي  المبذولة  الجهود  أن 

المناخ تحترم حقوق اإلنسان وتحميها 

تشاركية  عمليات  نتيجة  وتنفذها، 

رصدها  يتم  وأن  ومستنيرة،  وشاملة 

بشكل فعال للتأثيرات المحتملة على 

لضمان  آليات  ولديها  اإلنسان،  حقوق 

اإلضرار  حالة  في  الفعال  االنتصاف 

المرأة  حقوق  ودمج  اإلنسان  بحقوق 

العمل  في  الجنسين  بين  والمساواة 

العلوم  بأفضل  االسترشاد  المناخي 

الهيئة  نتائج  ذلك  في  بما  المتاحة 

بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية 

وقادة  المؤثرين  مع  والعمل  المناخ 

الوعي  لزيادة  اإلعالم  ووسائل  الفكر 

حقوق  على  وتأثيراته  المناخ  بتغير 

اإلنسان. 

جميع  تنفيذ  ضمان  على  أكدت  كما 

اإلجراءات المناخية التي لها تأثير على 

بموافقتهم  األصلية  الشعوب  حقوق 

والمستنيرة وضمان  والمسبقة  الحرة 

للجميع  الطبيعة  احترام  مع  التعليم 

المناخي  للعمل  مناهج  وتطوير 

الناس،  وتمكين  الحقوق،  على  القائم 

بوصفهم  والشباب،  األطفال  فهم  بمن 

رصد  في  والمساهمة  تغيير  عوامل 

على  وتأثيراته  المناخي  العمل 

المشاركة  خالل  من  اإلنسان  حقوق 

المتحدة  األمم  وآليات  عمليات  مع 

األطراف  مؤتمرات  مفاوضات  مثل 

اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 

المكونة  والهيئات  المناخ،  تغير  بشأن 

التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

اإلنسان  حقوق  ومجلس  المناخ  تغير 

الحقوقية  المعاهدات  وهيئات  وآلياته 

المناخي  للعمل  المباشر  والدعم 

المساءلة  وتعزيز  الحقوق  على  القائم 

القائم  المناخي  التقاضي  خالل  من 

الهادفة  المشاركة  ودعم  الحقوق  على 

تأثرًا  األكثر  لألشخاص  والفعالة 

القرار  صنع  عمليات  في  المناخ  بتغير 

المناخي.

مقترحات وتوصيات عملية

بمقترحات  الختامي  البيان  واختتم   

المؤتمر  قرر  حيث  عملية،  وتوصيات 

نتائج  لعرض  الفرص  استكشاف 

لمجلس   53 الدورة  في  المؤتمر 

الثامن  واالجتماع  اإلنسان  حقوق 

التفاقية  الفرعية  للهيئات  والخمسين 

تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 

اجتماعات  تنظيم  في  والنظر  المناخ 

الموضوع بما في  مستقبلية حول هذا 

ذلك تسهيل تبادل الممارسات الجيدة 

على  القائم  المناخي  العمل  أجل  من 

العربية  الشبكة  تعمل  وأن  الحقوق، 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

أصحاب  قدرات  بناء  ودعم  تعزيز  على 

مع  بالشراكة  واألعضاء  المصلحة 

بما  والدولية  اإلقليمية  الفاعلة  الجهات 

في ذلك جامعة الدول العربية. 

لجنة  إنشاء  كذلك  المؤتمر  وقرر 

خطة  ووضع  توصياته  لمتابعة 

تنفيذية خمسية، ستبدأ هذه اللجنة 

للمؤتمر  المنظمة  الجهات  من  المؤلفة 

في  عملها  لهم،  لينضم  يختارونه  ومن 

الحكومات  مع  وستعمل  الحالي  العام 

وأصحاب  اإلقليمية  الفاعلة  والجهات 

العمل  لتعزيز  المعنيين  المصلحة 

بما  الحقوق  على  القائم  المناخي 

يتماشى مع توصيات المؤتمر.

اختتمت في الدوحة أمس أعمال 
المؤتمر الدولي حول »التغيرات 

المناخية وحقوق اإلنسان«، الذي 
عقد تحت رعاية معالي الشيخ خالد 

بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسان في قطر بالتعاون مع 

مفوضية األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان، ووزارة البيئة 

والتغير المناخي في قطر، وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، وجامعة 
الدول العربية والتحالف العالمي 

للمؤسسات الوطنية لحقوق 
.»GANHRI« اإلنسان

متابعات
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»3.5« مليون مسافر في يناير
أظهرت إحصائيات النقل الجوي األولية في قطر ارتفاع أعداد 

المسافرين في يناير 2023 بنسبة 64.4 % على أساس سنوي 

لتصل إلى 3.56 مليون مسافر. وحسب بيان للهيئة العامة 

للطيران المدني فقد ارتفعت حركة الطائرات خالل الشهر 

الماضي 19.3 % عند 168.68 ألف حركة. فيما شهدت حركة 

الشحن والبريد انخفاضًا بلغت نسبته 12.3 % مقارنة بالشهر 

نفسه من العام 2022، حيث بلغت 168682 طنًا في يناير 2023، 

فيما بلغت 192253 طنًا في يناير من 2022.

»التجارة« أسست إدارة خاصة لتنمية األعمال

دراسة تخفيض رسوم الرخص التجارية

 

لقاء  أمس  قطر  غرفة  نظمت 

مشتركا مع كل من وزارة الداخلية، 

وزارة  والصناعة،  التجارة  وزارة 

للتنمية،  قطر  وبنك  العمل، 

بمشاركة واسعة من رجال األعمال 

القطاع  تطلعات  لبحث  وذلك 

التي  والعقبات  القطري  الخاص 

الحلول  إليجاد  تمهيدا  تواجهه 

صالح  السيد  وقال  لها.  المناسبة 

الوزارة  وكيل  الخليفي  ماجد  بن 

بوزارة  التجارة  لشؤون  المساعد 

مؤخرا  تم  أنه  والصناعة  التجارة 

لتنمية  خاصة  إدارة  تأسيس 

سيتم  أنه  إلى  الفتا  األعمال، 

الفرص  من  مجموعة  طرح  قريبا 

االستثمارية.

متصل:  سياق  في  الخليفي  وقال 

تخفيض  لدراسة  توجه  »هناك 

التجارية  الرخص  جميع  رسوم 

لتسهيل تأسيس األعمال«.

بن  محمد  السيد  أفاد  وبدوره، 

الوزارة  وكيل  المالكي  حسن 

بوزارة  الصناعة  لشؤون  المساعد 

خطط  بوجود  والصناعة،  التجارة 

القطاع  في  استثمارية  فرص  لطرح 

الصناعي حسب وضع السوق، الفتا 

بتقديم  قريبا  ستقوم  الوزارة  أن  إلى 

لرجال  صناعية  استشارات  خدمة 

لطرح  خطة  يوجد  كما  األعمال، 

أراض جديدة. من جهته، قال السيد 

السويدي  هشام  بن  عبدالرحمن 

في  باإلنابة  التنفيذي  الرئيس 

البنك يصدر  إن  للتنمية:  بنك قطر 

بالصناعات  قائمة  سنوي  بشكل 

غير الجاذبة والتي يبتعد البنك عن 

تمويلها.  وقال سعادة الشيخ خليفة 

بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس 

غرفة قطر في كلمته االفتتاحية: إن 

هذا اللقاء يعكس التعاون الجاد بين 

فيه  لما  والخاص  العام  القطاعين 

ظل  في  الوطني،  االقتصاد  مصلحة 

صاحب  لحضرة  الحكيمة  الرعاية 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

حيث  المفدى،  البالد  أمير  ثاني 

مناسبة  من  أكثر  في  سموه  أكد 

بين  الشراكة  تفعيل  أهمية  على 

القطاعين العام والخاص.

قطر  غرفة  رئيس  سعادة  وأشاد 

الداخلية،  وزارة  من  كل  بحرص 

التجارة  وزارة  العمل،  وزارة 

للتنمية،  قطر  وبنك  والصناعة، 

الغرفة  دعوة  مع  التجاوب  على 

فيه،  والمشاركة  اللقاء  هذا  لعقد 

في  المسؤولين  حرص  يؤكد  مما 

قضايا  مناقشة  على  الجهات  هذه 

صلة  لها  والتي  الخاص  القطاع 

وجديتهم  وزاراتهم،  بعمل  مباشرة 

في  يسهم  بما  حلها  على  العمل  في 

المشاركة  أمام  من  عقبات  أية  إزالة 

اإليجابية والمأمولة للقطاع الخاص 

في النشاط االقتصادي وفي التنمية 

االقتصادية.

كان  الخاص  القطاع  أن  على  وشدد 

في  العام  للقطاع  حقيقيا  شريكا 

وقد   2022 لمونديال  اإلعداد  مرحلة 

المبهر  القطري  النجاح  في  ساهم 

في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ 

مرحلة  أن  إلى  الفتا  العالم،  كأس 

تحديات  تحمل  المونديال  بعد  ما 

الظروف  ظل  في  خصوصا  جديدة 

مما  الحالية،  العالمية  واألوضاع 

يتطلب مزيدا من التكاتف لمواجهتها 

وتجاوزها.

{  ممثلو الجهات الحكومية ومدير عام الغرفة خالل اللقاء

الخليــفي: ترتيـبـــات لتـــوفـيــر فــــرص اســتــثمـــاريــة جــديــدة

المــالكـــي: طـــــرح أراض جـــــديـــــدة للمســتثــمــريــن قـــريـبـــا

$
الدوحة

»50« جهة مهتمة
Ooredoo بشراء أبراج

العضو  فخرو  العثمان  عزيز  السيد  قال 

هناك  إن   Ooredoo لمجموعة  المنتدب 

أبدت  وإقليمية  دولية  جهة   50 نحو 

أبراجها  شبكة  محفظة  بشراء  اهتماما 

مراحلها  إلى  المفاوضات  دخلت  فيما 

األخيرة متوقعا إنجاز صفقة بيع محفظة 

خالل  االتصاالت  أبراج  من  المجموعة 

العام الجاري.

وأوضح فخرو خالل لقاء متلفز على شبكة 

نأمل  قائال:  األميركية  بلومبرغ  تليفزيون 

خالل  األمر  هذا  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل 

النصف األول من 2023.

تدرس  التي  الجهات  أبرز  قائمة  وتشمل 

من:  كال  االستحواذ  عروض  تقديم 

السعودي  العامة  االستثمارات  صندوق 

وشركات »أميركان تاور« و»إي إتش إس 

أن  ويمكن  تاورز«  و»هيليوس  هولدنغ« 

على حصة  العروض استحواذا  تتضمن 

أو استحواذا على كامل  األبراج  من وحدة 

األبراج التي تتأرجح قيمتها بين 3 مليارات 

و5 مليارات دوالر أميركي. 

 Ooredoo وفي نهاية سبتمبر 2022 أعلنت

المتطورة  استراتيجيتها  مع  وتماشيا 

أصولها  لتخفيــف  نمــوذج  نحــو  للتحول 

من  محتمل  الستقطاع  تتحضر  فإنها 

العائد  على  للحصول  أبراجها  محفظة 

لخلق  وذلك  التحتية  بنيتها  من  األفضل 

والمســــاهمين  للعمالء  مضافة  قيمة 

حـوالي  الشــركــة  أبراج  محفظة  وتضــم 

ومــن  أســواقها  على  موزعة  برج  ألــف   20
إلدارة  االستقطاع  هذا  يسمح  أن  المقرر 

مناسبه  صفقة  على  بالعمل  األبراج 

لألسواق المستهدفة، وجذب مستأجرين 

آخرين لألبراج وذلك لتحقيق الفعالية في 

هذا المجال.

وتعتبر استراتيجية تخفيف األصول من 

على  منتشرة  االتصاالت  أبراج  بيع  خالل 

الخليجية  االتصاالت  شركات  مستوى 

الُعمانية  2021، باعت الشركة  ففي عام 

لإلتصاالت )عمانتل( 2890 برجًا في البالد 

مليون   575 مقابل  تاورز  هيليوس  إلى 

شركة  جمعت   ،2019 عام  وفي  دوالر، 

ألف   15 من  أكثر  السعودية  االتصاالت 

جديدة  تابعة  شركة  لواء  تحت  برج 

أطلقت عليها اسم توال. كما باعت »زين« 

لشركة  لالتصاالت  برجًا   1620 الكويتية 

دوالر  مليون   130 مقابل  »آي.اتش.إس« 

في عام 2020.

تعتزم   Ooredoo أن  إلى  فخرو  ونوه 

ريال  مليار   3.64( دوالر  مليار  استثمار 

قطري( في تطوير مراكز البيانات التابعة 

المقبلة  الخمس  السنوات  خالل  لها 

بالتعاون مع مستثمرين آخرين.

وتوفر مراكز ooredoo للبيانات مجموعة 

للشركات  األساسية  الخدمات  من 

من  الشركات  من  العمالء  تمكين  مثل 

البيانات،  مراكز  في  مساحات  استئجار 

والخدمات،  التطبيقات  واستضافة 

المعلومات  ونسخ  البيانات  وتخزين 

خدمة  عن  فضال  احتياطيًا  المهمة 

التي  المدارة  والخدمات  الموقع  مشاركة 

خوادمهم  حماية  على  العمالء  تساعد 

التي تتميز بأعلى  وتطبيقاتهم وبياناتهم 

التحتية  البنية  وتوفر  األمن  مستويات 

والتوافر الدائم والتعافي من الكوارث. كما 

إدارة  تتيح  أخرى  خدمات  حزمة  تتوافر 

ومراقبة والمحافظة على البنية التحتية 

وخدمات  بالعميل  الخاصة  المستضافة 

فضال  به.  الخاصة  والتطبيقات  األعمال 

للتخزين،  المدارة   ooredoo خدمات  عن 

وتخزين  حماية  قدرات  توفر  والتي 

التوسعة  وقابلية  الدائم  بالتوافر  تتميز 

بالنسبة ألنظمة الخوادم الموجودة.

{  عزيز العثمان فخرو 

رصدت مليار دوالر لتطوير مراكز البيانات.. فخرو:

سعيد حبيب  كتب

عموميته أقرت توزيع »62.5 %« نقدا عن »2022«

نـــمـــــو مســــتمـــــر
ألرباح وأصول »المصرف«

العادية  وغير  العادية  العامة  الجمعية  أقرت 

بنودها  »المصرف«  اإلسالمي  قطر  لمصرف 

من   %  62.5 بنسبة  نقدية  أرباح  توزيع  وأبرزها 

قطري  ريال   0.625 بواقع  للسهم  االسمية  القيمة 

لكل سهم عن عام 2022.

للدورة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  اختيار  تم  كما   

تم  حيث  بالتزكية،   2025  -  2023 الجديدة 

اختيار األسماء اآلتية: سعادة الشيخ جاسم بن 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني )ويمثل شركة 

عبدالله  عبداللطيف  والسيد  كابيتل(  المرقاب 

للطباعة  الشرق  دار  )ويمثل  محمود  آل  زيد 

حمد  عيسى  محمد  والسيد  والتوزيع(  والنشر 

عبدالله  عبدالرحمن  والسيد  المهندي  الحسن 

منصور  والسيد  عبدالغني  آل  عبدالغني 

عبدالله  والسيد  المصلح  عبدالفتاح  محمد 

الزبارة  شركة  )ويمثل  العيدة  محمد  سعيد 

سريع  راشد  ناصر  والسيد  العقاري(  لالستثمار 

القابضة(  سريع  آل  مجموعة  )ويمثل  الكعبي 

آل  عبدلله  بن  ثاني  بن  خليفة  الشيخ  وسعادة 

الصيانة  ألعمال  النماء  شركة  )ويمثل  ثاني 

والخدمات( وسعادة الشيخ جاسم فيصل قاسم 

الفيصل  شركة  )ويمثل  ثاني  آل  ثاني  فيصل 

الدولية لالستثمار( وسعادة الشيخة هنوف ثاني 

والسيد  مستقل(  )عضو  ثاني  آل  ثاني  فيصل 

)عضو  الشريف  محمود  آل  سعد  عبدالله  ناصر 

مستقل(.

 وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم 

عام  أن  اإلدارة  مجلس  رئيس  ثاني  آل  جبر  بن 

الرائد  مصرفنا  عمر  من  مميزًا  عامًا  شكل   2022
خالل  من  وأنشطته  أعماله  تنمية  واصل  حيث 

لعمالئه،  المتطورة  المصرفية  االحتياجات  دعم 

وحقق تفوقًا مستمرًا على السوق من خالل زيادة 

ثالث  ليصبح  أصوله  وإجمالي  أرباحه  صافي 

وثاني  قطر،  بورصة  في  مالية  مؤسسة  أكبر 

أكبر مؤسسة في القطاع المصرفي، كما حافظ 

المصرفي  القطاع  في  ريادته  على  المصرف 

إسالمي  بنك  أكبر  كونه  في  واستمر  القطري 

وأكبر بنك خاص في الدولة.

 وعلى الرغم من خلفية االقتصاد الكلي المتعددة 

الجيوسياسية  التوترات  فيها  تتجلى  التي 

المرتفعة،  الفائدة  أسعار  وضغوط  المتزايدة، 

والتضخم المرتفع، فإن المصرف يعمل من موقع 

قوة تدعمه ميزانية عمومية جيدة، واستثمارات 

يركز  زال  وما  الجديدة،  التقنيات  في  مستمرة 

نقوم  بينما  قطر،  في  االقتصادي  النمو  دفع  على 

الجديدة  النمو  مجاالت  بتقصي  طبيعي  بشكل 

والمالية  االستراتيجية  المتطلبات  تلبي  التي 

للمصرف.

رؤيتنا  تسريع  على  عملنا  قائال:  سعادته  وتابع 

مبادرات  فكانت  للمستقبل،  المصرف  لتحول 

التحول الرقمي في خدمات المصرف هي المدخل 

لعمالئنا،  القيمة  من  المزيد  لتحقيق  الرحب 

وأصبح تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال 

لألفراد الحائز على العديد من الجوائز هو القناة 

األساسية لعمالئنا ألنه يوفر خدمة فورية وراحة 

قصوى مع قدر كبير من األمان، كما واصلنا خالل 

وخدمات  منتجات  وتطوير  توسيع  العام  هذا 

تقديم  تم  وقد  العمالء،  بتجربة  لالرتقاء  مبتكرة 

العديد من منتجاتنا وخدماتنا الرقمية المبتكرة 

الرقمية  االئتمان  بطاقة  ومنها  قطر  في  مرة  ألول 

بأمان،  عملياتهم  إجراء  من  العمالء  تمكن  التي 

والعروض  المتنامية  الودائع  إلى  إضافة  هذا 

فيزا  مع  بالتعاون  الجوال  عبر  الترويجية 

حقق  المصرف  أن  سعادته  وأضاف  العالمية. 

المالي،  العام  هذا  خالل  عالية  إيجابية  تطورات 

كأحد  مكانته  لتعزز  أعماله  نتائج  جاءت  فقد 

المستويين  على  االسالمية  المصارف  أكبر 

 )184( موجوداته  بلغت  اذ  والدولي،  المحلي 

ودائع  وبلغت   ،2022 ديسمبر   31 في  ريال  مليار 

العمالء )122.4 ( مليار ريال، في حين بلغ إجمالي 

مسجاًل نموًا بنسبة  ريال  )8.968( مليون  الدخل 

فقد  آخر  جانب  ومن   ،2021 بعام  مقارنة   %  10.3
تمكن المصرف من االحتفاظ بنسبة منخفضة 

للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في 

في  النسب  أقل  من  تعتبر  والتي   %  1.5 حدود 

سياساته  واصل  بينما  المصرفية،  الصناعة 

بلغت  حيث  المخصصات،  لتكوين  المتحفظة 

 95.4% عند  المتعثرة  الديون  تغطية  نسبة 

قطر  مصرف  تعليمات  لتوافق   ،2022 عام  بنهاية 

المركزي بهذا الشأن.

{  جانب من العمومية 
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أحد أفضل خدمات المدفوعات اآلمنة والسريعة

»Swift Go« الدولي اإلسالمي« يطرح«

 Swift وسيوفر الدولي اإلسالمي خدمة

من  الواسعة  عمالئه  قاعدة  إلى   Go
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

األولى  المرحلة  وفي  األفراد،  والعمالء 

من إطالق هذه الخدمة، سيتيح البنك 

المدفوعات  تلقي  المؤهلين  للعمالء 

في  األجنبية  البنوك  من  الواردة 

دوالر   10000 حتى  حساباتهم، 

أميركي، خالل بضع دقائق، ما يعني 

للمدفوعات  وسهلة  سريعة  تحويالت 

ودون  ممكنة  تكلفة  بأقل  الحدود  عبر 

تأخير.

وتعليًقا على إطالق هذه الخدمة، قال 

رئيس  برهومة  خير  محمد  السيد 

الدولي اإلسالمي:  العمليات في  قطاع 

»يسعدنا أن نؤكد ريادتنا ومواصلتنا 

المصرفية  الحلول  أحدث  إطالق 

واليوم  عمالئنا،  شرائح  لمختلف 

لتكون   Swift Go خدمة  إطالق  يأتي 

الصغيرة  للشركات  مثاليًا  حاًل 

إنها  حيث  واألفراد،  والمتوسطة 

وسريعة،  سهلة  معامالت  تضمن 

وإيداع المبلغ بالكامل للمستلم، على 

غرار نظام QATCH المحلي«.

لخدمة  إطالقنا  خالل  »من  وأضاف: 

إلى  باالنضمام  نفتخر   ،Swift Go

سريعة  دولية  نخبوية  مجموعة 

مجتمع  في  بنًكا   70 تضم  النمو 

مالية  مؤسسة   630 من  أكثر  يضم 

مًعا  يعملون  والذين  دولة،   130 في 

ذات  عالمية  دفع  حلول  لتقديم 

بسيطة  محددة،وبتكلفة  قيم 

المدفوعات  لحلول  مماثلة  وبمميزات 

والمرونة  السرعة  المحلية من حيث 

والتكلفة«. وأكد بأن »الدولي اإلسالمي 

العمالء  تجربة  تحسين  سيواصل 

الخدمات  أفضل  استخدام  خالل  من 

والحلول والبرمجيات وبما يوفر عليهم 

أفضل  ووفق  والتكلفة  والجهد  الوقت 

المعايير العالمية كتلك التي توفرها 

.»Swift Go خدمة

أونور  السيد  صرح  جانبه  من 

األوسط  الشرق  قسم  رئيس  أوزان، 

 Swift في  وتركيا  إفريقيا  وشمال 

قطاع  يعتبر  قائاًل:  المناسبة  بهذه 

الصغيرة  الشركات  وقطاع  التجزئة 

القطاعات  بين  من  والمتوسطة 

المدفوعات  صناعة  في  نمًوا  األسرع 

نرحب  أن  ويسعدنا  للحدود  العابرة 

المجموعة  في  اإلسالمي  بالدولي 

بدأت  التي  للبنوك  النمو  سريعة 

في   Swift Go خدمة  استخدام 

يتمتع  حيث  العالم،  أنحاء  جميع 

النطاق  واسعة  بمزايا  عمالؤهم 

جديد  عالمي  معيار  إلى  للوصول 

ذات  الدولية  للمدفوعات  النمو  سريع 

لكل  والسهلة  الفورية  المحددة  القيم 

المعامالت اليومية.

{ الدولي اإلسالمي

{ محمد برهومة

أعلن الدولي 
اإلسالمي أحد رواد 

الصيرفة اإلسالمية 
في دولة قطر 

عن إطالق العمل 
بخدمة تحويل 

 Swift المدفوعات
Go ليكون بذلك أول 
بنك في قطر يعتمد 

هذه الخدمة التي 
تعتبر أحدث وأفضل 
حل دفع دولي موحد 

عالمًيا لعمالت 
متعددة وبسقوف 

محدودة.

$ الدوحة

تقديرا لجهودها البيئية

»الميرة« تحصد جائزة أفضل مبادرة مستدامة
للمواد  الميرة  شركة  حصلت 

»أفضل  جائزة  على  االستهالكية 

الجائزة  ضمن  مستدامة«  مبادرة 

للعام   IBXA األعمال  لتمّيز  الدولية 

لمبادراتها  تقديًرا  وذلك   ،2023
مجال  في  المتنوعة  وأنشطتها 

بالتجزئة  البيع  بقطاع  االستدامة 

بهذه  الميرة  فوز  ويعد  قطر.  في 

عالمي  اعتراف  بمثابة  الجائزة 

بالدور الرائد الذي تؤديه في مجالها 

المستدامة  الممارسات  لترسيخ 

وجهودها  المجتمع،  أفراد  بين 

البيئة  حماية  بضرورة  للتوعية 

مبادرات  خالل  من  عليها  والحفاظ 

فروعها  عبر  الشاملة  االستدامة 

وعملياتها اليومية.

لتميز  الدولية  الجائزة  وتعتبر 

األعمال IBXA من أهم الجوائز التي 

التجارية  األعمال  في  التمّيز  تدعم 

العالم،  حول  والريادة  واالبتكار 

من  العديد  تجمع  أنها  خاصًة 

العالمية  والمنظمات  المؤسسات 

أفضل  بتبني  التزامها  إلبراز 

اليومية  التشغيلية  الممارسات 

تعزيزا لبيئة العمل كّل في مجاله.

وللفوز بهذه الجائزة، خاضت الميرة 

من  مجموعة  مع  قوية  منافسة 

التي  العالمية  الشركات  أفضل 

مستدامة  مبادرات  أيًضا  قدمت 

ما  ابراز  فرصة  لها  وكان  متمّيزة. 

مجال  في  كبير  شوط  من  قطعته 

الوعي  زيادة  خالل  من  االستدامة، 

الممارسات  نطاق  توسيع  بأهمية 

البيئية،  واالستدامة  الخضراء 

لهذا  الداعمة  الحمالت  إطالق  عبر 

برنامجها  مع  يتماشى  بما  التوّجه 

للمسؤولية االجتماعية وركائز رؤية 

قطر الوطنية 2030. 

في  رائدة  وطنية  شركة  وبكونها 

تتبنى  بالتجزئة،  البيع  مجال 

للمسؤولية  صارًما  إطاًرا  الميرة 

مبادرات  اطلقت  لذا  البيئية، 

والحفاظ  البيئة  لحماية  مختلفة 

لألجيال  الطبيعية  الموارد  على 

على  تزيد  التي  فروعها  عبر  القادمة 

الستخدام  الترويج  منها:  فرًعا،   60
إلعادة  القابلة  التسّوق  أكياس 

األكياس  من  بداًل  االستخدام 

لمرة  تستخدم  التي  البالستيكية 

تدوير  إعادة  آالت  ونشر  واحدة، 

والعلب  البالستيكية  القوارير 

المستهلكة  والبطاريات  المعدنية 

الورق،  تدوير  وإعادة  فروعها،  عبر 

وتنظيم حمالت لتنظيف الشواطئ 

والهيئات  الجامعات  مع  بالتعاون 

الحكومية المعنّية. كذلك، أطلقت 

الحائزة  الواقع«  »زجاجة  حملة 

أجل  من  مرموقة  جوائز  على 

استهالك  ترشيد  بأهمية  التوعية 

وحيوي  طبيعي  كمورد  المياه 

للتنمية  استراتيجيتها  مع  تماشًيا 

المستدامة.

بالجائزة،  الفوز  على  وتعليقا 

»سعداء  بيان:  في  الميرة  صرحت 

الجائزة  بهذه  بالتتويج  للغاية 

الرامية  لجهودنا  تقديرًا  العالمية 

الممارسات  نطاق  توسيع  إلى 

والمجتمع  المستدامة في عملياتنا 

أساسي  بشكل  تتمحور  والتي 

أفضل  عن  الدائم  البحث  حول 

البيئة  لحماية  المبتكرة  الحلول 

الطبيعية  مواردها  على  والحفاظ 

الجائزة  هذه  تعد  القادمة.  لألجيال 

التزامنا  على  تأكيد  بمثابة 

االستدامة  مبادرات  بدعم  الراسخ 

قطر  رؤية  ركائز  مع  انسجاًما 

أن  نؤكد  لذلك،   .2030 الوطنية 

إنما  الجائزة  بهذه  الفوز  في  الفضل 

الهادف  لنهجها  قطر  دولة  إلى  يرجع 

عمالئنا  وإلى  البيئة،  حماية  إلى 

مشاركتهم  على  المجتمع  وأبناء 

لحمالتنا  الدائم  ودعمهم  اإليجابية 

وأيًضا  والمستدامة،  التوعوية 

قصارى  يبذلون  الذين  موظفينا 

خططنا  تنفيذ  لضمان  جهدهم 

للتنمية المستدامة. نحن نرى أنه 

نحو  الُمضي  مواصلة  علينا  يتعّين 

التنمية  في  وتمّيزنا  كفاءتنا  إثبات 

وطنية  شركة  بصفتنا  المستدامة 

البيع  فروع  من  شبكة  أكبر  تدير 

بالتجزئة في قطر«.

االستدامة  بأهمية  الميرة  وتؤمن 

وحماية البيئة والحفاظ على الموارد 

في  كأولوية  وتضعها  الطبيعية، 

يتجزأ  ال  وجزًءا  اليومية،  عملياتها 

من مسؤوليتها تجاه المجتمع.

{ الميرة تعزز مبادراتها البيئية 

$ الدوحة

حملة تستمر حتى »31« مارس

يعزز الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية

»التجاري« يعلن فائزي 
»ضاعف ما تملكه«

»QNB« يطلق 
إطارا للتمويل المستدام

أسماء  عن  التجاري  البنك  أعلن 

الثاني  السحب  في  الفائزين 

لحملة »ضاعف ما تملكه«. وقد تم 

إطالق هذه الحملة المميزة في األول 

حتى  وتستمر   ،2022 أكتوبر  من 

الحملة  وتمنح   ،2023 مارس   31
الجدد  التجاري  البنك  عمالء 

بقيمة  للفوز  فرصة  والحاليين 

الشهري  القسط  أو  الشهري  راتبهم 

مدفوعة  الشخصية  لقروضهم 

لمدة 12 شهرا. 

الحظ  أصحاب  قائمة  وتضم 

الثاني  السحب  في  الفائزين 

 15 الموافق  األربعاء  يوم  أقيم  الذي 

عمر  هيثم  من:  كال   2023 فبراير 

سيستمتع  والذي  أحمد،  يوسف 

لمدة  مدفوعًا  الشهري  راتبه  بقيمة 

كيتس،  أنتوني  وشون  شهًرا،   12
القسط  بقيمة  سيستمتع  والذي 

الشخصي  لقرضه  الشهري 

مدفوعًا لمدة 12 شهًرا.

مدير  راشد،  شاهناواز  وأعرب 

الخدمات  ورئيس  تنفيذي  عام 

البنك  في  لألفراد  المصرفية 

بنجاح  سعادته  عن  التجاري، 

قائاًل:  تملكه«  ما  »ضاعف  حملة 

الفائزين  نهنئ  أن  »يسعدنا 

الثاني.  السحب  في  المحظوظين 

ملتزمون  التجاري  البنك  في  نحن 

تجربة  بأفضل  عمالئنا  بتزويد 

هي  الحملة  وهذه  مصرفية، 

الال  التزامنا  على  واحد  مثال  مجرد 

نتطلع  نحن  باالبتكار.  محدود 

والمزيد  المزيد  عمالئنا  منح  إلى 

والفرص  الترويجية  العروض  من 

الشيقة«.

فرصة  العمالء  لدى  تزال  وال   

المميزة،  الحملة  في  المشاركة 

ببساطة  عليهم  يتعين  حيث 

تحويل رواتبهم إلى البنك التجاري 

على  للحصول  بطلب  التقدم  أو 

فترة  خالل  جديد  شخصي  قرض 

العمالء  عدد  زاد  وكلما  الحملة. 

الفرص  زادت  المشاركين، 

تزال  ال  حيث  للفوز،  لهم  المتاحة 

من  آخرين  الثنين  الفرصة  هناك 

العمالء للفوز بقيمة راتبهم الشهري 

لقروضهم  الشهري  القسط  أو 

الشخصية مدفوعة لمدة 12 شهر، 

في السحب القادم في أبريل 2023.

 أطلق QNB، أحد أكبر المؤسسات 

المالية في الشرق األوسط وإفريقيا، 

السوق  في  والرائد  المبتكر  إطاره 

والمنتجات  المستدام  للتمويل 

برأي  مدعوم  وهو  المستدامة، 

 ISS شركة  في  يتمثل  ثاٍن  طرف 

.Corporate Solutions
المستدام  التمويل  إطار  وُيعد 

أحدث  المستدامة  والمنتجات 

 QNB مجموعة  نهج  من  نسخة 

التمويل  في  جوائز  على  الحائز 

الحوكمة  معايير  مع  المتوافق 

والمؤسسية،  واالجتماعية  البيئية 

الحالي  اإلطار  محل  وسيحل 

واالجتماعية  الخضراء  للسندات 

تغطية  توفير  مع  والمستدامة 

الجديد  اإلطار  ويعزز  إضافية. 

منتجات  أي  تصنيف  نهجية 

أنها  على  ومعامالت  وخدمات 

انتقالي  تمويل  أو  مستدام  تمويل 

المعايير  أحدث  مع  يتماشى  بما 

بهدف  وذلك  والتصنيفات، 

البيئة  على  إيجابي  تأثير  تحقيق 

السندات  جانب  إلى  والمجتمع. 

واالجتماعية،  الخضراء  والقروض 

التمويل  نطاق  اإلطار  ويوسع 

المعامالت  ليشمل  المستدام 

واالنتقال  باالستدامة،  المرتبطة 

في القطاعات التي يصعب تخفيف 

آثارها، وأحدث التطورات في السوق. 

ويتضمن ذلك الموضوعات والفئات 

والمعايير المؤهلة، بما يتماشى مع 

المبادئ الدولية للتمويل المستدام 

)بما في ذلك الرابطة الدولية ألسواق 

أسواق  ورابطة   )ICMA( المال  رأس 

القروض )LMA(، وذلك مدعوم برأي 

التزام  اإلطار  ويؤكد  ثاٍن.   طرف 

بإحداث  المستمر   QNB مجموعة 

أنشطتها  خالل  من  إيجابي  تأثير 

التمويلية، مع تعزيز االنتقال العادل 

للكربون.  محايد  اقتصاد  نحو 

والخدمات  المنتجات  وتشمل 

 QNB المستدامة الرائدة لمجموعة

وأول  خضراء  سندات  أول  إصدار 

للبيئة  صديقة  شراء  إعادة  اتفاقية 

في قطر، فضاًل عن تقديم القروض 

المبتكرة  الخضراء  العقارية 

 . الكهربائية  السيارات  وقروض 

 ISS Corporate شركة  وذكرت 

كطرف  رأيها  في   )Solutions )ICS
ثاٍن: نرى أن إطار التمويل المستدام 

والمنتجات المستدامة يتماشى مع 

الخاصة  االستدامة  استراتيجية 

معايير  البنك  أعد  وقد  بالبنك. 

وذات  واضحة  مستدامة  تمويل 

المرتبطة  لمنتجاته  مصداقية 

واالجتماعية  البيئية  بالحوكمة 

إن  كما  اإلطار.  ضمن  والمؤسسية 

المتمثل  لإلطار،  المنطقي  األساس 

منتجات  من  مجموعة  توفير  في 

في  مدمج  المستدامة،  التمويل 

الشاملة  االستدامة  استراتيجية 

وقد قامت شركة  بالبنك.  الخاصة 

ICS، التي أشرفت وكالة التصنيف 
إبداء  عملية  على   ISS ESG الرائدة 

تقييمات  بإجراء  ثاٍن،  كطرف  رأيها 

QNB إلدارة  إيجابية لنهج مجموعة 

واالجتماعية،  البيئية  المخاطر 

الفئات  في  االستدامة  وجودة 

المؤهلة. 

{ أحد الفائزين يتسلم جائزته

QNB }
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ضمن مهرجان حالل قطر في »كتارا«

تتويج الفائزين بجائزة العزبة الذهبية

خميس  علي  عبدالهادي  وحصد 

شوط  في  األول  المركز  السهلي، 

يليه  النخبة(،  )شوط  جمل  أجمل 

وحتى  الثاني  من  المراكز  في 

خالد  من:  كل  تواليا،  الخامس، 

وعلي  المعاضيد،  علي  محمد 

عبدالهادي السهلي، وعبدالله غنيم 

سلطان  ناصر  وعلي  الدوسري، 

طوار الكواري.

دولي،  فردية  أجمل  شوط  وفي 

األولى،  الخمسة  المراكز  في  جاء 

علي  عبدالهادي  من:  كل  تواليا، 

محمد  وخالد  السهلي،  خميس 

العلي المعاضيد، وعلي عبدالهادي 

الثالث  المركزين  في  السهلي 

خميس  علي  وعبدالهادي  والرابع، 

السهلي، خامسا.

فقد  دولي،  جذع  أجمل  شوط  أما 

األولى،  الخمسة  المراكز  في  حّل 

غنيم  عبدالله  من:  كل  تواليا، 

المالكي،  سفر  وحسين  الدوسري، 

ومحمد  الدوسري،  غنيم  وعبدالله 

نايف  وسعد  الدوسري،  غنيم 

عبدالله القحطاني.

وحصل على المراكز األربعة األولى 

مفتوح  جذعات   3 أجمل  شوط  في 

من:  كل  تواليا،  قطر(،  )إنتاج 

ومحمد  الدوسري،  غنيم  عبدالله 

محمد  وخالد  الدوسري،  غنيم 

محمد  وسعود  المعاضيد،  العلي 

سعود الودعاني.

اليوم  المزاين  منافسات  وتستمر 

الغنم  فئة  أشواط  على  الخميس، 

هي:  أشواط،  بثالثة  السوريات 

أجمل خمسة جذعات إنتاج المراح 

)شوط اإلنتاج(، وأجمل جذعة إنتاج 

محلي، وأجمل جذع إنتاج محلي.

السيد:  كرّم  ذلك  غضون  في 

رئيس  النعيمي،  محمد  سلمان 

حالل  لمهرجان  المنظمة  اللجنة 

التحكيم  2023، أعضاء لجنة  قطر 

السيد:  وهم:  العوارض،  فئة  في 

الفالح، والسيد سالم  محمد طامي 

هادي المري، والسيد: سعد حويدر 

اللجنة  أعلنت  كما  السبيعي. 

الغنم  فئة  حكام  عن  المنظمة 

أحمد  السيد  وهم:  السوريات، 

سعد  والسيد  النعيمي،  عمير 

حمد  والسيد  الكبيسي،  محسن 

خميس السهلي.

الزيارات المدرسية
تتواصل األنشطة الثقافية والفنية 

نسخته  في  قطر  حالل  لمهرجان 

الجنوبية  بالجهة  عشرة  الحادية 

إقبال  وسط  كتارا  الثقافي  للحي 

من  خاصة  الجمهور  من  كبير 

العائالت واألطفال.

في  الفعاليات  هذه  تحظى  كما 

عدد  بزيارات  الصباحية  الفترة 

الحكومية  المدارس  من  كبير 

مراكز  إلى  باإلضافة  والخاصة 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية 

المركز  أعضاء  زيارة  منها  ونذكر 

لذوي  االجتماعي  الثقافي 

حيث  الخاصة،  االحتياجات 

يتعرف المنتسبون إليها، من خالل 

المهرجان  أقسام  لمختلف  زيارتهم 

البادية  بحياة  يرتبط  ما  على 

مثل  حرف  من  الحالل  وتربية 

األشغال اليدوية والحرف التقليدية 

اإلبداعية  الورش  إلى  باإلضافة 

فيها  يشاركون  التي  المتنوعة 

ومستوحاة من بيئة المهرجان.

السيد  يقول  اإلطار،  هذا  وفي 

إدارة  مدير  المري  مبخوت  سالم 

في  واالتصال  العامة  العالقات 

نسخ  من  نسخة   
ِّ

ككل كتارا: 

إقباال  نجد  قطر،  حالل  مهرجان 

يصل  حيث  المدارس  من  كبيرا 

في  المشاركين  الطالب  عدد 

لمهرجان  المدرسية  الرحالت 

قرابة  إلى  العام  هذا  قطر  حالل 

مختلف  من  وطالبة  طالب   2000
الدولة،  في  والمراكز  المدارس 

التعليمي  البعد  يؤكد  ما  وهو 

يوفر  حيث  للمهرجان  والتثقيفي 

يربط  حتى  للطالب  متكاملة  بيئة 

نظرية  دروس  من  يتلقاه  ما  بين 

في  مباشر  بشكل  يعيشه  وما 

إلى  باالستماع  سواء  المهرجان 

مربي الحالل أو التعرف على المهن 

إلى  باإلضافة  بذلك،  المرتبطة 

الحرف التقليدية كالغزل والسدو 

والتطريز ومختلف الورش الفنية.

تعزيز  على  كتارا  حرص  وأكدَّ 

مختلف  في  الثقافي  الجانب 

فعالياتها ومهرجاناتها مهما تنوعت، 

على  االنفتاح  على  الدائم  وحرصها 

مختلف الفئات االجتماعية.

ختام 

منافسة 

المزاين فئة 

العوارض

»3« أشواط 

في فئة الغنم 

السوريات.. 

اليوم

$ الدوحة

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الحادية عشرة من 
مهرجان حالل قطر الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي 
الثقافي )كتارا(، عن تتويج عبدالله غنيم الدوسري بجائزة 

العزبة الذهبية فئة العوارض، بعد حصوله على أعلى نقاط 
ضمن هذه الفئة من مسابقة المزاين، والتي اشتملت على 

10 أشواط تم تنظيمها على مدار ثالثة أيام، حيث تنافس 
المتسابقون في اليوم األخير على أشواط: أجمل جمل 

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

أكد أن »لخويا« تدعم بطولة »القاليل«..المالزم علي فرج العلي:

اللجنة األمنية تستخدم أنظمة حديثة

تربع فريق »ذياب« على عرش منافسات 

النهائية  بالمجموعة  الثاني  اليوم 

 ،2023 التقليدي  القاليل للصيد  ببطولة 

حيث استطاع »ذياب« أمس اصطياد )7( 

نقاط  وبمجموع  نقاط،  بـ)210(  حبارى 

»الشقب«  فريق  حقق  فيما  نقطة،   )480(

نقطة   )180( الثاني  اليوم  منافسات  في 

نقاط  وبمجموع  حبارى   )6( باصطياده 

فريق  حقق  وكذلك  نقطة،  بـ)450( 

»دخان« )170( نقطة، حيث اصطاد فريق 

»دخان« أمس )3( حبارى وظبيا وبمجموع 

»حالول«  فريق  وجاء  نقطة،   )380( نقاط 

رابعًا من حيث عدد النقاط حيث اصطاد 

وبمجموع  نقطة،  بـ)180(  حباري   )6(

فقد  »لفان«  فريق  أما  نقطة،   )360( نقاط 

باصطياده  نقطة  بـ)230(  أخيرًا  جاء 

نقاط  بمجموع  وظبيا  حبارى   )5( أمس 

عن كافة أيام المنافسات )320( نقطة. 

محمد  بن  خالد  السيد  قال  جهته  من 

اللجنة  رئيس  المعاضيد  مبارك 

المنظمة لبطولة القاليل 2023 التي تقام 

العام برعاية صندوق دعم األنشطة  هذا 

إن  »دعم«  والرياضية  االجتماعية 

تتواصل،  النهائية  المجموعة  منافسات 

فيما  وخاصة  تتغير،  النتائج  ومازالت 

يتعلق بالمجموعة النهائية، فإن النتائج 

صعبا  يكون  جدًا  المتأهل  تحديد  أو 

مؤهلة  الفرق  كافة  فإن  لذلك  توقعه، 

أنني  كما   ،2023 القاليل  بيرق  لنيل 

أداء  في  الفرق  تلك  كافة  بأداء  أشيد 

أفضل ما لديها لتزيد من متعة الجمهور 

في متابعة المنافسات.

والثاني  األول  اليوم  نتائج  وتظهر 

المنافسة  قوة  النهائية  للمجموعة 

المرتقبة حتى آخر أيام الصيد والتتويج 

يوم الجمعة المقبل، حيث يشهد نهائي 

في  التقليدي  للصيد  القاليل  بطولة 

قوية  منافسة  عشرة،  الثانية  نسختها 

حيث وصل إلى المجموعة النهائية فرق 

البيرق من قبل في مقدمتها فريق  حازت 

الشقب الذي يسعى في هذه المنافسات 

في  له  الرابع  البيرق  تسجيل  إلى 

حيث   ،2012 في  انطالقها  منذ  البطولة 

يعد هو األعلى حصوال على المركز األول 

بين الفرق المتنافسة في القاليل عامة، 

 ،2013 سنوات  في  عليه  حصوله  بعد 

المركز  على  حصل  كما  و2022،   ،2019
والمركز   ،2021  ،2018 عامي  في  الثاني 

2016، ما يظهر حضوره بقوة  الثالث في 

في المجموعة النهائية في أغلب النسخ 

السابقة. 

منافسات  في  األخرى  الفرق  وتبحث 

األول،  التتويج  عن  النهائية  المجموعة 

على  حصل  الذي  حالول  فريق  خاصة 

وفريق  الماضي،  العام  الثالث  المركز 

المجموعة  منافسات  دخل  الذي  ذياب 

في  رصيد  بأعلى  العام  هذا  النهائية 

البطولة حتى اآلن ومجموع 930 نقطة.

بدوره قال السيد محمد بن نهار النعيمي 

للقاليل  المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب 

المجموعة  فرق  إن  التنفيذي  المدير 

استثنائيا  أداء  جميعها  قدمت  النهائية 

النتائج  خالل  من  يظهر  وذلك  قويا 

المتقدمة للجميع.

األمنية  اللجنة  لعبت  السياق  ذات  في 

وسالمة  أمن  على  الحفاظ  في  هامًا  دورًا 

من  مزيد  عن  ويتحدث  البطولة، 

العلي  فرج  علي  المالزم  التفاصيل 

»لخويا«  قوة  من  األمنية  اللجنة  رئيس 

المشاركة  إن   ،2023 القاليل  بطولة  في 

في تأمين بطولة كبيرة وتراثية »شرف 

تراث  على  الحفاظ  في  لدورها  كبير« 

أعضاء  التزام  مؤكدا  واألجداد،  اآلباء 

اللجنة  بتعليمات  المشاركة  الفرق 

من  خالية  العام  هذا  بطولة  يخرج 

التحديات والشكاوى.

وأضاف العلي، في تصريحات صحفية، 

القاليل  بطولة  تدعم  »لخويا«  قوة  أن 

للمتسابقين،  التأمين  توفير  خالل  من 

في  المشاركة  الدوريات  أن  موضحا 

صباحية  فترتين  على  مقسمة  التأمين 

ومسائية بحيث تتوزع بشكل مكثف في 

مقر البطولة وعلى حدود محمية لعريق 

لتغطيتها أمنيا بشكل كامل.

من  مكونة  األمنية  اللجنة  أفراد  أن  وبين 

صف  و3  ضباط   3 بينهم  شخصًا   66
األفراد  جميع  التزام  مؤكدا  ضباط، 

البطولة  تأمين  في  لهم  المخولة  بالمهام 

كفريق  ويعملون  إقامتها  فترة  مدار  على 

واحد من أجل الخروج بالبطولة بأفضل 

صورة أمنية.

التزام  أن  األمنية،  اللجنة  رئيس  وأكد 

بتعليمات  المشاركة  الفرق  أعضاء 

وتوجيهات اللجنة يساعد في عدم وجود 

موضحا  أمنية،  تحديات  أو  عراقيل  أي 

أنه لم تأت أية شكوى إلى اللجنة األمنية 

منافسات  من  مضت  التي  األيام  خالل 

بطولة القاليل.

تستخدم  األمنية  اللجنة  أن  وأضاف 

أنظمة أمنية حديثة في عمليات التأمين 

الدفع  سيارات  في  متمثلة  للبطولة 

في  المساعدة  األجهزة  وباقي  الرباعي 

تسيير العمل األمني اليومي.

األمنية،  للجنة  الرئيسي  الدور  وعن 

السالمة  ضمان  أبرزها  أن  العلي  أوضح 

ووضع  والضيوف  المشاركين  لجميع 

القوانين  تنفيذ  لضمان  الالزمة  اللوائح 

وااللتزام بها لما فيه مصلحة المشاركين 

بما يخدم المسابقة من الناحية األمنية.

الكبير  بالتعاون  أشاد  الصدد،  هذا  وفي 

المنظمة  واللجنة  األمنية  اللجنة  بين 

للبطولة بفضل االجتماعات التنسيقية 

المستمرة لتبادل األفكار بما يساهم في 

للبطولة،  التنظيمية  العمليات  إنجاح 

المنظمة  اللجنة  أعضاء  أن  مؤكدا 

مع  الحدود  أبعد  إلى  متعاونون  للقاليل 

اللجنة األمنية.

واحدة  القاليل  بطولة  أن  العلي  واعتبر 

في  المقناص  بطوالت  كبرى  من 

فيها  والعمل  األوسط  الشرق  منطقة 

إخراجها  أجل  من  وتعاونا  يقظة  يتطلب 

خاصة  قطر  لدولة  المشرفة  بالصورة 

في ظل مشاركة واسعة من دول مجلس 

يعكس  الذي  األمر  الخليجي،  التعاون 

منطقة  في  خليجيا  ومكانتها  قيمتها 

الخليج والشرق األوسط.

هذه  أن  األمنية،  اللجنة  رئيس  وأكد 

لبذل  تدفع  للبطولة  الكبيرة  الشعبية 

البطولة  إنجاح  أجل  من  جهودنا  قصارى 

والعمل بروح تعاونية، األمر الذي يعد أحد 

األسباب الرئيسية في نجاح القاليل.

بالجهود  أشاد  تصريحه،  ختام  وفي 

في  المشاركة  اللجان  من  المبذولة 

قطر  شباب  يربط  الذي  البطولة  تنظيم 

شعبية  ذات  تراثية  برياضة  والخليج 

الذي  األمر  مجتمعاتنا،  في  عريضة 

تعزيز  في  الدولة  توجهات  مع  يتسق 

واألجداد  اآلباء  بتراث  مرتبط  هو  ما  كل 

قيم  على  والتحفيز  عليه  والحفاظ 

ومحبي  هواة  لدى  والتحدي  المشاركة 

الرياضات التراثية.

»480« نقطة تضع 
»ذياب« في الصدارة 

بمنافسات المجموعة 
النهائية

النعيمي: فرق المجموعة 
النهائية قدمت أداء استثنائيا

$ الدوحة

{  المالزم علي فرج العلي



قاربت ميزانية وزارة الدفاع األميركية في 

العام الماضي )حوالي 800 مليار دوالر( نسبة 

ثلث الميزانية العاّمة األميركية، وال تعادلها 

في ذلك أي دولة بالعالم، ِعلًما أيًضا أّن 

وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( تتعامل 

مع حوالي مليوني شخص من الموّظفين 

العسكريين والمدنيين وجنود االحتياط. 

وتضّمنت ميزانية )البنتاغون( في العام 

الماضي العديد من الخطط لـ»ردع« روسيا 

والصين، بما فيها تخصيص 300 مليون 

دوالر لدعم أوكرانيا وقواتها المسّلحة، و4 

مليارات لدعم »المبادرة الدفاعية في أوروبا« 

و150 مليون دوالر لتمويل »التعاون األمني« مع 

دول البلطيق. 

ومن بين »إجراءات الردع« أيًضا تخصيص 

7.1 مليار دوالر لتمويل »مبادرة الردع في 
المحيط الهادئ« الرامية إلى ردع الصين 

ودعم تايوان. 

طبًعا، ذلك كّله سبق الغزو الروسي 

ألوكرانيا في نهاية شهر فبراير من العام 

الماضي، ثّم ما ورد في »استراتيجية األمن 

القومي األميركي« التي أعلنها »البيت 

األبيض« في شهر أكتوبر الماضي، والتي 

فيها تأكيد على الخطرين الروسي والصيني 

على األمن األميركي.

ويبدو بعد عاٍم على اشتعال الحرب في 

أوكرانيا أّن المراهنة األميركية هي على 

إطالة األزمة األوكرانية وعلى استنزاف 

القّوات الروسية فيها وعلى بقاء األسباب 

الداعية لعزلة روسيا ومقاطعتها. فإدارة 

بايدن استفادت وتستفيد من تداعيات 

األزمة األوكرانية حيث أعادت واشنطن اآلن 

اللحمة بين ضّفتْي األطلسي بعد التصّدع 

الذي حصل في ظّل إدارة ترامب، كما أعادت 

االعتبار لدور »حلف الناتو« في أوروبا. أيًضا، 

في المجال الخارجي، أرادت واشنطن 

توجيه رسائل عديدة للعمالق الصيني في 

قضية »تايوان« والدول الحليفة للواليات 

المّتحدة في شرق آسيا.

لكّن الصراع الذي يشهده العالم مؤّخًرا 

بين األقطاب الدوليين هو صراع مصالح 

ا، كما أّنه 
ًّ

ونفوذ وليس صراًعا أيديولوجي

ليس بحرٍب باردة جديدة يجب أن تنتهي 

ا بهزيمة أحد الطرفين، فواشنطن 
ًّ

عسكري

وموسكو حرصتا مًعا على عدم امتداد الحرب 

األوكرانية إلى دول »الناتو«. لذلك ال يصّح 

ا المراهنة على أي طرف خارجي واحد 
ًّ

عربي

في تحقيق المصالح العربية بأبعادها 

الوطنية والقومية. فالمصالح الوطنية 

والقومية العربية تتطّلب أّواًل االعتماد على 

الذات العربية، وتحسين واقع الحال العربي 

في أجزائه الوطنية وفي كّليته العربية، 

واّتباع سياسة: »نصادق من يصاقنا ونعادي 

من يعادينا«.

وقد تساءلت، وأنا أتابع أخبار أوكرانيا 

طيلة العام الماضي، كيف تريد الدول 

الغربية، والواليات المّتحدة تحديًدا، أن 

تنظر شعوب الدول العربية إلى هذا التطّور 

الخطير الذي يشهده العالم اآلن؟! أي هل 

اعتماًدا على الشرعية الدولية التي ترفض 

الغزو العسكري من أي دولة لدولٍة أخرى! 

لكن أين كانت هذه الشرعية الدولية حينما 

قامت الواليات المّتحدة وبريطانيا بغزو 

العراق! أو حينما غزت واحتّلت إسرائيل 

جنوب لبنان في العام 1978 ثّم اجتاحته 

واحتّلت عاصمته في العام 1982، ولم 

تتّم اإلدانة الدولية إلسرائيل وال فرض 

أي عقوبات دولية عليها!. ثّم ماذا فعلت 

هذه الشرعية الدولية منذ العام 1948 من 

مناصرة للشعب الفلسطيني الذي ُطرد 

من أرضه وجرى بحّقه الكثير من التشريد 

والقتل والمجازر!. فلماذا هناك »غزو حالل« 

و»غزو حرام«؟! فكل أنواع الغزو العسكري 

لدوٍل أخرى هي مدانة مهما كانت المبّررات 

واألعذار لها.

ولماذا كان العالم في مطلع حقبة السّتينات 

من القرن الماضي على شفير حرب عالمية 

بين المعسكرين الشيوعي والرأسمالي 

بسبب وضع موسكو لصواريخ في جزيرة 

كوبا المجاورة للحدود األميركية، وحيث 

انتهت هذه األزمة الدولية الخطيرة بسحب 

هذه الصواريخ الروسية وباستمرار تواجد 

القاعدة العسكرية األميركية »غوانتنامو« 

على األراضي الكوبية رغم وجود نظام 

شيوعي فيها، ويستمّر اآلن ألكثر من 

60 عاًما!. فلماذا كان من حّق واشنطن 
االعتراض على صواريخ روسية على حدودها 

وال يكون لموسكو الحّق اآلن باالعتراض على 

نشر الصواريخ و»الناتو« على حدودها!.

العالم كان وسيبقي الغلبة لألقوى، دون 

إدراك بأّن محّصلة »صراع األقوياء« تنتهي 

دوًما على حساب الضعفاء. ألم يكن ذلك 

مبّررا لقيام »كتلة عدم االنحياز والحياد 

اإليجابي« في حقبة »الحرب الباردة« بين 

حلفْي »الناتو« و»وارسو«، حينما تصارع قطبا 

العالم آنذاك في ساحات »دول العالم الثالث« 

ولم تحصل مواجهات مباشرة بينهما طيلة 

نصف قرٍن من الزمن، وتحت مظّلة »اّتفاقية 

يالطا« التي وضعت الخطوط الحمراء لكّل 

قطٍب وجرى احترامها من الطرفين رغم حّدة 

الخالفات والتناقضات بينهما في مختلف 

الصعد!.

لن يكون هناك منتصر ومنهزم في أزمة 

أوكرانيا، ولن يحدث انتصار عسكري 

حاسم لقطٍب على قطٍب آخر وال هو باألمر 

المطلوب أو المرغوب من موسكو أو واشنطن. 

لكن هل سيتحّمل العالم أزمة مفتوحة 

ا تنعكس ويالٍت اقتصادية وتجارية 
ًّ

زمني

على الغرب والشرق مًعا؟ أشّك بذلك في عالٍم 

ا بأشكال مختلفة، 
ًّ

ا حالي
ًّ

هو منَهٌك اقتصادي

وبما في ذلك حال العديد من الدول األوروبية.

ربما سيكون المخرج الوحيد من هذه 

األزمة هو حصول وساطة أوروبية/  صينية 

مشتركة تحفظ »ماء وجه« واشنطن 

وموسكو وتضع لبنات لنظام دولي جديد 

يحفظ مصالح األقطاب ويحترم »خطوطهم 

الحمراء«. أّما أوكرانيا فممكٌن التوافق على 

صيغٍة دستورية كونفدرالية جديدة لها 

بشكٍل شبيه بحالة ألمانيا بعد الحرب 

العالمية الثانية: »شرقية« مع موسكو 

و»غربية« مع واشنطن! والله أعلم.

ال يمكن في هذه المساحة الصغيرة رصد حجم النزيف 

القرن  الرقعة العربية منذ نهايات  البشري الذي ضرب 

الماضي وبداية القرن الحالي إلى اليوم. فقد ارتفعت 

إلى الضفة  معدالت هجرة العقول بشكل مخيف وتحولت 

أو ما وراء المحيط األطلسي بعد  الشمالية من المتوسط 

أن عجزت أغلب دول المنطقة على إدماج نخبها في النسيج 

االقتصادي. قد ال تبدو خطورة هذه الظاهرة جلية للعيان 

القادمة.  العواقب في السنوات  اليوم لكنها ستكون كارثية 

في شمال إفريقيا أي تونس والجزائر والمغرب بلغ 

النزيف أقصى مداه بعد أن هاجر آالف األطباء والمهندسين 

والرزق  والباحثين والخبراء بحثا عن فرص جديدة للعمل 

والحرية. فقد ُسّدت األبواب أمام الطاقات الشابة وتحولت 

األوطان إلى بيئة طاردة ألبنائها ولم يبق أمام ماليين 

الشباب العاطل إال الهجرة إلى فضاءات أرحب. 

خذ مثال قطاع الصحة فقد غادر من الجزائر وحدها آالف 

األطباء نحو فرنسا في السنوات األخيرة وهم يعملون 

فيها برواتب أقل بكثير من راتب الطبيب الفرنسي لكن 

الطبيب الجزائري يرفض رغم ذلك العودة إلى وطنه 

والعمل به. في تونس نفس المنوال تقريبا حيث أقفرت 

البالد  وتحولت  المختصين  ومن  األطباء  من  المستشفيات 

القطاعات  فريسة للمصحات الخاصة وقس على ذلك كل 

تقريبا.  الحيوية 

ما هي الحلول خاصة وأن األزمة تتفاقم كل يوم ؟ ال توجد 

حلول على المديين المتوسط والقريب وهو ما قد يؤدي إلى 

خلل كبير في الميزان الديمغرافي من ناحية وإلى شلل 

بعض القطاعات االقتصادية الحيوية في دول هي في 

إلى الطاقات الشابة.  أمس الحاجة 

إن هجرة العقول هي الشجرة التي تخفي هجرة أخطر 

تتمثل في أمواج الهجرة غير الشرعية خاصة في صفوف 

أفريقيا جنوب  المهاجرين من  أمواج  الشباب وظهور 

الصحراء. هذا الوضع الجديد أصبح يدق ناقوس خطر 

وجودي على مجتمعات هذه الدول التي تواجه خطر تغير 

القادمة. السنوات  في  السكانية  طبيعتها 

إال محركا  الجديدة للمجتمعات  الوضعيات  لن تكون 

لهزات قادمة قد تهدد استقرار عدد من الدول بسبب 

االجتماعي.  والسخط  والبطالة  والجريمة  الفقر  انتشار 

بل إن األزمات العالمية ممثلة في ضعف امدادات الطاقة 

وندرة المواد الغذائية قد يقود إلى حاالت من االنفجار 

الداخلي.
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قطعت دولة قطر خطوات متقدمة 

في مجال التنمية البشرية، 

واحتلت مرتبة متقدمة في مؤشر 

رأس المال البشري، نتيجة 

لألهمية البالغة التي أولتها الدولة 

لتنمية اإلنسان في كل المجاالت، 

فهو الثروة األهم والهدف األسمى 

ورأس المال الحقيقي الذي يعد 

العنصر األهم والمحرك األساسي 

في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، وهذا ما جعل رؤية 

قطر الوطنية 2030 تضع ضمن 

أولوياتها بناء نظام تعليمي يرقى 

إلى مستوى األنظمة التعليمية 

العالمية، ويزود المواطنين بما 

يلبي حاجاتهم وحاجات المجتمع 

القطري في هذا الجانب من خالل 

شبكة وطنية للتعليم الحكومي 

وغير الحكومي، تقدم المهارات 

الالزمة والتحفيز المطلوب 

للمساهمة في بناء المجتمع.

وقد حظيت قضية توظيف 

المواطنين باهتمام استثنائي من 

قبل قيادتنا الرشيدة، وأصبحت 

هذه القضية على جدول مجلس 

الوزراء في كل اجتماعاته، 

وباألمس استمع مجلس الوزراء 

خالل الجلسة العادية التي 

عقدها برئاسة معالي الشيخ 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، إلى العرض 

الذي قدمه سعادة رئيس ديوان 

الخدمة المدنية والتطوير 

الحكومي حول التقرير الشهري 

عن توظيف القطريين من خالل 

منصة »كوادر«، وما تضمنه من 

توصيات، واتخذ المجلس القرار 

المناسب في هذا الشأن.

لقد تنبهت قطر، في وقت مبكر، 

إلى ضرورة االهتمام بقضية 

االستثمار في رأس المال البشري 

باعتباره المحرك األساسي 

للتنمية المستدامة، والعنصر 

األهم في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، وهي تواصل جهودها 

على أعلى المستويات لتحقيق 

هذا الهدف، عبر تأهيل المواطنين 

بكافة السبل لتمكينهم من 

المساهمة الفاعلة في نهضة قطر 

وتقدمها.

تنمية بشرية 
واسعة

نزيف العقول العربية

محمد هنيد
أستاذ محاضر بجامعة السوربون

األسرى 
و»العصيان«

يواصل األسرى في سجون االحتالل 

اإلسرائيلي خطوات »العصيان« الجماعي 

ضد إدارة السجون ردا على إعالنها البدء 

بتطبيق اإلجراءات التي أوصى بها وزير 

األمن القومي اإلسرائيلي المتطرف إيتمار 

بن غفير للتضييق عليهم كونها تعد 

بمثابة إعالن حرب وتطهير عرقي إلى جانب 

الجرائم الدموية اليومية ضد الحق والوجود 

الفلسطيني على األرض الفلسطينية.

خطوات »العصيان« ستكون مفتوحة 

حتى التاريخ المحدد لخطوة اإلضراب عن 

الطعام المقررة في األول من رمضان المقبل، 

وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة 

سجون االحتالل، والتطورات التي يمكن أن 

تحدث خالل الفترة المقبلة، وستبقى لجنة 

الطوارئ في حالة انعقاد دائم ـ ويشار إلى 

أن لجنة الطوارئ العليا لألسرى، قد قالت 

في بيان سابق، »من قّرر محاربتنا برغيف 

الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّية 

أو االستشهاد« ويبلغ عدد األسرى في سجون 

االحتالل، نحو 4780، من بينهم 160 طفال، 

و29 أسيرة، و914 معتقال إداريا. 

 يجب على الفصائل الفلسطينية العمل 

على مواجهة سياسات االحتالل بحق 

االسرى ورفض سياسة العقوبات الجماعية 

المختلفة ومنها ما تشهده ساحات المواجهة 

مع المحتل بين سجان ظالم وأسير يطالب 

بحريته وحقوقه باعتبارها جرائم حرب 

ضد اإلنسانية وفي هذا اإلطار يجب ان 

تدعو الفصائل الفلسطينية مجتمعة إلى 

اوسع حملة تضامن مع االسرى واإلسناد لهم 

في معركتهم وإعادة التأكيد على مقاطعة 

االحتالل اإلسرائيلي رفضا لسياساته 

العنصرية بحق الشعب الفلسطيني 

وممارساته وعدوانه الصارخ ضد االسرى في 

سجون االحتالل.

ويجب التحرك من خالل السفارات والبعثات 

الفلسطينية من أجل العمل على اضطالع 

الدول كافة على طبيعة جرائم االحتالل وما 

يتعرض له االسرى في سجون االحتالل 

من جرائم مخالفة للقانون الدولي وأهمية 

إبداء أعلى درجات االهتمام بما يتعرض له 

األسرى ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة 

ضغط حقيقي على حكومة االحتالل لوقف 

حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني 

واألسرى في سجون االحتالل.

سري القدوة

كاتب فلسطيني

من قريب

 alsbahps@yahoo.com

صراع األقوياء ينتهي دوًما على حساب الضعفاء

صبحي غندور
مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن

هل سيتحّمل العالم 
ا  أزمة مفتوحة زمنّيً

تنعكس ويالٍت 
اقتصادية وتجارية 

على الغرب 
ا؟

ً
والشرق مع

 رأي $

 alhewar@alhewar.com

  hnidmohamed@gmail.com



احتفلت سفارة دولة الكويت بالدوحة 

 62 )الذكرى  الوطني  باليوم  أمس 

للتحرير(   32 والذكرى  لالستقالل 

السعادة  أصحاب  من  عدد  بحضور 

البعثات  ورؤساء  والوزراء  الشيوخ 

لدى  المعتمدين  الدبلوماسية 

الدولة.

سعادة  الحضور  مقدمة  في  وكان 

بن  حمد  بن  خالد  الشيخ  الوالد 

السيد  وسعادة  ثاني،  آل  عبدالله 

رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن 

الدكتور  وسعادة  الشورى،  مجلس 

وزير  الكواري  عبدالعزيز  بن  حمد 

الوطنية،  قطر  مكتبة  رئيس  الدولة 

شاهين  بن  غانم  السيد  وسعادة 

والشؤون  األوقاف  وزير  الغانم 

الدكتور  الشيخ  وسعادة   ، اإلسالمية 

فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير 

وسعادة  المناخي،  والتغير  البيئة 

وزير  المناعى  علي  بن  محمد  السيد 

المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 

آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  وسعادة 

ثاني، وسعادة السفير إبراهيم فخرو 

الخارجية،  بوزارة  المراسم  مدير 

أحمد  إبراهيم  علي  السفير  وسعادة 

عميد السلك الدبلوماسي.

بدر  خالد  السيد  سعادة  وأكد 

لدى  الكويت  دولة  سفير  المطيري 

الدوحة، على أن احتفال بالده بالعيد 

لالستقالل   62 )الذكرى  الوطني 

يشكل  للتحرير(   32 والذكرى 

دولة  استقالل  على  للتأكيد  مناسبة 

في  شعبها  وتضامن  ووحدة  الكويت، 

وجه التحديات المختلفة.

خالل  كلمة  في  سعادته،  وقال 

الوطني  اليوم  مناسبة  إن  الحفل، 

التي  البسالة  فيها  »نستذكر  فرصة 

ذلك  في  الكويت  شعب  بها  اتسم 

تجعلنا  ذكرى  ونسترجع  الوقت، 

في  ألشقائنا  النبيلة  بالمواقف  نعتز 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 

واألصدقاء  العربية،  والدول  العربية، 

الذين  التحالف،  دول  مختلف  من 

دولة  عادت  حتى  بال  لهم  يهدأ  لم 

آل  أسرة  لحكم  والشرعية  الكويت 

صباح الكرام وإلى الشعب الكويتي«، 

بالتكاتف  وفخره  اعتزازه  عن  معربا 

العصيبة  األيام  في  المصير  ووحدة 

»رأينا  حيث  الكبيرة،  والتضحيات 

وأصدقائنا،  أشقائنا  وجنود  قوات 

التعاون، في  خاصة من دول مجلس 

البالد،  لتحرير  المحاربين  مقدمة 

حيث كان لدولة قطر الشقيقة أيضا 

ملحمة  الملحمة،  هذه  في  بارز  دور 

أطماع  ضد  والكفاح  ألهله  الحق  إعادة 

الطامعين«.

الكويت، وبفضل  دولة  أن  وشدد على 

التنمية  بإنجازات  مستمرة  قيادتها، 

بكافة أشكالها، ال سيما أن األيام أثبتت 

أن الكويت ستظل مصدر ثقة للعالم 

والمحبة  السالم  ثقافة  نشر  في 

يخدم  لما  الكلمة  وتوحيد  والتعاون، 

ودول  المنطقة  وازدهار  واستقرار  أمن 

بمكانة  تمتعها  عن  فضال  العالم، 

إقليميا  طيبة  وسمعة  متميزة 

على  وحصولها  تأسيسها  منذ  ودوليا 

استقاللها في عام 1961.

بهذه  السفير،  سعادة  وأكد 

الوطيدة  العالقات  المناسبة، 

بدولة  بالده  تجمع  التي  والمتجذرة 

المستويات،  كافة  على  قطر 

ذات  بعالقات  البلدان  يرتبط  حيث 

سمات  تحمل  متميزة  خصوصية 

مشتركة، مبنية على وحدة المصير 

والهدف، والسعي المشترك لتحقيق 

التكامل والترابط في جميع المجاالت 

الحيوية التي تحقق آمال شعوبهما، 

تعكس  العالقات  هذه  أن  إلى  الفتا 

السياسيتين  القيادتين  إصرار 

الشقيقين  البلدين  في  الحكيمتين 

على الدفع واالرتقاء بهذه العالقات إلى 

مستويات أعلى وأكثر تكامال.

خالد  السيد  سعادة  نوه  كما 

ذاته،  السياق  في  المطيري،  بدر 

طريق  محور  قطر  دولة  بتدشين 

الشيخ  الراحل  الكويت  دولة  أمير 

)طيب  الصباح  الجابر  األحمد  صباح 

تقديرا  الدوحة،  بالعاصمة  ثراه(  الله 

تواصلت  التي  وجهوده  لمواقفه 

المنطقة  واستقرار  أمن  على  حفاظا 

على  مؤكدا  الخليجي،  الشمل  ولّم 

القطرية  ـ  الكويتية  العالقات  امتداد 

سنوات  عبر  وترسخها  تاريخيا، 

بارزة  بمحطات  ومرورها  طويلة، 

سواء  التواصل،  ترسيخ  في  أسهمت 

خالل  من  أو  الثنائي  المستوى  على 

ال  والدولية،  اإلقليمية  المنظمات 

لدول  التعاون  مجلس  عبر  سيما 

الخليج العربية.

وقطر  الكويت  تحقيق  سعادته  وأبرز 

في  والتطور  النمو  في  واسعة  طفرات 

معتبرا  الحكيمتين،  قيادتيهما  ظل 

يمثل  ونموها  الكويت  دولة  نجاح  أن 

أن  كما  قطر،  لدولة  ونماء  نجاحا 

ورفاهيته  القطري  الشعب  سعادة 

عالوة  الكويتي،  الشعب  تسعد 

هدف  واستقرارهما  أمنهما  أن  على 

دولة  إسهامات  أيضا  مثمنا  مشترك، 

اإلقليمية  النزاعات  حل  في  قطر 

وجهودها لتقريب وجهات النظر.

الكويت  دولة  سفير  سعادة  وأشار 

التعاون  مجاالت  إلى  الدولة  لدى 

بدولة  بالده  تربط  التي  العديدة 

المجاالت  جميع  وشملت  قطر، 

والتجارية  واالقتصادية  السياسية 

واالستثمارية، والتعاون في المجاالت 

والتعليمية  واألمنية  العسكرية 

تم  حيث  والفنية،  والسياحية 

تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 

توأمة  خلق  أجل  من   2002 عام  يونيو 

تغطي  الشقيقين،  البلدين  بين 

عن  والبحث  التعاون،  مناحي  كافة 

آفاق أرحب للتآخي بينهما.

التبادل  حجم  عن  سعادته  وتحدث 

يشهد  الذي  البلدين،  بين  التجاري 

للخط  كان  حيث  مستمرا،  تزايدا 

بين  تدشينه  تم  الذي  المالحي، 

الكويتي  الشويخ  وميناء  حمد  ميناء 

دور   ،2017 عام  من  أغسطس  في 

التبادل  حجم  مضاعفة  في  محوري 

التجاري، ووفر خدمة مثالية في نقل 

الغذائية  المواد  خاصة  البضائع، 

بشكل  قطر  دولة  وإلى  من  وغيرها 

منتظم.

بدر  خالد  السيد  سعادة  ولفت 

في  الكويت  دولة  سفير  المطيري 

الشركات  ارتفاع عدد  إلى  دولة قطر، 

الكويتية التي دخلت السوق القطري 

%100 بنسق مستمر، حيث  بملكية 

فاق  بينما  شركة،   170 عددها  يفوق 

الكويتية   - القطرية  الشركات  عدد 

السوق  في  العاملة  المشتركة 

كما  شركة،   656 من  أكثر  القطري 

تعتبر حركة الطيران المتميزة بين 

البلدين أحد الشواهد على تطور هذه 

الكويت  دولة  تحرص  التي  العالقات 

على تعزيزها وتطويرها.

بدر  خالد  السيد  سعادة  وثمن 

تصريحه،  ختام  في  المطيري، 

في  البلدين  بين  القائم  التعاون 

يتواجد  حيث  التعليم،  مجال 

في  الكويتيين  الطلبة  من  العديد 

مختلف  في  التعليم  لتلقي  قطر 

المراحل، خاصة طلبة البكالوريوس 

مختلف  في  العليا  والدراسات 

كما  والجامعات،  التخصصات 

بين  كبير  عسكري  تعاون  يوجد 

البلدين، حيث بلغ عدد المنتسبين 

في  الدارسين  الضباط  الطلبة  من 

قطر  دولة  في  العسكرية  الكليات 

إلى  باإلضافة  ضابطا،  طالبا   69
مختلف  من  كبيرة  أعداد  مشاركة 

القطرية  المسلحة  القوات  قطاعات 

تقام  التي  المشتركة  التمارين  في 

تشارك  وبالمثل  الكويت،  دولة  في 

المسلحة  القوات  من  كبيرة  أعداد 

في  تقام  التي  التمارين  في  الكويتية 

دولة قطر.
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خالل احتفال السفارة بالذكرى الـ»62« لالستقالل والذكرى الـ»32« للتحرير.. السفير الكويتي:

العالقات بين قطر والكويت متميزة

{ السفير خالد بدر المطيري يلقي كلمته

كتب        محمد أبوحجر وقنا 

دولتنا ستظل مصدر ثقة للعالم في نشر ثقافة السالم والمحبة احتفالنا يؤكد استقالل بالدنا ووحدة شعبها في وجه التحديات

} تصوير -عباس علي 

التبادل التجاري بين البلدين 
يشهد تزايدا مستمرا

دور قطر بارز في ملحمة 
إعادة الحق ألهله
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»25« ألف مشارك في برنامج »365« يوم نشاط
أعلن االتحاد القطري للرياضة للجميع التابع لوزارة الرياضة والشباب، عودة 

حديقة األكسجين إلى مجموعة الحدائق العامة المخصصة للسيدات، إضافة إلى 

حديقتي اللقطة، ولجنة رياضة المرأة، والتي تقام عليها الفعاليات الرياضية التي 

ينظمها االتحاد بالحدائق العامة بشكل خاص للسيدات، ضمن فعاليات برنامج 

365 يوم نشاط، الذي يقدم حصص لياقة بدنية وتمارين رياضية متنوعة لجميع 
الفئات العمرية من الرجال والسيدات وكذلك لألطفال، وتجرى التدريبات يوميا 

تحت إشراف مدربين رياضيين متخصصين وبالمجان، حيث وصل البرنامج إلى 

مرحلة متقدمة، من خالل التوسع في الحدائق العامة واألماكن االكثر خصوصية 

للسيدات، وزيادة أعداد ممارسي الرياضة.

الدحيل يواجه الخريطيات.. والرهيب يصطدم بالسيلية

»القرعة« تكشف الطريق ألغلى الكؤوس

 

لقب  على  للمنافسة  الطريق  النهائي  ثمن  الدور  قرعة  كشفت 

أمير  سمو  كأس  بطولة  الكؤوس«  »أغلى  من   50 رقم  النسخة 

والتي أجريت مراسمها باألمس في فندق مرسى  المفدى،  البالد 

سعادة  تقدمه  كبير  حضور  وسط  باللؤلؤة  كمبينسكي  مالذ 

الكرة،  الشيخ، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد 

في  المشاركة  األندية  وممثلو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  وعدد 

مواجهة  عن  القرعة  وأسفرت  المحلية.  اإلعالم  ووسائل  البطولة 

الدحيل حامل اللقب مع الخريطيات، والسيلية مع الريان، على 

أن يلعب الفائزان في ربع النهائي.

مواجهات قوية 

والفائزان  ومعيذر،  واألهلي  الشمال،  مع  العربي  يلتقي  فيما 

يصطدمان في الدور المقبل، وهو ما يمهد لديربي جديد لمنطقة 

شرق في حالة تجاوز العربي عقبة الشمال، واألهلي لمعيذر وهذا 

هو المتوقع. كما يواجه أم صالل نظيره الخور، ويلعب السد مع 

المرخية في مباراة ثأرية، والفائزان يلتقيان في المرحلة التالية.

ووقع الوكرة مع الشحانية، والغرافة مع قطر في لقاء صعب جدا 

والمنتصران يضربان  الفريقين،  لقوة  ويعد بمثابة نهائي مبكر 

موعدا في ربع النهائي.

ويستهل الدحيل حامل اللقب مشواره بمباراة شبه سهلة، أمام 

يسعى  والذي  الثانية،  الدرجة  دوري  في  الناشط  الخريطيات 

هبوطه  منذ  غيابه  بعد  الكبار  مع  اللعب  ذكريات  الستعادة 

بأفضلية  تعترف  ال  الكؤوس  بطوالت  أن  ورغم  الثانية.  للدرجة 

المركز  يحتل  حيث  الدحيل  يقدمه  ما  لكن  آخر،  على  فريق 

عقبة  لتخطي  مرشحا  يجعله  نقطة،   32 بـ  الدوري  في  األول 

الثالث  المركز  في  الخريطيات  ويتواجد  بسهولة،  الخريطيات 

بجدول ترتيب الدرجة الثانية.

مباراة ثأرية 

هذا  رائعة  مستويات  يقدم  الذي  بالمرخية،  السد  ويصطدم 

عناصر  ويملك  الثامن،  المركز  يحتل  حيث  بالدوري،  الموسم 

جيدة على مستوى الهجوم، الذي يقوده المغربي إدريس فتحوي 

والعماني جميل اليحمدي.

بنتيجة  الدوري  من  األول  القسم  في  السد  على  المرخية  وتفوق 

4-3، فيما خسر أمامه في الثاني بهدف نظيف.

وتكتسب مواجهة الغرافة وصيف حامل اللقب وقطر طابع الثأر، 

في سعي الفهود لتعويض سقوطهم أمام الملك بالجولة التاسعة 

من الدوري القطري بخماسية نظيفة، في واحدة من أثقل النتائج 

هذا الموسم.

ويعول الغرافة على تحسن نتائجه في القسم الثاني من الدوري 

التي  فتراته،  بأفضل  اآلخر  هو  يمر  الذي  قطر،  بنادي  لإلطاحة 

قادته الحتالل المركز الثالث.

ويتقاسم الريان والسيلية الظروف الصعبة التي يمران بها منذ 

بداية الموسم الحالي.

بفارق  نقطة،  بـ11  الدوري  في  التاسع  المركز  الريان  ويحتل 

نقطتين فقط عن أم صالل الـ12، كما سيواجه أم صالل صاحب 

المركز األخير بالدوري، الخور متصدر دوري الدرجة الثانية، في 

لقاء متكافئ.

العودة  بغية  األخيرة،  الفترة  خالل  جيدة  عناصر  الخور  وضم 

لدوري األضواء، حيث تعاقد في الميركاتو الشتوي مع الجزائري 

يوغرطة حمرون.

البحث عن مفاجأة 

يبحث فريقا الشحانية ومعيذر عن تحقيق المفاجأة في بطولة 

للوكرة  مواجهتهما  عن  القرعة  أسفرت  أن  بعد  األمير،  كأس 

واألهلي على التوالي. وسبق لفرق الدرجة الثانية أن فاجأت أندية 

المرخية لنصف  الكأس، حيث صعد  األولى في بطولة  الدرجة 

األمير  سمو  كأس  من  الحالية  النسخة  وكانت   .2020 نهائي 

الدور التمهيدي التي جمعت صاحبي  قد انطلقت فعليا بمباراة 

المركزين الرابع والخامس من النسخة الماضية لدوري الدرجة 

النهائي  ثمن  الدور  إلى  التأهل  من  معيذر  تمكن  حيث  الثانية، 

في  التعادل  بعد  الترجيح  بركالت  مسيمير  على  فوزه  بعد 

الوقت األصلي بهدفين لمثلهما.  ويحمل الدحيل لقب النسخة 

في  الغرافة  على  فوزه  بعد  البطولة  من  )الخمسين(  الماضية 

المباراة النهائية بخمسة أهداف لهدف.

نارية بين قطر والغرافة.. والسد 
مع المرخية في مباراة »ثأرية«

العربي واألهلي في انتظار 
صدام جديد بـ »ديربي شرق«

محمد الجزار كتب



التوالي  على  الخامس  لليوم  تواصلت 

ضمن  المجاهيم،  فئة  منافسات 

»جزيالت  لإلبل  قطر  مهرجان  فعاليات 

حيث  الثانية،  نسخته  في  العطا« 

لسن  أمس  منافسات  خصصت 

»محلي  أشواط  خمسة  بواقع  الجذاع 

ودولي  شرايا  ومحلي  تالد  ودولي  تالد 

شرايا وشوط التحدي«.

في  التحكيم  لجنة  أمام  اإلبل  وتبارت 

للجذاع  والمخصص  األول  الشوط 

القطري  فوز  عن  لتسفر  تالد،  محلي 

النابت  صالح  مبارك  محمد  صالح 

 100 وقدرها  المالية  والجائزة  بالرمز 

ألف ريال، بينما احتل اإلماراتي حمد 

شوط  صدارة  المنهالي  ناجي  عوض 

ليتوج  »الحرصه«  مع  تالد  الدولي 

المالية  والجائزة  والوشاح  بالرمز 

وقدرها 120 ألف ريال.

الثالث،  الشوط  نتيجة  وأسفرت 

والمخصص للجذاع محلي شرايا عن 

محسن  محمد  زيد  بدر  القطري  فوز 

والجائزة  والوشاح  بالرمز  انديله 

المالية وقدرها 120 ألف ريال.

نايف  السعودي  نجح  حين  في 

خطف  في  الدوسري  محمد  فرحان 

ريال  ألف   150 قدرها  وجائزة  رمز 

دولي  الجذاع  لشوط  مخصصين 

التحكيم  للجنة  قدم  عندما  شرايا، 

»عوايد«.

هليل  هادي  فرج  فهيد  احتفل  وأخيرا 

ريال(  ألف   200( وشيك  برمز  الغفران 

لصاحب  كجائزة  المخصصين 

المركز األول من شوط الجذاع تحدي، 

وذلك على ظهر »الثقيلة«.

مشاركة السعوديين 
احتفاالتهم

 شارك مهرجان قطر لإلبل في نسخته 

شعار  تحت  تقام  التي  الثانية، 

»جزيالت العطا«، مالك اإلبل السعودية 

الذي  »التأسيس«  بيوم  االحتفاء  في 

والذي  عام،  كل  من  فبراير   22 يوافق 

السعودية  العربية  المملكة  حددته 

يوما لالحتفال بذكرى تأسيس الدولة 

السعودية.

التأسيس  بيوم  االحتفال  وشهد 

أبرزها  مختلفة،  تراثية  عروضا 

احتفاالت  عن  فضال  المركوبة، 

باألعالم السعودية والقطرية، واألغاني 

جميع  معها  تفاعل  التي  الوطنية 

مجلس  دول  مختلف  من  الحضور 

التعاون الخليجي.

قطر  نادي  رئيس  العذبة  حمد  وتقدم 

قطر  مهرجان  رئيس  اإلبل،  لمزاين 

نسخته  في  العطا«  »جزيالت  لإلبل 

العربية  للمملكة  بالتهنئة  الثانية، 

بمناسبة  وشعبا  قيادة  السعودية 

إلى  يرمز  الذي  التأسيس  يوم  ذكرى 

والثقافي  والحضاري  التاريخي  العمق 

األخوة  عالقة  إلى  مشيرا  للمملكة، 

بين  ربطت  التي  والتعاون  والثقة 

قيادة  وحرص  الشقيقتين،  الدولتين 

البلدين على رعايتها وتطويرها بصورة 

دائمة.

صحفي،  تصريح  في  العذبة  وقال 

قطر  لمهرجان  المنظمة  اللجنة  إن 

بيوم  االحتفال  على  حرصت  لإلبل 

ومشاركة  للمملكة،  التأسيس 

في  المشاركين  السعوديين  اإلخوة 

المهرجان بهذه المناسبة الغالية على 

قلوب الجميع.
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ثانية جوالت قطر 
للدريفت تنطلق اليوم

شهدته  الذي  الكبير  النجاح  بعد 

منافسات الجولة األولى من بطولة قطر 

للدريفت أواخر الشهر الماضي سيكون 

عشاق السرعة واإلثارة والتحدي مساء 

منافسات  انطالق  مع  موعد  على  اليوم 

الجولة الثانية والتي تقام تحت رعاية 

ثاني  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سعادة 

السيارات  لسباق  قطر  نادي  رئيس 

قد  النادي  وكان  النارية.  والدراجات 

أجل  من  أمس  يوم  الحلبة  افتتح 

بالمتسابقين  الخاصة  االختبارات 

تمكنوا  حيث  الجولة  لهذه  تحضيرًا 

الذي  المسار  على  التعرف  من 

للسباقات  المنظمة  اللجنة  اعتمدته 

هذه  وتشكل  الجولة.  لهذه  النادي  في 

من  للمتسابقين  فرصة  التجارب 

سياراتهم  جاهزية  على  الوقوف  أجل 

اليوم.  مساء  المنافسات  انطالق  قبل 

عمليات  تنطلق  أن  المقرر  من  حيث 

للسيارات  الفني  والفحص  التسجيل 

الثالثة  الساعة  تمام  في  المشاركة 

الحلبة  افتتاح  يتم  أن  على  ظهرًا 

ساعتين  لمدة  التجارب  أجل  من 

عصرًا،  والنصف  الرابعة  من  ابتداًء 

تنويري  اجتماع  هناك  سيكون  ثم 

إال  السابعة  بتمام  للمتسابقين 

الحصة  انطالق  قبل  مساًء  الربع 

حيث  التأهيلية  التجارب  من  األولى 

لفة  أداء  من  المشاركون  سيتمكن 

قبل  من  تقييمها  يجري  المضمار  على 

منافسات  وتستأنف  التحكيم.  لجنة 

حيث  الجمعة  غد  يوم  األولى  الجولة 

ساعة  لمدة  التسجيل  افتتاح  سيتم 

وذلك  عصرًا  الرابعة  من  ابتداًء  واحدة 

الحضور  من  يتمكنوا  لم  الذين  ألولئك 

بتمام  ينتهي  أن  على  الخميس  اليوم 

الخامسة مساًء موعد انطالق التجارب 

الثانية. التأهيلية 

في مهرجان سيف المرموم بـ»دبي«

تواجه منتخب عمان في نهائي غرب آسيا

»ثالثية تاريخية« 
للهجن القطرية

طائرتنا الشاطئية 
تلعب على اللقب

هجن  وكتبت  القطرية  الهجن  تألقت 

من  جديدة  صفحة  الشحانية  أبناء 

الختامي  اليوم  منافسات  في  اإلبداع، 

شهد  الذي  المرموم  سيف  للمهرجان 

في  للغاية  مشرفًا  قطريًا  حضورًا 

الحيل  رموز  على  الكبار  منافسات 

والزمول، عانقت خالله هجن أبناء قطر 

على  قوية  رموز  بثالثة  بفوزها  المجد 

رأسها سيف المرموم 2023.

الرموز  أقوى  حيث  الختام،  مسك  وفي 

الذي   ،2023 المرموم  سيف  وأغالها، 

بصحبة  حاليًا،  الدوحة  إلى  وصل 

الصوالت  صاحب  القوي  الشعار 

والجوالت، شعار منصور محمد منصور 

آل سيف الخيارين.

منصور  محمد  منصور  ملك  »الظبي« 

الموعد  على  كانت  الخيارين،  السيف 

سيف  مفتوح،  الحيل  سيف  مع 

والناموس  الفوز  لتحسم  المرموم، 

وتحتفل بأقوى الرموز 

هزاع  حمد  علي  ملك  »هتاش«  وكان 

المجد  قصة  افتتح  قد  أبوشريدة، 

األول  بالشوط  بفوزه  أمس،  والتألق 

بشداد  ليغرد  إنتاج،  للزمول  الرئيسي 

الزمول إنتاج

حمد  علي  ملك  »متعود«  أضاف  كما 

الثانية  النقطة  مقارح،  راشد  علي 

للهجن القطرية، بفوزه بخنجر الزمول 

الثالث  للشوط  المخصص  محليات، 

الرئيسي للزمول محليات.

القصة  الخيارين  يختتم  أن  قبل 

الغالي،  بالسيف  بفوزه  الرائعة 

اإلمارات  في  القطرية  الهجن  لتحتفل 

األيام  من  يوم  في  التاريخية  بالثالثية 

التي سيخدلها التاريخ.

فيما تألق شعار الخطير حمد بن راشد 

بن غدير الكتبي، وفاز بثنائية تاريخية 

ببندقية  الفوز  حسم  بعدما  اآلخر،  هو 

»المهندس«،  طريق  عن  مفتوح  الزمول 

وسيف الحيل إنتاج عن طريق »بية«.

محمد  أحمد  سالم  شعار  ظفر  فيما 

محليات  الحيل  بشداد  الفالحي،  دري 

الرئيسي  الرابع  للشوط  المخصص 

عن طريق نوايا.

للكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يخوض 

أمام  الليلة  مواجهة  الشاطئية  الطائرة 

غرب  كأس  نهائي  في  عمان  منتخب 

آسيا… بمالعب الغرافة الشاطئية.

وقطر  )أ(  قطر  الوطني  منتخبنا  وتأهل 

إلى  الشاطئية،  الطائرة  للكرة  )ب( 

بطولة  لمنافسات  النهائية  المباراة 

الطائرة  للكرة  اآلسيوي  االتحاد  كأس 

جولة   - والسيدات  للرجال  الشاطئية 

أمس  أنطلقت  التي  آسيا،  غرب  اتحاد 

على مالعب الغرافة الشاطئية.

فوزه  بعد  الوطني  منتخبنا  تأهل  وجاء 

بشوطين  أ«  »فلسطين  منتخب  على 

 /14  - و/21   /10  -  21/ بواقع  نظيفين 

وعلى »فلسطين ب« بشوطين نظيفين 

في   /8  - و/21   /11  -  21/ وبواقع  أيضا 

مساء  بينهما  أقيمت  اللتين  المباراتين 

أمس.

)أ(  قطر  الوطني  منتخبنا  وسيواجه 

يونس  شريف  الثنائي  من  المكون 

ثنائي  النهائي  مباراة  في  تيجان  وأحمد 

منتخب ُعمان )أ( كما سيواجه منتخب 

محمود  الثنائي  من  المكون  )ب(  قطر 

منتخب  ثنائي  نسيم  وعبدالله  عصام 

ُعمان )ب(.

قطر،  منتخبات:  بالبطولة  وشارك 

ُعمان،  وسلطنة  والسعودية، 

وفلسطين، في منافسات الرجال، بينما 

بُمشاركة  السيدات  منافسات  تقام 

منتخبات: قطر، واألردن، ولبنان.

اليوم في ربع نهائي دوري األبطال اآلسيوي

في مهرجان قطر لإلبل بلبصير

الدحيل يصطدم بالشباب السعودي

إثارة قوية بـ »فئة المجاهيم«

الشباب  نظيره  اليوم  الدحيل  يواجه 

الثمامة، بداية  السعودي، على استاد 

ربع  الدور  ضمن  مساًء،  السادسة  من 

النهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

إثارة  المباراة  تشهد  أن  المنتظر  ومن 

بما  قياسًا  الفريقين،  بين  كبيرة 

الحالية  النسخة  في  فريق  كل  قدمه 

من  أيضا  يقدماه  وبما  البطولة،  من 

مستويات في الموسم الحالي.

النهائي  ربع  الدور  إلى  الدحيل  وتأهل 

لمنطقة الغرب بعد فوزه على مواطنه 

 6-7 الترجيح  ركالت  بفارق  الريان 

الوقت  في   0-0 الفريقين  تعادل  بعد 

األصلي و1-1 في الوقت اإلضافي.

السعودي  الشباب  نادي  تمكن  بينما 

عقب  ذاته  الدور  في  موقعه  حجز  من 

فوزه على ناساف 0-2.

أن  بعد  جيدة  بفترات  الدحيل  ويمر 

صدارة  عن  العربي  إزاحة  من  تمكن 

لالعبي  استعادته  بعد  النجوم،  دوري 

المونديال،  عقب  الوطني  منتخبنا 

حيث أصبح يلعب بشكل جيد.

الـ  مشاركته  في  الدحيل  ويتطلع 

كسر  إلى  أسيا  أبطال  بدوري   11
النهائي، بعد وصوله  الدور ربع  حاجز 

وبلوغ  الرابعة،  للمرة  المرحلة  لهذه 

في  مرة  ألول  النهائي  نصف  الدور 

األدوار  إقامة  استغالل  محاواًل  تاريخه، 

مالعب  على  النسخة  لهذه  اإلقصائية 

ستتواجد  التي  جماهيره،  وأمام  قطر 

من  اليوم  مواجهة  في  غفيرة  بأعداد 

أجل دعم الفريق.

على  كريسبو  هيرنان  ويعول 

ظهروا  الذي  الالعبين  من  مجموعة 

األخيرة،  المباريات  في  جيد  بشكل 

السعودي،  الشباب  بنادي  لإلطاحة 

اإلصابة  من  العائد  يتقدمهم 

الذي  جونيور،  إدميلسون  البليجيكي 

مواجهة  خالل  رائع  بمستوى  ظهر 

المواجهة  تلك  في  ودخوله  الريان، 

يعتبر من نقاط تحول المباراة، حيث 

بعد  كبيرة  مساحة  الدحيل  وجد 

وهنا  الثاني،  الشوط  في  مشاركته 

يجيد  الذي  ادميلسون  قيمة  تكمن 

فتح المساحات أمام زمالئه، باإلضافة 

الذي  أولونجا  مايكل  الفريق  لهداف 

في  الهدافين  ترتيب  جدول  يتصدر 

على  ينطبق  وهذا  النجوم،  دوري 

قّدم  الذي  محمد  خالد  الشاب  الالعب 

في  الريان  أمام  جيدا  أداء  اآلخر  هو 

في  الخبرة  وأصحاب   ،16 الـ  الدور 

وكريم  هي  تاي  نام  مثل  اآلسيوية 

بوضيف والمعز علي.

وسيكون دفاع الدحيل في مهمة خاصة 

مثل  الشباب  مهاجمي  خطورة  إليقاف 

األرجنتيني  مينا  سانتي  اإلسباني 

كريستيان جوانكا.

الشباب  يتطلع  ثانية  جهة  ومن 

السعودي المشارك في البطولة للمرة 

حين   ،2010 تجربة  تكرار  إلى   10 الـ 

بتجاوزه  النهائي  نصف  للدور  عبر 

نتيجتي  بمجموع  الكوري  هيواندي 

الذهاب واإلياب 2 - 1.

كريسبو،  هيرنان  األرجنتيني  وأكد 

فريقه  جاهزية  على  الدحيل،  مدرب 

كريسبو:  وقال  اليوم،  لمواجهة 

بعد  الدور  لهذا  بوصولنا  سعيد 

مستويات رائعة قدمناها منذ انطالقة 

ولن  البطولة،  من  النسخة  هذه 

المواصلة  الدور ألن هدفنا  بهذا  تكتفي 

في البطولة.

األحداث  استباق  أريد  ال  وأضاف: 

الدور  هذا  لتخطي  جاهدين  سنعمل 

النهائي، وبعدها  للدور نصف  والتأهل 

سنخطط لما هو أفضل.

وتابع: خضنا مباراة قوية في الدور ربع 

 120 فيها  لعبنا  الريان،  أمام  النهائي 

لهذا  الترجيح،  بركالت  وتأهلنا  دقيقة 

كان من الضروري تعافي الالعبين من 

اإلرهاق الذي أصابهم في تلك المواجهة.

مرمى  حارس  زكريا  صالح  وشدد 

وقال:  المباراة،  الدحيل، على صعوبة 

جيد،  بشكل  اليوم  لمباراة  رنا  حضَّ

عقبة  تخطي  في  نجحنا  أن  بعد 

صعبة،  مباراة  أمامنا  واآلن  الريان، 

كبير  بتركيز  نخوضها  أن  علينا 

للوصول للدور نصف النهائي.

وأضاف: ركز الجهاز الفني على تأهيل 

بذلوه  الذي  المجهود  بعد  الالعبين 

خضنا  حيث  األخيرة،  المباراة  في 

من  للتخلص  استشفائية  تدريبات 

اإلرهاق واإلجهاد البدني.

بعد الفوز في النهائي على العربي»2-3«

»القطراوي« بطال لدوري الناشئين للطاولة

{ الدحيل يسعى النتصار جديد اليوم

كتب         وحيد بوسيوف

كتب        عوض الكباشي

التتويج  في  قطر  نادي  نجح 

لكرة  الناشئين  دوري  بلقب 

على  تغلبه  بعد  الطاولة، 

العربي بنتيجة 3-2 بعد مباراة 

اللقاء  نهاية  وبعد   . ماراثونية. 

الفائزين  بتتويج  الزراع  قام 

حيث  والميداليات،  بالكؤوس 

وحل  األول،  المركز  قطر  نال 

الخور  نال  فيما  ثانيا  العربي 

المركز الثالث 

ورغم أن العربي كان هو البادئ 

أكرم  رواد  تغلب  بعد  بالتقدم 

الناصر على يوسف أحمد عبد 

أن  إال   ،0-3 بنتيجة  الظاهر 

التعادل  أدرك  قرني  عيد  أحمد 

أدي  على  بتغلبه  قطر  لنادي 

بنتيجة  العربي  العب  ارورا 

بفوز  قطر  نادي  تقدم  ثم   ،0-3
علي  الالعب  على  كيم  ليولي 

أعاد  لكن   ،0-3 الحداد  حسين 

للتعادل  المباراة  الناصر  رواد 

أحمد  على  بتغلبه  جديد  من 

عيد 3-2 لتصبح النتيجة بين 

اللجوء  ويتم   ،2-2 الفريقين 

للقاء الفاصل بين يوسف عبد 

حسمه  الذي  أرورا  وأدي  الظاهر 

قطر  نادي  لمصلحة  يوسف 

بتغلبه 3-1 على أدي وباألشواط 

و6-11(  و11-8  و4-11   9-11(

لالنتصار  قطر  نادي  ليقود 

بنتيجة 3-2 ويتوج باللقب. 

المركزين  تحديد  مباراة  وفي 

الثالث والرابع، نجح الخور في 

تحقيق الفوز على النادي الريان 

بنتيجة 1-3.

كتب           محمد الجزار

{ تتويج العربي باللقب
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روبليف:

كنت محظوظًا بالفوز
أندريه  الروسي  البطولة،  على  األول  المصنف  أكد 

مواجهة  في  كبيرة  بصورة  سانده  الحظ  أن  روبليف 

الـ40  المصنف  جريكسبور  تالون  الهولندي  منافسه 

عالميا، حيث قالت »كانت مواجهة صعبة للغاية خاصة 

عندما لم أتعامل بصورة جيدة مع المجموعة األولى التي 

خسرتها بأداء سيئ لكني نجحت في العودة للمجموعة 

الثانية وبدأت تدريجيًا الدخول في اللقاء وفي المجموعة 

خاصة  كبيرة  بصورة  حاضرة  الندية  كانت  الثالثة 

عندما كانت هناك 3 نقاط لحسم اللقاء من جانب تالون 

نفسي  واعتبر  العودة  في  نجحت  لكني  جريكسبور 

الفوز  أن  وأرى  كهذه  مباراة  في  بالعودة  للغاية  محظوظ 

لألمام  ويدفعني  ثقتي  من  يعزز  ألنه  للغاية  مهمًا  كان 

{ روبليف يحقق فوزا صعبلالستمرار في البطولة«.

{ من زيارة جناح اكسون موبيل

اليوم على مجمع خليفة الدولي للتنس

»قطر اكسون موبيل« ربع نهائي ناري لـ

المفتوحة  موبيل  اكسون  قطر  بطولة  منافسات  تواصلت 

الـ31 ، ويقام اليوم الدور  2023 في نسختها  للتنس للرجال 

ربع النهائي للبطولة.

على  ممتع  قمة  لقاء  أمس  شهد  وقد 

األلماني   بين  المستويات،  جميع 

 16 المصنف  زفيريف  ألكسندر 

مع  بالبطولة،  الرابع  عالميا، 

موراي  اندي  المخضرم  البريطاني 

بلقب  قبل  من  والفائز   70 المصنف 

بطولة قطر اكسون موبيل مرتين، 

أكثر  مستوى  منهم  كال  قدم  حيث 

األولى  المجموعة  وكانت  رائع،  من 

موراي  البريطاني  نصيب  من 

وفاز  زفيريف  عاد  لكن   ،6-7 بواقع 

حين  في   ،2-6 الثانية  بالمجموعة 

بالقوة  الثالثة  المجموعة  تميزت 

والندية وحسمها الالعب البريطاني 

في  النهائي  لريع  ليتاهل   5-7
مفاجأة قوية.

كريستوفر  االسترالي  فجر  كذلك 

عالميا،   94 المصنف  أوكونيل 

أغوت  باوتيستا  روبرتو  باإلسباني  باإلطاحة  أخرى  مفاجأة 

و24 عالميا  البطولة  الخامس على  والمصنف  اللقب  حامل 

 ،6-7  ،6-3( بواقع  لمجموعة  بمجموعتين  عليه  بالفوز 

.)4-6
األول  المصنف  روبليف  اندريه  الروسي  تأهل  كذلك 

ربع  الدور  إلى  األنفس  بشق  عالميا  والخامس  للبطولة 

على  الصعب  فوزه  بعد  النهائي 

جريكسبور  تالون  الهولندي 

حيث  لواحدة،  بمجموعتين 

في  تأخره  الروسي  النجم  قلب 

فوز  إلى   6 1ـ  األولى  المجموعة 

ـ1وفي   6 الثانية  المجموعة  في 

المجموعة الثالثة الفاصلة عانى 

النتيجة  في  تأخره  بعد  روبليف 

تحويل  في  نجح  ولكنه   5 ـ   2
ـ   6 5 ثم إلى  ـ   5 تأخره إلى تعادل 

6 وتمكن من اإلجهاز على منافسه 
ـ   7 ليفوز  كبيرة  معاناة  بعد 

حوالي  استمرت  مباراة  في   6
يلتقي  وسوف  الساعتين، 

التشيكي  الالعب  اليوم  روبليف 

تأهل  والذي  ليتشيكا  جيري 

فوزه  بعد  النهائي  ربع  إلى  بدوره 

روسوفوري  اميل  الفنلندي  على 

بواقع 6 ـ 2 و7 ـ 6.

تغلب  أمس  أخرى  مباراة  وفي 

دي  فان  بوتيتش  الهولندي  على  مولير  الكسندر  الفرنسي 

بواقع 6 ـ 2 و6 ـ 4.

} البريطاني موراي } األلماني اليكسندر زفيريف

موراي يقصي زفيريف 
وروبليف ينجو بصعوبة 

وباوتيستا حامل اللقب يودع

عادل النجار كتب
طارق زينل: السوق الحرة ترعى 

لدينا رؤية لمستقبل التنس»Ooredoo« الكبرى للبادل

 )QDF( أعلنت السوق الحرة القطرية

رعايتها لمنافسات بطولة »ُأريُد 

 Ooredoo «  قطر الُكبرى للبادل لعام 

2023، وتستضيف السوق الحرة 
القطرية نموذجًا فريدًا ُيقدم تجربة 

رائعة للمشاهدين ُتتيح لهم ممارسة 

لعبة البادل في الواقع االفتراضي 

والتنافس ضد العب محترف والفوز 

بجوائز يومية.

وقال ثابت مصلح، نائب رئيس 

السوق الحرة القطرية: نحن 

فخورون للغاية بدعم إحدى أسرع 

الرياضات انتشارًا في الدولة من 

   »Ooredoo« خالل رعاية بطولة ُأريُد

قطر الُكبرى للبادل، كما أكد 

التزام السوق الحرة القطرية بدعم 

الفعاليات الرياضية.

حقق منتخبنا الوطني للتنس للناشئين فوزه 

الثالث على التوالي على حساب نظيره السعودي في 

تصفيات األدوار التأهليية لبطولة كأس ديفيز تحت 

16 سنة لمجموعة آسيا -أوقيانوسيا المقامة حاليا 
في العاصمة السريالنكية كولومبو بمبارتين مقابل 

واحدة.

ففي مباراة الفردي األولى، خسر الالعب غانم السليطي 

المواجهة أمام نظيره غانم الغنام بنتيجة 1 6- / 0 6-، 

لكن العب المنتخب مشاري نواف تمكن من تعويض 

الخسارة في مباراة الفردي الثانية بعد التغلب على 

نظيره آدم علي رضا بنتيجة مجموعتين دون رد 0-6 

.3-6/
وفي مباراة الزوجي حسم الثنائي مشاري نواف وحسن 

والي النتيجة لصالح قطر بمجموعتين دون رد.

وبهذه النتيجة حاز منتخبنا على العالمة الكاملة 

وتصدر المجموعة الرابعة بثالث نقاط من 3 انتصارات 

وسوف يواجه أدعم التنس للناشئين في منافسات 

الدور ربع النهائي نظيره اليمني.

وأشاد السيد خالد الخليفي عضو مجلس إدارة االتحاد 

القطري للتنس واالسكواش والريشة الطائرة رئيس 

لجنة المنتخبات الوطنية في تعليق له بأدء الالعبين 

القوي الذي قدموه خالل هذه المنافسات، معربا 

عن تطلعه في أن يتمكن أدعم التنس من تخطي 

المنتخب اليمني وبلوغ الدور النهائي وتحقيق مهمتهم 

بنجاح بالصعود إلى المرحلة التأهيلية لبطولة كأس 

ديفيز تحت 16 سنة.

أكد طارق زينل، أمين السر العام في 

االتحاد القطري للتنس أن بطولة قطر 

إكسون موبيل المفتوحة تحقق نجاحا 

كبيرًا على مختلف المستويات، وقال 

إنه لطالما رسخ في يقين منظمي بطولة 

قطر إكسون موبيل المفتوحة ضرورة 

احتضان المواهب منذ الصغر، لذلك 

يأتي في صميم بطولتنا تنظيم برامج 

مصممة خصيًصا لالعبين الصغار، من 

بينها برنامج تعليم التنس لألطفال. وقد 

وضعنا هذا العام مجموعة من األنشطة 

المختارة بعناية من أجل األطفال لكي 

يتعرفوا المزيد عن رياضة التنس على 

أيدي نخبة من أفضل مدربي اللعبة، 

ومن المؤكد أن أطفالنا سوف يحظون 

بوقت ممتع ومفيد للغاية. وال يساورني 

أدنى شك أن هذه األنشطة سوف 

تستحوذ على اهتمامهم وتثير حماستهم 

أيًضا.

{ خالد الخليفي

{ طارق زينل

} تصوير- محمود حفناوي

الخليفي يشيد بالناشئين 
في تصفيات كأس ديفيز:

سعداء بتحقيق 
العالمة الكاملة

زار عدٌد من نجوم التنس المشاركين في بطولة 

قطر إكسون موبيل المفتوحة 2023 جناح الشركة 

المقام على هامش البطولة في قرية الجمهور، وكان 

أندريه روبليف، وروبيرتو باوتيستا آغوت في مقدمة 

الالعبين الذين توافدوا لزيارة الجناح، وتعليًقا على 

المناسبة، قال السيد صالح بن سعد المانع، نائب 

الرئيس ومدير الشؤون الحكومية والعامة في إكسون 

موبيل قطر: »من المذهل أن ترى تفاعل الزوار من 

كافة األعمار لدى لقائهم مع نجوم التنس في جناحنا؛ 

فاإلثارة والحماس هما حًقا عنوان هذا اللقاء، كما 

سعد الالعبون كثيًرا بالحديث معهم وإهدائهم كرات 

تنس تحمل توقيعاتهم«.

في جناحها بقرية الجماهير

نجوم البطولة 
يزورون »إكسون موبيل«

نصف نهائي 
الزوجي اليوم

الزوجي  منافسات  نهائي  نصف  يقام 

للتنس  موبيل  إكسون  قطر  لبطولة 

من  المكون  الزوجي  يلتقي  حيث 

الهندي روهان بوبانا واالسترالي ماثيو 

ايبدين مع الزوجي البريطاني المكون 

فيما  أومارا،  وجوني  إيفانز  دانيال  من 

الفرنسي  من  المكون  الزوجي  يلعب 

والهولندي  ليستيان  كونستانت 

الزوجي  مع  زندشلب  دي  فان  بوتش 

الفنلندي المكون من باتريك نيكالس 

سالمينين وإميل روسوفوري.

فيلكس إلياسيم:

مواجهة دافيدوفيتش صعبة
أكد الالعب الكندي فيلكس 

الفوز  أن  إلياسيم  أوجيه 

الالعب  أمام  حققه  الذي 

كوبلر  جيسون  األسترالي 

لم  لواحدة  بمجموعتين 

في  لكنه  بسهولة  يتحقق 

بالوصول  سعيد  النهاية 

ببطولة  النهائي  ربع  للدور 

وقال  موبيل،  اكسون  قطر 

الصحفي  المؤتمر  في 

»كان  اللقاء  أعقب  الذي 

بالنسبة  مهما  االنتصار 

لم  أنني  والحقيقة  لي 

المستوى  ذلك  إلى  أصل 

ضرباتي  في  الدقة  من 

استقبال  عند  وخاصة 

األمر  وهو  االرسال  ضربات 

وعن  المباراة«.  صعب  الذي 

مع  سيجمعه  الذي  اللقاء 

»لقد  قال  دافيدوفيتش، 

أن  وأعلم  والتقينا  سبق 

الدوحة  في  هنا  المواجهة 

ستكون أكثر صعوبة«.
{ فيلكس أوجيه إلياسيم
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بمشاركة نخبة الفرسان 

بطولة الشقب على خط االنطالقعلى مستوى العالم

أول  قطر(  مؤسسة  )عضو  الشقب  في  اليوم  تنطلق 

برعاية  الشقب   – الدولية  التجاري  البنك  بطولة  أيام 

فبراير   25  –  23 من  الفترة  خالل  تقام  التي  لونجين 

بمشاركة  الشقب  في  لونجين  ميدان  في  الجاري 

الفرسان والفارسات النخب في العالم في ثالث رياضات 

للفروسية هي قفز الحواجز والترويض، والترويض لذوي 

االحتياجات الخاصة. 

نجمتين  فئة  الحواجز  بقفز  اليوم  المنافسات  تبدأ   

»الترويض  تأتي بعدها منافسات  130 سم،  ارتفاع  على 

لذوي االحتياجات الخاصة« فئة الثالث نجوم على ميدان 

فئة  الحواجز  قفز  منافسات  وتليها  الداخلي،  لونجين 

قفز  منافسات  تعقبها  سم   1.45 ارتفاع  على  نجمتين 

الحواجز من فئة الخمس نجوم على ارتفاع 1.45 سم من 

الخمس  فئة  من  الحواجز  بقفز  وتختتم  مرحلتين... 

نجوم على ارتفاع 150 سم.

الشقب  فيها  ينظم  التي  العاشرة  النسخة  هذه  وتعد 

الرياضية  المنطقة  أحداث  أبرز  تعد  التي  البطولة 

يقوم  وآسيا  األوسط  الشرق  في  نوعه  من  فريدا  وحدثا 

الشركاء  من  عدد  الكبير  العالمي  الحدث  برعاية 

راعي  التجاري  البنك  بينهم  ومن  المميزين  والرعاة 

موبيل  وإكسون  البطولة،  مقدم  ولونجين  البطولة، 

)الراعي  قطر الشريك الرسمي، وكذلك قطر للسياحة 

الرسمي(،  االتصاالت  )شريك  قطر  وفودافون  الرسمي(، 

)شريك  إيفنت  ووايت  )شريك(،  كرافتس  وجلف 

التواصل االجتماعي(، والمركز الطبي البيطري للخيل 

)الشريك البيطري الرسمي(، وسبيتار )الشريك الطبي 

الرسمي(.

2023 من بطولة البنك  من المقرر أن يشارك في نسخة 

لونجين  برعاية  الشقب   – للفروسية  الدولية  التجاري 

تقّدم  تزال  ال  ألمانيا  أن  غير  دولة،   28 من  الفرسان  أمهر 

تتمّيز  حين  في  الحواجز،  قفز  في  الفرسان  أفضل 

بلجيكا وهولندا في جميع المنافسات الثالث، باإلضافة 

مشاركة منافسين من فلسطين وليتوانيا للمرة األولى.

وتشارك الفارسة القطرية وجدان المالكي، على حصانها 

اإلسباني مانجو جاكارو البالغ من العمر 18 عاًما، والتي 

بعد  األفضل  بين  مكانة  لنفسها  تحجز  أن  استطاعت 

الكبرى  الجائزة  منافسات  في  السابع  بالمركز  فوزها 

للترويض العام الماضي، كما يتطلع الفارسان القطريان 

فالح العجمي وسلمان السويدي لترك بصمة قوية خالل 

مشاركتهما في منافسات قفز الحواجز.

االستمتاع  مع  موعد  على  والعائالت  الجماهير  وستكون 

منافذ  من  واسعة  تشكيلة  عبر  مميزة  ضيافة  بتجربة 

المطاعم  سلسلة  خالل  من  والمشروبات  األطعمة 

الحدث،  أيام  طوال  ستتواجد  التي  العالمية  والمقاهي 

والتعليمية  الثقافية  باألنشطة  زاخر  برنامج  وكذلك 

والترفيهية في منطقة مخصصة ألروع مغامرات الترفيه 

وألعاب  لألطفال،  )البوني(  المهر  ركوب  مثل  العائلي 

الكرنفال، والفنون والحرف اليدوية، والرسم على الوجه، 

وعروض  األطفال،  ومسابقات  والمهرج  الدمى  وعروض 

الساحر وغير ذلك.

صحفيا  مؤتمرا  قطر(  مؤسسة  )عضو  الشقب  وعقد 

لإلعالن عن البطولة حضره ممثلو الشركات والمؤسسات 

وفهد  البطولة،  مدير  المناعي  عمر  وكذلك  الراعية، 

ممثلو  وتحدث  للشقب،  اإلعالمي  المستشار  الهاجري 

لهم،  بالنسبة  الكبير  الدولي  الحدث  أهمية  عن  الرعاة 

وخاصة  العالمية  الرياضية  األحداث  برعاية  وتشرفهم 

في مجال الفروسية، والذي يعد جزءا من استراتيجيتهم 

المؤتمر  خالل  الشقب  مسؤولو  عبر  كذلك  الوطنية، 

الكبرى  والمؤسسات  الشركات  بشراكة  سعادتهم  عن 

وتمنوا  النجاح،  في  رئيسيا  جزءا  تعد  والتي  للبطولة 

في  المشاركين  لجميع  وموفقة  ناجحة  مشاركات 

الحدث، ورحبوا بكل الضيوف الموجودين في البطولة.

{ بطولة الشقب على خط االنطالق اليوم { جدول منافسات اليوم

»تجمهر« يفوز بكأس بيضا القاع
أتطلع لألفضل 

في النسخة الحالية
أحرز المهر »تجمهر« ملك خليفة بن شعيل 

الكواري، الفوز بالمركز األول في الشوط الثامن 

الرئيسي في سباق الخيل الـ 35 في موسم 

2022 – 2023 على مضمار الريان، الذي نظمه 
نادي السباق والفروسية مساء أمس واشتمل 

على 8 أشواط.

 وأحرز »تجمهر« الفوز بإشراف المدرب زهير 

محسن وبقيادة الخيال شتيبان مازور، ليهدي 

مالكه لقب كأس بيضا القاع للخيل العربية 

األصيلة إنتاج محلي المبتدئة والفائزة بسباق 

لمسافة 1700 متر، وحل في المركز الثاني 

»حردان« ملك حمد أحمد حسن المالكي 

الجهني وفي المركز الثالث »علم القاعية« ملك 

خالد علي عبدالهادي الشهواني، وتوج الفائزين 

عبدالله راشد الكبيسي، مدير إدارة السباقات 

بنادي السباق والفروسية.

 وضمن األشواط المتبقية من السباق من األول 

وحتى السابع فاز بالمركز األول تواليا، »ثندر 

فالي« ملك مربط الجسرة، و»نيو الموري« ملك 

مبارك على مبارك الحيي النعيمي، و»نابلس« 

ملك راشد محمد راشد الغانم العذبة، 

و»برسكو« ملك معتز عيسى محمد برشم، 

و»أدميرال« ملك ناصر سيف عبدالله راشد 

الكبيسي، و»مطوع الصعايب« ملك مربط 

الشحانية، و»خفوق« ملك مربط إنجاز.

أعربت الفارسة القطرية وجدان المالكي عن 

سعادته بالمشاركة في بطولة الشقب الدولية 

مع فرسان وفارسات فئة الخمس نجوم.

وقالت وجدان: التنافس مع أبطال العالم في 

الشقب أمر في غاية الروعة ويشرفني كثيرًا.

 وأضافت: شاركت في نسخة العام الماضي 

ألول مرة وتنافست مع عشرات الفارسات من 

أصحاب الخبرات الكبيرة في الترويض بينما 

أنا مازلت في المراحل األولى وأنا سعيدة جدا 

أن أكون وسط فارسات العالم في بطولة 

الشقب وأتطلع لتقديم األفضل وأن أكون ضمن 

أصحاب المراكز المصنفة ألضع األساس 

الصحيح لمسيرتي الدولية التي تحقق لي 

بداية طموحاتي للمنافسة في البطوالت 

الدولية واألولمبية فأنا مشتاقة.

وتابعت: أتمنى أن أهدي بلدي إنجازا يليق به 

في المحافل الدولية وتوجهت الفارسة وجدان 

المالكي بالشكر والتقدير للشقب والتحاد 

الفروسية وإلى كل الجهات الداعمة لتنظيم 

هذ البطولة الدولية على مدى أربعة مواسم 

وأسعدت كل فرسان وفارسات العالم.

وجدان المالكي:
{ وجدان المالكي

اليوم ختام بطولة جمال الخيل العربية األصيلة

اإلثارة تتواصل بمهرجان سوق واقف للفروسية
تواصلت مساء أمس فعاليات مهرجان سوق واقف للفروسية 

االحتفاالت  لجنة  من  بتنظيم  المقام  الرابعة،  نسخته  في 

بالمكتب الهندسي الخاص، وسط مشاركة كبيرة من مالك 

الخيل محليا وخارجيا.

 28 ويقام المهرجان بالساحة الغربية لسوق واقف حتى يوم 

فبراير الجاري.

الخيل  لبطولة  التأهيلية  التصفيات  أمس  مساء  واختتمت 

 151 العربية األصيلة من الدرجة »A«، التي تشهد مشاركة 

رأسا من الخيل، وتقام على مدار ثالثة أيام.

»عريب  المهر  فاز  سنوات   3 عمر  األمهر  منافسات  وضمن 

المركز  في  وحل  األول  بالمركز  الناصر  مربط  ملك  الناصر« 

الثاني »الدحيل الشقب« ملك الشقب – عضو مؤسسة قطر، 

و»باهي آل جهام« ملك مربط الجهام في المركز الثالث.

 وشهدت منافسات األفرس عمر 4 إلى 6 سنوات، فوز »نجال أم 

العظام« ملك ناصر محمد مسفر الهاجري، وجاءت في المركز 

الثاني »إي.أم كوين ديزرت« ملك مربط الحمد، وفي المركز 

الثالث »سانجريا« ملك متعب سعد عثمان الطخيس.

شهدت  فقد  سنوات   10 إلى   7 عمر  األفراس  منافسات  اما   

وحلت  األول،  بالمركز  التنهاة  مربط  ملك  سياسة«  »دي  فوز 

المركز  السالم، وفي  الثاني »دي فال« ملك مربط  المركز  في 

حسن  عبدالرحمن  متعب  ملك  سي«  ام  »-كارمن  الثالث 

11 سنة فما  الخالدي.  كما أسفرت منافسات األفراس عمر 

فوق عن فوز »دي ايه ماجيك مومنت« ملك ناصر محمد مسفر 

الثاني »دي بهية« ملك الشيخة  الهاجري، وحلت في المركز 

ملك  »المانا«  الثالث  المركز  وفي  ثاني،  آل  فيصل  بنت  نوف 

فهد مقبل القحطاني.

خصصت  للمهرجان  المنظمة  اللجنة  أن  إلى  ويشار 

توزع  قطري  ريال  مليون   6.4 إلى  تصل  قيمة  مالية  جوائز 

جوائز  توزيع  سيتم  حيث  األولى.  بالمراكز  الفائزين  على 

من  بالمراكز  للفائزين  التصفيات  مرحلة  في  متساوية 

9 آالف  45 ألف ريال وحتى  األول وحتى الثامن تبدأ تواليا من 

األول  بالمركز  الفائز  يحصل  النهائيات  مرحلة  في  أما  ريال. 

والميدالية الذهبية لألمهار والمهرات عمر سنتين و3 سنوات 

صاحب  والثاني  ريال،  ألف   100 قدرها  مالية  جائزة  على 

الفضية على 70 ألف ريال والثالث الفائز بالبرونزية على 40 

ألف ريال، كما سينال الفائز بالذهبية لفئة األفرس واألفحل 

على جائزة قدرها 150 ألف ريال والحاصل على الفضية على 

يذكر  ريال.  ألف   50 على  بالبرونزية  والفائز  ريال،  ألف   100
تم  فعاليات مصاحبة من بينها أكشاك  المهرجان يشهد  أن 

فعاليات  بجانب  الفروسية،  مستلزمات  لبيع  تخصيصها 

متنوعة وترفيهية للعائالت، بدءا من الساعة الرابعة مساء.

$ الدوحة

راشد العذبة:

كل شيء متوفر في المهرجان
أكد راشد العذبة ممثل مربط الناصر 

 3 عمر  في  أمس  األول  بالمركز  الفائز 

سنوات أن المهر »عريب الناصر« مرشح 

بشكل  للظهور  كبير  وبشكل  قوي 

بالميدالية  والتتويج  أفضل 

أداء  أدى  بحيث  الذهبية، 

مميزا، وله شكل جميل. 

وأضاف: كل اإلمكانيات 

هذا  في  متوفرة 

جيدا  أداء  وأدى  المهر 

ولهذا  يتصدر  بأنه 

للتتويج  بقوة  أرشحه 

الذهبية.  بالميدالية 

عن  انطباعه  وحول 

والمنافسة  عام  بشكل  المهرجان 

المحليين  المالك  بقية  من  الكبيرة 

والخليجيين، قال راشد العذبة: أعتقد 

أن المنافسة هذا الموسم ستكون قوية 

خيول  بمشاركة  السيما  وشديدة، 

يجعل  وهذا  والخارج  الداخل  من  قوية 

أما  كبير.  لحد  متقاربا  المستوى 

أن  فأعتقد  التنظيم  بخصوص 

أعلى  على  مميز  التنظيم 

عليه  غبار  ال  مستوى 

على  القائمين  ونشكر 

ما  كل  على  المهرجان 

هذه  وإتاحة  لنا  وفروه 

الفرصة لنا للمشاركة 

أن  وأكد  المهرجان.  في 

متواجد  الناصر  مربط 

المنافسة  أجل  من  دائما 

نكون  أن  على  جدا  ونحرص 

المهرجان  أن  خاصة  بقوة  منافسين 

يقام في بلدنا قطر.
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والجمهور،  األرض  بسالحي  يونايتد  يتحصن  المقابل،  في 

وهو الذي لم يذق طعم الهزيمة في آخر 17 مباراة خاضها في 

»أولد ترافورد« على صعيد المسابقات كافة.

بمعنويات  أرضه  على  اإلياب  مباراة  يونايتد  ويخوض 

في  نظيفة  بثالثية  سيتي  ليستر  على  الفوز  عقب  مرتفعة 

الثنائي  بعودة  اليوم  صفوفه  وسيعزز  أيضا،  ترافورد«  »أولد 

مارسيل  والنمساوي  مارتينيس،  ليساندرو  األرجنتيني 

سابيتسر بعد غيابه ذهابا بسبب اإليقاف.

الفرنسي  نانت  يستضيف  أخرى،  بارزة  مباريات  وفي 

1 ذهابا في    /  1 على أرضه يوفنتوس اإليطالي بعد التعادل 

ليفركوزن  باير  مع  الفرنسي  موناكو  يلعب  فيما  تورينو، 

بفوزه  العبور  مسار  على  قدما  األول  وضع  بعدما  األلماني، 

ذهابا 3 /  2.

فترة  من  العودة  منذ  فرنسي  فريق  أفضل  موناكو  ويعتبر 

إذ لم يذق طعم   2022 FIFA قطر  العالم  التوقف بعد كأس 

3 تعادالت في مختلف  8 مباريات مقابل  الخسارة، ففاز في 

روديز  أمام  الكأس  من  خروجه  من  الرغم  على  المسابقات، 

بركالت الترجيح بعد التعادل 2-2.

التأهل،  مع  منطقي  موعد  على  اإلسباني  إشبيلية  وسيكون 

عليه  فاز  الذي  الهولندي  أيندهوفن  على  ضيفا  يحل  عندما 

ذهابا بثالثية نظيفة.

النمسا،  في  نظيف  بهدف  خسر  الذي  اإليطالي،  روما  أما 

سيكون أمام فرصة التعويض عندما يستضيف سالزبورغ 

على الملعب األولمبي في العاصمة اإليطالية.

أمس،  اإلسبانية،  الصحف  احتفت 

ريال مدريد شباك  بها  أمطر  التي  بالخماسية 

ليفربول على ملعب »أنفيلد«، ضمن منافسات 

ذهاب دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا.

أحرز خماسية ريال مدريد كل من فينسيوس 

)هدفين(،  بنزيما  كريم  )هدفين(،  جونيور 

ليفربول  هدفي  سجل  فيما  ميليتاو  إيدير 

المصري  والنجم  نونيز  داروين  األوروجواياني 

محمد صالح.

»الليلة  اإلسبانية  »ماركا«  صحيفة  قالت 

مدريد  ريال  من  تاريخي  أداء  الساحرة.. 

بطل  من  رائعة  فعل  ردة  ألمانسيو،  تكريمًا 

أوروبا على تقدم ليفربول بنتيجة 2-0 بعد 14 

دقيقة«.

يعادل  المتألق  »فينيسيوس  وأضافت: 

يكمل  ميليتاو  رائعا،  هدفا  ويسجل  النتيجة 

العودة وينهي بنزيما المباراة«.

»في  اإلسبانية  »آس«  صحيفة  عنونت  فيما   

السماء، فاز النادي األبيض في مباراة تاريخية 

على ملعب أنفيلد بعد أن تقدم الفريق األحمر 

بالنتيجة 2-0 من الدقيقة 14.

من  استثنائية  »مباراة  الصحيفة:  وأكملت 

الذي سجل هدفين وفتح طريق  فينيسيوس 

العودة، أداء رائع من مودريتش وناتشو«.

وكتبت صحيفة »موند ديبورتيفو« الكتالونية 

في عنوان مختصر »ريمونتادا قاسية من ريال 

مدريد«، في إشارة إلى الخماسية التي مزق بها 

فريق الملكى شباك الريدز.

بسقوط  اإلنجليزية  الصحف  اهتمت  وكما 

حيث  مدريد،  ريال  أمام  المدوي،  ليفربول 

الهزيمة  على  »ميرور«  صحيفة  عنونت 

أسوأ  من  المعاناة  بعد  انهيار  في  »ليفربول 

في  خماسية  آنفيلد،  في  أوروبية  أمسية 

غضون 46 دقيقة«.

أما صحيفة »ديلي ستار« فعنونت: »جنوني.. 

كريم ورفافه يحققون عودة قتالية خيالية أمام 

ليفربول«.

وفي األسفل كتبت: »إقصاء دي بروين بسبب 

المرض«.

»استسالم  »التايمز«:  صحيفة  عنونت  كما 

تام«.

وبدورها كتبت صحيفة »ديلي إكسبريس«: 

هزيمة  أسوأ  من  يعاني  الريدز  إرًبا..  »ممزق 

أوروبية على ملعبه«.

ميل«:  »ديلي  صحيفة  عنونت  جانبها  ومن 

»إهانة.. وجوه حمراء في جميع أنحاء آنفيلد 

أمام حامل   )2-5( مع تحطم ليفربول بنتيجة 

اللقب، بعد التفريط في التقدم )0-2(«.

الذي  الكبير  الفوز  على  مدريد،  ريال  وسط  نجم  مودريتش،  لوكا  الكرواتي  علق 

حققه فريقه على حساب ليفربول.

األول  أمس  مساء   ،2-5 بنتيجة  ليفربول،  مضيفه  مدريد  ريال  واكتسح 

ملعب  على  الثالثاء، 

دور  ذهاب  في  آنفيلد، 

أبطال  لدوري  الـ16 

أوروبا.

عبر  مودريتش  ونشر 

الرسمي  حسابه 

التواصل  موقع  على 

فيسبوك  االجتماعي 

عدة  األربعاء  أمس 

الملعب،  من  صور 

هكذا  عليها:  وكتب 

يفوز ريال مدريد.

يحل  أن  المقرر  ومن 

على  ضيفا  ليفربول 

مباراة  في  مدريد  ريال 

العودة، بملعب سانتياجو 

مارس   15 يوم  برنابيو، 

المقبل.

أساطير  أحد  مودريتش  ويعتبر 

قاد  إذ  التاريخ،  عبر  مدريد  ريال 

دوري  في  بطوالت   5 لتحقيق  الميرنجي 

األبطال، آخرهم نسخة العام الماضي ضد ليفربول.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بختام الموسم الجاري، وذكرت تقارير عدة أن 

إدارة الميرنجي تسعى للتجديد له لموسم إضافي. وانضم الكرواتي لريال مدريد، في 

صيف 2012، قادما من توتنهام.

مدافع  فاران،  رافائيل  أعرب 

عن  يونايتد،  مانشستر 

على  للتفوق  تطلعه 

برشلونة.

فاران  وقال 

المؤتمر  في 

 : لصحفي ا

أن  »أعتقد 

الذهاب  لقاء 

جيدا  كان   )2-2(

وقدم  للغاية، 

أداء  الفريقان 

رفيعا«.

»فريقان  وتابع: 

تطبيق  يريدان  هجوميان 

كان  لذلك  العالي،  الضغط 

وخرجنا  جيًدا،  المستوى 

بنتيجة ُمرِضية«.

بمقدورنا  »كان  وأردف: 

المزيد،  تسجيل 

لعبنا  عام  بشكل  لكن 

التحلي  نريد  بشخصية. 

نحن  واالنضباط،  بالصبر 

مستعدون للتحدي«.

يونايتد  مانشستر  تطور  عن  أما 

»تطورنا  فعلق:  الموسم،  هذا 

بثقة  اآلن  نلعب  كثيرا،  الماضي  الشهر 

أكبر، واألجواء اليوم ستكون مثيرة«.

تشافي  قال 

يز  ند نا هير

ب  ر مد

 ، نة شلو بر

مواجهة  عن 

يونايتد:  المان 

صعبة،  المباراة 

من  ذلك  عرفنا  نحن 

اللعب  علينا  لهذا  القرعة،  بعد 

بشجاعة لتحقيق الفوز والتأهل.

تكون  لن  المباراة  هذه  وأضاف: 

أبطال  دوري  مباراة  مثل  استثناء، 

ألننا  الظروف  وبسبب  كبيرة 

في  الفريقين  وألن  بأخطاء  قمنا 

الدوري  في  ُتلعب  البناء  طور 

األوروبي.

تشافي:  قال  الغيابات  وعن 

عذرًا،  ذلك  يكون  أن  يمكن  ال 

الفوز  تحقيق  وبإمكاننا 

أيضا  نو  الكامب  ففي  والتأهل، 

األخير  في  الفوز،  بإمكاننا  كان 

كرة القدم لعبة أخطاء.

للتأهل للدور ثمن النهائي بالدوري األوروبي

»يونايتد وبرشلونة«.. لقاء الحسم

{ من مباراة الذهاب

نظيرتها اإلنجليزية تتحسر على سقوط ليفربول

الصحف اإلسبانية تحتفي بخماسية الريال

مودريتش:

هكذا يفوز المرينجي
فــاران: مسـتعـدون للتحـدي

تشافي: علينا اللعب بشجاعة

{ آس

{ ديلي إكسبريس { التايمز

{ مودريتش

{ فاران

{ تشافي

أكد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، أنه لو كان 

عن  دايك  فان  فيرجيل  المدافع  الستبعد  بيده،  القرار 

تشكيلة الفريق في الوقت الحالي، موضًحا أن الدفاع تمزق 

بوجوده إلى أشالء.

الدوري  في  متتاليين  انتصارين  حقق  قد  ليفربول  وكان 

مدريد  ريال  أمام  أرضه  على  يخسر)5-2(  أن  قبل  الممتاز، 

في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليصعق  مديد  ريال  ارتد  بهدفين،  مبكًرا  ليفربول  تقدم  رغم 

بنسبة  المنتظر  ومن  بخماسية،  »آنفيلد« 

ربع  في  مكانه  ضمن  الملكي  أن  كبيرة 

النهائي.

كاراجر  ليفربول  أسطورة  وكان 

انتقاده بشكل خاص  غاضًبا، ووجه 

فيرجيل  الفريق  دفاع  قلب  إلى 

يجعلني  »ما  وقال:  دايك،  فان 

إنني  قال  دايك  فان  أن  أضحك، 

الفريق  هذا  في  مكانا  أجد  لن 

منذ حوالي شهرين. أعتقد 

في  محله  سأحل  أنني 

الوقت الحالي«.

كاراجر
 يهاجم فان دايك

يحل برشلونة اإلسباني ضيفا على 
مانشستر يونايتد اإلنجليزي في 

ملعب »أولد ترافورد«، اليوم الخميس 
في إياب دور خروج المغلوب المؤهل 

إلى ثمن نهائي بطولة الدوري األوروبي 
لكرة القدم سعيا إلى حسم التأهل 

لثمن النهائي بعدما تعادال 2 /  2 ذهابا 
في كامب نو األسبوع الماضي.

ويدخل برشلونة المباراة بسجل خال 
من الهزائم في آخر 18 مباراة خاضها 
في كل المسابقات، آخرها الفوز على 

قادش 2 /  صفر في المرحلة الثانية 
والعشرين من الدوري اإلسباني، 

ما أتاح له االبتعاد بالصدارة بفارق 8 
نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل 

اللقب )59 مقابل 51(.. ويعول 
برشلونة على هدافه البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي، الذي سجل 24 هدفا 

في 29 مباراة في مختلف المسابقات 
هذا الموسم، فيما يغيب عن 

صفوف النادي الكاتالوني العبه الشاب 
غابي بداعي اإليقاف، والثنائي بيدري، 

والفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب 
اإلصابة.

}

 فان دايك

}
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أن يكون الطقس على  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

وفي  السحب..  بعض  تصاحبه  باردا،  الساحل، 

عرض البحر يكون صحوا.

إلى  شرقية  جنوبية  الساحل  على  الرياح  وتكون 

جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد.. وفي 

غربية  شمالية  أغلبها  االتجاه،  متغيرة  تكون  البحر 

إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 3 و10 عقد، 

تصل إلى 16 عقدة شماال أحيانا.

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات.

 »18« الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أدنى  وتكون 

درجة مئوية.

ديوان المحاسبة يكرم المال

كرم سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد بن أحمد 

العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، السيدة سلوى 

حامد المال، خبير فني بمكتب نائب الرئيس 

و)باحثة دكتوراة في االقتصاد والتمويل اإلسالمي 

بكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن 

خليفة(، وذلك بمناسبة حصولها على المركز األول 

في المسابقة الخامسة لدول مجلس التعاون 

للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، 

حول موضوع »رقابة األداء على أهداف التنمية 

المستدامة«.

التسجيل في بطولة »القناص 
الدولية للسلوقي«.. السبت

أعلنت جمعية القناص القطرية، عن فتح باب 

التسجيل للمشاركة في بطولة جمعية القناص 

الدولية لسباق السلوقي الثالثة عشرة )2023( يوم 

السبت المقبل الموافق 25 فبراير الجاري ما بين 

الساعة الرابعة والثامنة مساء، في مبنى الجمعية 

بالمؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا«.

وأوضحت اللجنة المنظمة لبطولة جمعية 

القناص الدولية لسباق السلوقي الثالثة عشرة، أن 

البطولة مفتوحة للجميع من داخل قطر ولألشقاء 

من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشارت اللجنة المنظمة، إلى أن التسجيل في 

البطولة يكون بإحضار )السلق( والكشف عن 

شريحته، مشيرة إلى أنه لم يقع على البطولة أي 

تغيير حيث إن مسافة السباق تقدر بكيلومترين 

يتم احتسابها بواسطة »جي بي إس«.

وبعد حصر عدد المسجلين في البطولة وتوزيعهم 

على مجموعات، ستجرى التصفيات يوم 4 مارس 

المقبل، بينما تجرى المسابقة النهائية يوم الحادي 

عشر من الشهر نفسه في صبخة مرمي بسيلين.

وتحظى سباقات السلوقي التي تنظمها جمعية 

القناص القطرية بمتابعة كبيرة لمحبي هذا 

النوع من السباقات التراثية، طول العام، سواء 

في مهرجان مرمي الدولي للصقور والصيد )مرمي( 

بسباقاته الرسمية، أو السباقات التنشيطية في 

أيام الذروة التي يحضرها جمهور غفير.

كما وّجهت الدعوة لجميع المهتمين وهواة هذا 

النوع من الرياضات ماّلك السلوقي إلى اإلقبال 

والتسجيل، وكذلك لعشاق اإلثارة والتشويق 

من الجمهور للحضور واالستمتاع بأجواء البطولة 

التنافسية.

جدير بالذكر، أن بطولة العام الماضي فاز بها 

المتسابق حمد خلفان الشامسي بواسطة السلق 

)عبث( وحّل في المركز األول، وفاز بالمركز الثاني 

المتسابق سالم عبيد الكعبي بواسطة السلق 

)أورقنك(.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق الحاشر 

والسلق )ترليون(، والمركز الرابع ناصر عبيد 

الكتبي بواسطة السلق )الظبي(، والمركز الخامس 

ناصر سعيد المفتاح بواسطة السلق )رملة(.

$ الدوحة

تصل ألكثر من »62« ألف ريال

براءة متهم من االستيالء على أموال مطعم
متهم  ببراءة  الجنايات  محكمة  قضت 

بغير  أموال  على  االستيالء  تهمة  من 

حق وذلك بعد أن اتهمته النيابة العامة 

الممغنطة  الدفع  بطاقات  باستخدام 

خاصة  وكانت  البنك  يصدرها  التي 

بالمجنى عليه وطلبت معاقبته بالمادة 

لسنة   11 رقم  العقوبات  قانون  من   381
.2004

قيام  في  الواقعة  تفاصيل  وتتلخص 

بالغ  بتقديم  الكافتيريات  إحدى  مالك 

وأخيه  المتهم  ضد  العامة  للنيابة 

واتهمهما  المطعم  بإدارة  يقومان  اللذين 

أكثر  مبلغ  على  باالستيالء  بالقيام  فيه 

البنكية  البطاقة  من  ريال  ألف   62 من 

أنه  كما  المطعم،  بحساب  الخاصة 

توجد مبالغ نقدية ناتجة عن المبيعات 

لم  الكافتيريا  داخل  المباشرة  النقدية 

يتم إيداعها في الحساب وطالب باتخاذ 

اإلجراءات القانونية.

وقال الشاكي خالل أقواله إنه عندما قام 

كان  البنكي  المطعم  حساب  بإنشاء 

المعامالت  بإنهاء  يقوم  من  هو  المتهم 

لذلك تم وضع إمكانية قيامه بالتصرف 

في الحساب وبعد ذلك كان يخبره بأن 

كان  ولذلك  أرباحا  يحقق  ال  المطعم 

يقوم بدفع اإليجار ومستلزمات المطعم 

من جيبه الخاص.

وأضاف أنه بعد فترة قام بالذهاب للبنك 

الخاصة  البنكية  البيانات  لتغيير 

هاتفه  رقم  بوضع  وقام  بالمطعم 

المطعم  مدخول  على  ليطلع  الخاص 

واكتشف أن المتهم يقوم بسحب مبالغ 

مالية من الحساب البنكي للمطعم عن 

طريق الصراف اآللي.

الشركة  محضر  في  المتهم  وبسؤال 

أن  وقرر  إليه  المنسوبة  التهم  أنكر 

الشاكي هو من قام بوضعه مفوضا لدى 

البنك وأن المبالغ التي ذكرها الشاكي 

لمدة  المطعم  إيجار  قيمة  لدفع  كانت 

وقام  بإيصاالت  لديه  ومثبتة  أشهر   4
الكهرباء  وفواتير  العمال  رواتب  بدفع 

من  لعامل  سفر  تذاكر  بحجز  وقام 

السجل  وتجديد  النيبالية  الجنسية 

اإليرادات  وأن  المطعم  التجاري ورخصة 

في  صرفها  يتم  المحل  داخل  النقدية 

المحل من احتياجات الخضار واللحوم 

وال  كيدية  الشكوى  أن  مضيفا  وخالفه، 

أساس لها من الصحة وأن الشاكي قام 

مستحقاته  دفع  من  يتهرب  حتى  بذلك 

ونقل تأشيراته.

للمحكمة  أحيلت  الدعوى  إن  وحيث 

ماجد  محمد  المحامي  المتهم  دفاع  قام 

المحكمة  أمام  مذكرة  بتقديم  الهاجري 

دفع بها بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة 

وعدم  وتلفيقه  االتهام  وكيدية  للمتهم 

األوراق  بتقديم  وقام  الواقعة  معقولية 

وطالب  ذلك  على  الدالة  والمستندات 

المحامي الهاجري ببراءة المتهم.

حكم  حيثيات  في  المحكمة  وقالت 

يتشكك  أن  للمحكمة  يكفي  إنه  البراءة 

إلى  التهمة  إسناد  صحة  في  القاضي 

المتهم لكي يقضي له بالبراءة، مشيرة 

الدعوى  محصت  المحكمة  أن  إلى 

بينها  ووازنت  الثبوت  بأدلة  وأحاطت 

وبين أدلة النفي ومن ثم ساقت على ذلك 

النتيجة  لحمل  تكفي  سائغة  أسبابا 

التي خلصت إليها.

القضية  أوراق  أن  المحكمة  وأوضحت 

فني  أو  قولي  دليل  أي  من  خلت  قد 

أموال  على  المتهم  استيالء  على  قاطع 

وأن  الشاكي،  وهو  الكافتيريا  مالك 

الواقعة  بثبوت  تتشكك  المحكمة 

أن  قرر  المتهم  إن  حيث  األساس،  من 

بناء  صرفها  تم  قد  المسحوبة  المبالغ 

وقد  المطعم  صاحب  من  تفويض  على 

أقوال  وتأيدت  المطعم،  على  صرفت 

المتهم مع كالم الشاكي من أنه من قام 

وأن  البنك  لدى  المتهم  بيانات  بوضع 

تفويضا  هناك  بأن  ضمنيا  إقرارا  هناك 

هذه  باستعمال  للمتهم  الشاكي  من 

الكافتيريا  على  منها  والصرف  البطاقة 

صحة  في  المحكمة  تشككت  لذلك 

على  دليل  وجود  لعدم  المسنود  االتهام 

إدانة المتهم.

{ المحامي محمد ماجد الهاجري

محمد أبوحجر كتب

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

4:45 ص
11:47 ص

3:05 م
5:34 م
7:04 م
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أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

االقتباُس هو ذاِئَقُتنا، وليس نحن، هو 

ما يلمُسنا، وليس ما نعيشه!

نحن نستعِذُب جملًة عن الُحب دون أن 

مغرمين! نكون 

وعن العداوة دون أن يكون لدينا معارك!

 الطمأنينة!
ِّ

القلق ونحن في عز وعن 

نستعذُب  كذلك،  صحيح  والعكس 

جملًة عن الثبات في أوج لحظات 

تأرجحنا، وعن الطاعة في لحظة ضعف 

ومعصية!

ال ترسمونا من خالل اقتباساتنا، نحن 

في واٍد وما نقتبسه في واد!

ولكن تذّكروا وأنتم تقتبسون، أن 

االقتباس مجّرد كالم، وكل كالم الدنيا 

ُل فعاًل قبيحًا واحدًا، ما تفعُل  ال ُيجمِّ

الَعِكر؟! بالوجه  الماشطة 

وأنتم تقتبسون تذكروا أنه من قاَم 

 
ُّ

يمدُح نفسه بما ليس فيه فإنما قاَم يُذم

نفسه!

اجعلوها  أواًل،  اقتباساتكم  ُقوا 
َّ
تذو

واسألوا  فيها،  وانظروا  كالمرايا، 

ُتشبهنا؟! أهَي  أنفسكم: 

وال تقتلوهم مرتين،  ارحموا ضحاياكم 

باقتباساتكم! ًة 
َّ

ومر بفعلكم  ًة 
َّ

مر

ال تقتبُسوا عن الوضوح ولكم روغان 

الثعالب!

أفعالكم  الوفاء وسكاكين  ال تقتبسوا عن 

ما زالت تقطُر من دماء الّناس!

الّصدق ومن تعاملتم  ال تقتبسوا عن 

ها كانت 
ُّ

أي معهم ال يعرفون حتى اللحظة 

أقنعتكم! كانت  ها 
ُّ

وأي وجوهكم، 

ال تقتبسوا عن الُحب وقد لوثتموه.

ِائتمنكم  ال تقتبسوا عن األمانة وقد 

منها  فنزعتم  قلبوهم  على  الّناُس 

! طمأنينتها

ال تقتبسوا عن الترتيب وقد ِعثتم في 

الّناس فسادًا! حياة 

حتى تلك اآليات التي ال ُتشبهكم، ال 

»واتقوا يومًا  تقتبسوها، ال تضعوا 

الله«، ألننا سنعتقُد  إلى  ُترجعون فيه 

أنكم لن ترِجُعوا معنا!

اقتباس!

sa
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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تقنين المشتريات

تلميذ يقتل معلمته

فرضت بعض المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة 

قيودا على مشتريات المتسوقين من بعض الفاكهة 

والخضراوات بسبب »تحديات التوريد« الناجمة عن 

األحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، كما ذكر 

ممثلون عن القطاع.

وكانت المملكة تعاني من نقص في الطماطم فقط لكن 

النقص طال أنواعا أخرى من الفاكهة والخضار مما دفع 

تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات.

وجاءت هذه الخطوة بعدما تحدث مزارعون وموردون في 

المغرب عن ظروف صعبة من انخفاض درجات الحرارة 

إلى أمطار غزيرة وفيضانات، في األسابيع األخيرة أثرت 

على حجم اإلنتاج.

أدى سوء األحوال الجوية الذي أثر أيًضا على المزارعين 

في جنوب إسبانيا إلى إلغاء رحالت العبارات مما تسبب 

بتفاقم مشاكل اإلمداد. 

وقال أندرو أوبي من اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني 

في بيان »أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا 

وشمال إفريقيا إلى تعطيل حصاد بعض الفاكهة 

والخضراوات بما في ذلك الطماطم والفليفلة«.

وأضاف أنه »من المتوقع أن يستمر االضطراب لبضعة 

أسابيع لكن المتاجر قادرة على إدارة مشاكل سلسلة 

التوريد والعمل مع المزارعين لضمان وصول العمالء إلى 

مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة«.

وأشار متحدث باسم »اسدا« إحدى مجموعات المتاجر 

الكبرى في بريطانيا، إلى »تحديات من المصدر في 

الحصول على بعض المنتجات« التي تزرع في المنطقة.

وأضاف »فرضنا حًدا مؤقًتا بثالث حبات من كل منتج لعدد 

صغير جًدا من الفاكهة والخضار حتى يتمكن العمالء من 

الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها«.

ُقتلت معلمة في مدرسة في سان جان دو لوز في إقليم 

الباسك جنوب غرب فرنسا بعدما طعنها تلميذ أمس 

األربعاء، على ما أفادت النيابة العامة.

وأوضح المدعي العام جيروم بورييه لوكالة فرانس 

برس »أؤكد حصول هجوم بسكين وأن الضحية 

فارقت الحياة«..وأوقف التلميذ على ما أفادت فرق 

اإلسعاف..ووقع الحادث في مدرسة سان توما داكين 

التكميلية والثانوية في سان جان دو لوز.

وجاء على موقع »أكتور.فر« اإلخباري في إقليم الباسك 

الذي أورد النبأ أوال أن الضحية في الخمسينات من 

عمرها وكان قلبها قد توقف لدى وصول فرق اإلسعاف 

الذين لم يوفقوا في إنعاشها.

وذكرت صحيفة »سود ويست« أن الضحية مدرسة 

لغة إسبانية كانت تعطي درسا في الصف األول 

الثانوي. ويبدو أن المهاجم دخل قاعة الصف مسلحا 

بسكين واعتدى على المعلمة.

قلة النوم تؤذي القلب

مجلة  في  نشرت  جديدة،  دراسة  كشفت 

غير  النوم  أنماط  أن  األميركية،  القلب  جمعية 

المنتظمة وذات النوعية الرديئة يمكن أن تؤدي 

إلى زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية.

الرئيسي  الدراسة  مؤلف  فول،  كيلسي  وقال   

في  األوبئة  علم  قسم  في  المساعد  واألستاذ 

األميركية:  فاندربيلت  بجامعة  الطبي  المركز 

»هذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي 

غير  النوم  مدة  بين  صلة  وجود  على  دليال  تقدم 

المنتظمة وتوقيت النوم وتصلب الشرايين«.

في  اللويحات  تراكم  هو  الشرايين  وتصلب   

األميركية  القلب  لجمعية  ووفقا  الشرايين، 

والمواد  الكوليسترول  من  اللويحة  هذه  تتكون 

الدهنية ومنتجات النفايات الخلوية والكالسيوم 

والفايبرين، وهو عامل تخثر في الدم.

جدران  سماكة  تزداد  اللويحات،  تراكم  ومع   

األوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم وبالتالي 

الغذائية  والعناصر  يقلل من كمية األكسجين 

ويمكن   . الجسم.  باقي  إلى  تصل  التي  األخرى 

القلب  أمراض  إلى  الشرايين  تصلب  يؤدي  أن 

القلب  أمراض  ذلك  في  بما  الدموية،  واألوعية 

القلبية  والنوبات  الصدرية  والذبحة  التاجية 

السباتي  الشريان  وأمراض  الدماغية  والسكتات 

أو الشريان المحيطي.

الرديئة  النوم، بما في ذلك الجودة   تم ربط قلة 

المتقطع  والنوم  الطبيعية  غير  والكميات 

والوفيات  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض 

من  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  المرتبطة 

عن  القليل  سوى  معروفا  يكن  لم  ولكن  قبل، 

وتصلب  النوم  انتظام  بين  المحددة  االرتباطات 

الشرايين.

مسلسل عن نابليون
األميركي  المخرج  كشف 

ستيفن سبيلبرغ أنه يعمل على 

مقتبس  تليفزيوني  مسلسل 

للمخرج  أصلي  سيناريو  من 

عن  كوبريك  ستانلي  الراحل 

نابليون،  الفرنسي  اإلمبراطور 

له  التحضير  بدأ  مشروع  في 

قبل سنوات.

مؤتمر  في  سبيلبرغ  وقال 

»نحن  برلين  في  صحفي 

ضخم  إلنتاج  التحضير  بصدد 

حلقات  سبع  من  لمسلسل 

أو«  بي  »إتش  قناة  لحساب 

هذا  إلى  باالستناد  األميركية 

النص المكتوب عام 1961«.

قبل  سبيلبرغ  ذكر  أن  وسبق 

عشر سنوات أنه كان يطور هذا 

السيناريو لمسلسل قصير من 

 :2001« مخرج  كوبريك،  كتابة 

سبايس  إيه 

أوديسي 

والذي  أورنج«،  كلوكوورك  وإيه 

ألهمه في فيلم إيه آي: أرتيفيشل 

إنتلجنس عام 2001.

توفي  الذي  كوبريك،  يكمل  ولم 

مشروعه  أبدًا   ،1999 العام 

الخاص بسيرة نابليون.

سبيلبرغ  ستيفن  وتسلم 

الذهبي  الدب  جائزة  الثالثاء 

برلين  مهرجان  من  الفخرية 

أعماله  مجمل  عن  السينمائي 

السينما،  تاريخ  غيرت  التي 

بـ  مرورًا  تي«  »إي  إلى  »جوز«  من 

تشيندلرز ليست.

كذلك، استرجع مراحل تصوير 

 The(«فيلمه األخير ذي فايبلمانز

من  المستوحى   )Fabelmans
فيه  يروي  والذي  الذاتية  سيرته 

مع  التكيف  يحاول  طفل  قصة 

بالموازاة  وينّمي  والديه  انفصال 

شغفًا بالسينما.

وقال سبيلبرغ: كان يجب سرد 

اللحظات  من  الكثير  فيها  قصة 

الكثير  أيضًا  ولكن  المضحكة، 

مجرد  المؤلمة.  المشاهد  من 

المشاهد  هذه  إنشاء  إعادة 

كان صعبًا للغاية.

دائمًا  أرغب  وأضاف:كنت 

والدتي  قصة  سرد  في 

وهذا  وأختي،  وأبي 

بين  الصراع  من  النوع 

لطالما  واألسرة.  الفن 

الفكرة  هذه  راودتني 

وقد  حياتي،  طوال 

أعمالي،  كل  في  رافقتني 

شخصية،  أفالمي  كل 

على  يتمحور  منها  والكثير 

منها  شيء  ال  لكن  العائلة، 

الشخصي  بطابعه  يضاهي 

فايبلمانز. ذي  فيلم 

نسيج ضد الحريق
لدرجات  مقاوما  نسيجا  روس  علماء  ابتكر 

الصفر  تحت  مئوية  درجة   80 بين  الحرارة 

و540 فوق الصفر.

الروسية  بطرسبورغ  جامعة  وذكرت 

النسيج  أن  والتصميم،  الصناعية  للتقنيات 

المبتكر بألوان مختلفة مقاوم للحريق ومقاوم 

صنع  في  استخدامه  ويمكن  والماء،  للبرودة 

صنع  في  وكذلك  المتخصصة  المالبس 

أثاث »آمن« في األماكن العامة بالمدن.

وتأثير  للحريق  مقاوما  النسيج  ويعتبر   

نفس  في  والبكتيريا  والزيوت  الماء 

من  للغرض  وفقا  مختلفة  وبألوان  الوقت، 

ألياف  النسيج  هذا  وأساس  استخدامه، 

دون  من  التي  االصطناعية  الميتاراميد 

إلى  تصل  حرارة  درجة  تتحمل  معالجة 

في  هي  الصعوبة  أن  بيد  مئوية،   450
وتلوينها. معالجتها 

بل  تلوينها،  من  فقط  ليس  العلماء،  وتمكن 

أيضا من توسيع نطاق درجات الحرارة التي 

بعد  النسيج  هذا  أصبح  بحيث  تتحملها، 

معالجته يتحمل درجات حرارة من 80 درجة 

مئوية  درجة   540 وإلى  الصفر  تحت  مئوية 

فوق الصفر، مع بقائه محتفظا بمتانته.

النسيج  هذا  أن  إلى  الباحثون،  ويشير   

متانة  انخفاض  مشكلة  يحل  أن  يمكن 

إنتاج  وفي  للحرارة  المقاومة  الملونة  المواد 

مالبس رجال اإلطفاء في مناطق القطب 

استخدامه  يمكن  كما  الشمالي، 

مقاومة  أرضية  أغطية  إنتاج  في 

إنتاج  في  كذلك  للحريق، 

والديكورات  والستائر  األثاث 

للسيارات  الداخلية 

وغيرها.

تامارا  البروفيسورة  وتقول   

فريق  رئيسة  ديانكوفا، 

هذه  ميزات  من  البحث: 

المراحل  اختصار  الطريقة 

يسهل  ما  التكنولوجية، 

وقد  اإلنتاج.  عملية  ويبسط 

االختبارات  جميع  أثبتت 

للحريق  المقاومة  خصائصه 

والزيوت. والماء 
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أفراح آل عبدالغني
ناصر  بن  عبدالغني  بن  عبدالجليل  بن  عبدالرحمن  السيد  احتفل 

آل عبدالغني بزواج نجله عبدالعزيز، وأقام بهذه المناسبة حفل زواج 

األهل  من  ولفيف  والوزراء  الشيوخ  السعادة  أصحاب  من  عدد  حضره 

واألصدقاء الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات للمعرس. 

للمعرس  القلبية  األمنيات  خالص   »$« أسرة  وتزف 

الفرح  ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين  عبدالعزيز، 

والسرور، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة..

وألف مبروك.

زواج عبد العزيز بن عبدالرحمن بن عبدالجليل بن عبدالغني بن ناصر آل عبدالغني
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دار

اإعداد: حنان الغزواين

 في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات  في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 20232023

مصممون قطريون يضيفون بصمتهم اإلبداعيةمصممون قطريون يضيفون بصمتهم اإلبداعية

مجوهرات كلير دي لون
تسـعى مجوهـرات »كلري دي لون« التي أسسـتها 
عـام  يف  السـعدي  أسـماء  القطريـة  املصممـة 
2017،  إلبـداع تحـف فنية من املجوهـرات، حيث 
تبـدأ كل قطعـة برسـوم تخطيطية تعكـس رؤية 
العميـل حتـى تصل إىل الشـكل النهائـي للقطعة. 
ويمكـن أن تسـتغرق القطعـة املصنوعـة يدويـاً 
مـا بـن 30 يومـاً و3 أشـهر يتـم خاللهـا منـح 
األولويـة الرئيسـية للجـودة واإلتقـان يف جميـع 

التصميم.  مراحـل 

مجوهرات دي تروف
املميـزة  بقطعهـا  املجوهـرات  هـذه  تتميـز 
املسـتوحاة مـن عنـارص الطبيعـة، باإلضافـة إىل 
تقديـم تصاميـم ذات رؤية عرصيـة للمجوهرات 
ذات األسـماء الشـهرية، ولكـن هـذه املـرة مـع 
االسـتعانة باألملاس األنيـق واملتديل مـن الحروف. 
وتتميز مجوهـرات دي تروف أيضـاً بمجموعاتها 
الخاصـة باألطفـال واملصممـة خصيصـاً لتلبيـة 

اهتماماتهـم.

مجوهرات غند
سـوف يجـد الرجـال ممـن يبحثـون عـن أزرار 
أكمـام ال مثيل لها ألثوابهـم بغيتهم يف مجوهرات 
»غنـد«، وهـي عالمة تقـدم مجموعـة فريدة من 
أزرار األكمـام التـي تعتمد عىل األحجـار الكريمة 
Blue La� و Black Onyx  وشـبه الكريمـة مثـل 

pis و Malachite  و Mother of Pearl. وتسـعى 
وهمـا  املناعـي،  وجواهـر  حصـة  الشـقيقتان 
»غنـد«  مجوهـرات  لجعـل  العالمـة،  مؤسسـتا 
إحـدى أشـهر العالمـات التـي تقـدم مجوهـرات 

فاخـرة ولكـن بأسـعار معقولة.  

مجوهرات »أيتش« 
مـن  تصاميمهـا  املجوهـرات  هـذه  وتسـتلهم 
الـراث القطري، حيـث تقدم مجوهـرات »أيتش« 
قطعـاً أنيقـة تعـر عـن االعتـزاز بتاريـخ قطـر 
املصمـم  شـارك  وقـد  ومسـتقبلها.  وحارضهـا 
يف  بمجموعتـه  املحمـد،  حمـد  األعمـال،  ورائـد 
معـارض للمجوهـرات يف جميـع أنحـاء العالـم، 
وهـو يتعـاون كثـرياً مـع فنانـن آخريـن إلبداع 

فريـدة.  ومجوهـرات  تصاميـم 

مجوهرات حصة
لـن يـرى زوار جناح مجوهرات حصة املشـغوالت 
واألعمـال اليدويـة الرائعـة فقط، بل سـيتعرفون 
أيضـاً عـىل العنارص الحيويـة التي تشـكل ثقافة 
قطـر وتراثهـا. وبدايـة من نبـات املشـموم الذي 
يرمز إىل السـعادة وصوالً إىل مجموعـة »بطولة«، 
العالمـة  وهـي مصممـة  املـال-  سـمرية  تدمـج 
والقـوة اإلبداعيـة الدافعـة لها- تفاصيـل دقيقة 
يف تصاميمهـا، ممـا ينتـج عنـه قطـع مذهلـة 

تتميـز باألصالـة واإلبداع.

مجوهرات ليلى عصام
تأسسـت مجوهـرات ليىل عصـام الراقيـة يف عام 
الفـن    »Anything Art« شـعار  تحـت   ،2014
يكمـن يف كل يشء(، وتديرهـا املصممـة واملديـرة 
اإلبداعيـة ليـىل أبـو عيىس. ونظـرا ألنهـا ولدت يف 
بيئـة متعـددة الثقافـات، وعاشـت يف العديـد من 
بلدان العالم، تسـتحرض املصممـة الواعدة العديد 

مـن العنـارص الثقافيـة املتنوعـة يف أعمالها. 

مجوهرات مداد
التـي  »مـداد«  مجوهـرات  تصاميـم  تتمحـور 
اللـه يوسـف فخـرو، حـول فـن  أسسـها عبـد 
إطـالق  وعنـد  اإلسـالمية.  والتصاميـم  الخـط 
العالمـة، كان مؤسسـها وهو فنان ورائـد أعمال 
يسـعى باألسـاس إىل خلق أجـواء مـن األلفة بن 
النـاس وبـن أشـكال الفـن التاريخية، بمـا يتيح 
ارتـداء هذه األشـكال ودمجها يف الحيـاة اليومية. 
وباإلضافـة إىل فن الخـط، تسـتعن العالمة أيضاً 
بتصاميم السـدو عر اسـتخدام مـواد ثمينة مثل 

أم اللؤلـؤ. 

مجوهرات نوف
تعـرض نـوف املري مجموعـة متنوعة مـن القطع 
املصنوعـة مـن مـواد مختلفـة وأحجـار كريمة، 
وحتـى  التجريديـة  الرسـوم  مـن  بدايـة  وذلـك 
القطـع ذات الطابـع األنثوي. وتتميـز مجوهرات 
والـراث  الطبيعـة  عنـارص  باسـتلهام  نـوف 
تتفاعـل  مـا  دائمـاً  وهـي  واملجتمعـي.  الثقـايف 
اإلبداعيـة  أعمالهـا  يف  الخاصـة  املناسـبات  مـع 
مثـل »اليـوم الوطنـي لدولـة قطـر« حيـث تقدم 
مجموعـات تسـتلهم الـروح الوطنيـة وتحتفـي 

بهـذه املناسـبة الوطنيـة الكبـرية.

مجوهرات سويره 
تشـارك مجوهرات سـويره التي تأسسـت يف عام 
2020 للمـرة األوىل يف معرض الدوحة للمجوهرات 
والسـاعات، وهـي تقـدم العديد مـن املجموعات 
التـي تأتـي عىل شـكل »قلب« مـع االعتمـاد عىل 
زوايـا حـادة تعكـس حالة مـن اللطف اإلنسـاني 
بشـكل  والطمأنينـة  الثقـة  فيـه  تمتـزج  الـذي 

متوازن. 

مجوهرات تريفوجليو 
تختـص مجوهـرات تريفوجليو، والتي أسسـتها 
بتصميـم  العطيـة،  فجـر  القطريـة  املصممـة 
الجلديـة.  اليـد  وحقائـب  الفاخـرة  املجوهـرات 
وتتميـز مجوهـرات العالمة بتصاميمهـا الخاصة 
يتـم  والتـي  األوراق  رباعيـة  الرسـيم  بزهـرة 
الـورود  إىل  باإلضافـة  اللؤلـؤ،  بحبـات  تزيينهـا 
الوقـت  يف  وأنيقـاً  سـاحراً  رمـزاً  تعتـر  والتـي 

نفسـه.

المصممين  مبادرة  تقدم 
أطلقتها  التي  القطريين 
أصبحت  والتي  للسياحة  قطر 
معرض  ضمن  أساسيًا  مكونًا 

الدوحة للمجوهرات والساعات، 
في  المعة  قطرية  مواهب   10
تتألق  حيث  التصميم  عالم 
وسط  وحضورها  بمجموعاتها 

صناعة  في  العالمات  أشهر 
المجوهرات والساعات. ويمكن 
الوصول إلى هؤالء المصممين 
في  والواعدين  الموهوبين 

لهم  المخصصة  األجنحة 
بالمعرض الذي يقام في مركز 
والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة 
في الفترة من 20 إلى 25 فبراير.
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Hublot تمزج بين المواد النفيسة والتقنيات العالية  

الوثيق  التعاون  من  سنوات  بعد 
الماجد ودار  والمثمر بين مجوهرات 
إقباال  تشهد  التي   »Hublot »هوبلو 
واسعا في السوق القطري، والتي 
العام  هذا  قوية  بمشاركة  انفردت 

المدير  تيديسكي  دافيد  بحضور 
كشفت  حيث  لهوبلو،  اإلقليمي 
التي  المتنوعة،  تشكيالتها  عن 
تلبي مختلف األذواق والتوجهات 

المختلفة لعشاق الساعات.
»نفتخـر  تيديسـكي:  دافيـد  قـال  الوطـن،  لــ  حـوار  ويف 
بمشـاركتنا يف معـرض الدوحة للسـاعات واملجوهـرات لتقديم 
سـاعاتنا الجديـدة التـي ترّكز عىل املـواد االسـتثنائية واإلبداع. 
ونحـن سـعداء برشاكتنا مـع مجوهـرات املاجد، حيـث ترتكز 
رشاكتنـا معهـم عىل االحـرام املتبادل والشـغف بالسـاعات«.

الدوحـة  معـرض  يف   Hublot هوبلـو  إبداعـات  أحـدث  وعـن 
للسـاعات واملجوهـرات 2023، قـال تيديسـكي: »هذه السـنة 
هـي مميـزة لنـا ألننـا نقـدم مجموعـة جديـدة التـي تسـمى 
 The Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Yellow
Neon SAXEM، مـا املقصـود بـ SAXEM؟ إنها تعني أكسـيد 
األلومنيوم الياقـوت واملعادن األرضية النـادرة. باختصار ، إنها 
سـبيكة مـن أكسـيد األلومنيـوم ، املكـون األسـايس للياقوت، 

مـع عنـارص نـادرة مثـل الثوليـوم والهومليـوم والكروم. 
 The Hublot Big Bang Unico Sorai  املحـدودة اإلصـدار يف 
100 قطعـة فقـط،  Classic Fussion Originals التـي تالقـي 
إقبـاال كبرياً، مشـرياً إىل أن دار »هوبلـو Hublot« ال تتوقف عن 
سـعيها الدائم نحـو التطور واالبتكار، سـواء مـن ناحية املواد 
السـنة  املبتكـرة واملبدعـة. وهـذه  التصاميـم  أو  املسـتخدمة 
هنـاك نمـاذج طرحتهـا الـدار، مثـاالً عـىل تفوقهـا الدائـم يف 

صناعـة السـاعات املميـزة التصميـم والشـديدة الدقة. 
وأضـاف: »2022 كان عامـاً حافـاًل باإلنجـازات بالنسـبة إىل 
عالمـة هوبلـو يف الدوحـة بما أّننـا افتتحنـا متجراً رئيسـّياً يف 
بـالس فانـدوم وكوننـا امليقاتـي الرسـمي يف مباريـات بطولة 
كأس العالـم لكـرة القـدم قطـر. ويرّسنـي تعزيـز حضورنا يف 
هذه السـوق الهامـة حيث لدينـا قاعدة عمالء مهمـة وقوية«.

وعـن خطها من السـاعات النسـائية قـال: نحن قريبـون جداً 
مـن زبائننـا يف الرشق األوسـط، واملرأة العربية تحب السـاعات 
بشـكل كبري وتحـب هوبلـو Hublot. هـي تهمنا بشـكل كبري 

ألنهـا تشـكل أكر نسـبة مـن عمالئنـا، كمـا لدينـا عالقات 
مميـزة مـع املـرأة يف الرشق األوسـط.

بالنسـبة  األوسـط  الـرشق  أهميـة  تيديسـكس عـىل  وأكـد 
للعالمـة وخاصة السـوق القطـري قائال »قطر سـوق كبرية 
لنـا. نحـن متواجدون هنـا منذ فـرة طويلة نحظـى برشيك 
يشـاركنا نفـس الشـغف ويسـاعدنا عـىل تعزيـز تواجدنـا 
بشـكل أقوى. وبالتعـاون مع مجوهرات املاجـد وبعد النجاح 
الـذي حققتـه سـاعاتها تعمل هوبلـو عىل تطويـر مجموعة 

إصـدارات حرصيـة تـم الكشـف عنها خـالل هـذا العام. 
هوبلو 

يتـم التعريـف عىل هوبلـو التي تأسسـت يف سـويرسا يف عام 
١٩٨٠، مـن خـالل إبداعهـا الذي بـدأ بمزيـج مبتكـر للغاية 
مـن الذهـب واملطـاط. ينبـع »فّن االنصهـار« هذا مـن خيال 
رئيسـه البـرصي، جان-كلـود بيفـري، وقـد دفعـه الرئيـس 

التنفيـذي ريـكاردو غوادالوبـي إىل األمـام منذ عـام ٢٠١٢.
مّهـد إطالق موديـل بيغ بانـغ األيقوني يف عـام ٢٠٠٥ الحائز 
عـىل العديـد مـن الجوائـز الطريق ملجموعـات رائـدة جديدة 
)كالسـيك فيوجـن وسـبرييت أوف بيغ بانـغ(، ذات تعقيدات 
تـراوح مـن البسـيطة إىل املعّقدة للغايـة، مما أّسـس هوية 
دار صناعـة السـاعات السـويرسية وضمـن نموهـا املثـري 

لإلعجاب.
حريصـة عـىل الحفـاظ عـىل خرتهـا التقليديـة واملتطورة، 
وتبًعـا لفلسـفتها »كـن أول ومختلـف وفريـد«، تبقى رشكة 
صناعـة السـاعات السـويرسية يف الطليعـة باسـتمرار، من 
املقـاوم  املـواد )ذهـب ماجيـك غولـد  ابتكاراتهـا يف  خـالل 
للخـدش، والسـرياميك يف ألـوان نابضـة بالحيـاة، والصفـري 
األزرق( وإنشـاء آليـات خاّصـة بهـا )اونيكـو، ميـكا-١٠، 

توربّيـون(.
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فيفتي ون إيست يقّدم أرقى وأحدث القطع فيفتي ون إيست يقّدم أرقى وأحدث القطع 

خالل»معرض الدوحة للمجوهرات والساعات«خالل»معرض الدوحة للمجوهرات والساعات«

يرّحـب فيفتي ون إيسـت بـزّواره ليقـّدم لهم 
أرقـى الخدمـات والخـرات البـارزة يف جناحه 
الفاخـر الـذي يعـرض مجموعـات ال تضاهى 
عالمـات  مـن  والسـاعات  املجوهـرات  مـن 
رولكـس،  مـن  كل  تعـرض  عامليـة.  تجاريـة 
وتيـودور  وبـورشون،   ،CHANEL وشـانيل 
أجنحتهـا  يف  وإبداعاتهـا  تشـكيالتها  أحـدث 
عرصيـة  أسـماء  تشـارك  بينمـا  الخاصـة، 
أخـرى يف مسـاحة مخّصصـة وتشـمل عـزة 
فهمـي، ودايفيـد يورمان، وفلمنـك باي طرفة 
جويـل،  بـاي  وجـاي  وجينيسـيا،  عيتانـي، 
والم - وهـي العالمـة التجاريـة مـن فيفتـي 
ون إيسـت، وبيريو ميالنـو، وذي ليتـل فروغ، 

توفكنجيـان. وإيفـان  ووولـف، 
ويف هـذا السـياق، قـال السـيد بـدر الدرويش، 
رئيس مجلـس اإلدارة واملدير التنفيذي لفيفتي 
ون إيسـت: »إنـه ملـن دواعي رسورنـا أن نعود 
إىل معـرض الدوحـة للمجوهـرات والسـاعات 
يف نسـخته الــ 19 بعـد أن دعمنـا وشـاهدنا، 

بفخـٍر كبـرٍي، كيف نمـا هـذا الحـدث الضخم 
مكانتـه  عـىل  ليؤّكـد  نجـاح  إىل  نجـاح  مـن 
املنطقـة،  يف  الفعاليـات  أهـم  بـن  الرياديـة 
ويسـلّط الضـوء عـىل أهمّيـة قطـر كوجهـة 
رئيسـية ملحّبي املجوهرات والسـاعات الراقية. 
وتتجـىّل هـذه الثقـة أيًضـا بمشـاركة العديد 
مـن العالمات التجاريـة العريقة التـي نمّثلها، 
ومنهـا عـىل سـبيل املثـال رولكـس التـي تعّد 
املعـرض منصـة رئيسـية ووحيـدة، إىل جانب 
معـرض جنيف للسـاعات والعجائـب، لعرض 

ابتكاراتها«. أحـدث 
وأضـاف: »يحدونـا أمـل صـادق يف اسـتقبال 
العـام  هـذا  جناحنـا  يف  األعـزاء  عمالئنـا 
الستكشـاف أحـدث اإلصـدارات مـن عالمـات 
تجاريـة عامليـة رائـدة، والتـي يكشـف العديد 
منهـا للمـرة األوىل يف العالـم، إىل جانب حسـن 
املمتـازة  البيـع  بعـد  مـا  وخدمـة  الضيافـة 
متمّيـزة  العـام  هـذا  نسـخة  وتأتـي  لدينـا. 
بشـكل خـاص بعد فـرة وجيـزة مـن مرحلة 
أتيحـت  الحبيبـة،  دولتنـا  تاريـخ  يف  مهمـة 
جمالهـا  السـتعراض  لقطـر  الفرصـة  فيهـا 
وقدراتهـا أمـام جمهـور عاملـي خـالل بطولة 
كأس العالـم لكـرة القـدم FIFA قطـر 2022 
بالشـكر  نتوجـه  املناسـبة،  هـذه  ويف   .TM
والتقديـر للمنّظمـن والقائمـن عـىل املعرض 
عـىل جهودهـم املتواصلـة، ورؤيتهـم الثاقبة، 

العـايل.« واحرافهـم 
ُتقـدِّم رولكـس يف جناحها املخّصص تشـكيلة 
بربتشـوال  أويسـر  إصـدارات  مـن  واسـعة 
كان،  معصـٍم  أي  مـع  لتتـالءم  وتشـيليني 
باإلضافـة إىل بعـض من أحدث السـاعات التي 
تم عرضهـا خالل معـرض »جنيف للسـاعات 
والعجائـب 2022«. تسـلّط مجموعـة رولكس 
مـن السـاعات املرموقـة عاليـة الدقـة الضوء 
صناعـة  عالـم  يف  واإلبـداع  التفـاؤل  عـىل 
السـمات  تعزيـز  يف  وتسـتمر  السـاعات. 
يف  الشـهرية  لسـاعاتها  والتقنيـة  الجماليـة 
ظـل سـعيها الدائـم إىل بلوغ االمتيـاز وتخطي 
الحـدود واالرتقـاء إىل أعىل املسـتويات والوفاء 
بـذات الوعـد يف تقديـم جـودة اسـتثنائية ملـا 
تتمتـع بـه مشـاغلها الداخليـة مـن خـرة يف 

إتقـان صناعـة السـاعات إتقاًنـا محكًمـا.
 CHANEL يف نسـخة هـذا العام، تقوم شـانيل
رحـب  بمفهـوم  جناحهـا  تصميـم  بإعـادة 
وأّخـاذ يحمـل ضيوفهـا يف رحلـة خياليـة تبدأ 
سـاحة   18 يف  الشـهري  عنوانهـا  نافـذة  مـن 
ڤاندوم، وتكشـف عـن رؤيـة بانورامية لقطع 
مجوهـرات راقيـة واسـتثنائية، ومجموعـات 
أخـرى أيقونيـة، وسـاعات رمزيـة. أمـا أبـرز 

مـا سـتقّدمه الـدار العريقـة خـالل املعـرض 
فهـو مجموعـة »COLLECTION N°5« وهي 
أول مجموعـة مجوهـرات راقية عـىل اإلطالق 
تخّصـص بالكامـل لهـذا الرقـم الرمـزي )5(، 
والتـي تـم ابتكارهـا احتفااًل بمـرور 100 عام 
 CHANEL تقـّدم شـانيل   .N°5 العطـر  عـىل 
Première Édition Origina� سـاعة  أيًضـا 
le، وهـي عبـارة عـن إصـدار جديـد لسـاعة 
بروميـري، أوىل السـاعات التـي أطلقتهـا الدار 
يف عـام 1987، لتعيـد طرحهـا يف عـام 2022 
بنفـس تصميـم نسـختها األصليـة ورموزها 

الزمن. عـىل  العصيـة 
بـورشون  دار  تعـرض  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
تشـيكلة رائعـة مـن مجموعة حكاية أسـلوب 
- املهراجـات الجـدد للمجوهـرات الراقيـة من 
العـام 2022 التـي تعـّد تكريًمـا ألكـر طلبية 
خاصـة يف تاريـخ سـاحة ڤانـدوم حيـث تـم 
تكليـف العالمـة التجاريـة بهـا يف عـام 1928 
مـن قبـل مهراجـا باتيـاال. باإلضافـة إىل ذلك، 
تعـرض الـدار الفرنسـية قطًعا مـن مجموعة 
حكايـة   ،2021 لعـام  الراقيـة  املجوهـرات 
أسـلوب - آرت ديكو، املسـتلهمة من أرشيفها 
مـن تلـك الحقبـة لتحتفـي بالـروح، والخّط، 
والبسـاطة األصيلة يف وقت كان فيه األسـلوب 
هـو سـّيد التعبـري. أخـرًيا وليـس آخـرًا، تقّدم 
بـورشون أيًضـا أحـدث إبداعاتهـا األخرى من 
Solar�  مجموعة »سـريبان بوهيم سـوالريتيه
ité Bohème Serpent« التـي تتضّمـن قطـع 
فريـدة ورائعـة مثل حلقات ضخمة مسـتعارة 
من شـكل الشـمس، وأقـراط متباينـة تتفتح 
خلـف األذن، وعقـد مذهل بزخارفه املنعكسـة 

عـىل مـدار 360 درجة.
يف الركـن الخـاص لتيـودور، تعـرض رشكـة 
أحـدث  السـويرسية  السـاعات  صناعـة 
املوديـالت التـي قّدمتها خالل معـرض »جنيف 
للسـاعات والعجائـب 2022«، جنًبـا إىل جنـب 
إصدارهـا  تـم  التـي  األخـرى  املوديـالت  مـع 
يف صيـف 2022 بمـا يف ذلـك سـاعة »رانجـر« 
املغامـرة  بـروح  تحتفـي  التـي  الجديـدة، 
الجريئـة التـي حدثـت قبـل 70 عاًمـا، وأيًضا 
إصـدار »بيالغـوس 39«، وهي سـاعة متعّددة 
االسـتعمال تقف عـىل مفرق طرق بـن عالم 

الغـوص التقنـي والتطـّور الحـرضي.
يف  الجنـاح  زّوار  سيكتشـفه  مـا  أبـرز  ومـن 
نسـخة هـذا العـام هـو مجموعـة »عجائـب 
الطبيعـة املُعـاد تصّورهـا«، أحـدث مجموعة 
من عـزة فهمي والتـي تقّدم تشـكيلة مختارة 
مـن القطـع الفريـدة واملزّينة بأحجـار نابضة 
قطعـة.  كل  عـىل  الحيويـة  تضفـي  بالحيـاة 
مـن الثعابـن إىل العيـون، والنجـوم واألزهـار 
والرمـوز األخرى املسـتوحاة من كالسـيكيات 
العالمـة التجاريـة، تجّسـد املجموعة مشـاعر 

وفرح. إيجابيـة  كلّهـا 
أيًضـا  يورمـان  دايفيـد  عالمـة  وتعـود  هـذا 
والفـن  املوضـة  تدمـج  رائعـة  بمجموعـات 
املميـزة،  التصميـم  مفاهيـم  يف  واملجوهـرات 
كيبـل،  األيقونيـة،  مجموعتهـا  ذلـك  يف  بمـا 
التـي تتميـز بخيـوط معدنيـة فرديـة ملتوية 
باألحجـار  مرّصعـة  أطـراف  مـع  حلزونيـة 
التجاريـة  العالمـة  تقـّدم  امللونـة.  الكريمـة 
األمريكيـة أيًضـا مجموعـات أساسـية أخرى 
بمـا يف ذلـك كـروس أوفـر، وبافيـه فلكـس، 

وكاراليـل. وليكسـينغتون، 
أيًضـا ألول مـرة  إيسـت  فيفتـي ون  ويقـّدم 
توّفـر  حيـث  جويـل«،  بـاي  »جـاي  عالمـة 
جلسـات  االسـتثنائية  التجاريـة  العالمـة 
استشارية لتنسـيق مجوهرات األذن والتثقيب 

الفاخـر، باإلضافـة إىل مجموعـة متنوّعـة من 
قطـع مجوهرات األذن املصنوعـة جميعها من 
الذهـب وبشـكل أسـايس مـن املـاس. وتقوم 
مصّممـة العالمـة، »جويـل موغاليـان«، هـذا 
العـام بإجـراء استشـارات فرديـة طـوال مدة 

املعـرض.
الريطانيـة،  التجاريـة  العالمـة  تعـود  كمـا 
وولـف، املعروفـة بإكسسـوارات املجوهـرات، 
وعلب السـاعات، وحقائب ولفافات السـاعات 
الفاخـرة، بمفهـوم عـرض جديد حيـث تقّدم 
قطعهـا عىل أعمـدة مخّصصة ضمن مسـاحة 

العالمـات التجاريـة املتعـّددة يف الجناح.
للمجوهـرات  الدوحـة  »معـرض  ُينّظـم 
للسـياحة  قطـر  قبـل  مـن  والسـاعات« 
بمشـاركة العديـد مـن املصّممـن والعالمـات 
والتـي تعـرض  والعامليـة،  املحليـة  التجاريـة 
مجموعـات راقية مـن املجوهرات والسـاعات 

والعرصيـة. الكالسـيكية 

J by JoelleYvan Tufenkjian

Piero MilanoDavid Yurman
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BR 05 SKELETON GOLDEN

قراءة جديدة للمعادلة المعقدة بين التقنيّة والجمالياتقراءة جديدة للمعادلة المعقدة بين التقنيّة والجماليات

فابيان دو نانكورت:  BR 05 SKELETON GOLDEN تجسد الجوهر الحقيقي للعالمة

منذ نشأتها تعمل دار بيل آند روس Bell and Ross على ابتكار 
الطيران  عالم  في  المحترفين  باستخدام  تليق  ساعات 
ضمن  اسمها  تحفر  أن  من  تمكنت  وقد  بالدقة،  وتتمتع 
الدور السويسرية التقليدية في صناعة الساعات الفاخرة.

وقـد كان للوطـن لقـاء مـع املدير العـام للعالمة 
  Fabian de Nonancourt نانكـورت  دو  فابيـان 
للسـاعات  الدوحـة  معـرض  فعاليـات  خـالل 
أن  إىل  أشـار  حيـث  العـام،  لهـذا  واملجوهـرات 
الدار تكشـف النقـاب عـن إصدارهـا الجديد مع 
سـاعة BR 05 SKELETON  الجديـدة، لتتجاوز 
هـذه العالمة مرة أخرى إعادة تفسـري السـاعات 
واألدوات التقنيـة املسـتوحاة من عالـم الطريان. 
تقـدم مجموعـة  BR 05، بتفاصيلها وخطوطها 
للمعادلـة  جديـدة  قـراءة  واملعـارصة،  املميـزة 
املعقـدة بـن التقنّيـة والجماليات. هذه السـاعة 
 500 الجديـدة متوفـرة يف إصـدار محـدود مـن 

. قطعة

مـرة أخـرى، يصار عـىل تحديـث مظهر سـاعة
Bell & Ross BR 05 Skeleton   باعتمـاد اللـون 
الذهبـي للمينـا. هذه النسـخة الذهبيـة الجديدة 
حرضيـة بامتيـاز وأنيقـة جـداً. تؤكـد نسـخة 
السـاعة الهيكليـة مـن مجموعـة BR 05  عـىل 
املعايـري الرياضيـة األنيقة وتضيف نمطـًا جديداً 
للـون نقـّي مميـز وثمـن إىل املجموعـة. سـاعة 
ُتعتـر بمثابة جوهـرة يف عالم صناعة السـاعات 

وكذلـك يف عالـم التصميم.

علبة ساعة متكاملة
ُتعتـر العلبـة الفوالذيـة بقطر 40 مـم بتصميم 
»الدائـرة داخـل املربـع« أيقونيـة بالكامـل. يتّم 
تثبيـت الكريسـتال الياقوتـي املسـطح واملعالج 
الفـوالذي  اإلطـار  املضـاد لالنعـكاس بواسـطة 
السـاتاني املصقول، والـذي يتّم تثبيته بواسـطة 
أربعـة براغـي فوالذيـة مصقولة مشـقوقة. هذا 
يضمـن مقاومـة املـاء حتـى 100 مـر. وسـط 
علبـة السـاعة، يتم تسـليط الضوء عليه بشـكل 
ناعـم من خـالل حافتـن مصقولتـن بزاوية 45 
درجـة عـىل كال الجانبـن. ظهـر العلبـة مجّهـز 
بكريسـتال ياقوتـي مضـاد لالنعـكاس يسـمح 
الركيـز  الخلفـي للحركـة، مـع  الجـزء  برؤيـة 
بشـكل خاص عىل الـوزن املتأرجـح بزاوية 360 

درجة.

حركة هيكلية
بشـفافية  تكشـف  التـي  املتناقضـة  التأثـريات 
عـن جمـال الحركـة تشـكّل محـور االهتمـام، 
تحـت سـطح املينـا امللـون، والتـي تعمـل كفلر 
مميـزة  سـاعة  آليـة  الفوتوغـرايف...  التصويـر 

تجعـل السـاعة تنبـض بالحيـاة.
 Bell & تماشـًيا مـع التوقيـع اإلبداعـي لعالمـة 
Ross ، اسـتفاد القـرص والجـرس العلـوي لهذه 
املصقـول  الروثينيـوم  مـن  املبنيـان  الحركـة، 
الدقيـق، مـن العمل العـايل الدقة الـذي يقوم عىل 
أسـس هندسـية مبتكرة. ينحرف هـذا التصميم 
بشـكٍل  السـاعة  لهيكليـة  والحديـث  األصيـل 
الباروكيـة  الزخرفيـة  التأثـريات  عـن  معتمـد 

لصالـح نهـج خطـي وهنـديس.

سواران متوفران للساعة 
ُيعتـر العمل عـىل دمج الرابـط املركزي للسـوار 
يف العلبـة مـؤرًشا إضافًيـا عـىل مسـتوى التقنية 
عـن  فضـاًل  السـاعة،  هـذه  بهـا  تتمتـع  التـي 
جذورهـا املميزة الراقيـة. »يتّم دمج السـوار مع 
علبة السـاعة وفًقـا لرموز العالمـة التجارية ويف 
نفـس الوقـت يضفـي عـىل السـاعة ُبعـداً آخر: 
السـوار األول هـو جـزء مـن العلبـة. كان هـذا 
النـوع مـن التصميـم مرجًعـا منـذ سـبعينيات 
 Bell & Ross القـرن املايض، وعندما اعتمدنـاه يف
الوقـت  يف  النتيجـة واضحـة ومريحـة  كانـت   ،
Bru�  نفسـه »، كمـا يقـول برونـو بيالميتـش

التثبيـت  no Belamich.  يسـمح هيـكل نظـام 
  BR 05 Skeleton Golden هـذا بتزويـد سـاعة
إمـا بسـوار فـوالذي - تتناغـم ملسـاته النهائيـة 
بشـكل مبـارش مع األسـطح املتناوبـة املصقولة 
بمشـبك  ومـزودة  للعلبـة،  كالسـاتان  الناعمـة 
قابـل للطـي - أو بحـزام مطاطـي يمتـزج لونه 
الكهرمانـي مـع اللـون الذهبـي للمينـاء. تعتمد 
BR 05 Skeleton Golden  يف جميـع تركيباتهـا 

عـىل التجانـس الكامـل والتطابـق املميز.

حضرية أنيقة
مـع هـذه الحركـة الهيكليـة املحددة، تسـتهدف 
ساعة BR 05 Skeleton Golden  عشاق صناعة 
السـاعات الراقيـة. هـواة الجمـع ذوي الخـرة 
والدقـة يف التصميـم والتفاصيـل. إنهـم يقدرون 
شـكالً من أشـكال الجمـال الخالص عـىل الفور. 
تتميـز سـاعة BR 05 Skeleton Golden ، ذات 
الطابـع التقنـي يف جوهرهـا، بأناقـة بسـيطة، 
شـأنها شـأن جميع السـاعات واملجموعات التي 
طورتهـا عالمـة Bell & Ross ، لتتـالءم مع نمط 

الحيـاة العرصيـة اليومية.



5 الخميس 23  فبراير  2023

تألقت في جناح مجوهرات الماجدتألقت في جناح مجوهرات الماجد

  TirisiTirisi.. تحف فنية رفيعة تناسب ذوق المرأة العربية  .. تحف فنية رفيعة تناسب ذوق المرأة العربية  

ثاقبـة  نظـرة  مع  الموضة  منصـة  على  مولـودة   ،Tirisi مجوهـرات 
ومصممة  مصنعـة  زمنيـا  الحديثـة  التجاريـة  العالمة  هـذه  للتفاصيل، 
في  العيش  خالل  من  وجوليـان.  نتاشـا  الهولنـدي  الثنائـي  قبـل  مـن 
هـذا  يتمتع  بالحيـاة،  النابضـة  أمستردام«   « مدينة  وسـط  أوروبا  قلب 

القديمة. بالمدينة  والمقترنة  الحديثـة  أمستردام  بحريـة  الثنائي 

يف  ترييـي  تألقـت 
بتشـكيلة  املاجـد  جنـاح 
املجوهـرات  مـن  مميـزة 
أبرزهـا تشـكيلة ميالنـو 
عرضهـا  تـم  التـي 
نيويـورك  يف  مـرة  ألول 
وثانـي  شـو  فاشـون 
محطـة لهـذه املجموعـة 
معـرض الدوحة للسـاعة 
باإلضافـة  واملجوهـرات، 
واسـعة  تشـكيلة  إىل 
الفاخـرة،  القالئـد  مـن 
املرصعـة  والخواتـم 
إىل  إضافـة  باألملـاس، 
مجموعـة »سـيدة ثـالث 
مـرات« وهي عبـارة عن 
مـن  متنوعـة  تشـكيلة 
الخواتـم املسـتوحاة مـن 
»ليونيـل ريتيش«،  أغنيـة 
وتأتـي مـع ثالثـة أحجار 
مصاغـة  كريمـة  شـبه 
للتبديـل. وقابلـة  يدويـاً 

مدينتنــا الرائعـة مصدر 
إلهـام لنـا، الكثـري مــن 
األيقونيـة  تصاميمنــا 
يف  ولـدت  والرائعــة 
املدينـة »هــذا  شــوارع 
الثنائــي  يقولــه  مــا 

وجوليــان«. نتاشــا 
أن  الــدار  اســتطاعت 

تحتــل مكانـة كبرية بن 
أعــرق دور املجوهـرات، 
وتمتلــك أكثـر مـن 200 
العالــم  حــول  متجــر 
ممــا يؤكـد عىل القــوة 
واإلبـداع لــدى مؤسـي 

الـدار.
معظـم  وتعتمــد 
الـدار  مجموعــات 
األملـاس  عـىل  املعروضـة 
وتقطيـع  تصنيـع  ويتـم 
املجوهرات يف أمسـردام.. 
الــدار  صممــت  وقــد 
اســمها  مجموعـة 
امللونة  باألحجار  الدوحـة 
األخـرض  ذلــك  يف  بمـا 
ذوق  تناســب  وهــي 
املرأة القطريــة الرفيـع، 
يف نفـس الوقـت عرصية 
يف  ارتداؤهــا  ويمكــن 

األوقـات.  جميــع 
النـوادر  يخــص  وفيمـا 
األكثـر  واملجموعـات 
مبيعــا هنـاك مجموعـة 
تعتـر  التــي  ميالنـو 
أيقونـة للــدار. ترييـي 
مجوهــرات  ليســت 
للمــرأة  بـل  للخزنــة 
مـن  الواثقـة  العرصيـة 

. نفسـها
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MaisonMaison  MirathMirath  تشارك في الدورة   تشارك في الدورة 1919
من معرض الدوحة للساعات والمجوهراتمن معرض الدوحة للساعات والمجوهرات

  Maison Mirath الراقية   اللبنانية  المجوهرات  دار  يسرّ 
من  عشرة  التاسعة  الدورة  في  مشاركتها  عن  اإلعالن 
تمتّد  الذي  والمجوهرات  للساعات  الدوحة  معرض 
فعاليّاته من 20 حتّى 25 فبراير 2023. يجمع هذا المعرض 

تحت  العالم  أنحاء  جميع  من  الفخامة  ذّواقة  سنة  كل 
سقف واحد لالحتفاء بالحرفية اليدوية، حتّى بات عنواًنا 
العقَدين  قرابة  امتداد  على  قطر  في  واألناقة  للفخامة 

من الزمن.

عـام  يف  لبنـان  بـريوت،  يف   Maison Mirath تأسسـت 
2015 مـن قبـل سـهى حمـدان، وهـي أم ورائـدة أعمـال، 
ومصممـة، وناشـطة اجتماعية. رسعـان ما اتبعـت نادين 
حمـدان خطـى والدتها. بعد مسـريتها اإلعالميـة املتميزة يف 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي، لتسـتثمر يف قصـة نجاح 
والدتهـا. لـذا، فـإن الـروح الكامنـة وراء العالمـة التجارية 
هـي إلهـام النسـاء أوالً ملتابعـة أحالمهـن، بقـوة ومرونـة 
ورقي. وشـعار ميـزون مرياث يبقـى: »إننا نصنـع إرًثا من 
القيـم مـن خالل قطـع مجوهرات خالـدة لتكون جـزًءا من 

.»Maison Mirath امـرأة  إرث 
مجموعـة   عـىل  الضـوء  السـنة  هـذه  الـدار  تسـلّط 
»التقاطعـات« Intersections املصممـة للمـرأة التي تعانق 
الحياة بشـغف، وتتخـذ خياراتهـا الخاصة، وتسـتمتع بكل 
لحظـة. ترمـز »التقاطعـات« إىل جوهـر الحيـاة بمفـرق 
طرقهـا ومسـاراتها، واللقاءات مـع اآلخريـن، واالختيارات 
التـي يتم اتخاذها، وألـوان قراراتك، وكيـف يتناغم كل يشء 

يف النهايـة.
 ومـن املجموعـات املميـزة لديهـا واألكثـر مبيًعـا، أطقـم 
 Harmony األملاس املناسـبة لألعراس واملناسـبات، تشـكيلة
التـي تـم تصميمها عىل شـكل طبقات هندسـية من الذهب 
عيـار 18 قرياًطـا )أصفـر، أبيـض، وردي(، وطبقـات مـن 
املـاس وغريهـا مـن األحجـار الكريمـة، فضـال عـن خدمة 

.  Bespokeالقطـع املصممـة حسـب الطلـب و
التصاميـم  أروع   مـرياث   ميـزون  جنـاح  يسـتعرض    
الغنيـة بالعنـارص املعـارصة التي يشـتهر بها فـّن صياغة 
املجوهـرات، التي تتباهـى بغنى التفاصيل ودّقـة التصميم، 
وتبايـن األلوان، إىل جانـب طابعها العمـي والعرصي، حيث 

معظـم القطـع يمكـن ارتداؤهـا بأكثر مـن طريقة.

Maestro GC3.0-TN Chronograph
Gerald Charles تجسد النهج التقني لعالمة

تقـدم  أن   Maison Gerald Charles يـرس 
 ،  Maestro GC3.0�TN Chronograph
مـن  أوتوماتيكيـة  كرونوغـراف  ونسـخة 
تصميـم مايسـرو املميـز مـن التيتانيـوم 
الخفيـف الـوزن املصقول كاملـرآة واملطاط 

األزرق
تشـارلز  جريالـد  سـاعات  جميـع  مثـل   
 Maestro GC3.0�TN سـاعة  تعتـر   ،
Chronograph الجديـدة سـاعة يد رياضية 
وأنيقـة يمكـن ارتداؤهـا يف كل املناسـبات.

تطلب ابتـكار هذه السـاعة الجديـدة بحًثا 
وتطويـرًا مكثفـن للتغلـب عـىل عـدد من 
شـكل  صنـع   ، أوالً   . التقنيـة  التحديـات 
Maestro غـري املنتظـم مـن التيتانيوم من 
الدرجـة 5 ، وهـي مـادة شـديدة املقاومـة 
أشـكال  يف  التالعـب  ثـم   ، بكثـري  أصعـب 

معقـدة مـن الفـوالذ املقـاوم للصـدأ.
تصنيـع  أيًضـا  التحديـات  بـن  مـن  كان 

للسـاعة  املخصصـة  الكرونوغـراف  أزرار 
وتـاج Clous de Paris يف الدرجة الخامسـة 
التيتانيـوم. تماشـياً مع فلسـفة التصميم 

. ر ا للد
كرونوغـراف  عيـار  السـاعة  داخـل  يف 
 ، GCA3022 / 12 أوتوماتيكي من مصنـع
تم تطويـره بالرشاكـة بن جريالد تشـارلز 
امليكانيكيـة  الحركـة  يف  واملتخصصـن 
Vaucher Fleurier Manu�  السـويرسية

facture. هـذا عيـار الكرونومـر املصنوع 
الفنيـة والجماليـة  يدوًيـا يفـي باملعايـري 
Qualité Fleu�  التي ال هـوادة فيها ملعيـار

rier للدقـة واملتانة واملقاومـة. يمكن رؤية 
الرائعـة مـن خـالل ظهـر  الحركـة  هـذه 
العلبـة املصنوع مـن الكريسـتال الياقوتي.

تسـتمر قصـة التفاصيـل املعقدة لسـاعة 
يتميـز  الـذي  املينـاء  عـىل  املايسـرو 
 3 يف  بثالثـة عـدادات مطبقـة ومصقولـة 

الثوانـي  التـوايل  عـىل  تعـرض   ،  9 و   6 و 

الكرونوغـراف ودقائق  الجاريـة وسـاعات 

الكرونوغـراف. تمتلـئ العقـارب وعالمات 

مـن  كبـرية  بكميـة  املطبقـة  السـاعات 

اإلضـاءة  يف  لوضـوح   Super�LumiNova

املنخفضـة.

Maestro GC3.0�TN Chrono�  تم تثبيـت

graph عـىل حـزام مطاطي مركـن باللون 

 Maestro›s تشـطيب  مـع  امللكـي  األزرق 

التيتانيـوم  مـن  وإبزيـم   Clous de Paris

مقـاوم  إنـه  كاملـرآة.  مصقـول   5 درجـة 

للمـاء حتـى ATM )100 10 مـر( ومقدم 

سـنوات خمس  ملـدة 

مـن  السـاعة  تسـجيل  بمجـرد  الضمـان 

خـالل نظام »الضمـان الذكـي« املبتكر من 

تشـارلز. جريالد 
متوفر لدى مجوهرات املاجد
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