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صاحب السمو يهنئ سلطان بروناي ورئيس غويانا التعاونية بذكرى اليوم الوطني لبلديهما 

»89« مليارا فائض الموازنة
 تأكيدا لما نشرته $ .. وبنمو »55« ضعفا 

نمو في 
مستوى 

اإليرادات 
مع تعزيز 

كفاءة 
اإلنفاق 

النفراد  تأكيدا   - قنا   -$ الدوحة-   

دولة  موازنة  أن  المالية  وزارة  أعلنت   ..$

فعليا  فائضا  حققت   2022 المالي  للعام  قطر 

بنحو  قياسية  بزيادة  ريال،  مليار   89 قدره 

مقارنة  بالمائة،   5462.5 وبنسبة  ضعفا،   55
بالفائض المحقق لعام 2021، والذي لم يتجاوز 

1.6 مليار ريال.
البيانات  بشأن  لها  إيجاز  في  الوزارة  وأشارت 

الفعلية لموازنة قطر في الربع األخير )أكتوبر، 

إجمالي  أن  إلى   ،2022 من  ديسمبر(  نوفمبر، 

الفائض لهذا الربع بلغ 11.6 مليار ريال، مقارنة 

مع عجز بلغ )3.3( مليار ريال في الربع ذاته من 

العام 2021. 

الدولة  موازنة  اعتماد  عند  التقديرات  وكانت 

 ،2021 ديسمبر   7 في   2022 المالية  للسنة 

مليار  بـ8.3  يقدر  متوقع  عجز  باتجاه  تذهب 

ريال، عزاه يومئذ سعادة السيد علي بن أحمد 

الكواري، وزير المالية، إلى »االرتفاع المؤقت في 

بأنشطة  المتعلقة  التشغيلية  المصروفات 

استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف 

المتعلقة  الفعاليات  لكافة  والتشغيل  األمن 

بكأس العالم FIFA قطر 2022«.

فائض  في  العالي  الحجم  هذا  ويعيد 

األذهان  إلى  ريال(  مليار   89(  2022 عام  الموازنة 

المستويات العالية من الفوائض التي تحققت 

 2013 2012 )77 مليار ريال(،  في األعوام المالية 

ريال(،  مليار   108.6(  2014 ريال(،  مليار   106.3(

الملحوظة علـى  ويرجع ذلك أساسا للسيطرة 

وارتفاع  اإلنفاق،  كفاءة  تعزيز  عبر  النفقات 

اإليرادات، مع انتعاش أسعار النفط. 

صاحب السمو يتسلم 
رسالة من رئيس أنغوال 

العالقات السعودية ــــ القطرية.. متينة

بدء برنامج »مهارة«

تســريـع التحـول الرقمـي

تتصل بالعالقات الثنائية بين البلدين الصديقين

السفير السعودي:

 ديوان الخدمة المدنية 

»االتصاالت« تعقد ورشة عمل تعريفية

انضمام شركة الكوت للتأمين 
الى مستشفى »ذافيو«

صاحب  حضرة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

آل ثاني،  السمو الشيخ تميم بن حمد 

خطية  رسالة  المفدى،  البالد  أمير 

لورينسو،  جواو  الرئيس  فخامة  من 

تتصل  أنغوال،  جمهورية  رئيس 

البلدين  بين  الثنائية  بالعالقات 

وتعزيزها،  دعمها  وسبل  الصديقين 

المشترك. االهتمام  ذات  والموضوعات 

السيد  سعادة  الرسالة  بتسليم  قام 

الخارجية  وزير  أنتونيو،  تيتو 

أنغوال،  بجمهورية  الدولية  والعالقات 

المفدى  األمير  سمو  استقبال  خالل 

صباح  لوسيل،  بقصر  مكتبه  في  له 

أمس.

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  بدأ 

بعض  مع  بالتعاون  الحكومي، 

في  المحلية،  اإلعالمية  المؤسسات 

ملتحقي  من  األولى  الدفعة  تدريب 

في  للعمل  والمرشحين  »مهارة«،  برنامج 

تم  الذي  الصوت،  هندسة  دبلوم  مجال 

الوظيفة  شغل  متطلبات  وفق  تصميمه 

الوطنية. الوظائف  في خطة توطين 

إكساب  إلى  مهارة  برنامج  ويهدف 

الالزمة  المهارات  عمل  عن  الباحثين 

ورفع  العمل،  سوق  في  وكفاءة  بنجاح 

بالكفاءات  الوظائف  توطين  نسبة 

التدريب  وتفعيل  المؤهلة،  الوطنية 

الميدانية،  التجربة  على  المبني  المهني 

حيث يشهد برنامج »مهارة« إطالق دفعات 

المستهدفة  المجاالت  ضمن  متعددة 

واإلحالل. للتوطين 

 كتب          محمد الجعبري 

 تدشين مشروع الدفاع الساحلي 
 القوات البحرية 

قطر 
األولى 
عالميا 
في 

صادرات 
الغاز

استقطاب القطريين الموهوبين
جامعة قطر تطرح منًحا 

أعلنت جامعة قطر عن بدء التقديم اإللكتروني لبرنامج 

رعاية الموهوبين للطالب القطريين في 5 مارس المقبل، 

الدراسي  للفصل  وذلك  أبريل،   12 حتى  يستمر  والذي 

المستفيدين من  اإلعالن عن  2023، فيما سيتم  خريف 

المنح في 30 مايو المقبل.

هذا وتوفر الجامعة المنح ضمن منظومة المنح الجديدة 

التي تم اعتمادها والعمل بها بدًءا من خريف 2022، حيث 

والربيع  الخريف  فصلي  في  والرعاية  المنح  هذه  ُتقدم 

القطريين  الطلبة  الستقطاب  أكاديمي  عام  كل  من 

والتكنولوجيا  العلمي  البحث  مجاالت  في  الموهوبين 

واالبتكار واألدب والفن واإلعالم والرياضة.

   كتب         محمد أبوحجر
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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدهبمناسبة ذكرى ميالد جاللته

صاحب السمو يهنئ
إمبراطور اليابان

نائب األمير
يهنئ إمبراطور اليابان

صاحب السمو يهنئ
رئيس غويانا التعاونية

نائب األمير يهنئ رئيس 
غويانا التعاونية

صاحب  حضرة  بعث  -قنا-  الدوحة 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني، 

تهنئة إلى جاللة اإلمبراطور ناروهيتو، 

ذكرى  بمناسبة  اليابان،  إمبراطور 

ميالد جاللته.

الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

نائب  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله 

جاللة  إلى  تهنئة  برقية  األمير، 

إمبراطور  ناروهيتو،  اإلمبراطور 

ميالد  ذكرى  بمناسبة  اليابان، 

جاللته.

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الياباني
بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

برقية تهنئة إلى دولة السيد فوميو كيشيدا، رئيس وزراء 

اليابان، بمناسبة ذكرى ميالد إمبراطور اليابان.

صاحب  حضرة  بعث  -قنا-  الدوحة 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان، 

علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

الشيخ  سمو  بعث  -قنا-  الدوحة 

نائب  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله 

فخامة  إلى  تهنئة  برقية  األمير، 

الرئيس الدكتور محمد عرفان علي، 

التعاونية،  غويانا  جمهورية  رئيس 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

رئيس الوزراء يهنئ نظيره في غويانا التعاونية
بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث  -قنا-  الدوحة 

مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

دولة  إلى  تهنئة  برقية  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

جمهورية  وزراء  رئيس  فيليبس،  مارك  السيد 

الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة  التعاونية،  غويانا 

لبالده.

صاحب السمو يهنئ 
سلطان بروناي

نائب األمير
 يهنئ سلطان بروناي

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 

تهنئة  برقية  المفدى،  البالد 

حسن  السلطان  جاللة  إلى 

دار  بروناي  سلطان  البلقية، 

اليوم  ذكرى  بمناسبة  السالم، 

لبالده. الوطني 

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ 

عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب 

جاللة  إلى  تهنئة  برقية  األمير، 

السلطان حسن البلقية، سلطان 

بمناسبة  السالم،  دار  بروناي 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.

د. العطية يلتقي
وزير الدفاع اإلندونيسي

الخاطر تجتمع مع وفد
من الوكالة الفرنسية للتنمية

بن  خالد  الدكتور  سعادة  التقى 

رئيس  نائب  العطية،  محمد 

لشؤون  الدولة  ووزير  الوزراء  مجلس 

برابوو  السيد  سعادة  الدفاع 

بجمهورية  الدفاع  وزير  سوبيانتو 

إندونيسيا.

جرى خالل اللقاء مناقشة المواضيع 

ذات االهتمام المشترك بين الجانبين 

وسبل تعزيزها وتطويرها.

سعادة  اجتمعت  الدوحة-قنا- 

الخاطر  راشد  بنت  لولوة  السيدة 

أمس،  الخارجية،  وزير  مساعد 

الفرنسية  الوكالة  من  وفد  مع 

للتنمية يزور البالد حاليا.

مناقشة  االجتماع  خالل  جرى 

قطر  دولة  بين  التعاون  سبل 

مجال  في  سيما  ال  والوكالة، 

الدول  في  التنموية  المشاريع 

التي تحظى باهتمام الطرفين.

كما استعرض االجتماع دور دولة 

من  عدد  مواطني  إجالء  في  قطر 

أفغانستان،  من  الصديقة  الدول 

الالجئين  مكنت  التي  ومبادرتها 

الدول  من  عدد  في  والنازحين 

وفعاليات  مباريات  مشاهدة  من 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

.2022

مناقشة المواضيع ذات االهتمام المشترك

مناقشة التعاون في مجال المشاريع التنموية

استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك

األمين العام لرابطة جنوب
شرق آسيا يجتمع مع سفيرنا

جاكرتا -قنا- اجتمع 

سعادة الدكتور كاو 

كيم هورن، األمين العام 

لرابطة دول جنوب شرق 

آسيا »آسيان«، أمس، 

مع سعادة السيدة 

فوزية بنت إدريس 

السليطي سفير دولة 

قطر لدى جمهورية 

إندونيسيا ورابطة 

دول جنوب شرق آسيا 

»آسيان«.

جرى خالل االجتماع 

استعراض سبل تعزيز 

التعاون المشترك 

بين دولة قطر ورابطة 

»آسيان«.

$ الدوحة

استعراض التعاون بين البلدين

وزير العمل يجتمع
مع نظيره الفلسطيني

الدكتور  سعادة  اجتمع  عمان-قنا- 

العمل،  وزير  المري،  صميخ  بن  علي 

نصري  الدكتور  سعادة  مع  أمس، 

الفلسطيني،  العمل  وزير  جيش  أبو 

الشركاء  اجتماع  هامش  على  وذلك 

الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  لدعم 

في  المقام  للتشغيل  الفلسطينية 

العاصمة األرنية عمان.

 استعرض االجتماع التعاون المشترك 

بما  فلسطين،  ودولة  قطر  دولة  بين 

والعمال،  العمل  قطاع  قضايا  يخدم 

تعزيز  ضرورة  مناقشة  إلى  باإلضافة 

التحديات  لتجاوز  المشترك  التنسيق 

التي تواجه بيئة العمل في فلسطين.

الدكتور علي بن صميخ  وأكد سعادة   

العمل  تعزيز  ضرورة  على  المري، 

دعم  في  يساهم  بما  المشترك  العربي 

المحتلة  األراضي  في  فلسطين  عمال 

المعيشية  أوضاعهم  وتحسين 

والحياتية.

نظمتها بلدية الدوحة

ورشة زراعية للطالب
عمل  ورشة  الدوحة  بلدية  نظمت 

في  السالم  روضة  لطالبات  زراعية 

حديقة المعمورة؛ بهدف رفع مستوى 

الوعي البيئي لدى الطالبات من خالل 

تعليمهن أساسيات الزراعة وفوائدها، 

في  التوعوية  الخطة  إطار  في  وذلك 

لتوعية   2023 لسنة  الدوحة  بلدية 

طالب وطالبات المدارس. وقد شملت 

استغالل  على  األطفال  حث  الورشة 

المنازل  في  الفارغة  المساحات 

بأنواع  األطفال  وتعريف  لزراعتها، 

وطرق  الحديثة،  واألساليب  الزراعة 

المحاصيل  جودة  في  وأثرها  الري 

ونمو النبات.

على مستوى المندوبين الدائمين بشأن مواجهة العدوان على نابلس

قطر تشارك في اجتماع لمجلس الجامعة العربية

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء التشادي يجتمع مع سفيرنا
اجتمع  قنا-  أنجامينا- 

صالح  السيد  دولة 

كبزابو، رئيس مجلس 

بجمهورية  الوزراء 

تشاد، أمس، مع سعادة 

محمد  بن  طالب  السيد 

دولة  سفير  المنخس، 

قطر لدى تشاد.

االجتماع  خالل  جرى 

عالقات  استعراض 

بين  الثنائي  التعاون 

البلدين.

اجتماع  أمس  عقد  قنا-  القاهرة- 

الدورة غير العادية لمجلس الجامعة 

المندوبين  مستوى  على  العربية 

الدائمين، بمقر األمانة العامة لجامعة 

الدول العربية، لبحث التحرك العربي 

اإلسرائيلي  العدوان  لمواجهة  والدولي 

واألراضي  الغاشم على مدينة نابلس 

الفلسطينية المحتلة. 

 شاركت دولة قطر في االجتماع ممثلة 

في المندوبية الدائمة لها لدى جامعة 

الدول العربية.

دولة  طلب  على  بناء  االجتماع  ويأتي   

الحماية  توفير  لبحث  فلسطين 

في  الفلسطيني  للشعب  الدولية 

المستمر  اإلسرائيلي  العدوان  مواجهة 

ارتكاب  عنه  نتج  والذي  والمتصاعد، 

ضحيتها  راح  األربعاء  بشعة  مجزرة 

من  والجرحى  الشهداء  عشرات 

مدينة  في  الفلسطينيين  المواطنين 

نابلس بالضفة الغربية.

 وفي كلمته أمام االجتماع، قال السفير 

لدولة  الدائم  المندوب  اللوح  دياب 

فلسطين لدى جامعة الدول العربية، 

يستهدف  الطارئ  االجتماع  هذا  إن 

الشعب  ورباط  وصمود  موقف  دعم 

الفلسطيني على أرضه وتوفير حماية 

الجمعية  قرار  وتفعيل  له،  دولية 

العامة لألمم المتحدة الذي صدر تحت 

عنوان متحدون من أجل السالم في 14 

األمين  2018، بمتابعة من قبل  يونيو 

األمن  ومجلس  المتحدة  لألمم  العام 

الدولي.

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  بأن  ونوه   

أقدمت أمس على ارتكاب مجزرة دموية 

واألطفال  الشيوخ  استهدفت  بشعة 

نابلس  مدينة  في  والشباب  والنساء 

راح ضحيتها 11 شهيدا وأكثر من 100 

سياق  في  الحي،  بالرصاص  إصابة 

مسلسل اإلجرام المتواصل والمستمر 

أبناء  بحق  االحتالل  حكومة  قبل  من 

الشعب الفلسطيني.

صفعة  توجه  إسرائيل  أن  وأضاف   

بالجريمة  الدولي  للمجتمع  جديدة 

نابلس،  مدينة  في  ارتكبتها  التي 

الذي  األمن  مجلس  إلى  ردًا  وترسل 

هذه  من  يومين  قبل  بيانه  أصدر 

الحائط  عرض  ضاربة  الجريمة، 

بالموقف الدولي ومؤسساته، معتبرة 

مضيفا:  الدولي،  القانون  فوق  نفسها 

»ال يكاد يمر يوٌم ومع بزوغ كل فجر إال 

دموية  مجزرة  على  شعبنا  ويستفيق 

االحتالل  يرتكبها  بشعة  وجريمة 

مستوطنيه  وعصابات  اإلسرائيلي 

المسلحين، وال يكاد يمر ليل إال وأبناء 

شعبنا يلملمون جراحهم بعد أن ودعوا 

أبناءهم من الشهداء«.

بدأ أعماله في العاصمة األميركية واشنطن

قطر تشارك في اجتماع كبار المسؤولين حول ليبيا
واشنطن- قنا- شاركت دولة قطر في 

ليبيا،  حول  المسؤولين  كبار  اجتماع 

العاصمة  في  أمس  أعماله  بدأ  الذي 

األميركية واشنطن.

سعادة  االجتماع،  في  قطر  دولة  مّثل 

عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور 

وزير  مساعد  الخليفي،  صالح  بن 

الخارجية للشؤون اإلقليمية.

مناقشة  االجتماع  خالل  جرى 

األمنية  والتداعيات  التحديات 

تواجه  التي  واالقتصادية  والسياسية 

السبل  أنجع  إيجاد  وكيفية  ليبيا، 

البرلمانية  االنتخابات  إلى  للوصول 

والرئاسية.

الخارجية  وزير  مساعد  سعادة  وأكد 

خالل  كلمته  في  اإلقليمية،  للشؤون 

جهدًا  تدخر  لن  قطر  دولة  أن  االجتماع، 

أطراف  مع  البناءة  المشاركة  في 

لحل  السعي  في  الدولي  المجتمع 

الليبية بالطرق  األطراف  الخالفات بين 

أجل  من  وذلك  اآلراء،  وتوفيق  السلمية 

ورؤية  ومستدام  دائم  لحل  الوصول 

ليبيا آمنة ومستقرة.

دولة  موقف  أن  إلى  سعادته  ولفت 

للمسار  الكامل  الدعم  هو  الثابت  قطر 

مجلس  وقرارات  الليبي  السياسي 

الهادفة  والمساعي  الصلة،  ذات  األمن 

يفضي  وطني  توافق  إلى  للوصول 

الرئاسية  االنتخابات  إجراء  إلى 

والبرلمانية ويحقق المصلحة الوطنية 

شعبها  وتطلعات  والسالم  واالستقرار 

الشقيق في التنمية واالزدهار.
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شارك في اجتماع دعم تنفيذ االستراتيجية الفلسطينية للتشغيل.. وزير العمل:

قطر لن تألو جهدا لتخفيف مصاعب الفلسطينيين
الدكتور  سعادة  أكد  قنا-  عمان- 

العمل،  وزير  المري  صميخ  بن  علي 

دعم  في  الثابت  قطر  دولة  موقف  على 

يسترد  حتى  الفلسطيني  الشعب 

إليمانها  المشروعة،  حقوقه  كافة 

لمسؤوليتها  ووفاء  العادلة،  بقضيته 

مع  الوقوف  عليها  تحتم  التي  األخالقية 

الحق ونصرة المظلومين.

قطر  دولة  إدانة  سعادته  جدد  كما   

قوات  اقتحام  لجريمة  واستنكارها 

نابلس  لمدينة  اإلسرائيلي  االحتالل 

إلى  تضاف  التي  الغربية،  بالضفة 

والممنهجة  المتواصلة  االحتالل  جرائم 

مشددا  الفلسطيني،  الشعب  بحق 

الحدود  كل  تجاوز  االحتالل  أن  على 

الدولية  الشرعية  قرارات  انتهاكه  في 

الشعب  بحق  مروعة  جرائم  بارتكابه 

الفلسطيني الشقيق.

وزير  لسعادة  كلمة  في  ذلك  جاء 

في  أمس،  مشاركته،  خالل  العمل 

تنفيذ  لدعم  الشركاء  اجتماع  أعمال 

الفلسطينية  الوطنية  االستراتيجية 

للتشغيل، بحضور وزراء العمل بدول 

عربية، وممثلي منظمة العمل الدولية 

ومنظمة العمل العربية.

وزارة  نظمته  الذي  االجتماع،  ويهدف 

العاصمة  في  الفلسطينية  العمل 

العمل  منظمة  مع  بالشراكة  األردنية 

العربية،  العمل  ومنظمة  الدولية، 

آليات  إيجاد  إلى  األلمانية،  والحكومة 

للنساء  العمل  فرص  لخلق  فعالة 

األعوام  خالل  الفلسطينيين  والرجال 

المقبلة.

أهمية  العمل  وزير  سعادة  وأكد 

الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  دعم 

هذا  خالل  للتشغيل  الفلسطينية 

الشعب  فيه  يعاني  الذي  الوقت، 

جراء  صعبة  ظروفا  الفلسطيني 

إجراءات االحتالل التعسفية، باإلضافة 

آثار  من  كورونا  جائحة  خلفته  ما  إلى 

سلبية على مختلف مناحي الحياة.

يعانيه  ما  تدرك  قطر  دولة  أن  وأوضح 

قرارات  من  فلسطين  في  األشقاء 

مدى  على  الظالمة  االحتالل  وإجراءات 

أن  إلى  مشيرا  عاما،  سبعين  من  أكثر 

األوضاع  تدهور  إلى  أدت  اإلجراءات  تلك 

واالجتماعية،  واإلنسانية  االقتصادية 

عن  الباحثين  أمام  تحديا  شكل  مما 

عمل  فرص  إلى  الوصول  في  العمل 

الئقة وظروف عمل إيجابية.

إجراءات  أن  على  سعادته  وشدد 

تهدف  والتعسفية  االنتقامية  االحتالل 

التي  الهشة  األوضاع  تكريس  إلى 

الفلسطينيون،  العمال  يعيشها 

قطاع  في  أو  الغربية  الضفة  في  سواء 

خمس  من  أكثر  منذ  المحاصر  غزة 

أنه في ظل تلك  عشرة سنة، موضحا 

الظروف الصعبة في فلسطين شكلت 

التحديات  من  مزيدا  كورونا  جائحة 

خالل  العمل  بيئة  على  والضغوطات 

األعوام الثالثة الماضية.

ونوه بأن األوضاع القاسية التي يمر بها 

عمال فلسطين تستوجب من الجميع 

لتنفيذ  االحتالل  على  الضغط  مواصلة 

الفتا  الدولي،  للقانون  وفقا  التزاماته 

موقف  توحيد  تنسيق  ضرورة  إلى 

المنظمات  أمام  العربية  المجموعة 

الدعم  توفير  في  يساهم  مما  الدولية، 

يواجهها  التي  التحديات  لتجاوز  الالزم 

سوق العمل في دولة فلسطين.

وجدد سعادته التأكيد على أن القضية 

الفلسطينية ستظل القضية المركزية 

وجميع  واإلسالمية  العربية  لألمة 

الشرفاء في العالم، وأن دولة قطر لن تألو 

جهدا في العمل على تخفيف المصاعب 

الفلسطيني،  الشعب  يواجهها  التي 

الجهود في مجال توفير فرص  وتكثيف 

العمل الالئق، ودعم التعليم، خاصة في 

مجال التدريب المهني.

وأشار إلى أن دولة قطر تسعى دوما إلى 

تقديم الدعم لألشقاء في فلسطين، إذ 

لتقديم  المبادرات  بعض  هناك  كانت 

التشغيل  صندوق  لدعم  المالي  الدعم 

والحماية االجتماعية بدولة فلسطين، 

الدولية،  العمل  منظمة  مع  بالتنسيق 

المانحة  الدول  مواصلة  ضرورة  مؤكدا 

أجل  من  الفلسطينية  للسلطة  دعمها 

مواجهة التحديات التي تمر بها، بما في 

ذلك التعليم والعمل.

كلمته،  ختام  في  سعادته،  وأعرب 

العمل  لمنظمة  والتقدير  الشكر  عن 

على  الدولية  العمل  ومنظمة  العربية، 

ما تبذالنه من جهود كبيرة في تنظيم 

هذه اللقاءات، التي تتيح للجميع تبادل 

األفكار، واالستفادة من تجارب بعضهم 

البعض.

ضرورة توحيد موقف المجموعة العربية أمام المنظمات الدوليةإجراءات االحتالل تكرس األوضاع الهشة للعمال الفلسطينيين

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيسة البرلمان في تركمانستان 
تجتمع مع سفيرنا

اجتمعت  قنا-  آباد-  عشق 

كولشات  السيدة  سعادة 

البرلمان  رئيسة  ماميدوفا، 

مع  تركمانستان،  بجمهورية 

راشد  بن  حمد  السيد  سعادة 

لدى  قطر  دولة  سفير  العذبة 

تركمانستان.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

عالقات التعاون بين البلدين.
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مجلس الدفاع المدني يشارك في مخيم إدارة الكوارث
عضو  المدني  الدفاع  عام  مدير  الدهيمي  حمد  اللواء  شارك 

سر  أمين  الله  العبد  أحمد  والعقيد  المدني  الدفاع  مجلس 

الميداني  المخيم  فعاليات  في  أمس،  المدني،  الدفاع  مجلس 

األحمر  الهالل  ينظمه  الذي  الكوارث  إدارة  على  للتدريب  التاسع 

القطري في المقر الكشفي البحري بمدينة الخور لمدة 10 أيام 

)من 21 فبراير إلى 02 مارس 2023( تحت شعار: »تأهب فّعال.. 

المؤسسات  ممثلي  من  عدد  بمشاركة  أفضل«  استجابة 

الحكومية وغير الحكومية والمنظمات اإلنسانية الدولية.

على  لالطالع  المجلس  حرص  إطار  في  المشاركة  وتأتي 

فعاليات وأنشطة المخيم الذي تتمثل رسالته في زيادة الوعي 

المخيم  مرافق  من  عدد  تفقد  وتم  للكوارث،  االستعداد  بأهمية 

وااللتقاء ببعض المسؤولين عن تسييره؛ بهدف التأكيد على 

استعداد وزارة الداخلية ومجلس الدفاع المدني للمساهمة في 

إنجاح المخيم وتحقيق أهدافه.

في مسابقاته القرآنية

أقام مركز آل حنزاب للقرآن الكريم وعلومه، 

في  والفائزين  للمشاركين  تكريمياً  حفاًل 

مسابقتي السّيد حمد بن علي آل حنزاب، 

ة بمنتسبي المركز،  )يرحمه الله(، الخاصَّ

بشير  بنت  غادة  السّيدة  ومسابقة 

ة بفئة الكبار واألميات في  الصفدي الخاصَّ

بفندق  وذلك  السابعة،  السنوية  دورتهما 

المسيلة بالّدوحة بداية هذا األسبوع.

هّنأت  الحفل،  هذا  في  كلمتها  وخالل 

حنزاب  آل  طالب  بنت  الدانة  السيدة 

للمركز  التنفيذي  المدير  نائب 

الفائزين، داعية الله تعالى لهم بالتوفيق 

آيات  وتدّبر  وتالوة  حفظ  في  واالستمرار 

عدد  أن  إلى  مشيرة  الكريم،  القرآن 

 »162« بلغ  المسابقة  في  المسجلين 

 »34« الفائزين  عدد  وبلغ  متسابقًا، 

بجوائز  متسابقًا   »14« تكريم  وتم  فائزًا، 

الله  بكتاب  التمّسك   
َّ

أن وأّكدت  ترضية، 

السبيل  هو  وتطبيقًا،  تالوة  العظيم، 

لنهضة األّمة وخيريتها في الّدنيا، وفوزها 

وفالحها في اآلخرة.

كـــرم الفائزيــن مركــز آل حنـــزاب يُ

تعزيز التعاون القانوني

»ما كان الرفق في شيء
إال زانه« عنوانا للخطبة

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد 

في  العام  النائب  النعيمي،  الجفالي 

مكتبه بالنيابة العامة مع سعادة السيد: 

محكمة  رئيس  لوبيز،  ألبرتو  اوسكار 

السلفادور  جمهورية  في  العليا  العدل 

والوفد المرافق له، الذي يزور البالد حاليا.

الموضوعات  بحث  االجتماع  خالل  جرى 

تعزيزها  وسبل  المشترك،  االهتمام  ذات 

في مجال القانون وتبادل الخبرات.

النائب العام يجتمع مع رئيس المحكمة العليا بالسلفادور

د. المريخي خطيبًا بجامع اإلمام وطاهر بـ»الشيوخ«

$ الدوحة

لالتحاد البرلماني وتستضيفه بغداد غدا

»الشورى« يشارك في مؤتمر عربي

يشارك مجلس الشورى في أعمال 

لالتحاد  والثالثين  الرابع  المؤتمر 

يرأسه  بوفد  العربي،  البرلماني 

عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة 

الغانم رئيس المجلس.

ويناقش المؤتمر الذي تستضيفه 

يومي  بغداد  العراقية  العاصمة 

تحت  المقبلين،  واألحد  السبت 

لتعزيز  العربي  »الدعم  عنوان 

أبرز  وسيادته«،  العراق  استقرار 

العربي،  العالم  تهم  التي  القضايا 

دوله  بين  المشترك  والتنسيق 

التحديات  مختلف  مواجهة  في 

شعوبها،  مصالح  وتحقيق 

مجالس  رؤساء  بمشاركة 

الدول العربية األعضاء  وبرلمانات 

في االتحاد.

كاًل  الشورى  مجلس  وفد  ويضم 

سلطان  الدكتور  سعادة  من 

الدوسري،  الضابت  حسن  بن 

وسعادة السيد ناصر بن سالمين 

خالد  السيد  وسعادة  السويدي، 

وسعادة  العبيدان،  أحمد  بن 

الهتمي،  هتمي  بن  أحمد  السيد 

وسعادة  الشورى،  مجلس  أعضاء 

الفضالة  ناصر  بن  أحمد  الدكتور 

األمين العام للمجلس.

في  شارك  قد  المجلس  وكان 

االستثنائية  الدورة  اجتماع 

التنفيذية  للجنة  الثالثين 

الذي  العربي،  البرلماني  لالتحاد 

مثل  حيث  بغداد،  في  أمس  عقد 

المجلس سعادة الدكتور سلطان 

الدوسري،  الضابت  حسن  بن 

وعضو  الشورى،  مجلس  عضو 

التنفيذية لالتحاد. اللجنة 

وسبل  آليات  االجتماع،  وبحث 

البرلماني  االتحاد  عمل  تطوير 

مناقشة  عن  فضاًل  العربي، 

البرلماني  لالتحاد  المالي  الوضع 

وسبل  المعوقات  وأبرز  العربي 

االجتماع،  تجاوزها..حضر 

ناصر  بن  أحمد  الدكتور  سعادة 

األمناء  جمعية  رئيس  الفضالة 

العربية،  للبرلمانات  العامين 

األمين العام لمجلس الشورى.

الدكتور  سعادة  سيشارك  كما 

الضابت  حسن  بن  سلطان 

في  الجمعة،  اليوم  الدوسري، 

والثالثين  الحادية  الدورة  اجتماع 

لعقد  تحضيًرا  التنفيذية،  للجنة 

أن  المقرر  ومن  المؤتمر..  أعمال 

جدول  مشروع  االجتماع  يتناول 

سيتم  فيما  المؤتمر،  أعمال 

العام  األمين  تقرير  استعراض 

العربي  البرلماني  لالتحاد 

الموضوعات  من  لعدد  والمتضمن 

خالل  العامة  األمانة  أنشطة  منها 

الفترة الماضية.

والشؤون  األوقاف  وزارة  أعلنت 

فضيلة  القطري  الداعية  أن  اإلسالمية 

المريخي،  حسن  محمد  د.  الشيخ/ 

اليوم  الجمعة  خطيب  سيكون 
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اإلمام محمد بن  2023م بجامع  فبراير 

الداعية  سيكون  بينما  الوهاب،  عبد 

محمد  الشيخ/  فضيلة  القطري 

حسن طاهر خطيبًا بجامع الشيوخ، 

كال  في  الخطبة  محور  يكون  وسوف 

في  الرفق  كان  »ما  حول  الجامعين 

شيء إال زانه«.

تنظمه كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

مؤتمر حول إعادة إعمار التراث الثقافي بعد النزاع
في  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  كلية  تعقد 

دراسات  ومركز  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد 

مكتبة  مع  بالتعاون  اإلنساني  والعمل  النزاع 

قطر الوطنية ومتاحف قطر مؤتمرا دوليا بعنوان 

في  النزاع  بعد  الثقافي  التراث  إعمار  »إعادة 

وذلك  أفريقيا«،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

خالل الفترة 7-8 آذار/  مارس 2023. سيجمع هذا 

المؤتمر متعدد التخصصات علماء من المنطقة 

المتحدة  والواليات  وأستراليا  وأوروبا  العربية 

والفرص  التحديات  الستكشاف  األميركية 

انتهاء  بعد  الثقافي  التراث  بناء  بإعادة  الخاصة 

النزاع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

مع التركيز بشكل خاص على الدول العربية.

الذي سيعقد في مقر معهد  المؤتمر  سيتضمن 

تقديمية  محاضرة  العليا  للدراسات  الدوحة 

إدارة  مديرة  السليطي،  فاطمة  الدكتورة  تلقيها 

جهود  حول  قطر،  متاحف  في  الدولي  التعاون 

متاحف قطر في إعادة إعمار التراث الثقافي بعد 

النزاع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وعرض تقديمي من قبل ستيفان إبيرت، مدير 

المجموعات المميزة لمكتبة التراث بمكتبة قطر 

على  الحفاظ  في  المكتبة  جهود  عن  الوطنية، 

والشرق  العربية  المنطقة  في  الوثائقي  التراث 

األوسط. 

الدوحة           $

يناقش التنسيق المشترك في مواجهة مختلف التحديات

$ الدوحة
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أنطونيو كالسي الرئيس التنفيذي لغروبل فورسيه :

ابتكاراتنا تتحدى القيود التكنولوجية وساعاتنا عملية وموثوقة 

الرئيس  كالسي  أنطونيو  أكد   
التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة 
بشركة    غروبل فورسي للساعات 
أن فن صناعة الساعات الفاخرة 

هو نقطة البداية بالنسبة
يتعزز  حيث  فورسي،  غروبل  لـ   
القائم  الرائد  اإلبداع  بفضل  ذلك 
عــلــى مــبــدأيــن أســاســيــيــن هما 
عدم االكتفاء بالنجاحات الراهنة 
التجديد،  إلــى  الــدائــم  والسعي 

وقال إن منتجات غروبل فورسي 
كالسيكية  نخبة  إلــى  موجهة 
الذوق وألنها كدار صانعة تحترم 
وراء  تجري  وال  القديمة،  القيم 
ــمــوضــة، ما  أحـــدث صــيــحــات ال
يجعلها ثروة في إشارة منه إلى 
سوق  لكن  تتأثر  الــمــوضــة  أن 
الــتــي يقدر  الــفــاخــرة  الــســاعــات 
الدوالرات، وأحيانا  بآالف  سعرها 

بالماليين لها سوقها الخاصة.

حوار/ حنان الغزواني

صناعة  عالم  في  معروفة  شخصية  كالسي 

الخبرة  من  عامًا   30 نحو  ويمتلك  الساعات، 

عليا  مناصب  عدة  شغل  وقد  المجال.  هذا  في 

الراقية  إدارية عامة في عالمات الساعات  وأدوارًا 

هذا  في  كالسي  تعيين  ومع  الماضي.  في 

جديدة  آفاقًا  فورسي  غروبل  تدشن  المنصب، 

استراتيجية  رؤية  إلى  إضافة  للتطوير  وفرصًا 

إلى  انضم   ،2020 عام  في  العالمة.  لمستقبل 

دار »غروبل فورسي« فشغل في البداية منصب 

مستشار روبرت غروبل قبل تعيينه في منصب 

اإلدارة.  مجلس  وعضو  التنفيذي  الرئيس 

ولمعرفة المزيد عن استراتيجيته المستقبلية 

لقيادة الدار وفلسفتها وقيمها كان لنا هذا اللقاء 

مع أنطونيو كالسي وإلى التفاصيل..

ما الذي يميز »غروبل فورسي«؟
وروبرت  أنا  أجرينا  الدار  إلى  انضمامي  منذ 

بعض المحادثات الطويلة واتفقنا على أن كل 

اإلبداعات والمنتجات االستثنائية يجب أن تتم 

لتحقيق  محددة  استراتيجية  وفق  صياغتها 

في  التفكير  أعدنا  لذلك  والتميز.  النجاح 

األسعار  شريحة  يناسب  الذي  المنتج  عرض 

ألف فرنك   300 إلى  ألف   200 ما بين  الجديدة، 

الحداثة  تواكب  ابتكارات  خالل  من  سويسري 

االهتمام  على  الحفاظ  مع  التصميم  حيث  من 

الفريدة  حركاتها  إلى  باإلضافة  بالتفاصيل 

»غروبل  إبداعات  وبصراحة  التشطيب.  ودقة 

ومميزة،  ومذهلة  ونفيسة  نادرة  فورسي« 

وهو  أساسي  موضوع  على  الضوء  تسلط  فهي 

ارض  على  والفني  التكنولوجي  اإللهام  تجسيد 

والفضاء  الزمن  بين  التناغم  تتيح  كما  الواقع، 

معتمدة  جانبا  والرؤية  الحركة  قوانين  وتضع 

لصناعة  التقليدي  الفن  جماليات  على  معها 

الساعات الفاخرة.

حدثنا عن االبتكارات التي طرحتها الدار خالل 
معرض الدوحة للساعات والمجوهرات تحت 

مظلة »مجوهرات الماجد«
كشفت »غروبل فورسي« خالل معرض الدوحة 

جديدة  إصدارات  عن  والمجوهرات  للساعات 

قدمناها  ساعة  أول  الجديدة.  رؤيتنا  تعكس 

Balancier Convexe S2 تعرض  العام هي  هذا 

لعجلة  كبيًرا  داخلًيا  مصقواًل  جسًرا  الساعة 

علبة  في  العيار  هذا  دمج  تم  المائلة.  التوازن 

تصميم  ورموز  بتشطيبات  مميزة  محدبة 

جديدة. بداًل من المنحنيات الناعمة والجمالية 

 Balancier Convexe يدور  الرصينة،  العامة 

 Double أطلقنا  كما  والقوة،  التباين  حول   S/

الناظمة  األجزاء  تشغل    Balancier Convexe
واحد(  تفاضلي  وترس  توازن  )عجلتا  الثالثة 

عمقًا  وتوفر  المينا  مساحة  نصف  من  أكثر 

أشكال  بمختلف  الساعة  تزخر  مسبوق.  غير 

يجعلها  ما  التقنية  درجات  وبأعلى  التباين 

معاصرة أكثر من أي وقت مضى.

و   ،   GMT Balancier Convexe وساعة 

 Tourbillon 24 Secondes Architecture -

PR_4613
كيف ترى مستقبل صناعة الساعات؟

دفع  في  دائًما  فورسي«  »غروبل  مهمة  تتمثل 

رائدة  لتكون  الحدود  أبعد  إلى  االبتكار  عجلة 

منذ  دائًما  كانت  كما  الساعات،  صناعة  في 

قدمت  الحين  ذلك  ومنذ   ،2004 عام  بدايتها 

المذهلة  الزمنية  االبتكارات  من  مجموعة  الدار 

 30 ابتكاراتها السبعة، كما طورت  بما في ذلك 

فورسي«  »غروبل  تحرص  متنوعة.  كاليبر 

من  يحلمون  الناس  جعل  في  االستمرار  على 

خالل ابتكارات استثنائية بآليات جديدة تماما 

عرض  في  معهودة  غير  أساليب  فيها  تعكس 

فيها  تبرز  كما  القراءة،  سهلة  ومؤشرات  الوقت 

اللمسات الختامية على مستوى عال من الدقة 

ومعترف  فيها  هوادة  ال  جودة  وتقديم  واإلتقان، 

بها. 

كيف كان أداء »غروبل فورسي« خالل الفترة األخيرة؟
بعد األزمات المتعددة التي شهدها العالم خالل 

فرص  إيجاد  على  حرصنا  األخيرة،  السنوات 

جديدة  شريحة  استهداف  خالل  من  جديدة 

ورموز  جديد  منتج  وعرض  تنافسي  بسعر 

جديدة مما فتح لنا المجال لجلب عمالء جدد، 

2021 كان عاًما رائًعا بالنسبة لغروبل فورسي.
ما الجمهور المستهدف واألسواق التي 

تفكرون فيها؟
مرموقة  مكانة  فورسي«  »غروبل  اكتسبت 

والساعات  النادرة  التحف  جمع  هواة  عند 

التميز  عن  تبحث  فئة  وهم  االستثنائية، 

بالغ  أمر  لهم  بالنسبة  واالبتكار  التنفيذ،  في 

اليوم،  استراتيجيتنا.  هو  التميز  األهمية. 

المحدبة  العلبة  بتصميم  ساعاتنا  أصبحت 

على  أيًضا  عملنا  لقد  قوية.  وهوية  توقيًعا 

التي  الجديدة  الساعات  في  الكاليبر  تطوير 

تستهدف أسعارا جديدة، مما مكننا من ابتكار 

منتج غني للوصول إلى العمالء األصغر سًنا من 

هواة الجمع والخبراء. ما يهمنا اليوم هو تنفيذ 

التجارية  العالمة  روح  مع  يتوافق  توزيع  نموذج 

وقيمها.
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 أي دبليو سي شافهاوزن تضيف نسخة جديدة

إلى ساعة بورتوغيزر أوتوماتيك مع زيادة
 ميناء بلون السلمون على المجموعة

خالل فعاليات معرض الدوحة 
لهذا  والمجوهرات  للساعات 
ــت مــصــّنــعــة  ــف ــش الــــعــــام، ك
ــريـــة  الــــســــاعــــات الـــســـويـــسـ
سي”  دبليو  “آي   – الشهيرة 
في  وكيلها  مــع  بــالــتــعــاون   –
عن  الماجد   مجوهرات  قطر 

مجموعة  مميزة  وفريدة  من 
 الساعات  التي  تتميز  بها، ومن 
من  الجديدة  النسخة  ضمنها 
 40 أوتوماتيك  بورتوغيزر  ساعة 
المقاوم  الفوالذ  من  علبة  مع 
يــتــألــق بلون  لــلــصــدأ ومــيــنــاء 

السلمون.

المدير  راجان  مهدي  أكد  للوطن  حوار  وفي 

األوسط  الشرق  لمنطقة  للعالمة  اإلقليمي 

فرصة  يشكل  المعرض  أن  وأفريقيا  والهند 

والتعرف  عمالئها  للقاء  التجارية  للعالمة 

عن  أذواقهم  على  والتعرف  متطلباتهم  على 

للقاء  فرصة  المعرض  يعتبر  كما  قرب، 

لتطوير  التعاون  أوجه  وبحث  الشركاء 

الماجد  بمجوهرات  أشاد  هنا  ومن  العمل، 

والدور الفعال الذي تقوم به من دعم للعالمة 

والذي  القطري،  IWC  في السوق  التجارية 

في  للدار  جديد  فاخر  بوتيك  بافتتاح  تكلل 

بأسلوب  فاندوم  بالس  في  مؤخرًا  الدوحة 

يحتفي بتراث الدار. 

,وعن أداء العالمة في السوق القطري أوضح 

شافهاوزن  سي  دبليو  أي  عالمة  أن   مهدي 

حققت نجاحا متميزًا  في المنطقة وخاصة 

حققت  العالمي  المستوى  فعلى  قطر،  في 

مستوى  على  بينما  قويًا،  نموًا  العالمة 

أن  إلى  ذلك  في  السبب  يعود  المنطقة 

لدينا عددا من الشركاء األقوياء جدًا الذين 

جانب  إلى  العالمة،  تطوير  في  ساعدوا 

التي  القوة  فائقة  الساعات  مجموعات 

تشهد  التي  الموديالت  أكثر  وعن  نمتلكها. 

إقباال في المنطقة قال: الساعات الرياضية 

القوية أيضًا  وقد مكنتنا مجموعة ساعاتنا 

من تنمية سوقنا من الساعات األنثوية«.

 40 أوتوماتيك  بورتوغيزر  ساعة  تتميز 

بعلبة   )IW358313 )المرجع  الجديدة 

إلى  باإلضافة  للصدأ  المقاوم  الفوالذ  من 

غير  بالروديوم.  مطلية  وزخارف  عقارب 

في  األنظار  تلفت  التي  التفاصيل  أكثر  أن 

الميناء  في  تتمثل  الجديدة  النسخة  هذه 

تصميم  بفضل  السلمون.  بلون  المذهل 

واللمسة  المفصل  الخلفي  بورتوغيزر 

يتم  الشمس،  أشعة  لزخرفة  النهائية 

حلله.  أبهى  في  الجميل  اللون  عرض 

مع  األسود  التمساح  جلد  حزام  يتطابق 

مشبك قابل للطي على شكل فراشة تماًما 

مع لون الميناء.

 82200 عيار  بحركة  مجهزة  الساعة  هذه 

هذه  تتميز  سي.  دبليو  أي  صنع  من 

والدقيقة  القوية  األوتوماتيكية  الحركة 

في  تطويره  تم  الذي  التعبئة  بنظام 

قبل  من  الماضي  القرن  من  الخمسينيات 

سي،  دبليو  أي  لدار  السابق  الفني  المدير 

الدوار  حركات  باستخدام  بيالتون.  ألبرت 

في كال االتجاهين، فإنه يعمل بكفاءة على 

تكوين احتياطي طاقة يصل إلى 60 ساعة. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن مكونات مثل الكامة 

من  صنعها  تم  النقرات  أو  قلب  شكل  على 

من  الخالي  الزركونيوم  أكسيد  سيراميك 

التآكل فعلًيا.
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مع  بالتعاون  الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  بدأ 

بعض المؤسسات اإلعالمية المحلية، في تدريب الدفعة األولى 

من ملتحقي برنامج »مهارة« والمرشحين للعمل في مجال دبلوم 

هندسة الصوت، الذي تم تصميمه وفق متطلبات شغل الوظيفة 

في خطة توطين الوظائف الوطنية.

المهارات  عمل  عن  الباحثين  إكساب  إلى  مهارة  برنامج  يهدف 

توطين  نسبة  ورفع  العمل،  سوق  في  وكفاءة  بنجاح  الالزمة 

المهني  التدريب  وتفعيل  المؤهلة،  الوطنية  بالكفاءات  الوظائف 

»مهارة«  برنامج  يشهد  حيث  الميدانية،  التجربة  على  المبني 

للتوطين  المستهدفة  المجاالت  ضمن  متعددة  دفعات  إطالق 

الفني  المجال  مجاالت:   3 األولى  المرحلة  وتشمل  واإلحالل، 

والتقني، والمجال اإلداري، والمجال اإلعالمي.

على  الحاصلين  من  عمل  عن  الباحثين  البرنامج  ويستهدف 

شهادة المرحلة الثانوية فما دون والمسجلين عبر منصة كوادر، 

مكثف  مهني  بتدريب  وإلحاقهم  األشخاص  تعيين  سيتم  حيث 

متطلبات  وفق  وذلك  أشهر،  ستة  إلى  شهرين  من  يمتد  مصمم 

شغل الوظائف المستهدفة في خطة التوطين.

ضمن  األولى  بالدورة  الملتحقين  من  عدد  قال  السياق  هذا  وفي 

برنامج مهارة، إن البرنامج ساعدهم على اكتساب خبرات إعالمية 

وتقنية متميزة في األيام األولى للدورة، الفتين إلى أنهم يخضعون 

المدربين  من  عدد  ايدي  على  أيام،  عدة  منذ  مكثف  تدريب  إلى 

المحترفين، وذلك ضمن برنامج دبلوم الهندسة الصوتية والذي 

وفنيين  كمهندسين  للعمل  يؤهلهم  ما  وهو  شهورا،  يستمر 

صوتيات بعدد من مؤسسات الدولة اإلعالمية.

وبينوا أن عملية التدريب تميزت باالحترافية والسرعة والجودة 

الخدمة  ديوان  وضعه  الذي  البرنامج  خالل  من  وذلك  العالية، 

واإلعالمية  المحلية  الجهات  بعض  مع  بالتعاون  المدنية، 

مع  يتماشى  البرنامج  لهذا  اختيارهم  إلى  مشيرين  الشريكة، 

الحالي  الوقت  في  اإلعالمي  المجال  ألهمية  كذلك  اهتماماتهم، 

بمجال  الرائدة  الدول  من  قطر  تعتبر  حيث  والمستقبل، 

التي  الجزيرة  قنوات  مجموعة  عبر  وذلك  ودوليًا،  إقليميًا  اإلعالم 

تخصصت بجميع المجاالت سواء شؤون عامة ودولية ورياضية 

ووثائقية.

بالشكر  يتقدم  أنه  البرنامج  متدربي  أحد  المهندي  مبارك  وقال 

هذه  إعطائه  على  الحكومي  والتطوير  المدنية  الخدمة  لديوان 

يتلقى  أنه  إلى  مشيرًا  »مهارة«،  برنامج  ضمن  العظيمة  الفرصة 

أحد  يعد  والذي  الصوت،  هندسة  دبلوم  بمجال  مكثفا  تدريبا 

المجاالت الرائدة في مجال العمل اإلعالمي، الفتًا إلى أنه لم يجد 

أي معوقات أثناء عملية التدريب والتي تجري على أيدي مدربين 

محترفين، حيث أصبح في خالل أيام مدة الدورة على علم كبير 

بعد  بها  للعمل  إلحاقهم  سيتم  التي  الصوتيات  فنيات  بجميع 

االنتهاء من الدورة.

هندسة  دبلوم  متدربي  أحد  المري،  صالح  أشاد  جانبه  من 

المدنية  الخدمة  ديوان  بجهود  مهارة،  برنامج  ضمن  الصوت 

أن  إلى  مشيرًا  »مهارة«،  برنامج  إطالق  في  الحكومي  والتطوير 

برنامج الصوتيات ساعده على إكتساب خبرات تقنية متميزة 

إلى  إلى أن الفضل يعود في ذلك  األولى للدورة، مشيرًا  األيام  في 

الدورة بهم، وذلك  الديوان بإمداد  الذي قام  المدربين المحترفين 

شهورا،  يستمر  والذي  الصوتية  الهندسة  دبلوم  برنامج  ضمن 

وهو ما يؤهل الخاضعين لتلك الدورة للعمل كمهندسين وفنيي 

صوتيات بعدد من مؤسسات الدولة اإلعالمية.

خالل  الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  أطلق  كما 

توظيف  عملية  وتيرة  لزيادة  جديدة  مبادرات   4 الماضية  الفترة 

المؤهالت  وحملة  الجامعات  خريجي  من  الوطنية  الكوادر 

 ،2030 قطر  رؤية  ضمن  وذلك  الحكومي،  القطاع  في  المتوسطة 

طالت  التي  الكبيرة  التحسينات  الجهود  تلك  رأس  على  يأتي 

إجراءات  تيسير  بهدف  »كوادر«،  للتوظيف  الوطنية  المنصة 

توظيف المسجلين الباحثين عن عمل.

 )5( لـ  الترشح  إمكانية  مبادرة  توفير  الجهود  تلك  رأس  على  جاء 

وظائف على منصة »كوادر«، وذلك في وقٍت واحد بداًل من وظيفٍة 

واحدة كما كان معمواًل به في السابق.

على  الحكومي  والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  يعمل  وايضًا 

مواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية األخرى لتحقيق أهداف 

حالة  متابعة  إلى  باإلضافة  السريع«،  التوظيف  »حملة  مبادرة 

الالزم  وإجراء  )كوادر(  للتوظيف  الوطنية  المنصة  عبر  الطلبات 

بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

لتدريب الدفعة األولى في مجال دبلوم هندسة الصوت

»الخدمة المدنية« يبدأ برنامج »مهارة«

{ صالح المري { مبارك المهندي

كتب          محمد الجعبري 

خالل معرض أقامته مدرسة عائشة بنت أبي بكر

»البيئة« تشارك 
بتحكيم أبحاث المدارس

والتغير  البيئة  وزارة  شاركت 

المناخي، بمعرض األبحاث العلمية، 

الذي أقامته مدرسة عائشة بنت أبي 

أعمال  ضمن  للبنات،  الثانوية  بكر 

العلمي  للبحث  الوطني  األسبوع 

وزارة  عليه  تشرف  الذي  واالبتكار، 

بالتعاون  العالي،  والتعليم  التعليم 

عضو   - القطري  الصندوق  مع 

بمؤسسة قطر.

تمثلت مشاركة وزارة البيئة في قيام 

كل من السيدة نورة السالم من إدارة 

سلمى  والدكتورة  العامة  العالقات 

الفطرية،  الحياة  إدارة  من  الهاجري 

بالمشاركة في لجان تحكيم أبحاث 

وصل  والالتي  العلمية،  الطالبات 

الصفوف  من  طالبة   26 إلى  عددهن 

العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

األفكار  من  العديد  األبحاث  وتناولت 

مقترحات  قدمت  والتي  العلمية، 

البيئة  تطوير  إلى  تهدف  وأفكارا 

ضمن  وذلك  القطرية،  المحلية 

وزارة  ستقوم  حيث   ،2030 قطر  رؤية 

نتائج  بإعالن  والتعليم  التربية 

المسابقة خالل األيام المقبلة.

مهارات  تعزيز  إلى  المعرض  ويهدف 

البحث العلمي لدى الطلبة وتطويرها 

التعاون  روح  وبث  بها،  واالحتفاء 

وتحقيق  الطلبة،  بين  والمنافسة 

التميز في البحوث العلمية، من خالل 

بالقضايا  تهتم  التي  المشاريع  إبراز 

المحلية وتضع الحلول العلمية لها.

من  العديد  الطالبات  أبحاث  تناولت 

لكثير  حلوال  وقدمت  البيئة،  القضايا 

ومنها:  التلوث  عملية  تحديات  من 

المخلفات  فرز  في  الروبوت  توظيف 

قطر،  في  التدوير  إعادة  عملية  لدعم 

استخدام الخشب في البناء للحفاظ 

وتقليل  المستدامة  الطاقة  على 

الخرسانة  من  الكربونية  االنبعاثات 

طرق  كذلك  قطر،  في  واإلسمنت 

كسماد  األرز  قشور  من  االستفادة 

الزراعية، كذلك  األراضي  عضوي في 

تأثير إنتاج األمونيا الزرقاء على كثافة 

الكربون في دولة قطر، وكان آخر تلك 

األبحاث دراسة الوعي البيئي كاتجاه 

أهداف  لتحقيق  الفرد  لسلوك  محدد 

التنمية المستدامة في دولة قطر.

اختتمت التصفيات 
النهائية لمشروع 

أولمبياد التربية البدنية 
الذي اتخذ المنهج 

العلمي لرفع اللياقة 
البدنية لطلبة المدارس، 

وذلك تحت إشراف 
قسم التربية البدنية 

بإدارة التوجيه التربوي 
بوزارة التربية والتعليم 
والتعليم العالي، حيث 

أقيمت التصفيات 
النهائية في لجنة رياضة 

المرأة لمدارس البنات، 
وقد سبقتها تصفيات 

مدارس البنين في صالة 
ألعاب القوى في اسباير.

التربية  أولمبياد  مشروع  ويهدف 

استثمار  إلى  للمدارس،  البدنية 

ورفع  اإليجابي  النحو  على  الفراغ  وقت 

مستوى اللياقة البدنية والصحية لدى 

الطالب وبناء الثقة بالنفس وتعزيزها 

وتشجيع المنافسة والتحدي مع الذات 

الطلبة  قدرات  عن  والكشف  للطالب 

والمهارات  واالستعدادات  الخاصة 

الكامنة لديهم وتنميتها.

الشمري،  حنان  السيدة  وأوضحت 

بوزارة  بدنية  تربية  توجيه  خبير 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

تم  المشروع  تطبيق  بداية  في  أنه 

المدارس  مع  تعريفي  اجتماع  عقد 

أولمبياد  منصة  وإنشاء  المشاركة 

التواصل  أجل  من  البدنية  التربية 

مشروع  دليل  ومشاركتهم  معهم، 

الصحية،  المدرسة  ودليل  األولمبياد 

منشورات  مشاركتهم  إلى  إضافة 

الصحي،  الوعي  رفع  إلى  تهدف 

للمدارس  الفرصة  إتاحة  تمت  كما 

االستفسارات  لتقديم  المشاركة 

بالمشروع،  المتعلقة  األسئلة  وطرح 

المشروع  نتائج  قياس  أجل  من 

للتطوير  وسعًيا  األولى  دورته  في 

على  العمل  طريق  عن  المستمر 

المشروع. نتائج 

أولمبياد  مشروع  إن  الشمري،  وقالت 

جديدة  فكرة  يحمل  البدنية  التربية 

فرصة  للطالب  يتيح  أنه  إذ  ومبتكرة، 

المجال  في  مبادرات  وانشاء  اقتراح 

الصحية،  الحياة  وأسلوب  الرياضي 

للمراحل  معايير  وضع  تم  حيث 

الثانوية(   – اإلعدادية   – )االبتدائية 

مرحلة  لكل  الخاصة  األهداف  لتحقيق 

فردية  مبادرة  إنشاء  للطالب  ويمكن 

ولي  بمساعدة  واحد  طالب  يقترحها 

األمر ومعلمي التربية البدنية، ومبادرة 

ستة  إلى  طالبين  من  تتكون  جماعية 

طالب، ومبادرات مدرسية يتم تنفيذها 

مع  الحكومية،  المدارس  مستوى  على 

المجتمعية في تلك  إشراك الشركات 

تتم  سوف  أنه  إلى  مشيرة  المبادرات، 

إقامة معرض مصاحب لحفل التكريم 

 ،2023 مايو  شهر  في  سيكون  والذي 

حيث يضم المعرض أفضل المبادرات 

التي تم اقتراحها من قبل الطلبة.

محمد،  سعيد  لينا  السيدة  وقدمت 

التربية  بوزارة  بدنية  تربية  موجهة 

شرًحا  العالي  والتعليم  والتعليم 

التربية  أولمبياد  مبادرة  عن  وافًيا 

الوعي  لزيادة  جاءت  التي  البدنية 

اللياقة  أهمية  على  والتأكيد  الصحي 

كما  المدارس،  طلبة  بين  البدنية 

للطالب  قبلية  اختبارات  إجراء  تم 

تبعه  ثم  ومن  مشاركة،  مدرسة  بكل 

مدة  استمر  مكثف  تدريبي  برنامج 

االختبارات  مرحلة  ثم  أسابيع،  ستة 

طلبة  خمسة  أفضل  لتأهيل  البعدية 

من كل مدرسة للتصفيات النهائية.

منى  السيدة  أعربت  جهتها،  ومن 

بمدرسة  بدنية  تربية  معلمة  محمد، 

عن  للبنات  الثانوية  العدوية  رابعة 

فريق  ضمن  باختيارها  سعادتها 

األولمبياد،  بمشروع  المحكمين 

المحافظة  يدعم  أنه  ترى  الذي 

والصحية  النفسية  الجوانب  على 

لدى  بالنفس  الثقة  ويعزز  والبدنية 

للطلبة  الفرصة  أتاح  والذي  الطالب، 

المحيط  خارج  قدراتهم  مشاركة 

المحلي،  المستوى  على  المدرسي 

طلبة  من  كثيرا  أن  إلى  مشيرة 

دولة  تمثيل  طموح  لديهم  المدارس 

في  العالمي  المستوى  على  قطر 

إلى  ويتطلعون  الرياضي  المجال 

هذه  بمثل  مشاركتهم  خالل  من  ذلك 

المسابقات.

المالكي، منسقة  وقالت السيدة مريم 

عبدالحميد  بمدرسة  بدنية  تربية 

تجربة  إن  للبنين  النموذجية  الدايل 

كانت  األولمبياد  مشروع  في  التحكيم 

أتاح  المشروع  أن  السيما  رائعة، 

وعرض  للطالبات  المشاركة  فرصة 

من  الرياضي  المجال  في  مواهبهم 

فريق  لمس  كما  المدارس،  مختلف 

وإقبالهم  الطالبات  تفاعل  التحكيم 

على المشاركة في األولمبياد وتحليهم 

مشيدة  والمثابرة،  التحدي  بروح 

التربية  وزارة  بها  تقوم  التي  بالجهود 

تحقق  التي  العالي  والتعليم  والتعليم 

على  وأكدت  البدنية،  التربية  أهداف 

وعقده  المشروع  استمرار  ضرورة 

عن  الكشف  أجل  من  سنوي  بشكل 

الكامنة  مهاراتهم  وصقل  الطلبة  قدرات 

وتنميتها. لديهم 

الكواري،  وضحى  السيدة  وأكدت 

أم  بمدرسة  بدنية  تربية  منسقة 

على  للبنين  النموذجية  محمد  صالل 

في  والسالمة  األمن  إجراءات  تواجد 

وسالمة  أمن  لضمان  التحكيم  صالة 

على  وحرصهم  المشاركين،  الطلبة 

سالمة  من  والتأكد  الطلبة  فحص 

لياقتهم البدنية قبل القيام باختبارات 

البدنية. اللياقة 

من خالل مشروع أولمبياد التربية البدنية

»التعليم« ترفع مستوى اللياقة لطلبة المدارس

الدوحة          $

الدوحة          $

صمم وفق متطلبات شغل الوظيفة في خطة التوطين 

المهندي: نتلقى تدريبا مكثفا بمجال دبلوم هندسة الصوت

 المري: اكتسبت خبرات 
تقنية متميزة في األيام 

األولى للدورة
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التقديم  بدء  عن  قطر  جامعة  أعلنت 

الموهوبين  رعاية  لبرنامج  االلكتروني 

المقبل  مارس   5 في  القطريين  للطالب 

وذلك  ابريل،   12 حتى  يستمر  والذي 

فيما   2023 خريف  الدراسي  للفصل 

سيتم االعالن عن المستفيدين من المنح 

30 مايو المقبل.
جهودها  ضمن  المنح  الجامعة  وتوفر  هذا 

وتصنيفات  بأعداد  الطالب  لرعاية 

الجديدة  المنح  منظومة  ضمن  ُمتعددة 

من  بدًءا  بها  والعمل  اعتمادها  تم  التي 

المنح  هذه  ُتقدم  حيث   ،2022 خريف 

والربيع  الخريف  فصلي  في  والرعاية 

الطلبة  الستقطاب  أكاديمي  عام  كل  من 

مجاالت:  في  الموهوبين  القطريين 

واالبتكار  والتكنولوجيا  العلمي  البحث 

واألدب والفن واإلعالم والرياضة.

توفرها  التي  المنح  انواع  أبرز  وتعد 

الطالب  رعاية  برنامج  هي  الجامعة 

إلى  ويهدف  الموهوبين  القطريين 

المواهب  أصحاب  من  الطالب  استقطاب 

البحث  مثل:  متعددة،  مجاالت  في 

ومجال  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلمي 

ويتم  والرياضة.  واإلعالم،  والفن،  األدب 

على  البرنامج  لهذا  المتقدمين  اختيار 

هذا  مزايا  وتشمل  تنافسي.  أساس 

قطري  ريال   3000 شهري  راتب  البرنامج 

رسوم  من  وإعفاء  محمول  آلي  وحاسب 

على  الحصول  الطالب  ويضمن  الكتب. 

عند  به  يرغب  الذي  البرنامج  في  قبول 

القبول  لمتطلبات  األدنى  الحد  تحقيق 

وطب  الطب  برنامجي  )عدا  البرنامج  في 

األسنان(.

فيهدف   )STEM( العلوم  رعاية  برنامج  اما 

القطريين  الطالب  استقطاب  إلى 

الوثيقة  حملة  أو  القطريين  أبناء  أو 

لاللتحاق  القطريين،  زوجات  أو  القطرية 

في  البكالوريوس  بتخصصات 

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت 

المتقدمين  اختيار  ويتم  والرياضيات. 

لهذا البرنامج على أساس تنافسي. 

»شروط الحصول عليها« 

هذه  على  الحصول  شروط  أبرز  وتعد 

مواطني  من  المتقدم  يكون  أن  المنح 

والقطريات  القطريين  أبناء  أو  قطر  دولة 

زوجات  أو  القطرية  الوثائق  حملة  أو 

في  المتقدم  نسبة  تقل  وأال  القطريين، 

يكون  وأن   ،%  75 عن  العامة  الثانوية 

المتقدم محققًا لشروط القبول بالبرنامج 

الذي يود االلتحاق به.

النهائية  الدرجات  المتقدم  يرفق  وأن 

تقل  ال  بنسبة  عشر  الحادي  للصف 

الدرجات  المتقدم  يرفق  وأن   ،%  75 عن 

الثاني  للصف  األول  للفصل  النهائية 

عشر بنسبة ال تقل عن 75 %، وأن يرفق 

أدنى(  )بحد  توصية  رسالتي  المتقدم 

لدعم طلبه من جهات اعتبارية في مجال 

الموهبة.

موهبته  يعرض  ملفا  المتقدم  يرفق  وأن 

ويثبت إنجازات حديثة في مجال الموهبة 

البحث  التالية:  المجاالت  أحد  في  وذلك 

التخصصات  جميع  )تشمل  العلمي 

واالبتكار  والتكنولوجيا  والعلمية(  األدبية 

والنحت  الرسم  )تشمل  والفن  واألدب 

واإلعالم  المشابهة(  والفنون  والخط 

والرياضة.

لمجال  المتقدمين  على  ويشترط 

نموذج  إرفاق  الرياضية  الموهبة 

استكماله  بعد  الصحية  المعلومات 

الطبي  الفحص  نموذج  وإرفاق  وتوقيعه، 

رعاية  مقدم  قبل  من  استكماله  بعد 

عام(  طبيب  أو  األسرة  )طبيب  صحية 

في  البدنية  اللياقة  فحص  واجتياز 

الشخصية  المقابلة  واجتياز  الجامعة، 

هذه  بين  الجمع  وعدم  اللجنة،  مع 

الرعاية وأي منحة أو رعاية أخرى.

البرنامج  هذا  من  استفاد  لمن  يمكن  وال 

سابقًا بشكل كامل أن يستفيد منه مرة 

اكاديمية  درجة  على  )للحصول  أخرى 

البرنامج  من  االستفادة  وتكون  جديدة(، 

فيه  حصل  الذي  الدراسي  الفصل  في 

ذلك  من  البرنامج  في  قبول  على  الطالب 

فصله  اجتياز  عدم  حال  وفي  العام، 

البرنامج  إلغاء  يتم  األول،  الدراسي 

البريد  عبر  بذلك  وإفادته  مباشرة  عنه 

الجامعي.  اإللكتروني 

»منح الشراكة الدولية« 

منًحا  قطر  جامعة  استحدثت  كما   

للطلبة  وتمنح  الدولية  للشراكات 

مع  ترتبط  التي  الدول  من  المتميزين 

دولية،  شراكة  باتفاقيات  قطر  جامعة 

من  المنح  لهذه  المتقدمين  ترشيح  ويتم 

الجامعات  أو  الهيئات  أو  السفارات  قبل 

اتفاقيات مع جامعة قطر. التي لديها 

منح  إلى  المنح  هذه  وتنقسم   

للمتقدمين  الدولية  الشراكات 

الشراكات  ومنح  البكالوريوس  لدرجة 

العليا  للدراسات  للمتقدمين  الدولية 

والدكتوراه(. )الماجستير 

التنافسية  الدراسية  للمنح  وبالنسبة   

يتم  دراسية  المنح  من  أصناف   6 فتضم 

تنافسي  أساس  على  فيها  الطالب  قبول 

القبول  منح  وهي:  المتقدمين  بين 

الدوليين،  للطالب  القبول  منح  للتفوق، 

منح  العلمي،  للتفوق  األمير  سمو  منح 

األداء المتميز، منح دول مجلس التعاون 

القبول  ومنحة  للسفارات،  الخليجي 

العلمي  البحث  مجاالت  في  للموهوبين 

األدب  ومجال  واالبتكار  والتكنولوجيا 

والرياضة. والفن واإلعالم 

 ووضعت جامعة قطر عددا من الشروط 

للطالب  يسمح  وهي:  المنح  الستمرارية 

المنح  من  االستفادة  المرشحين 

األمير  سمو  منحة  )باستثناء  الدراسية 

منها  يستفيد  التي  العلمي  للتفوق 

أكاديمي(  عام  كل  خريف  في  الطالب 

خريف  الدراسي  الفصل  من  بدءا 

األكاديمي  العام  نفس  من  ربيع  أو 

العام  إلى  المنح  بترحيل  يسمح  وال 

الطالب  جميع  وعلى  التالي،  األكاديمي 

االلتزام  دراسية  منح  على  الحاصلين 

المدة  وهي  للدراسة،  القصوى  بالمدة 

الذي  العلمي  القسم  من  المقترحة 

متطلبات  لتحقيق  البرنامج  يطرح 

الكامل  الدوام  ذوي  للطالب  التخرج 

التأسيسي  البرنامج  مدة  إلى  باإلضافة 

القصوى  المدة  تشمل  وال  واحدة(  )سنة 

الشتاء،  فصل  أو  الصيفية  الفصول 

في  الطالب  يسجل  ان  يجب  وكذلك 

)خريف  الدراسية  الفصول  جميع 

إيقاف  تم  وإذا  متتابعة،  بصفة  وربيع( 

أن  يجوز  فال  الطالب،  عن  المنحة 

تمكن  لو  حتى  ذلك  بعد  منها  يستفيد 

وأصبح  ذلك  بعد  وضعه  تعديل  من 

جديد.  من  المنحة  لشروط  محققًا 

الغرامات  كافة  الطالب  ويتحمل 

المقررات  حذف  على  المترتبة  المالية 

القبول  لمنحة  وبالنسبة  الدراسية، 

اللتزامات  األولوية  ُتعطى  للموهوبين، 

مجال  في  قطر  جامعة  تجاه  الطالب 

بينها  تعارض  وجود  حال  في  الموهبة 

والتزاماته تجاه أي ناد أو هيئة أخرى.

التقديم لها »5« مارس المقبل بجامعة قطر.. و»$« تنشر شروط الحصول عليها

منح الستقطاب القطريين الموهوبين

   كتب        محمد أبوحجر

بمعهد الدوحة للدراسات العليا

تشكيل أول مجلس إدارة 
لرابطة الخريجين

في  الخريجين  شؤون  مكتب  أعلن 

عن  العليا،  للدراسات  الدوحة  معهد 

لرابطة  إدارة  مجلس  أول  تشكيل 

الخريجين، بالتزامن مع إطالق ميثاق 

والتي  التنظيمية،  والالئحة  الرابطة 

لتنظيم  تطويرها  على  المكتب  عمل 

الخريجين  رابطة  عمل  وحوكمة 

ومجلس إدارتها.

جميع  الخريجين  رابطة  تضم 

 1040 عددهم  البالغ  المعهد  خريجي 

شؤون  مكتب  وقام  وخريجة،  خريجا 

مكونة  مجموعة  باختيار  الخريجين 

المعهد  خريجي  من  أعضاء   5 من 

في  الرابطة  إدارة  الستالم  بالتزكية 

لعامين  تمتد  والتي  األولى  الدورة 

الميثاق.  نص  بحسب  متتالين 

األول  الرابطة  إدارة  مجلس  ويتكون 

الدكتورعيسى  الخريجين:  من 

الماجستير  برنامج  خريج  الحر، 

رئيس  العامة،  اإلدارة  في  التنفيذي 

واألعضاء:  الرابطة،  إدارة  مجلس 

علم  برنامج  خريج  الكعبي  محمد 

الجابر  نجلة  اإلكلينيكي،  النفس 

العامة،  السياسات  برنامج  خريجة 

اإلعالم  برنامج  خريجة  سلهب  شدى 

الهكار  زكريا  الثقافية،  والدراسات 

خريج برنامج التاريخ.

الدكتور  صرّح  المناسبة،  بهذه 

شؤون  عميد  فريحات،  إبراهيم 

للدراسات  الدوحة  معهد  في  الطلبة 

العليا، أن اإلعالن عن أول مجلس إدارة 

سياق  في  يأتي  الخريجين،  لرابطة 

حرص المعهد على بناء عالقة متينة 

أن  إلى  مشيًرا  خريجيه،  مع  ووثيقة 

رؤية  ضمن  جاء  الرابطة  تأسيس 

المعهد في متابعة الخريجين ورصد 

حققوها  التي  ونجاحاتهم  إنجازاتهم 

بعد تخرجهم من المعهد في مختلف 

المجاالت األكاديمية والعملية.

المسحال  ندى  أشارت  جهتها،  من 

مسؤولة مكتب شؤون الخريجين، أن 

الفّعال  للتواصل  منصة  هي  الرابطة 

وزمالئهم  الخريجين  بين  والمثمر 

من الطلبة الحاليين ومجتمع المعهد 

المهام  أن  وأضافت  عام.  بشكل 

الرابطة  إدارة  بمجلس  المنوطة 

تتلخص في تمثيل الخريجين لدى 

وملتقيات  مجالس  ولدى  المعهد، 

األخرى،  الجامعات  في  الخريجين 

وفعاليات  أنشطة  تنظيم  وكذلك 

أواصر  لتعزيز  بالخريجين  خاصة 

المهام  من  عدد  إلى  إضافة  التواصل، 

والمسؤوليات األخرى.

من جانبه عّبر الدكتور عيسى الحر، 

عن  الرابطة  إدارة  مجلس  رئيس 

تأسيس  في  المعهد  بمبادرة  فخره 

الخريجين،  لشؤون  خاص  مكتب 

وقال في تصريح له: »إننا في الرابطة 

المعهد  بين  عالقة  بناء  على  نعمل 

وخريجيه من جهة، وبين الخريجين 

عالقة  في  أخرى،  جهة  من  وزمالئهم 

تدمج العلم بالخبرة والتجربة تحت 

يعزز  مما  الخريجين،  رابطة  مظلة 

أن  إلى  مشيًرا  المعرفة«  استدامة 

على  سيعمل  الرابطة  إدارة  مجلس 

رابطة  لخدمة  واعدة  خطة  تنفيذ 

الخريجين وتفعيلها.

عضو  الجابر،  نجلة  أكدت  فيما 

تأثير  أن  على  الرابطة،  إدارة  مجلس 

وأن  المعهد،  أسوار  يتعدى  الرابطة 

تنحصر  ال  الخريجين  رابطة  فوائد 

وإنما  منتسبيها،  على  تقتصر  وال 

المؤسسة األكاديمية  إلى  تتجاوزهم 

نفسها، وإلى ميدان العمل والمنظومة 

المؤسسية.

للعلماء  قطر  جامعة  مركز  اختتم 

لبرنامج  التاسعة  الدورة  الشباب 

العلوم في الرياضة تزامنا مع احتفاالت 

وأقيم   ،2023 الرياضي  باليوم  البالد 

األبحاث  مجمع  في  الختامي  الحفل 

بجامعة قطر بحضور العديد من طلبة 

من المدارس المشاركة والباحثين من 

المركز وشركاء البرنامج من رياضيي 

اللجنة األولمبية القطرية. 

ونظرا لالهتمام الكبير الذي توليه دولة 

المركز  حرص  الرياضة  لمجال  قطر 

على تقديم نسخة مبتكرة من برنامج 

موضوعات  ليأخذ  الرياضة  في  العلوم 

الدورة  هذه  موضوع  وجاء  مختلفة، 

القدم  كرة  مجال  في  االبتكار  حول 

وتطوير هذه الرياضة. 

وبدأ المركز أنشطة البرنامج والورش 

في  الماضي،  سبتمبر  في  العلمية 

نسخة شارك فيها عدد من الرياضيين 

للطالب  مؤثرين  كقادة  قطر  دولة  في 

المشاركين في البرنامج. 

تفاعلية  أنشطة  الورش  وتضمنت 

وعلمية قام بأدائها الطالب في مدارسهم 

بمجاالت  مداركهم  توسيع  على  تركز 

الرياضية،  كالهندسة  جديدة  علمية 

مجاالت  في  العلمية  خبراتهم  وزيادة 

 STEM )Science, Technology, الـ 

 .)Engineering and Mathematics
الورشة  خالل  من  الطالب  تعرف  كما 

في  المستخدمة  المواد  تأثير  على 

كالكرات  الرياضية  األدوات  صنع 

وأداء  اللعب  طريقة  على  والمضارب 

تطرقت  ذلك،  إلى  باإلضافة  الالعبين. 

المالعب  تصميم  إلى  األنشطة 

المستخدمة  والمواد  الرياضية 

اختيار  وأهمية  المختلفة  لألسطح 

مع  رياضة  لكل  المناسبة  األسطح 

التركيز على مفاهيم فيزيائية عديدة 

كاالرتداد واالحتكاك والقوة والطاقة.

األستاذة  قالت  لها،  تصريح  وفي 

مركز  مدير  ثاني،  آل  نورة  الدكتورة 

جامعة قطر للعلماء الشباب:»يسعى 

علمية  ورش  تقديم  إلى  المركز 

الطالب  تجذب  جديدة  بموضوعات 

في  العلوم  وبرنامج  فيها  للمشاركة 

بمحتواه  غني  برنامج  الرياضة 

من  العديد  بين  ويجمع  العلمي 

على  الطالب  ويحفز  العلوم  مجاالت 

الرياضة  مجاالت  في  واالبتكار  االبداع 

وتوجهت  كما  الرياضية«،  والهندسة 

األولمبية  للجنة  بالشكر  أيضا 

الشريك  الدوحة  مكتب  واليونسكو- 

للمركز.

بمركز العلماء الشباب بجامعة قطر

اختتام برنامج العلوم في الرياضة
الدوحة          $

الدوحة          $

```````` أال تقل نسبة المتقدم في الثانوية العامة عن »75 %«ضرورة عدم جمعها مع أي دعم آخر من الجامعة

{ عرض الطالب لمشاريعهم

الميكانيكية  الهندسة  قسم  نظم 

بجامعة  الهندسة  كلية  في  والصناعية 

لجامعة  السابعة  العمل  ورشة  قطر 

تحت  الطب  في  الهندسة  حول  قطر 

شعار »ترجمة البحوث الطبية الحيوية 

وتسويقها من المختبر إلى المنتجات«؛ 

بين  الجمع  بهدف  الورشة  هذه  وتأتي 

األطباء والعلماء والمهندسين والمديرين 

الشركات  مختلف  من  التنفيذيين 

لتبادل  الناشئة  الحيوية  الطبية 

واألنشطة  األخيرة  والتطورات  الخبرات 

وتسويق  البحث  مجال  في  الجارية 

منتجات البحوث الطبية الحيوية.

الدكتور  األستاذ  من  كل  بحضور  وذلك 

المساعد  العميد  مسعود،  أحمد 

في  العليا  الدراسات  وبرامج  للبحوث 

رياز  الدكتور  واألستاذ  الهندسة،  كلية 

للتحقيقات  العميد  مساعد  مالك، 

كورنيل  وايل  طب  كلية  في  السريرية 

في  الصماء  الغدد  استشاري   - قطر  في 

مؤسسة حمد الطبية، واألستاذ الدكتور 

جامعة  رئيس  نائب  توماس،  سابو 

المهاتما غاندي- الهند، واألستاذ الدكتور 

المساعد  المدير  الشماخي،  الدين  نور 

من  األدنى  الحد  ذات  العالجات  لمركز 

المتحدة  الواليات   - الجراحي  التدخل 

األميركية، باإلضافة إلى حضور العديد 

هذا  في  والمهتمين  المختصين  من 

المجال.

وفي كلمته، قال األستاذ الدكتور سعود 

الهندسة  قسم  رئيس  الغني،  عبد 

بكم  »أرحب  والصناعية:  الميكانيكية 

كلية  تنظمها  والتي  الورشة  هذه  في 

الستضافة  قطر  جامعة  في  الهندسة 

لمناقشة  ودوليين  محليين  خبراء 

البحوث  بترجمة  تتعلق  تحديات 

الطبية الحيوية وتسويقها من المختبر 

الورشة  تستضيف  المنتجات.  إلى 

البارزين  والصناعيين  العلماء  من  عددا 

أبحاثهم  لعرض  المجال  هذا  في 

راهنة  مواضيع  في  عمل  ورش  وتقديم 

متخصصة«.

وتعليًقا على ورشة العمل، قال الدكتور 

قسم  في  مشارك  أستاذ  الحسن،  أنور 

في  والصناعية  الميكانيكية  الهندسة 

الورشة  هذه  »قدمت  الهندسة:  كلية 

والذكاء  اآللي،  التعلم  في  جديدة  رؤى 

وتوصيل  النانو،  وطب  االصطناعي، 

الصوتية،  فوق  والموجات  األدوية، 

وتطوير  المناعي،  والعالج  والتصوير، 

والتي  الحيوية  الطبية  المنتجات 

متعدد  البحث  في  مفيدة  ستكون 

جديدة  منتجات  لجلب  التخصصات 

مبتكرة منقذة للحياة في السوق«.

العمل  ورشة  ترأس  بالذكر  والجدير 

الدكتور أنور حسن، أستاذ مشارك في 

والصناعية  الميكانيكية  الهندسة  قسم 

قطر،  جامعة  في  الهندسة  كلية  في 

من  كٌل  الورشة  تقديم  في  شارك  كما 

جامعة  من  تفريشي  رضا  الدكتور 

والدكتور  قطر،   - إم  أند  إي  تكساس 

رشاد الفكي من مؤسسة حمد الطبية، 

الجامعة  من  بول  أرغيا  والدكتور 

محمد  والدكتور  كندا،   - الغربية 

 - للطب  بايلور  كلية  من  راد  قاسمي 

والدكتور  األميركية،  المتحدة  الواليات 

ستانفورد  جامعة  من  دورموس  جوزدي 

األميركية،  المتحدة  الواليات   -

التنفيذي  الرئيس  جور  وبراسانا 

 - Syncell والمؤسس المشارك لشركة

والسيدة  األميركية،  المتحدة  الواليات 

التنفيذي  الرئيس  فرانا  إنجينا  نيهال 

سبارتا  لشركة  المشارك  والمؤسس 

الطبية - فرنسا، وعدد من المتحدثين 

السعودية  العربية  والمملكة  قطر  من 

وسلطنة  المتحدة  العربية  واإلمارات 

عمان وتركيا وماليزيا.

ورشة عمل للهندسة في الطبنظمتها جامعة قطر
الدوحة          $
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بالقاعدة البحرية »أم الحول«

تدشين مشروع الدفاع الساحلي

بن  خالد  الدكتور  سعادة  وحضور  رعاية  تحت 

محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الفريق  سعادة  وحضور  الدفاع،  لشؤون  الدولة 

النابت  العقيل  حمد  بن  سالم  )طيار(  الركن 

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، دّشنت 

الدفاع  مشروع  القطرية  األميرية  البحرية  القوات 

الساحلي في القاعدة البحرية »أم الحول«. 

)بحري(  الركن  اللواء  سعادة  التدشين  حضر 

القوات  قائد  السليطي  حسن  بن  عبدالله 

السيد  وسعادة  القطرية،  األميرية  البحرية 

لدى  فرنسا  جمهورية  سفير  فافر  باتيست  جان 

سفير  توسكي  باولو  السيد  وسعادة  قطر،  دولة 

وعدد  قطر،  دولة  لدى  اإليطالية  الجمهورية 

المسلحة  القوات  في  الضباط  القادة  كبار  من 

القطرية.

$ الدوحة

نظمت محاضرة حول التشريعات الدولية

المكـتـبـــة الوطــنيـــة
تعــــزز حـمـايــة الـتـــراث

الوطنية، بالتعاون مع  أقامت مكتبة قطر   

محاضرة  بالدوحة،  اإليطالية  السفارة 

ماريني،  لويجي  القاضي  ألقاها  خاصة 

العليا  النقض  لمحكمة  العام  األمين 

الجديدة  التشريعات  حول  اإليطالية، 

القانونية  الحماية  توفير  تكفل  التي 

المستوى  على  الثقافي  للتراث  الدولية 

سعادة  المحاضرة  استهل  وقد  الدولي. 

الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير 

الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، بكلمة 

رحب فيها بسعادة السيد باولو توسكي، 

ومسؤولي  قطر،  لدولة  اإليطالي  السفير 

السفارة، والحاضرين من المتخصصين 

والباحثين في هذا المضمار.

على  الضوء  المحاضرة  وسّلطت 

المسبوقة،  غير  الجديدة،  التشريعات 

عام  في  اإليطالي  البرلمان  اعتمدها  التي 

الحماية  يكفل  شامل  إطار  لصوغ   2022
اإليطالي.  الثقافي  للتراث  القانونية 

الناجحة  ومبادراتها  إيطاليا  جهود  وكانت 

التي  هي  المتحدة  األمم  مستوى  على 

اإلطارية.  التشريعات  لهذه  الطريق  مهدت 

قرار مجلس  الجهود بإصدار  وتوجت هذه 

 2347 والقرار   ،2015 لعام   2199 رقم  األمن 

في  فارقة  عالمة  صار  الذي   2017 لعام 

النزاعات  أثناء  الثقافي  التراث  حماية 

المسلحة. 

اتفاقية  كانت  التطورات،  هذه  بجانب 

المتعلقة  الجرائم  بشأن  أوروبا  مجلس 

باسم  )المعروفة  الثقافية  بالممتلكات 

اتفاقية  أول  هي   )2017 نيقوسيا  اتفاقية 

الدولية  والمواثيق  المعاهدات  تكرس 

الجنائية  الجرائم  لتحديد  الحالية 

المرتبطة بالممتلكات الثقافية. 

بتحليل  محاضرته  ماريني  السيد  وختم 

والشراكة  التعاون  لمبادرات  عميق 

بين  المستقبلي  التعاون  وسبل  القائمة، 

المتحدة ووكاالت  األمم  األعضاء في  الدول 

األمم المتحدة والهيئات اإلقليمية والدولية 

األخرى. جدير بالذكر، أن إيطاليا تشارك 

حماية  أصدقاء  »مجموعة  رئاسة  في 

التنفيذ  على  تحث  التي  الثقافي«  التراث 

الدولية  والقوانين  للتشريعات  الكامل 

المحاضرة  هذه  وتأتي  الصدد.  هذا  في 

الذي  »حماية«  مشروع  ضمن  الخاصة 

غير  االتجار  لمكافحة  المكتبة  أطلقته 

المنطقة.  في  الوثائقي  بالتراث  المشروع 

ينظمها  التي  القادمة  الفعاليات  وتهدف 

وتوطيد  الدولي  التعاون  لتعزيز  المشروع 

الدولية  الهيئات  بين  الشراكة  صالت 

والمنظمات اإلقليمية.

سعادة  قال  الترحيبية،  كلمته  وفي 

الكواري،  عبدالعزيز  بن  حمد  الدكتور 

الوطنية:  الدولة ورئيس مكتبة قطر  وزير 

الدائم  التزامها  المكتبة  أكدت  »لطالما 

بحماية التراث الثقافي العالمي والحفاظ 

عليه، ونحن ندرك الدور الحاسم للتعاون 

الدولي والتشريعات القانونية الدولية في 

تحقيق هذا الهدف«.

أن  »أود  الكواري:  الدكتور  سعادة  وأضاف 

وجوده  على  توسكي  السيد  سعادة  أشكر 

ماريني  السيد  كذلك  وأشكر  اليوم  معنا 

من  لنا  قّدم  التي  المحاضرة  هذه  على 

هذا  في  القيمة  وخبرته  معرفته  خاللها 

المجال. وكلي ثقة في أن هذه المحاضرة 

األبحاث  من  المزيد  إلى  ستفضي 

بين  التعاون  آفاق  وستثري  والدراسات، 

اإلقليمية،  والمنظمات  الدولية  الهيئات 

الجماعية  الجهود  في  كذلك  وتسهم 

لصون تاريخ العالم لألجيال القادمة«.

ومن جانبه صرح سعادة السفير اإليطالي 

الواسعة  الخبرات  »بفضل   : قائالاً توسكي 

المحاضرة  هذه  أتاحت  ماريني،  للقاضي 

إيطاليا  التزام  لتأكيد  فريدة  فرصة 

وفي  الثقافي.  للتراث  الدولية  بالحماية 

الشكوك  تكتنفها  التي  االضطراب  فترات 

التي  المتفاقمة  والتحديات  والمخاوف 

الدولي،  والنظام  العالمي  االستقرار  تهدد 

بين  المشترك  التعاون  أهمية  تزداد 

المعنية  والمنظمات  والمؤسسات  الدول 

الشعوب  تراث  لصون  جوهرية  كركيزة 

وثقافاتها وهوياتها المهددة«.

بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية

»األمن السيبراني«
تستقبل وفدًا من المتدربين

لألمن  الوطنية  الوكالة  استقبلت 
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2023 وفدااً من متدربي أكاديمية  فبراير 

الدفاعية  للدراسات  جاسم  بن  جوعان 

الوطني  الدفاع  دورة  يدرسون  والذين 

رقم 3.

على  التعرف  بهدف  الزيارة  هذه  وتأتي 

وأهمية  المعلومات  ألمن  المحوري  الدور 

المهام  على  االطالع  عن  فضال  به،  الوعي 

تأمين  في  الوكالة  تلعبها  التي  واألدوار 

الفضاء السيبراني لدولة قطر.

عيد  العميد  أعرب  الشأن،  هذا  وفي 

أحد  وهو  الدفاع  وزارة  من  السليطي 

بن  جوعان  أكاديمية  في  الدارسين 

عن  الدفاعية،  للدراسات  جاسم 

لألمن  الوطنية  الوكالة  بصرح  فخره 

االطالع  تم  أنه  مضيفااً  السيبراني، 

الوكالة  بها  التي تقوم  الهامة  األدوار  على 

ومهامها الكبيرة ومجهوداتها الحثيثة من 

أجل تعزيز وحماية الفضاء السيبراني 

للدولة.

العميد السليطي نصيحة لكافة   وقدم 

الدورات  في  بااللتحاق  المجتمع  أفراد 

تقدمها  التي  التوعوية  العمل  وورش 

السيبراني  لألمن  الوطنية  الوكالة 

باألمن  الوعي  مستوى  رفع  إلى  والهادفة 

السيبراني.

ومن جانبه، أوضح علي محمد اليربوعي 

وهو  العدل  وزارة  في  أول  قانوني  خبير 

جوعان  أكاديمية  في  الدارسين  أحد 

زيارة  أن  الدفاعية  للدراسات  جاسم  بن 

الوكالة الوطنية لألمن السيبراني تأتي 

اختصاصات  على  التعرف  إطار  في 

وأهداف الوكالة.

مثمرة  الزيارة  هذه  أن  اليربوعي  وبين 

الحضور،  لجميع  الفائدة  حققت  وقد 

كما أنها حققت الفائدة بالحصول على 

على  التعرف  خالل  من  عديدة  خبرات 

التي  والبرامج  الوكالة  عمل  مجاالت 

تقدمها في عدد من الجوانب، مشيرا إلى 

أهمية زيارة موقع الوكالة اإللكتروني من 

قبل أفراد المجتمع للتعرف على أهداف 

واختصاصات الوكالة.

القوات  ضباط  من  عدد  الوفد  ومثل 

وكبار  األمنية  واألجهزة  المسلحة 

الدولة  ومؤسسات  وزارات  موظفي 

الوطنية  الوكالة  قامت  إذ  المختلفة، 

لألمن السيبراني بتعريفهم على أعمال 

قدمها  محاضرات   4 خالل  من  الوكالة 

األمن  عمليات  شؤون  من  كل  مديرو 

التمكين  وشؤون  الوطني،  السيبراني 

وشؤون  الوطني،  السيبراني  والتميز 

الحوكمة والضمان السيبراني الوطني 

وإدارة أمن المعلومات.

باالتفاقية اإلطارية لخدمات الحوسبة السحابية

»االتصاالت« تعقد ورشة عمل تعريفية
وزارة  عقدت  ــ  قنا   - الدوحة 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

 )Google Cloud( كالود  و جوجل 

باالتفاقية  تعريفية  عمل  ورشة 

الحوسبة  لخدمات  اإلطارية 

الطرفين،  بين  الموقعة  السحابية 

لعدد من المسؤولين القائمين على 

الجهات  في  الرقمي  التحول  عملية 

الحكومية بالدولة. 

الموقعة  اإلطارية  االتفاقية  وتهدف 

إلى  كالود  وجوجل  الوزارة  بين 

الرقمي،  التحول  عملية  تسريع 

التعاون  التفاقية  امتدادا  وتأتي 

هيئة  وقعتها  التي  االستراتيجي، 

المناطق الحرة مع  جوجل كالود  في 

عام 2020. 

الجهات  لجميع  االتفاقية  وتتيح 

خدمات  من  االستفادة  الحكومية 

الرقمي  التحول  وحلول  الحوسبة 

مجاالت  لتعزيز  كالود   في  جوجل 

على  الورشة  ركزت  وقد  عملها. 

التقنيات  استخدام  كيفية 

السحابية التي تعتمد على الذكاء 

االصطناعي والتعلم اآللي على نطاق 

واسع لدعم تحقيق رؤيتها.

سلسلة  الورشة  ضمن  عقدت  كما 

الرقمي  التحول  حول  العروض  من 

باستخدام  جوجل كالود ، وتصنيف 

البيانات وحوكمتها، واالستثمار في 

الموارد البشرية، وشراكات جوجل 

كالود .

االتصاالت  وزارة  وعرضت 

و جوجل  المعلومات  وتكنولوجيا 

الرقمي  التحول  مفاهيم  كالود 

في  تساعد  أن  شأنها  من  التي 

في  الرقمي  التحول  عملية  تعزيز 

البنية  مثل:  الحكومي،  القطاع 

التطبيقات،  وتحديث  التحتية، 

إدارة  وحلول  األمان،  ومنتجات 

البيانات وحوكمتها وتحليلها، وطرق 

االستخدام اإلبداعي والمبتكر.

علي  مشاعل  السيدة  وقالت 

وكيل  بمهام  المكلفة  الحمادي، 

المساعد لشؤون تكنولوجيا  الوزارة 

االتصاالت  وزارة  في  المعلومات 

إن  المعلومات:  وتكنولوجيا 

كالود/   / جوجل  مع  الشراكة 

عملية  تسريع  في  ستساهم 

التحول الرقمي في دولة قطر، والتي 

قطر  لرؤية  أساسية  ركيزة  تعد 

سيؤدي  بدوره  وهذا   ،2030 الوطنية 

إلى دعم عملية التنمية في مختلف 

هذه  تفعيل  أن  وأضافت  القطاعات. 

الحكومية  الجهات  مع  االتفاقية 

الرقمي في قطر  سيعزز نمو القطاع 

نظرا لإلمكانات الكبيرة التي توفرها 

الذي  األمر  السحابية،  التقنيات 

االقتصاد  على  إيجابا  سينعكس 

في  الحياة  جودة  وتعزيز  الوطني، 

الدولة.

غسان  السيد  قال  جانبه،  ومن 

لشركة  العام  المدير  كوستا، 

 جوجل كالود في قطر: إن رؤية قطر 

الوطنية 2030 تضع التحول الرقمي 

مجتمعا  لتصبح  أساسية  ركيزة 

على  الحفاظ  على  قادرا  متقدما 

معيشي  مستوى  وتوفير  تطوره، 

االتفاقية  أن  وأضاف  لشعبها.  عاٍل 

وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  مع 

وتعزيز  دفع  في  تساهم  المعلومات 

قطر،  في  الرقمية  الطريق  خريطة 

وثيق  بشكل  الطرفان  يعمل  حيث 

الجهات  من  واسعة  مجموعة  مع 

لتفعيل  الحكومة  في  المعنية 

خطط التحول الرقمي في الدولة.

يذكر أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

األخير  الربع  في  أرست  المعلومات 

اإلطارية  االتفاقية   2022 عام  من 

السحابية  الحوسبة  لخدمات 

على  جوجل  الحكومي  للقطاع 

الحوسبة  خدمات  لتقديم  كالود  

الحكومي  للقطاع  السحابية 

بأكمله.

كالود ،  وجوجل  الوزارة  التزمت  وقد 

بالعمل  االتفاقية،  هذه  خالل  من 

مشتركة  ومبادرات  مشاريع  على 

دولة  في  الرقمي  التحول  لتعزيز 

الوطنية  قطر  لرؤية  وفقا  قطر 

قدرات  استخدام  إلى  إضافة   ،2030
نطاق  على  السحابية  الحوسبة 

أوسع في الدولة.
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خالل احتفال السفارة السعودية بذكرى التأسيس.. السفير السعودي:

حاضرنا زاهر.. وعالقاتنا واعدة
مجلس التنسيق يعمل جاهدا لطرح العديد من المبادراتآفاق واسعة لمجاالت التعاون بين قطر والسعودية

العالقات بين البلدين قوية ومتينة.. ولها جذور تاريخية

يوم التأسيس جسر يربطنا بالماضي والحاضر والمستقبل

في  السعودية  العربية  المملكة  سفارة  أقامت 

يوم  ذكرى  بمناسبة  احتفااًل  أمس،  الدوحة 

حمد  الدكتور  سعادة  بحضور  التأسيس، 

ورئيس  الدولة  وزير  الكواري،  العزيز  عبد  بن 

مسعود  السيد  وسعادة  الوطنية،  قطر  مكتبة 

وسعادة  العدل،  وزير  العامري،  محمد  بن 

السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة 

إبراهيم  السفير  وسعادة  الخارجية،  للشؤون 

وعدد  الخارجية،  بوزارة  المراسم  مدير  فخرو 

ورؤساء  الدول  سفراء  السعادة  أصحاب  من 

الدولة  لدى  المعتمدين  الدبلوماسية  البعثات 

وأبناء الجالية السعودية في الدوحة. 

بن  منصور  األمير  سمو  قال  المناسبة  وبهذه 

المملكة  سفير  سعود  آل  فرحان  بن  خالد 

عالقات  إن  قطر،  دولة  لدى  السعودية  العربية 

قطر  بدولة  السعودية  العربية  المملكة 

جذور  لها  ومتينة  قوية  عالقات  الشقيقة، 

وعالقاتنا  زاهر  حاضرنا  أن  مؤكدا  تاريخية، 

والتجارية  االقتصادية  الناحية  من  واعدة 

ومجاالت  السياحية،  والثقافية  والسياسية 

التعاون متعددة وآفاقها واسعة. 

وأكد سموه على حدوث قفزة كبيرة في عالقات 

التي  اآلليات  خالل  من  الشقيقين،  البلدين 

التنسيق  مجلس  ومنها  العالقة،  هذه  تدعم 

البلدين  قيادتي  بإشراف  القطري،  السعودي 

ويضم كبار المسؤولين من الوزراء ومسؤولين 

آخرين في الحكومتين ويتميز بقواعد حوكمة 

واضحة. 

بين  التنسيق  مجلس  أن  إلى  سموه  وأشار 

من  العديد  لطرح  جاهدا  يعمل  البلدين 

سياسيا  التعاون  مجاالت  لكافة  المبادرات 

للدفع  آلية  وُيعتبر  وتجاريا،  واقتصاديا 

آفاق  إلى  البلدين  وشراكة  الثنائية  بالعالقات 

 2030 الوطنية  قطر  رؤية  يحّقق  وبما  أرحب 

قيادتي  تطّلعات  ويلّبي   ،2030 المملكة  ورؤية 

البلدين لما يحّقق مصالح شعبيهما.

على  المطروحة  الموضوعات  يخص  وفيما 

القطري،  السعودي  التنسيق  مجلس  طاولة 

السعودية  العربية  المملكة  سفير  أوضح 

على  مطروح  المجلس  أن  قطر  لدى  الشقيقة 

يعمل  التي  والمبادرات  شيء،  كل  طاولته 

نتائجها  ستكون  الجانبين  بين  بلورتها  على 

بين  الثنائية  العالقات  مجمل  على  إيجابية 

البلدين الشقيقين. 

المتبادلة؛  الثنائية  بالزيارات  يتعلق  وفيما 

فرحان  بن  خالد  بن  منصور  األمير  سمو  أشار 

السعودية  العربية  المملكة  سفير  سعود،  آل 

بين  مستمرة  الزيارات  أن  إلى  قطر  دولة  لدى 

الجانبين، فإذا نظرنا إلى العالقة على مستوى 

أن  فسنجد  الماضيين  العامين  خالل  القيادة 

سيدي  لسمو  الزيارات  من  كبيرا  عددا  هناك 

زار  الذي  سلمان،  بن  محمد  األمير  العهد  ولي 

قطر مرتين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي زار المملكة 

مناسبات  في  عديدة  مرات  السعودية  العربية 

مختلفة. 

من  الزيارات  عدد  بأن  السعودي  السفير  ونوه 

المستوى  على  قطر  لدولة  السعودي  الجانب 

زيارة،   44 حوالي  بلغ  منه،  األدنى  أو  الوزاري 

وأيضا لدينا زيارات كثيرة على عدة مستويات 

العربية  للمملكة  القطري  الجانب  من 

قوية  والعالقات  موجود  فالتفاعل  السعودية 

قدم  على  وتمضي  موجودة  المتبادلة  والزيارات 

وساق.

تذكير  التأسيس  يوم  مناسبة  أن  وأكد 

العربية السعودية  التاريخي للمملكة  بالعمق 

تذكير  وأيضا  قرون،  ثالثة  من  ألكثر  الممتد 

بالتضحيات الجسيمة لآلباء واألجداد، وكذلك 

تذكير بالحاضر الجميل الذي نعيشه في ظل 

بالماضي  يربطنا  جسر  فهو  الرشيدة،  القيادة 

والحاضر والمستقبل. 

السعودية  العربية  المملكة  سفير  وقال 

الشقيقة لدى قطر: أسأل الله عز وجل أن يعيد 

أعواما  والسعيدة  الغالية  المناسبة  هذه  علينا 

ونحن  تعالى،  الله  بإذن  بعيدة  وأزمنة  مديدة 

من  وأشقاؤنا  السعودية  العربية  المملكة  في 

دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي 

وأمن  وسالم  وسلم  نعمة  في  اإلسالمي  والعالم 

وأمان واستقرار وازدهار ورفاهية.

بالشكر  أتقدم  قائال:  كلمته  سموه  وختم 

قطر  دولة  في  وأحبائنا  وأشقائنا  إلخواننا 

وهذه  الفرحة  هذه  لنا  ومشاركتهم  لحضورهم 

المناسبة الغالية على قلوبنا.

}  تصوير ــ  عباس علي

{  السفير السعودي متحدثا لـ $

أكرم الفرجابي كتب
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تجاوز »ذياب« في المجموعة النهائية بـ»القاليل«

»الشقب« يقلب النتائج.. ويتصدر

»ذياب«  فريق  »الشقب«  فريق  تجاوز 

في  الثالث  اليوم  منافسات  على  وتربع 

القاليل  ببطولة  النهائية  المجموعة 

للصيد التقليدي 2023، حيث استطاع 

حبارى   )8( اصطياد  أمس  »الشقب« 

 ،)690( نقاط  وبمجموع  نقطة،  بـ)240( 

اليوم  متصدر  »ذياب«  فريق  حقق  فيما 

الثاني في منافسات اليوم الثالث )180( 

نقطة باصطياده )6( حبارى، وبإجمالي 

نقاط )660(، وكذلك حقق فريق »دخان« 

)150( نقطة، حيث اصطاد »5« حبارى، 

أيام  كافة  عن  نقاطه  إجمالي  وكانت 

فريق  وجاء  نقطة،   )530( المنافسات 

النقاط،  عدد  حيث  من  رابعًا  »حالول« 

بـ)150(  حبارى   )5( أمس  اصطاد  ولقد 

نقطة، وبإجمالي )510( نقطة عن كافة 

أيام المنافسات، فيما جاء أخيرًا فريق 

 )6( باصطياده  نقطة  بـ)180(  »لفان« 

حبارى، ومجموع )500( نقطة عن كافة 

األيام.

في ذات السياق يسدل اليوم الجمعة 

 ،2023 الستار عن حامل لقب القاليل 

صندوق  برعاية  العام  هذا  تقام  التي 

والرياضية  االجتماعية  األنشطة  دعم 

بن  خالد  السيد/  دعا  حيث  »دعم«، 

رئيس  المعاضيد  مبارك  محمد 

القاليل  لبطولة  المنظمة  اللجنة 

والمقيمين  المواطنين  جمهور   ،2023
المجموعة  فرق  الستقبال  واألجانب 

بيرق  حامل  الفريق  ومعرفة  النهائية، 

الساعة  الجمعة  اليوم   2023 القاليل 

معسكر  في  وذلك  عصرًا،  الثالثة 

»لعريق«  محمية  في  القاليل  بطولة 

جنوب الدولة. 

حامل  الفريق  أن  المعاضيد  وكشف 

على  سيحصل   2023 القاليل  بيرق 

ريال  مليون   )1.000.000( وقدره  مبلغ 

الثاني  المركز  إلى  باإلضافة  قطري، 

وقدره  مبلغ  على  سيحصل  الذي 

ريال،  ألف  سبعمائة   )700.000(

على  سيحصل  الذي  الثالث  والمركز 

ألف  خمسمائة   )500.000( وقدره  مبلغ 

ريال.

من جهته أكد محمد بن نهار النعيمي 

المدير  المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب 

التنفيذي أن كافة الفرق التي شاركت 

قدر  على  كانت  القاليل  بطولة  في 

تقدر  المنظمة  اللجنة  وأن  البطولة، 

إنجاح  في  ساهمت  التي  الفرق  كافة 

نشيد  أن  نود  فإننا  كذلك  البطولة، 

الذي قدمته كافة فرق  المشرف  باألداء 

المجموعة النهائية، التي ما زالت تقدم 

أفضل ما لديها داخل المحمية.

هناك  القاليل  بطولة  كواليس  خلف 

في  ساهمت  التي  اللجان  من  العديد 

إيجابي  دور  لهم  وكان  البطولة  إنجاح 

السيد/  أعرب  السياق  هذا  وفي  مهم، 

العامري،  الشريفي  حصين  بن  راشد 

رئيس لجنة العالقات العامة والشؤون 

القاليل  بطولة  في  والمالية  اإلدارية 

للصيد التقليدي، عن سعادته بنجاح 

بطولة  من  عشرة  الثانية  النسخة 

منافسات  إلى  والوصول  القاليل، 

الفرق  بين  النهائية  المجموعة 

وتحد  قوة  أضافت  والتي  المتأهلة، 

لم  نظرًا  المنافسات،  على  كبيرين 

تمتلكه هذه الفرق من خبرات متراكمة 

في  مشاركاتها  من  سنوات  مدار  على 

المتأهلة  الفرق  جميع  إن  إذ  البطولة، 

وبعضها  سابقًا،  النهائيات  خاضت 

يحمل البيرق. 

العالقات  لجنة  أن  العامري  وأوضح 

تقوم  والمالية  اإلدارية  والشؤون  العامة 

منذ البداية باستقبال فرق المجموعات 

بالتنسيق  بهم،  والترحيب  الخمس 

وتوفير  المنظمة،  اللجنة  رئيس  مع 

اللجان  مع  بالتنسيق  متطلباتهم  كل 

فضاًل  التجهيزات،  لجنة  مثل  األخرى 

حيث  الضيوف،  كبار  استقبال  عن 

المتنافسة  الفرق  خروج  أثناء  إنه 

من  مجموعة  كل  منافسات  وانتهاء 

القاليل  بطولة  مقر  فإن  المجموعات، 

الجمهور  ِقبل  من  كبيرًا  إقبااًل  يشهد 

أواًل  اللجنة  ودور  الفرق،  الستقبال 

والمشجعين،  الضيوف  استقطاب 

الالزمة  التحضيرات  إعداد  ثم  ومن 

مؤكدًا  البطولة،  مقر  في  الستقبالهم 

استقبال  تم  عام  كل  وكعادة  أنه 

ضيوف ومشجعين عرب وأجانب، مما 

الشعبية  القاعدة  اتساع  إلى  يشير 

للمتابعين عامًا بعد عام. 

المواطنين  من  الجمهور  العامري  ودعا 

إلى زيارة موقع  أو األجانب  أو المقيمين 

عن  لإلعالن  الجمعة،  اليوم  البطولة 

الذي  اليوم  وهو  القاليل  بيرق  حامل 

الفائز  عن  لإلعالن  الجميع  ينتظره 

والذي  عشرة،  الثانية  النسخة  ببيرق 

كبار  حضور  بالتأكيد  سيشهد 

اعتزازه  عن  معبرًا  الشخصيات؛ 

التي  اللجنة  هذه  في  بالعمل  وفخره 

عمل ضمن فريقها لسنوات. 

العامة  »العالقات  لجنة  رئيس  واعتبر 

مساهمة  أن  ومالية«،  اإلدارية  والشؤون 

االجتماعية  األنشطة  دعم  صندوق 

هذا  القاليل  في  »دعم«  والرياضية 

العام »إضافة مميزة وفريدة« للبطولة، 

في  يساهم  الدعم  هذا  أن  مؤكدا 

الحفاظ على التراث القطري، كما يعزز 

مكانة بطولة القاليل محليًا وإقليميًا.

أكد  والمالية،  اإلدارية  الشؤون  وحول 

مدار  على  تعمل  اللجنة  أن  العامري 

البطولة،  فترة  في  فقط  وليس  العام 

الفرق  كافة  مع  الترتيب  يتم  حيث 

كافة  في  األخرى  اللجان  وكذلك 

عن  فضاًل  واإلدارية،  المالية  التفاصيل 

معبرًا  الجوائز،  بخصوص  التنسيق 

العامة  للمؤسسة  وتقديره  شكره  عن 

الدعم  كل  على  كتارا  الثقافي  للحي 

المقدم على مدار العام.

الشكر  بخالص  العامري  وتوجه 

اإلعالمية  اللجنة  ألعضاء  والتقدير 

كبيرة  جهودًا  بذلوا  الذين  بالقاليل 

لتغطية أحداث البطولة، منهم السيد/ 

عبد الله العمودي، والسيد/ إسماعيل 

العتيبي،  حسن  والسيد/  الدوس، 

حرصت  اإلعالمية  اللجنة  أن  مؤكدًا 

البطولة  أحداث  تغطية  على  مشكورة 

المسموعة  اإلعالم  وسائل  جميع  في 

تغطية  وكذلك  والمرئية،  والمقروءة 

مواقع  عبر  بأول  أواًل  والنتائج  األحداث 

يعيش  لكي  االجتماعي،  التواصل 

مع  األجواء  البطولة  وعشاق  المتابعون 

المتسابقين.

العامة  العالقات  لجنة  رئيس  وقال 

اللجنة  إن  والمالية،  اإلدارية  والشؤون 

احترافي  بفريق  استعانت  اإلعالمية 

هذه  ليواكب  القطري،  الشباب  من 

إذ  الذين  العريقة،  التراثية  البطولة 

أمّدوا اللجنة بصور استثنائية ومميزة 

نقلت  المسابقة،  ألحداث  للغاية 

واألحداث  المنافسات،  أجواء  بعمق 

الهام  الدور  إلى  باإلضافة  اليومية، 

الحصري  الناقل  والكأس  الدوري  لقناة 

وتخصيص  القاليل،  بطولة  لفعاليات 

برنامج يومي ينقل تقارير تليفزيونية 

حصرية عن المنافسات داخل محمية 

الدوري  لقنوات  الشكر  موجهًا  لعريق، 

جبارة  جهود  من  به  تقوم  لما  والكأس، 

بهذا الصدد. 

اإلعالم  وسائل  العامري  شكر  كما 

والتي  اليومية،  والصحف  القطرية 

لرصد  يومية  صفحات  خصصت 

المشاركين  آراء  ونقل  البطولة  أجواء 

للبطولة،  المنظمة  اللجنة  ورئيس 

تفاصيلها  بكل  »القاليل«  صورة  لتنقل 

وخفاياها.

وتعتبر بطولة القاليل للصيد التقليدي 

تشويقا  وأكثرها  البطوالت  أهم  من 

كواقع،  المقناص  حقيقة  لممارسة 

القطري  القناص  مهارة  تعكس  والتي 

الموروثة،  التقليدية  الصيد  طرق  في 

العربية  الثقافة  في  والمعروفة 

والقطرية على وجه الخصوص.

{  راشد بن حصين العامري

المعاضيد يدعو الجمهور لحضور خروج الفرقاللجنة المنظمة تتوج بطل »القاليل« »2023«.. اليوم

$ العامري: الدوحة
جميع 

المتأهلين 
خاضوا 

النهائيات 
سابقًا

مقر 
البطولة 
يستقبل 

ضيوفا 
ومشجعين 
عربا وأجانب

خالل النصف األول من الشهر الجاري

أنشطة وفعاليات متعددة بـ »الجميلية«

العديد  الجميلية  شباب  مركز  نظم 

خالل  والفعاليات  األنشطة  من 

الجاري،  الشهر  من  األول  النصف 

وزارة  استراتيجية  ضمن  وذلك 

إدارة  وسياسة  والرياضة  الشباب 

الشباب  لتمكين  الشبابية  الشؤون 

الرياضية  المجاالت  شتى  في 

بتنمية  وذلك  والثقافية  واالجتماعية 

مواهبهم  وصقل  قدراتهم  تطوير 

التطوير  على  تساعد  بيئة  وخلق 

في  بدورهم  للقيام  إلعدادهم  واإلبداع 

المستقبل. 

المستمرة  األنشطة  جانب  الى  هذا 

الفروسية  مثل  أسبوعيا  المركز  في 

االتحاد  مع  بالتعاون  والمالكمة 

المركز  قام  وقد  للمالكمة  القطري 

كلنا  مبادرة  النطالق  باالستعداد 

مسؤول وهي عبارة عن حملة لالعتناء 

تجديد  حيث  من  الجميلية  بمنطقة 

والحوائط  المرورية  المطبات  صبغ 

الشوارع  وتنظيف  للمنظر  المشوهة 

وزراعة  الجميلية  مداخل  وتزيين 

الشتوية  والزهور  السدر  أشجار 

ووزارة  البلدية  وزارة  مع  بالتعاون 

وهيئة  أشغال  وهيئة  األوقاف 

مناسبة  بيئة  لخلق  وذلك  المتاحف 

االحتفال  كان  ثم  المنطقة.  لسكان 

تنفيذ  تم  حيث  الرياضي  باليوم 

مثل  الرياضية  الفقرات  من  العديد 

بطولة مصغرة في كرة القدم مع فتح 

وصالة  الطائرة  والكرة  البادل  مالعب 

األلعاب وكرة السلة وكان يوما مميزا 

الموريتانية  الجالية  شاركت  حيث 

مزيدا  عليه  أضفى  مما  اليوم  هذا  في 

من األلق والتفاعل.

األول  النصف  فعاليات  واختتمت 

كتارا  بطولة  في  بالمشاركة 

مع  بالتعاون  للمالكمة  الخامسة 

شارك  وقد  للمالكمة  القطري  االتحاد 

عدد 16 ناديا من مختلف أرجاء الدولة 

في  المتنافسين  الالعبين  عدد  وبلغ 

البطولة 74 مالكما من فئة الناشئين 

حصل  حيث  والرجال  والشباب 

 51 وزن  ذهبية  على  بيدور  المالكم 

 71 وزن  العنبري  الرحمن  وعبد  كلغ، 

فضية فئة الشباب، وجوسيقا سبات 

وزن 71 فضية، ومحمود لوبيقا فضية 

وزن 57، وإسماعيل كافيو وزن 67 كلغ 

كلم   80 وزن  مهدي  ومغايا  برونزية، 

المركز.  مالكمي  من  وهم  برونزية 

وقد أشرف الكابتن حزام نبعة الحائز 

على البطولة العربية والخليجية في 

مركز  فريق  تدريب  على  المالكمة 

السيد  حضر  وقد  الجميلية.  شباب 

محمد علي الشهواني، المدير المالي 

ونهائي  الفائزين  تكريم  بالمركز 

بطولة المالكمة.

$ الدوحة

تستضيفه الدوحة

المؤتمر الدولي للترجمة.. »15« مارس
الترجمة،  دراسات  معهد  يستضيف 

اإلنسانية  العلوم  لكلية  التابع 

بن  حمد  بجامعة  واالجتماعية 

عشر  الثاني  الدولي  المؤتمر  خليفة، 

 16 إلى   15 من  الفترة  خالل  للترجمة، 

الوطني  قطر  مركز  في   ،2023 مارس 

للمؤتمرات.

عشر  مرور  بمناسبة  المؤتمر  ويعقد 

التي  المعهد،  تأسيس  على  سنوات 

حقق خاللها إنجازات عديدة، ويعكس 

الناجحة  المسيرة  المؤتمر  برنامج 

تخصصات  يتضمن  حيث  للمعهد، 

المفاهيم  تستكشف  عديدة 

واإلبداع،  الترجمة  بين  المتداخلة 

من  سلسلة  تنظيم  إلى  باإلضافة 

التي  والندوات،  النقاشية  الجلسات 

يستكشف فيها المشاركون مجموعة 

والموضوعات  القضايا  من  متنوعة 

تشكيل  إعادة  ذلك  في  بما  المتعددة، 

والسياسية  الجمالية  األنماط 

في  الترجمة  واستخدام  للترجمة، 

البحوث اإلبداعية، ومفهوم اإلبداع، وما 

بعد الترجمة، فضاًل عن قضايا أخرى 

سيناقشها المؤتمر.

فيلم  المؤتمر  سيعرض  كما 

»المترجم« الذي ُأنتج عام 2020، وتدور 

والذي  السورية  الثورة  خالل  أحداثه 

وطنه  إلى  يعود  مترجم  قصة  يتتبع 

الناشط،  شقيقه  أسر  يتم  عندما 

انتهاء  وبعد  األسد،  نظام  قبل  من 

وأجوبة  أسئلة  جلسة  ستعقد  الفيلم 

وهي  للفيلم،  مخرجات  إحدى  مع 

الدكتورة رنا كزكز، األستاذ المساعد 

في جامعة نورثويسترن في قطر.

قالت  المؤتمر،  عقد  على  وتعليقًا 

العميدة  المالكي،  أمل  الدكتورة 

اإلنسانية  العلوم  لكلية  المؤسسة 

بن  حمد  بجامعة  واالجتماعية 

بعقد  االحتفال  »يسرنا  خليفة: 

مجال  في  والتميز  اإلبداع  من  كامل 

الترجمة التحريرية والفورية في معهد 

ارتبطت  ولطالما  الترجمة،  دراسات 

المتعلقة  والدراسات  الترجمة 

اللغوية  االبداع  بوسائط  بالثقافات، 

واالجتماعية  والتكنولوجية  والثقافية 

نتطلع  فإننا  ذلك  ولكل  والسياسية، 

إلى المناقشات والقضايا الشيقة التي 

ستطرح في المؤتمر«.

لرعاية  القطري  الصندوق  وسيشارك 

لمجلس  التابع  العلمي،  البحث 

واالبتكار،  والتطوير  للبحوث  قطر 

التزامه  من  كجزء  المؤتمر  رعاية  في 

بتعزيز البحوث والدراسات في العلوم 

وفقًا  المجاالت  من  وغيرها  اإلنسانية 

حيث  للدولة،  البحثية  لألولويات 

يعتبر المؤتمر، الذي يعقد كل عامين 

منصة   ،2010 عام  في  إطالقه  منذ 

األوسط  الشرق  منطقة  في  مهمة 

الباحثين  تستقطب  إفريقيا  وشمال 

الترجمة  مجال  في  والمهنيين 

في  للتعمق  والشفهية،  التحريرية 

على  المعاصرة  الترجمة  قضايا 

المستويين النظري والعملي.

$ الدوحة
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الستراتيجية الهوية الوطنية واإلثراء الثقافي والتميز الرياضي

»الثقافة« تختتم ورشة عمل

الدوحة- قنا- اختتمت أمس ورشة 

قطاع  استراتيجية  »إعداد  عمل 

الثقافي  واإلثراء  الوطنية  الهوية 

نظمتها  التي  الرياضي«،  والتميز 

استراتيجية  ضمن  الثقافة،  وزارة 

للفترة  الثالثة  الوطنية  التنمية 

.)2030 - 2023(

استمرت  التي  الورشة،  وناقشت 

الهوية  هي:  محاور   4 أيام،  أربعة 

باإلضافة  اإلعالم،  الثقافة،  الوطنية، 

وذلك  والشباب،  الرياضة  محور  إلى 

الشركاء  من  جهة   32 بمشاركة 

الفاعلين في المجاالت الثقافية.

إدارة  مدير  البوعينين  آمنة  وقالت 

بوزارة  واالبتكار  والجودة  التخطيط 

خاصة  تصريحات  في  الثقافة، 

جرى  )قنا(:  القطرية  األنباء  لوكالة 

ورش  أعمال  اختتام  )أمس(  اليوم 

بقطاع  الخاصة  القطاعية  العمل 

الثقافي  واإلثراء  الوطنية  الهوية 

أنه  مضيفة  الرياضي،  والتميز 

النتائج  مجموعة  على  التوافق  تم 

التي  والمبادرات  األداء  ومؤشرات 

التغير  إلى  خاللها  من  ُيطمح 

اإليجابي في المستقبل. 

بالتوصل  الورشة  واختتمت 

المخرجات  من  مجموعة  إلى 

التوجه  بشأن  والتوافقات  الهادفة 

بالهوية  المتعلق  االستراتيجي 

عالوة  والثقافة،  واإلعالم  الوطنية 

من  بمجموعة  الخروج  على 

األداء،  ومؤشرات  واألهداف  النتائج 

التغير  قياس  على  تساعد  التي 

بالمستقبل.

يعود بأغنية جديدة من تأليف ُملحنة قطرية

»شوتايم«.. »2« مارس عرض موسيقي لـ

ويمكن للجمهور الحصول على التذاكر، 

منصة  عبر  قطرًيا،  ريااًل   150 وقيمتها 

في  العروض  تقام  حيث   ،Q-Tickets
مسرح مدارس مؤسسة قطر، بالمدينة 

 2 الموافق  الخميس  يوم  التعليمية، 

ويوم  مساًء؛   7:30 الساعة  على  مارس، 

الجمعة الموافق 3 مارس، على الساعة 

ويوم  مساًء؛   7:30 والساعة  ظهًرا   2:30
الساعة  4 مارس، على  الموافق  السبت 

7:30 مساًء.
في  العام  هذا  يشارك  أن  المقرر  من 

اإلنتاج نحو 50 طالًبا و15 موظًفا من عدد 

الجامعي  قبل  ما  التعليم  مدارس  من 

غرار  على  قطر،  لمؤسسة  التابعة 

أكاديمية قطر الدوحة، وأكاديمية قطر 

مشيرب،   – قطر  وأكاديمية  الوكرة،   -

وأكاديمية  للموسيقى،  وأكاديمية قطر 

زياد،  بن  طارق  ومدرسة  العوسج، 

والتكنولوجيا.  للعلوم  قطر  وأكاديمية 

لدانا  أبًدا«  أو  »اآلن  أغنية  جانب  فإلى 

مقتطفات  عرض  سيتم  الفردان، 

مثل  ناجحة  عروض  من  ومقاطع 

 »Queen« »و»الملكة »Grease« »الشحم«

باللغتين   »Aladdin« الدين«  و»عالء 

اإلنجليزية والعربية.

المهدي،  فاطمة  قالت  الصدد،  هذا  في 

مؤسسة  في  للطالب  اإلثراء  برامج  مدير 

الموسيقي  العرض  ُأقيم  »عند  قطر: 

شوتايم ألول مرة خالل الفترة التي كان 

والتعليم  المدمج  التعليم  فيها  يقدم 

استراحة  بمثابة  ذلك  كان  بعد،  عن 

الساعات  عن  للتعويض  منعشة 

الطالب  يقضيها  كان  التي  الطوال 

أجهزتهم  شاشات  خلف  والموظفون 

اإللكترونية«.

عامنا  في  »ونحن  المهدي:  وأضافت 

على  الحية  العروض  من  الثاني 

هذه  لجعل  سنسعى  المسرح، 

االستراحة المنعشة تغير من تجليات 

مدارس  في  األدائية  الفنون  مشهد 

عايننا  لقد  وخارجها.  قطر  مؤسسة 

من  والموظفون  الطالب  يخرج  كيف 

مبتسمين،  األداء  تجارب  حصص 

وترديد  الحركات  أداء  في  ومستمرين 

وأهفو  للغاية،  متحمسة  أنا  األغاني. 

بشدة إلى مشاهدة العروض الحية«.

مدارس  »تعتبر  المهدي:  وتابعت 

مؤسسة قطر بحٍق فريدة من نوعها، إْذ 

فرص  من  مجموعة  تقديم  على  دأبت 

التعلم االستثنائية للطالب والموظفين، 

األمثلة  من  واحٌد  إال  شوتايم  عروض  وما 

الدالة على ذلك«.

بايبر،  كريس  المخرج  يعود  كما 

إلى  اإلبداعية،  الحركات  مصمم 

من  فريق  بقيادة  العام،  هذا  اإلنتاج 

أخرى،  ومرة  المسرحية،  الفنون  خبراء 

الفلهارمونية،  قطر  أوركسترا  ستدعم 

عضو مؤسسة قطر، عروض »شوتايم«.

$ الدوحة

من »موسوعة قطر الثقافية«

كتارا تدشن »13« مجلدًا

خالد  الدكتور  األستاذ  سعادة  أعلن 

عام  مدير  السليطي  إبراهيم  بن 

الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 

العليا  اللجنة  رئيس  كتارا، 

الثقافية«،  قطر  »موسوعة  لمشروع 

عن اكتمال 13 مجلدًا من »موسوعة 

قطر الثقافية«، يجري اآلن طباعتها، 

»مفردات  تخص  مجلدًا   12 منها 

يختص  حيث  اليومية«،  الحياة 

النظري،  بالجانب  األول  المجلد 

وحتى  الثاني  من  الُمجلدات  بينما 

مفردات   
ِّ

كل على  اشتملت   ،12 الـ 

إلى  األلف  حرف  من  اليومية  الحياة 

بقية  استكمال  وجاٍر  الشين،  حرف 

وُيتوقع  الياء،  حرف  حتى  الحروف 

مجلدات   10 إلى   8 بين  ما  يضم  أن 

إلى  باإلضافة  هذا  أخرى،  إضافية 

»األماكن«،  من  واحد  مجلد  إنجاز 

 5 و   4 بين  ما  يضم  أن  ُيتوقع  والذي 

مجلدات، معربًا عن أمله في االنتهاء 

الحياة  مفردات  مجلدات  جميع  من 

الستة  خالل  واألماكن،  اليومية، 

االنتهاء  إلى  باإلضافة  القادمة،  أشهر 

األمثال  من:   
ٍّ

كل مادة  جمع  من 

الشعبية، والتعابير الشعبية.

صحفي  مؤتمر  خالل  سعادته  وأكد 

مشروع  ان   32 بالقاعة  أمس  عقده 

العمالق  الثقافية«،  قطر  »موسوعة 

َعِملت  التي  المشاريع  أهم  من  ُيعد 

 ،2010 عام  إنشائها  منذ  كتارا  عليها 

وتوثيق  بجمع  الرتباطه  وذلك 

لدولة  المادي  غير  الثقافي  التراث 

قطر  »موسوعة   
َّ

أن إلى  مشيرًا  قطر، 

متكاماًل  أرشيفًا  ُل  تشكِّ الثقافية«، 

 
ِّ

بكل القطرية  بالثقافة  للتعريف 

وذلك  ومفرداتها،  وسماتها  معانيها 

الفصيح  اللغوي  التأصيل  خالل  من 

والمفردات  والمواقع  األماكن  ألسماء 

الُمستخدمة في المجتمع القطري.

مشروع  أن  سعادته:  وأضاف 

وما  الثقافية«،  قطر  »موسوعة 

يرتبط به من بحث ودراسة، يهدف 

بأهمية  الوطني  الوعي  تنمية  إلى 

يسعى  كما  لقطر،  الثقافي  التراث 

ُيبرز  علمي  ثقافي  رصيد  إتاحة  إلى 

القطرية،  المفردات  وجذور  أصالة 

األسماء  أصوِل  في  بالغوص  وذلك 

القديمة  اللغوية  المعاجم  في 

ومصادر التراث منذ 500 عام.

سعادته  أعرب  كلمته  ختام  وفي 

ألعضاء  وتقديره  شكره  خالص  عن 

»موسوعة  لمشروع  العليا  اللجنة 

عن  يتفرع  وما  الثقافية«،  قطر 

تنفيذية  لجان  من  اللجنة،  هذه 

جهوٍد  من  بذلوه  لما  واستشارية، 

هذا  يرى  أن  سبيل  في  كبيرٍة 

يعملون  زالوا  وما  النور،  المشروع 

الوطني  الواجب  هذا  إلنجاز  بجدٍّ 

أعلى  وضمن  ممكنٍة  َوتيرٍة  بأسرع 

عليها،  المتفق  العلمية  المعايير 

حرص  على  التأكيد  مجددًا 

الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 

التراث  وخدمِة  إحياء  على  كتارا 

ُيعد  والذي  مفرداته   
ِّ

بكل الوطني 

المجتمع  خصوصيِة  على  شاهدا 

الثقافية والحضارية.

من جانبها أعربت األستاذة الدكتورة 

مريم عبد الرحمن النعيمي، مديرة 

الثقافية«،  قطر  »موسوعة  مشروع 

كتارا  في  بتواجدها  سعادتها  عن 

الثقافة  التي لم تأل جهدًا في خدمة 

أو  المحلي  النطاق  في  سواء  والفكر 

بإصدار  مبادرتها  والدليل  العالمي، 

تعد  التي  الثقافية،  قطر  موسوعة 

يتعلق  ما  كل  يحوي  وطنيًا  أرشيفًا 

معربة  القطري،  والتراث  بالبيئة 

عن خالص شكرها لسعادة األستاذ 

الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي 

للحي  العامة  المؤسسة  عام  مدير 

الالمحدود  دعمه  على  كتارا  الثقافي 

وإشرافه  الموسوعة،  عمل  لفريق 

العمل  مجريات  كل  على  المباشر 

في الموسوعة.

»موسوعة  مشروع  مديرة  وأكدت 

عمل  فريق  أن  الثقافية«،  قطر 

البحث  اثناء  وجد  المشروع 

واالستقصاء عن المفردات والتعابير 

المستخدمة في المجتمع القطري، 

بأصولها  ترتبط  القطرية  اللهجة  ان 

العربية الفصيحة منذ ستمائة عام 

المجتمع  ان  على  يدل  مما  اكثر،  أو 

اللغة  عن  ينقطع  لم  القطري 

هي  انما  القطرية  واللهجة  العربية، 

امتداد للعربية الفصيحة.

مشروع  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

الثقافية«، بدأ فعليًا  »موسوعة قطر 

في العام 2019، ويضم 7 موضوعات 

الحياة  مفردات  هي:  رئيسية، 

اليومية، االمثال الشعبية، التعابير 

البحرية،  الحياة  الشعبية، 

والحشرات،  والطيور  النباتات 

األواني واألطعمة، وأخيرًا األماكن.

$ الدوحة

د.السليطي: 

تعد من أهم 

المشاريع 

التي َعِملت 

عليها 

مؤسسة 

الحي 

الثقافي

وزارة الثقافة:

معرض جامعة قطر للكتاب.. الثالثاء المقبل
في  ممثلًة  الثقافة  وزارة  نظمت 

والموزعين  الناشرين  ملتقى 

نشر  دار  مع  بالتعاون  القطريين 

في  صحفيا  مؤتمرا  قطر  جامعة 

الوزارة  بمقر  الحكمة(  )بيت  قاعة 

)معرض  تفاصيل  عن  لإلعالن 

الذي   ،)2023 للكتاب  قطر  جامعة 

من   28 بين  ما  الفترة  في  سيقام 

من   5 وحتى  الجاري  فبراير  شهر 

مبنى  بمقر  المقبل،  مارس  شهر 

شؤون الطالب الجديد في جامعة 

المكتبات  إدارة  رعاية  تحت  قطر، 

التابعة لوزارة الثقافة.

عن  الكشف  المؤتمر  خالل  وتم 

مع  وفعالياته،  المعرض  أهداف 

األنشطة  ألهم  مختصر  عرض 

التي  الكتب  وتدشينات  والورش 

ستتخلل المعرض، باإلضافة إلى 

وتطلعات  رؤى  عن  تصور  تقديم 

تعزيز  في  تتثمل  التي  المعرض 

بهدف  والمطالعة  القراءة  ثقافة 

ومثقٍف،  قارٍئ   
ٍّ

طالبي جيٍل  بناء 

قادٍر على إحداث تغييٍر في واقعه، 

وبناء مستقبل أمته ومجتمعه.

البوعينين،  جاسم  السيد  وقال 

ومعرض  المكتبات  إدارة  مدير 

نشيد  للكتاب:  الدولي  الدوحة 

المحلية  المعارض  بأهمية 

امتداًدا  كونها  المتخصصة؛ 

للكتاب،  الدولي  الدوحة  لمعرض 

قطاع  دعم  في  دورها  على  مؤكًدا 

أن  إلى  مشيًرا  القطري،  النشر 

وزارة الثقافة ستسلط الضوء على 

من  الثقافة  وزارة  إصدارات  أبرز 

جامعة  معرض  في  جناحها  خالل 

قطر للكتاب.

قرجه  أبو  آمنة  السيدة  وأشادت 

والفعاليات  األنشطة  مديرة 

والموزعين  الناشرين  بملتقى 

المبذولة  بالجهود  القطرين، 

من  المعرض  إنجاح  سبيل  في 

والمتعاونين،  المشاركين  قبل 

بزيارة  للحاضرين  دعوة  وقدمت 

باألجواء  واالستمتاع  المعرض 

الثقافية المتنوعة.

المعرض  دور  أهمية  إلى  ولفتت 

للطالب  الفرصة  إتاحة  في 

تخصصاتهم  بمختلف  والزائرين 

الكتاب  إلى  للوصول  واهتماماتهم 

والمؤلف؛ مما سيساعد في توفير 

المناخ المالئم لتبادل الرؤى وطرح 

وطبيعة  يتناسب  بما  األفكار 

أبو  وأشادت  القطري،  المجتمع 

الرسمية  الجهات  بدور  قرجه 

ودور  المعرض  في  المشاركة 

في  القطرية  والتوزيع  النشر 

إنجاح فعاليات المعرض.

وأكدت الدكتورة فاطمة السويدي 

أن  قطر،  جامعة  نشر  لدار  مديرة 

المعرض  خالل  من  ستطرح  الدار 

جانب  إلى  إصداراتها،  جديد 

القطرية،  النشر  دور  من  مثيالتها 

بين  التعاون  أهمية  على  مؤكدة 

ما  النشر  حقل  في  الشركاء 

جودة  على  األثر  أبلغ  له  سيكون 

للقراء  المعارض  تلك  تقدمه  ما 

ا.
ًّ

ا وعالمي
ًّ

والباحثين محلي

من جانبها أكدت خولة مرتضوي، 

جامعة  في  االتصاالت  إدارة  مديرة 

معارض  استهالل  أن  قطر، 

جامعة  بمعرض  الجامعات 

الفّعال  دورها  يعكس  هذا  قطر 

والمحوري، وقد جاء هذا المعرض 

بين  الجهود  لتضافر  ثمرة 

إلبراز  والملتقى  والدار  الجامعة 

التي  الثقافية  التظاهرة  هذه  مثل 

القراء  جمهور  على  ستنعكس 

والطلبة.

عبر الرئيس التنفيذي لمجموعة 

شركات ارما سايت زيد الحمدان 

كراٍع  بالمشاركة  سعادته  عن 

قطر  جامعة  معرض  في  إعالمي 

قطر  جامعة  في  والمقام  للكتاب 

اليوم  حتى  فبراير    28 تاريخ  من 

الخامس من شهر مارس، وقال إن 

من  انطالقا  تأتي  المشاركة  هذه 

للشركة  المجتمعية  المسؤولية 

قبل  من  المبذولة  الجهود  وتعزيز 

والموزعين  الناشرين  ملتقى 

وذكر  الثقافة.  ووزارة  القطريين 

إن المشاركة في مثل هكذا حدث 

لتحقيق  رئيسا  دافعا  سيشكل 

المستقبلية  الشراكات  من  مزيد 

ملتقى  مع  والهادفة  المستمرة 

القطريين  والموزعين  الناشرين 

األخرى  التعليمية  والمؤسسات 

شدد  كما  الهدف،  هذا  لتحقيق 

النشر  دور  عم  ضرورة  على 

القطريين  والمؤلفين  القطرية 

االستدامة  لتحقيق  هام  جزء  هو 

ودور  المحلية  المواهب  ألصحاب 

النشر القطرية.

$ الدوحة
سيكون مسرح مدارس مؤسسة قطر على موعد 

متجّدد من فقرات العرض الموسيقي »شوتايم«، التي 
ستقام في الفترة من 2 إلى 4 مارس، تحت عنوان: 

»احتفاًء باألفالم الموسيقية«، من بينها أغنية جديدة 
للملحنة القطرية دانا الفردان بعنوان: »اآلن أو أبًدا«.



الموازنة  إيرادات  إجمالي  أن  وأوضحت 

مليار   65.1 بلغ   2022 من  الرابع  للربع 

في  ريال  مليار   51.5 مع  مقارنة  ريال، 

منها  شكلت   ،2021 من  نفسها  الفترة 

في  ريال  مليار   59.3 والغاز  النفط  إيرادات 

2022 مقارنة مع 44.7 مليار ريال في 2021، 
 5.8 النفطية  غير  اإليرادات  مثلت  بينما 

6.8 مليار  2022، مقارنة مع  مليار ريال في 

ريال في 2021.

الرابع  للربع  النفقات  إجمالي  أن  وذكرت 

مقارنة  ريال  مليار   53.5 بلغ   2022 من 

من  الفترة  نفس  في  ريال  مليار   54.8 مع 

2021، شكل منها بند الرواتب واألجور15.4 
15 مليار ريال للربع  مليار ريال مقارنة مع 

الموازي من 2021، فيما بلغت المصروفات 

مقارنة   2022 في  ريال  مليار   19.3 الجارية 

حين  في   ،2021 في  ريال  مليار   16.1 مع 

الثانوية  الرأسمالية  النفقات  شكلت 

 1.1 مع  مقارنة   2022 في  ريال  مليار   1.4
المشروعات  وبلغت   ،2021 في  ريال  مليار 

الرئيسية 17.4 مليار ريال في 2022 مقارنة 

مع 22.6 مليار ريال في 2021.

موازنة  اعتماد  عند  التقديرات  وكانت 

 7 في   2022 المالية  للسنة  الدولة 

عجز  باتجاه  تذهب   ،2021 ديسمبر 

متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال، عزاه يومئذ 

الكواري  أحمد  بن  علي  السيد  سعادة 

المؤقت  »االرتفاع  إلى  المالية،  وزير 

المتعلقة  التشغيلية  المصروفات  في 

والتي  العالم،  كأس  استضافة  بأنشطة 

لكافة  والتشغيل  األمن،  تكاليف  تشمل 

 FIFA العالم  بكأس  المتعلقة  الفعاليات 

قطر 2022«.

الفائض  في  العالي  الحجم  هذا  ويعيد 

إلى  ريال(  مليار   89(  2022 لعام  الموازنة 

الفوائض  العالية من  األذهان المستويات 

 2012 المالية  األعوام  في  تحققت  التي 

مليار   106.3(  2013 ريال(،  مليار   77(

ويرجع  ريال(،  مليار   108.6(  2014 ريال(، 

علـى  الملحوظة  للسيطرة  أساسا  ذلك 

انتعاش  مع  اإليرادات،  وارتفاع  النفقات، 

بي  ان  بي  بنك  ويؤكد  النفط..  أسعار 

باريبا الفرنسي أن موازنة دولة قطر لعام 

2023 ال تحتاج إال لسعر تعادل يبلغ 46.5 
فوائض  لتحقيق  النفط  لبرميل  دوالر 

2023 على أن ينخفض سعر  مالية خالل 

عام  في  للبرميل  دوالر   43.1 إلى  التعادل 

37.7 دوالر للبرميل  إلى سعر  2024 وصوال 
في عام 2023 وهو ما يعني أن موازنة قطر 

الموازنة  تعادل  سعر  يعتبر  حيث  قوية، 

دول  مستوى  على  األقل  قائمة  صدارة  في 

مجلس التعاون الخليجي.

يحقق  الذي  السعر  هو  التعادل  وسعر 

والمصروفات  اإليرادات  بين  التوازن 

في  ارتفاع  أي  يمثل  بينما  بالموازنة، 

فائضا  المستوى  هذا  فوق  النفط  برميل 

موازنة  أن  يعني  ما  وهو  للموازنة،  محققا 

تعرضا  واألقل  استقرارا  األكثر  هي  قطر 

لمخاطر تقلبات وانخفاض أسعار النفط 

برميل  بأن  علما  العالمية،  األسواق  في 

النفط يدور حاليا حول مستويات تفوق 80 

دوالرا للبرميل.

سعر  وصول  أن  العالمي  البنك  وأضاف 

يعني  للبرميل  دوالرا   120 إلى  النفط 

موازنتها  في  لفائض  قطر  دولة  تحقيق 

المحلي  الناتج  من  بالمائة   11.7 بواقع 

دوالرات   110 مستويات  عند  أما  اإلجمالي 

 9.2 يبلغ  الفائض  فإن  النفط  لبرميل 

بلوغ  وعند  المحلي  الناتج  من  بالمائة  

دوالر   100 مستوى  النفط  برميل  سعر 

 7.2 يوازي  الموازنة  فائض  فإن  للبرميل 

بالمائة  من الناتج المحلي اإلجمالي وعند 

دوالرا   90 مستوى  النفط  برميل  تسجيل 

 4.1 يوازي  الموازنة  فائض  فإن  للبرميل 

أما  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  بالمائة 

عند مستوى 80 دوالرا للبرميل فإن موازنة 

قطر ستحقق فائضــــــا يوازي 3.1 بالمائة 

من الناتج المحلي اإلجمالي وعند مستوى 

فائضا  قطر  تسجل  للبرميل  دوالرا   70
المحلي  الناتج  من  بالمائة   1.8 يوازي 

60 دوالرا للبرميل  اإلجمالي وعند مستوى 

بالمائة   0.6 سيوازي  الموازنة  فائض  فإن 

من الناتج المحلي اإلجمالي.

العالمية  رويترز  لوكالة  استطالع  ويشير 

إلى بلوغ متوسط أسعار النفط 89.37 دوالر 

بنك  يتوقع  حين  في   2023 في  للبرميل 

غولدمان  مصرف  جانب  إلى  أميركا  اوف 

 100 مستوى  النفط  أسعار  بلوغ  ساكس 

دوالر للبرميل خالل العام الجاري.

التقديرات  فإن  المالية  وزارة  وبحسب 

اإلجمالية لإليرادات في موازنة العام المالي 

2023 تبلغ 228 مليار ريال، ما يمثل زيادة 
بنسبة 16.3 بالمائة، مقارنة مع تقديرات 

تقديرات  تبلغ  فيما   ،2022 عام  موازنة 

المصروفات 199 مليار ريال، ويبلغ فائض 

ريال..وتعتمد  مليار   29 المرجح  الموازنة 

 65 نفط  سعر  متوسط   2023 عام  موازنة 

دوالرا للبرميل لعام 2023 بدال من 55 دوالرا 

للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وذلك 

أسعار  في  الملحوظ  االنتعاش  نتيجة 

تقديرات  إلى  باإلضافة  العالمية،  الطاقة 

ارتفاع  باستمرار  الدولية  المؤسسات 

أسعار الطاقة.
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»QNB« دخان« يوقع اتفاقية سيولة مع«
 QNB مع  السيولة  توفير  اتفاقية  إبرام  عن  دخان  بنك  أعلن 

للخدمات المالية )QNBFS( ألسهمه المدرجة في بورصة قطر. 

ومن المقرر أن يبدأ نشاط توفير السيولة في 27 فبراير 2023. 

وتهدف أنشطة توفير السيولة إلى المساعدة في ضمان سيولة 

سوقية كافية في األسهم.

إدراجه  تم  حيث  للبورصة،  وافد  أحدث  دخان  بنك  ويعتبر 

مؤخرا من خالل آلية »اإلدراج المباشر«، وهي آلية متعارف عليها 

بدون  اإلدراج  من  الشركات  تمكن  المنطقة،  أسواق  جميع  في 

اللجوء إلى االكتتاب العام األولي ألسهمها.

ترعى سباقات »فورموال1« بموجب شراكة تستمر حتى »2027«

»القطرية« تعزز
محفظة الرعاية الرياضية

عززت الخطوط الجوية القطرية من 

معلنة  الرياضية  الرعاية  محفظة 

الفورموال  لسباقات  رعايتها  عن 

السباقات  عالم  في  الرائدة   ،®1
أصبحت  حيث  والتكنولوجيا، 

الطيران  شريك  القطرية  الناقلة 

سباقات  بطولة  لمنافسات  الرسمي 

الشراكة  وستستمر   .®1 الفورموال 

بذلك  متيحة   ،2027 موسم  حتى 

مختلف  في  للجماهير  فرصة 

بالتشويق  لالستمتاع  العالم  أنحاء 

والحماس.

الرياضية  محفظتها  ضمن  ومن 

الوطنية  الناقلة  تألقت  المتنامية، 

من  واحدة  مع  بالشراكة  قطر  لدولة 

السرعة  عالم  في  الرياضات  أمتع 

الحماسية  المنافسات  أقوى  لجلب 

فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  للدوحة. 

ستصبح  القطرية  الجوية  الخطوط 

ثالثة  ضمن  للقب  الرسمي  الراعي 

لهذا  البطولة  منافسات  من  سباقات 

الخطوط  جائزة  سباق  وهي  العام، 

إيميليا   – الكبرى  القطرية  الجوية 

مايو،   21 ولغاية   19 في  رومانيا 

الجوية  الخطوط  جائزة  وسباق 

-21 القطرية الكبرى – هنغاريا بين 

23 يوليو، باإلضافة إلى سباق جائزة 
الكبرى  القطرية  الجوية  الخطوط 

- قطر في 6 ولغاية 8 اكتوبر 2023.

من  زادت  قد   ®1 الفورموال  وكانت 

 23 لتصبح  العام  لهذا  سباقاتها 

العالم  قارات  في  دولة   21 في  سباقا 

اإلقبال  بذلك  لتلبي  الخمس، 

من  الرياضة  هذه  على  المتزايد 

من  المشجعين  من  كبير  عدد  قبل 

سيستمتعون  الذين  العالم  حول 

وسلسة  استثنائية  سفر  بتجربة 

القطرية  الجوية  الخطوط  على متن 

.®oneworld وتحالف

السيد  سعادة  قال  جانبه  ومن 

التنفيذي  الرئيس  الباكر،  أكبر 

الجوية  الخطوط  لمجموعة 

الشراكات  أفضل  »تزدهر  القطرية: 

وتمتاز  مشتركة،  قيم  وجود  عند 

القطرية  الجوية  الخطوط  من  كل 

عالمتان  بكونهما   ®1 وفورموال 

عالمي،  مستوى  على  تجاريتان 

والدقة  االبتكار  شغف  تتشاركان 

الخطوط  أولت  ولطالما  والرفاهية. 

لدور  اهتمامًا  القطرية  الجوية 

لذا  معًا،  الناس  جمع  في  الرياضة 

انتقائيين في اختيار  أن نكون  قررنا 

األبرز  الرياضية  لألحداث  رعايتنا 

الجديدة  الرياضية  والمبادرات 

والهامة«. 

23 جولة  وأضاف سعادته قائال: »مع 

العالم  بطولة  منافسات  ضمن 

2023، تعد فورموال1® رياضة عالمية 
يوفر  عالمي  طيران  شريك  تتطلب 

التي  الدول  بين  ما  السفر  ساللة 

وعليه  البطولة.  منافسات  فيها  تقام 

فإن الخطوط الجوية القطرية تمثل 

أكثر  من  لواحدة  المثالي  الشريك 

في  متابعًة  الرياضية  الفعاليات 

العالم«.

عبد  السيد  قال  جهته،  من 

المناعي  اللطيف  عبد  بن  الرحمن 

للسيارات  القطري  االتحاد  رئيس 

»يسّرنا  النارية:  والدراجات 

القطرية  الجوية  الخطوط  انضمام 

الطيران  كشريك   1 الفورموال  إلى 

لسباقات  للقب  الرسمي  والراعي 

الكبرى  الجائزة  وسباق   ،1 الفورموال 

 .MotoGP النارية  للدراجات 

وستساهم رعاية هذه الفعاليات في 

تعزيز مكانة قطر كدولة مستقطبة 

الفعاليات  ألّهم  ومستضيفة 

الرياضّية،  والبطوالت  الترفيهية 

كوجهة  عليها  الضوء  وتسليط 

الصعيد  على  الرياضية  للسياحة 

عجلة  دعم  إلى  باإلضافة  العالمي، 

وفتح  المجتمع  في  والتطور  النمو 

العمل  فرص  من  العديد  أبواب 

المستقبل«. واالستثمارفي 

دومينيكالي،  ستيفانو  قال  فيما 

التنفيذي  والرئيس  المدير 

البديهي  »من   :®1 فورموال  لشركة 

تتربع  التي   ،®1 فورموال  تدخل  أن 

في  السيارات،  رياضات  عرش  على 

طيران  شركة  أفضل  مع  شراكة 

الجوية  الخطوط  العالم،  في 

تجاريتان  عالمتان  نحن  القطرية. 

التجارب  أفضل  بتقديم  ملتزمتان 

أن  كما  وعمالئنا،  لمشجعينا 

يجعل  معا  الشركتين  اجتماع 

أن  يسعدنا  مثالية.  الشراكة  هذه 

القطرية  الجوية  بالخطوط  نرحب 

كشريك الطيران الرسمي للفورموال 

.»®1

{ خالل االحتفال برعاية سباقات »فورموال1«

$ الدوحة

تأكيدا لما نشرته $.. وقفز بنسبة »5462.5 %« على أساس سنوي

»89« مليارا فائض موازنة »2022«
تأكيدا النفراد $ بتاريخ 11 فبراير الجاري 

كشفت وزارة المالية عن تضاعف فائض 
موازنة دولة قطر للعام المالي 2022 بنحو 

55 ضعفا إلى 89 مليار ريال، وبنسبة 5462.5 
بالمائة، مقارنة بالفائض المحقق لعام 

2021 والذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال.
وأشارت الوزارة في إيجاز لها بشأن البيانات 

الفعلية لموازنة قطر في الربع الرابع 
)أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر( من 2022، إلى 

أن إجمالي الفائض لهذا الربع بلغ 11.6 
مليار ريال، مقارنة مع عجز بلغ )3.3( مليار 

ريال في الربع ذاته من العام 2021.

$  - قنا الدوحة

ســــيطرة عــــلى النفقــــات وزيـــــادة باإليــــرادات وارتفــــاع النفـط

»11.6« مليــار ريــــال فائــض الموازنـــــة بالربــــع األخيــــر »2022«

ســـــعر التعـــادل بموازنــة »2023« يبلـــغ »46.5« دوالر للبرميـل

{ انفراد $ بتاريخ 11 فبراير الجاري
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تليها أميركا وأستراليا وروسيا وماليزيا وفقا لبيانات يناير »2023«

قطر األولى بصادرات الغاز عالميا
المصدرة  الدول  منتدى  بيانات  أظهرت 

للغاز أن دولة قطر تحتل المرتبة األولى 

يناير  خالل  الغاز  صادرات  في  عالميا 

المتحدة  الواليات  احتلت  فيما   2023
األميركية المرتبة الثانية ثم أستراليا 

ثم  الرابعة  وروسيا  الثالثة  بالمرتبة 

ماليزيا بالمرتبة الخامسة وأندونيسيا 

بالمرتبة السادسة والجزائر بالمرتبة 

بالمرتبة  عمان  سلطنة  ثم  السابعة 

التاسعة  بالمرتبة  ونيجيريا  الثامنة 

بالمرتبة  وتوباغو  ترينداد  وأخيرا 

العاشرة. 

سجلت  فقد  المنتدى  لبيانات  ووفقا 

المسال  الطبيعي  الغاز  صادرات 

وبواقع   %  2.8 بنسبة  نموا  العالمية 

سنوي  أساس  على  طن  مليون   0.98
الغاز  من  طن  مليون   35.56 إلى  لتصل 

الرئيسي  الدافع  وكان   2023 يناير  في 

الطبيعي  الغاز  صادرات  ارتفاع  وراء 

في  األعضاء  غير  البلدان  هو  المسال 

منتدى الدول المصدرة للغاز فضال عن 

الطبيعي  الغاز  تحميل  إعادة  عمليات 

المسال.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 

دولة عضوا، هي قطر والجزائر وبوليفيا 

ومصر وغينيا االستوائية وإيران وليبيا 

وتوباغو  وترينيداد  وروسيا  ونيجيريا 

بصفة  دول   7 إلى  باإلضافة  وفنزويال، 

والعراق  وأذربيجان  أنغوال  هي  مراقب، 

وماليزيا والنرويج وبيرو واإلمارات.

الدول  فإن  ذاتها  البيانات  وبحسب 

بالمنتدى  األعضاء  للغاز  المصدرة 

الطبيعي  للغاز  مصدر  أكبر  هي 

بحصة  العالم  مستوى  على  المسال 

وفي  الصادرات  إجمالي  من   %  49.7
المقابل، ارتفعت حصة صادرات الغاز 

الطبيعي المسال للبلدان غير األعضاء 

من  الصناعية  أوروبا  دول  مجموعة  في 

47.9 % إلى 48.8 % خالل يناير 2023.
قائمة  تصدر  قطر  دولة  وتستهدف 

الطبيعي  الغاز  ومصدري  منتجي 

خالل  من  قادمة  لعقود  المسال 

شركة  تنفذها  شاملة  استراتيجية 

النفطية  الحقول  لتطوير  للطاقة  قطر 

االستكشافات  تعزيز  مع  بالتزامن 

الحقول  وتطوير  الخارجية  النفطية 

قطر  تنفذ  حيث  المحلية  النفطية 

للطاقة حاليا مشروع حقل الشمال وهو 

أكبر مشروع للغاز قيد اإلنشاء عالميا 

مرحلتين  من  الشمال  حقل  ويتكون 

»حتى اآلن« األولى تستهدف زيادة دولة 

الطبيعي  الغاز  من  اإلنتاجية  قطر 

إلى  سنويا  طن  مليون   77 من  المسال 

عام  بحلول  سنويا  طن  ماليين   110
كميات  المشروع  سينتج  كما   ،2026
البترول  وغاز  المكثفات،  من  كبيرة 

المسال، واإليثان، والكبريت، والهيليوم 

مليون   1.4 اإلنتاج  إجمالي  ليصل 

أما المرحلة  برميل نفط مكافئ يوميا. 

من  الغاز  إنتاج  زيادة  فتشمل  الثانية 

والتي  الشمال  لحقل  الجنوبي  القطاع 

للغاز  اإلنتاجية  الطاقة  ترفع  سوف 

الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 

126 مليون طن  ماليين طن سنويا إلى 

سنويا. ويتوقع بدء اإلنتاج من مشروع 

القطاع الجنوبي )المرحلة الثانية( في 

المشروع  سيتضمن  حيث   ،2027 عام 

إضافيين  عمالقين  إنتاج  خطي  بناء 

لكل  سنويا  طن  ماليين   8 )بسعة 

منهما(، باإلضافة إلى المرافق البحرية 

والبرية المرتبطة بهما. 

ويحتوي مشروع توسعة حقل الشمال 

على منظومة السترجاع الغاز المتبخر 

من  سيقلل  ما  وهو  الشحن  أثناء 

الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات 

سنويًا  مكافئ  طن  مليون  يقارب  بما 

كما  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  من 

 10.7 توفير  على  المشروع  سيعمل 

مليون متر مكعب من المياه سنويا من 

% من   75 خالل تدوير وإعادة استعمال 

سيتم  وكذلك  الصناعي  الصرف  مياه 

النيتروجين  أكاسيد  انبعاثات  تقليل 

تقنية  تطبيق  خالل  من   %  40 بنسبة 

Dry Low NOx المحسنة ومن المقرر 
احتياجات  من  كبير  جزء  توفير 

من  الكهربائية  الطاقة  من  المشروع 

قطر،  في  الوطنية  الكهرباء  شبكة 

محطة  مشروع  من  وبالتحديد 

التي  الشمسية  للطاقة  الخرسعة 

ميجاواط،   800 االنتاجية  طاقتها  تبلغ 

ميجاواط   800 حوالي  إلى  باإلضافة 

للطاقة  أخرى  محطة  من  أخرى 

الشمال  حقل  ويعتبر  الشمسية. 

القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي غير 

يحتوي  حيث  العالم،  في  المصاحب 

على أكثر من 900 تريليون قدم مكعبة 

من   %  10 حوالي  يمثل  ما  الغاز،  من 

ومن  العالم.  في  المعروف  االحتياطي 

في  الشمال  حقل  يستمر  أن  المقدر 

بالعديد  اإليفاء  أجل  من  بالغاز  اإلمداد 

الغاز  لبيع  المتجددة  العقود  من 

السنين  لعشرات  كبيرة  بكميات 

قبالة  الشمال  حقل  ويقع  القادمة، 

لشبه  الشرقي  الشمالي  الساحل 

تتجاوز  مساحة  ويغطي  قطر،  جزيرة 

تطوير  ويمثل  مربع،  كيلومتر  آالف   6
الكبير عاماًل هامًا  الطبيعي  المورد  هذا 

وتتم  قطر،  بدولة  االقتصادي  النمو  في 

الحقل  هذا  من  المنتج  الغاز  معالجة 

المسال  الغاز الطبيعي  العمالق إلنتاج 

وإنتاج  سوائل  إلى  الغاز  وتحويل 

إلى  باإلضافة  الطبيعي،  الغاز  سوائل 

بالغاز،  المرتبطة  األخرى  الصناعات 

ونقل الغاز عبر خطوط األنابيب.

استراتيجية شاملة للحفاظ على الصدارة لعقود قادمةزيادة إجمالي صادرات الدول »2.8 %« إلى »35.5« مليون طن

سعيد حبيب  كتب

لطالب مدرسة أحمد بن محمد الثانوية

هيئة الضرائب تنظم دورة تدريبية
العامة  الهيئة  حرص  إطار  في 

الثقافة  نشر  على  للضرائب 

المجتمع،  لدى  الضريبية 

مدرسة  طالب  الهيئة  استقبلت 

الثانوية  ثاني  آل  محمد  بن  أحمد 

الطالب  تلقى  حيث  للبنين، 

يوم  مدار  على  تدريبية  دورة 

وتعميق  نشر  بهدف  كامل  عمل 

وربط  لديهم  الضريبية  الثقافة 

المحلي،  بالواقع  الدراسي  المنهج 

الهيئة  بدور  التعريف  فيهما  ويتم 

االقتصاد  في  للضرائب  العامة 

على  الضوء  وتسليط  الوطني، 

أدوات  كأحد  عام  بشكل  الضريبة 

للدولة،  الدخل  مصادر  تنويع 

دولة قطر  التي أصدرتها  والقوانين 

كقانون  الشأن،  هذا  بخصوص 

الدخل،وقانون  على  الضريبة 

باإلضافة  االنتقائية،  الضريبة 

يتم  التي  القانونية  العواقب  إلى 

من  المتهربين  على  اتخاذها 

الضرائب، وطرق تجنب الجزاءات 

االمتثال  على  بالحث  والتعريف 

الطوعي. 

الدورة  تناولت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

المحاور  مناقشة  التدريبية 

الضريبة  من  الرئيسية  واألهداف 

العامة،  اإليرادات  مصادر  كإحدى 

بين  توزيعها  إعادة  تتم  والتي 

الحكومية  والخدمات  القطاعات 

المساواة  لتحقيق  لألفراد  المقدمة 

في  االقتصادي  واالستقرار 

القطاعات  وتنمية  ودعم  الدولة.. 

تنميتها  بهدف  األخرى  االقتصادية 

وتشجيع االستثمارات فيه. 

وتستهدف الهيئة العامة للضرائب 

المساهمة في تعزيز نشر الثقافة 

دعم  في  والمشاركة  الضريبية 

التدريب الميداني للطالب من أجل 

الوعي الضريبي لدى  رفع مستوى 

المجتمع.

$ الدوحة

الريان والدوحة والظعاين األكثر نشاطا

»328.4« مليون تداوالت عقارية أسبوعية
العقارات  تداول  حجم  بلغ   

األسبوعية في عقود البيع المسجلة 

لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة 

فبراير   12 من  الفترة  خالل  العدل 

إلى 16 فبراير 2023 مستوى 328.47 

مليون ريال.

وذكرت النشرة األسبوعية الصادرة 

العقارات  قائمة  أن  اإلدارة،  عن 

أراضي  شملت  بالبيع  المتداولة 

سكنية  وعمارات  ومساكن  فضاء 

االستخدام  متعدد  تجاريا  ومبنى 

ومحالت تجارية ومجمعا سكنيا.

بلديات  في  البيع  عمليات  وتركزت 

والشمال  والظعاين  والدوحة  الريان 

وأم صالل والوكرة والخور والذخيرة. 

العقارات  تداوالت  قيمة  وسجلت 

مليار   21.2 مستوى   2022 عام  خالل 

صفقة،   4184 تنفيذ  خالل  من  ريال 

و5374  ريال  مليار   25.3 مقابل 

وضمت   .2021 عام  خالل  صفقة 

استحواذا  األكثر  المناطق  قائمة 

من:  كال  العقارية  السيولة  على 

الريان،  بلدية  تليها  الدوحة  بلدية 

ريال  مليار   9.12 بواقع  الظعاين  ثم 

ريال  مليار  و2.44  ريال  مليار  و5.87 

حجم  بلغ  بينما  التوالي  على 

خالل  تمت  التي  الرهن  معامالت 

معاملة،   1470 نحو  الماضي  العام 

مليار   66.49 بلغت  إجمالية  وبقيمة 

ريال. 

شركة  عن  صادر  تقرير  ويتوقع 

في  المتخصصة  سترات«،  »فاليو 

والخدمات  األصول  تقييم  مجال 

وحدة  آالف   8 إنشاء  االستشارية 

 2023 عام  خالل  جديدة  سكنية 

شهد  القطري  السوق  أن  إلى  مشيرا 

13 ألف وحدة سكنية تتركز  إنشاء 

بشكل رئيسي في الوكير ولوسيل 

تضم  فندقا   46 تدشين  مع  واللؤلؤة 

أكثر من 9 آالف غرفة تتركز معظمها 

خالل  الغربي  والخليج  لوسيل  في 

عام 2022.

المشاريع  أبرز  أن  التقرير  وأضاف 

الجارية في قطاع العقارات السكنية 

هو مشروع مدينتنا التابع لمجموعة 

 36 يستوعب  والذي  العقارية  بروة 

مساحة  على  ويمتد  شخص  ألف 

ويضم  مربع،  متر  مليون   1.149
وحدة   6780 يحتضن  مبنى   339
ثالث  ذات  شقة   4740 منها  سكنية، 

غرفَتين،  ذات  شقة  و2040  غرف، 

على  أيضا  المشروع  يحتوي  كما 

166,481 مترًا مربعًا من المساحات 
ما  مربعًا  مترًا  و714,249  الخضراء 

بين ممرات وأماكن للمشي ومواقف 

للسيارات.  

$ الدوحة

الصادر عن مجلس المطارات الدولي

»مطار« تجدد المستوى الثالث 
لبرنامج اعتماد االنبعاثات الكربونية

قطاع  استجابة  من  كجزء   

تغير  لتحدي  العالمي  المطارات 

القطرية  الشركة  نجحت  المناخ، 

»مطار«  المطارات  وتشغيل  إلدارة 

الثالث  المستوى  تجديد  في 

االنبعاثات  اعتماد  برنامج  من 

عن  الصادر  للمطارات  الكربونية 

عام  لمدة  الدولي  المطارات  مجلس 

االعتماد  إعادة  عملية  وتأتي  آخر. 

أن  على  كتأكيد  هذه  الناجحة 

الكربون  إدارة  وأنشطة  عمليات 

قد  الدولي  حمد  مطار  ينفذها  التي 

انبعاثات  َخّفضت بشكل فعال من 

ثاني أكسيد الكربون.

قام  االعتماد،  إعادة  عملية  وخالل   

طرٍف  من  مستقلون  محققون 

شركة  بإجراءات  بالتدقيق  ثالث 

من  الممتدة  الفترة  خالل  مطار 

 ،2022 أكتوبر  إلى   2022 أغسطس 

ثم تم التحقق من ذلك من قبل مدير 

شركة  من  المستقل  المخطط 

.WSP
الناجح،  التجديد  على  وتعليقا   

نائب  ماكميالن،  مايكل  السيد  قال 

المرافق: »نحن  األول إلدارة  الرئيس 

هذا  على  بالحفاظ  جًدا  فخورون 

االعتماد الهام للغاية منذ العام 2017، 

ليجني ثمار العمل الدؤوب الذي قام 

به موظفو مطار بالتنسيق مع جميع 

والحلول  االستدامة  تعد  الشركاء. 

الصديقة للبيئة على رأس أولوياتنا 

في مطار حمد الدولي، حيث نواصل 

العمل كمحفز في هذا القطاع، وعلى 

التوسعية  األخص خالل مشاريعنا 

 4 تصنيفات  حققنا  حيث  األخيرة، 

الخليجية  المنظمة  بموجب  نجوم 

للبحث والتطوير )GORD( للحد من 

البصمة الكربونية«.

$ الدوحة
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رام الله - األناضول

 إضراب شامل، أمس، كافة مناحي 
َّ

َعم

الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 

اإلسرائيلي  الجيش  بقتل  تنديدا 

مدينة  اقتحامه  خالل  فلسطينيا   11
نابلس شمالي الضفة األربعاء.

لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  وقال 

أبو  واصل  الفلسطينية  التحرير 

إن  لألناضول،  تصريح  في  يوسف، 

محافظات  كافة  عّم  الشامل  »اإلضراب 

من  شكل  وهو  الغربية،  الضفة 

االحتالل  مواجهة  في  المقاومة  أشكال 

اإلسرائيلي«.

في  العسكرية  العملية  واصفا 

يوسف  أبو  ودعا  بـ»المجزرة«،  نابلس 

»العدوان«  لوقف  دولي  تدخل  إلى 

»الشعب  على  مشددا  اإلسرائيلي، 

في  واحد  رجل  قلب  على  الفلسطيني 

مواجهة االحتالل«.

بأنه »نظمت مسيرات على نقاط  وأفاد 

اإلسرائيلي  الجيش  مع  االحتكاك 

تنديدا بالجريمة«.

كما عم اإلضراب الشامل أنحاء مدينة 

الغالبية  وأغلقت  الشرقية،  القدس 

أبوابها  التجارية  المحال  من  العظمى 

المدارس  في  الدراسة  علقت  فيما 

والجامعات .

وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس، 

مع  مواجهات  خالل  اختناق  بحاالت 

الجيش اإلسرائيلي، بالضفة الغربية.

لألناضول،  ميدانيون  مسعفون  وقال 

المصابين  عشرات  مع  تعاملوا  إنهم 

استنشاق  جراء  اختناق  بحاالت 

مواقع  عدة  في  للدموع،  المسيل  الغاز 

بالضفة.

إن  لألناضول،  عيان  شهود  قال  فيما 

من  مواقع  عدة  في  اندلعت  مواجهات 

حي  في  تركزت  الخليل،  محافظة 

ومدخل  المدينة،  وسط  الزاوية«  »باب 

عنون«  »بيت  ومفترق  العروب،  مخيم 

شمالي المدينة.

على  مماثلة  مواجهات  اندلعت  كما         

مدخل مدينتي رام الله والبيرة )وسط(.

وأوضح الشهود، أن الجيش اإلسرائيلي 

الغاز  وقنابل  الحي  الرصاص  استخدم 

عشرات  رشق  فيما  للدموع،  المسيل 

بالحجارة،  القوات  الفلسطينيين 

وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وتجمع عشرات الفلسطينيين، أمس، 

بين  الفاصل  السياج  قرب  تظاهرة  في 

بقتل  تنديًدا  وإسرائيل،  غزة  قطاع 

فلسطينيا   11 اإلسرائيلي  الجيش 

بالضفة  نابلس  مدينة  في  األربعاء، 

الغربية المحتلة.

عشرات  بأن  األناضول،  مراسل  وأفاد 

السياج  قرب  تظاهروا  الفلسطينيين 

مع  غزة  لقطاع  الفاصل  الحدودي 

السيارات  إطارات  وأشعلوا  إسرائيل 

المستعملة ورفعوا العلم الفلسطيني.

الضفة  شمالي  الفلسطينيون  وشيع 

قتال  شابين  جثماني  أمس،  الغربية، 

برصاص الجيش اإلسرائيلي.

في  جرى  بأنه  األناضول  مراسل  وأفاد 

جثمان  تشييع  )شمال(  نابلس  مدينة 

عامًا(   66( عناب  شوكت  عنان  المسن 

المدينة،  في  الشرقية  المقبرة  إلى 

بمشاركة المئات.

الفلسطينية  الصحة  وزارة  وكانت 

عناب  »استشهاد  األربعاء،  أعلنت  قد 

للدموع،  المسيل  بالغاز  االختناق  جراء 

الجيش  نفذها  عسكرية  عملية  في 

عن  أسفرت  نابلس  في  اإلسرائيلي 

مسنين   3 بينهم  فلسطينيا،   11 مقتل 

وقاصر.

الضفة،  شمالي  جنين  مخيم  وفي 

شارك مئات الفلسطينيين، في تشييع 

جثمان محمد نبيل فوزي أبو صباح )30 

عامًا(، في مقبرة المخيم.

حربية  طائرات  شنت  أخرى  جهة  من 

على  غارات  سلسلة  أمس،  إسرائيلية، 

قطاع  في  الفلسطينية  للفصائل  مواقع 

غزة، دون اإلعالن عن وقوع إصابات.

شهود  عن  نقال  األناضول  مراسل  وأفاد 

شنت  اإلسرائيلية  المقاتالت  بأن  عيان 

للفصائل  تتبع  مواقع  عدة  على  غارات 

الفلسطينية في القطاع.

وبحسب شهود عيان في قطاع غزة فإن 

المستهدفة  بالمواقع  لحقت  أضرارا 

ومنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

وفجر أمس، أطلقت فصائل فلسطينية 

6 صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوبي 
للجيش  بيان  حسب  إسرائيل، 

اإلسرائيلي.

 11 مقتل  بعد  التطورات  هذه  وتأتي 

آخرين،   295 وإصابة  فلسطينيا، 

اإلسرائيلي  الجيش  من  قوة  برصاص 

شمالي  نابلس،  مدينة  اقتحمت 

الصحة  وزارة  حسب  الغربية،  الضفة 

األحمر  الهالل  وجمعية  الفلسطينية 

الفلسطيني.

»وقف المذبحة« بري يدعو لـ
 بحق الشعب الفلسطيني

دعوات مقدسية لتكثيف 
الحشد في المسجد األقصى

فنلندا والسويد تعتزمان إرسال
دبابات »ليوبارد2« إلى أوكرانيا

تشييع القيادي الفلسطيني السابق 
أحمد قريع في مراسم رسمية

دعا   - األناضول  بيروت- 

اللبناني  البرلمان  رئيس 

»وقفة  إلى  أمس،  بّري،  نبيه 

لوقف  جدّية  تاريخية 

لها  يتعرض  التي  المذبحة« 

الشعب الفلسطيني.

نشره  له  بيان  في  ذلك  جاء 

لمجلس  اإللكتروني  الموقع 

تعليًقا  اللبناني،  النواب 

العسكرية  العملية  على 

أسفرت  التي  اإلسرائيلية 

في  فلسطينيا   11 مقتل  عن 

نابلس األربعاء.

جميعا  »مدعوون  بري:  وقال 

لوقفة  استثنائي  جهد  إلى 

لوقف  جدية  تاريخية 

لها  يتعّرض  التي  المذبحة 

في  الفلسطيني  الشعب 

غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 

انطالًقا  المرة  وهذه  والقدس، 

واألربعاء،  نابلس«..  من 

الصحة  وزارة  أعلنت 

استشهاد  الفلسطينية 

وإصابة  مواطنيها  من   11
الجيش  اقتحام  إثر  آخرين، 

شمالي  نابلس  مدينة 

تشهد  و       الغربية..  الضفة 

والقدس  الغربية  الضفة 

شديد،  توتر  حالة  الشرقية 

مدًنا  إسرائيل  تقتحم  حيث 

خاللها  ُيقتل  بالضفة  وبلدات 

إلى  باإلضافة  فلسطينيون، 

استمرار عمليات هدم المنازل 

ينفذ  فيما  واالعتقاالت، 

فلسطينيون عمليات ردا على 

ذلك.

القدس المحتلة- قنا- اقتحم 

المستوطنين  عشرات 

أمس،  صباح  المتطرفين، 

المبارك  األقصى  المسجد 

بحماية  المغاربة،  باب  من 

االحتالل  شرطة  من  مشددة 

دعوات  وسط  اإلسرائيلي، 

الرباط  لتكثيف  مقدسية 

والحشد في المسجد.

األوقاف  دائرة  وذكرت   

اإلسالمية في القدس المحتلة 

المستوطنين  عشرات  أن 

الصباح  منذ  اقتحموا 

ونفذوا  األقصى،  المسجد 

جوالت استفزازية في باحاته، 

في  تلمودية  طقوسا  وأدوا 

للمسجد،  الشرقية  الجهة 

االحتالل  شرطة  واصلت  فيما 

دخول  على  قيودها  فرض 

من  الوافدين  الفلسطينيين 

المحتل  والداخل  القدس 

ودققت  المبارك،  للمسجد 

الشخصية،  هوياتهم  في 

عند  بعضها  واحتجزت 

بواباته الخارجية.

دعواتهم  المقدسيون  وجدد   

في  والرباط  الحشد  لتكثيف 

إلفشال  األقصى،  المسجد 

المستوطنين  اقتحامات 

ومخططاتهم التهويدية.

أعلنت   - وكاالت  عواصم- 

إرسال  عزمها  أمس،  فنلندا، 

دفاعية  مساعدات  حزمة 

تشمل  ألوكرانيا  جديدة 

دبابات »ليوبارد2«.

الفنلندية  الدفاع  وزارة  وقالت 

هلسنكي  إن  بيان،  في 

من   13 الحزمة  سترسل 

إلى  الدفاعية  مساعداتها 

مليون   160 بقيمة  كييف 

تاريخ  تحديد  دون  يورو، 

اإلرسال.

من  »كجزء  البيان:  في  وجاء 

ستسلم  الدولي،  التعاون 

فنلندا ثالث دبابات قتالية من 

أوكرانيا،  إلى   2 ليوبارد  طراز 

بما في ذلك التدريب المتعلق 

باستخدامها وصيانتها«.

اإلجمالية  القيمة  تصل  وبهذا 

لحزمة المساعدات الفنلندية 

إلى أوكرانيا 750 مليون يورو.

أمس،  السويد،  أعلنت  كما 

استعدادها إرسال دبابات من 

طراز »ليوبارد2« إلى أوكرانيا.

السويدي  الدفاع  وزير  وقال 

في  جونسون،  بال 

أنباء  لوكالة  تصريحات 

بالده  إن  الحكومية،  تي«  »تي 

بعض  إلرسال  منفتحة 

»ليوبارد2«  طراز  من  دباباتها 

إلى أوكرانيا.

السويد  أن  جونسون  وأوضح 

مع  وثيق  »اتصال  على 

ألمانيا«، بهذا الخصوص.

)األراضي  الله  رام 

ب-  ف.  أ.  الفلسطينية(- 

الفلسطيني  الرئيس  شارك 

وعشرات  عباس  محمود 

في  الخميس  المسؤولين 

الفلسطيني  القيادي  تشييع 

)أبو  قريع  أحمد  السابق 

العالء( الذي توفي األربعاء عن 

85 عاما.. وأقيمت لقريع الذي 
أعلن مساء األربعاء عن وفاته 

في  رسمية  عسكرية  جنازة 

الفلسطينية،  الرئاسة  مقر 

ووضع الرئيس عباس إكليال 

من الزهور على النعش.

وكالة  نشرته  بيان  وفي 

األنباء الرسمية »وفا« األربعاء 

»المناضل  عباس  نعى 

الوطني الكبير«.

وقال عباس إّن »المناضل أبو 

مناضاًل  حياته  أمضى  العالء 

فلسطين،  عن  مدافعًا  صلبًا 

وقرارها  وشعبها،  وقضيتها، 

الوطني المستقّل«.

ونقل جثمان قريع، عقب الوداع 

رأسه  مسقط  إلى  الرسمي 

المالصقة  ديس  أبو  بلدة  في 

لمواراته  الشرقية  للقدس 

أصبح   1996 في  الثرى.. 

للمجلس  رئيس  أول  قريع 

الفلسطيني،  التشريعي 

للوزراء  رئيسًا  يعّين  أن  قبل 

تقّلد  بعدما   )2006-2003(

بينها  من  أخرى  عدة  مناصب 

حقيبة االقتصاد.

للتنديد باقتحام االحتالل لـ»نابلس« وقتل »11« فلسطينيا

إضراب شامل في الضفة وغزة

{ تشييع جثمان رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق أحمد قريع

{ اإلضراب يعم كافة مناحي الحياة في الضفة وغزة { آالف الفلسطينيين يشيعون جثامين »10« شهداء

تقرير إسرائيلي:

تصاعد أعداد الشهداء يوحي 
باقتراب انتفاضة جديدة

األراضي المحتلة- وكاالت

رأت محافل أمنية إسرائيلية، أن أعداد 

في  ُسجلت  التي  والجرحى  الشهداء 

االحتالل  لجيش  الدموية  المجزرة 

بأيام  تذكير  بمثابة  نابلس  بمدينة 

وتظهر  واألقصى،  الحجارة  انتفاضتي 

من  قليال  عددا  يواجه  ال  االحتالل  أن 

شعبية  انتفاضة  أمام  بل  المقاومين، 

فلسطينية متصاعدة.

الشؤون  محرر  يسسخاروف،  آفي 

يديعوت  صحيفة  في  الفلسطينية 

المتزايد  االرتفاع  أن  أكد  أحرونوت، 

والمصابين  الشهداء  ألعداد 

نابلس،  في  وآخرهم  الفلسطينيين، 

ينضم  الفلسطيني  الجمهور  أن  يؤكد 

المواجهات  في  جماعي  بشكل  أحياًنا 

مرور  بعد  ألنه  االحتالل،  قوات  مع 

ساعات قليلة فقط على مجزرة نابلس 

المظاهرات  أولى  تسجيل  بالفعل  تم 

قطاع  حدود  وعلى  الله،  رام  وسط  في 

غزة.

وأضاف في مقال: ربما ال نزال بعيدين 

 ،1987 ديسمبر  أو   2000 سبتمبر  عن 

المتظاهرين  آالف  عشرات  خرج  حين 

الحالي  المعدل  لكن  الشوارع،  في 

لألحداث يؤكد أن االتجاه الفلسطيني 

واضح، ومفاده أن التصعيد بالفعل بدأ 

هنا على األرض.

بعد عام على الحرب

هل يرجح العتاد الغربي كفة »كييف« ؟
الدوحة- قنا- شكلت 
العمليات العسكرية 

الروسية في أوكرانيا تصعيدا 
خطيرا للصراع بين البلدين 

من ناحية، وبين روسيا 
والغرب من ناحية أخرى، 

فبعد عام من قيام الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين 

بشن حملة عسكرية ضد 
كييف، بدأها في 24 فبراير 

2022، ال يزال الجانبان 
الروسي واألوكراني يكافحان 

من أجل السيطرة على 
مناطق شرقي وجنوبي 

أوكرانيا.

الرئيس  عنها  أعلن  التي  المبررات 

العسكرية  حملته  لشن  بوتين 

والقضاء  السالح،  نزع  حول  تمحورت 

أوكرانيا،  في  »النازية«  أسماه  ما  على 

الشعب  بقمع  كييف  حكومة  واتهام 

األوكراني، وال شك أن القيادة الروسية 

اعتبرته  ما  أيضا  االعتبار  في  أخذت 

أوكرانيا،  في  مقبول  غير  غربيا  نفوذا 

التركيز على فكرة  وهو ما يفسر شدة 

ضمان حيادية كييف.

أن  الواضح  من  أصبح  ذلك،  ومع 

في  الروسية  العسكرية  العمليات 

هذه  اعتماد  زيادة  إلى  أدت  أوكرانيا 

دور  وتنشيط  الغرب،  على  األخيرة 

منظمة حلف شمال األطلسي »الناتو«، 

المتحدة  الواليات  لعبت  حيث 

األميركية وأوروبا والحلفاء اآلخرون دورا 

مهما طوال الحرب، العام الماضي، في 

تقوية الجيش األوكراني، ودعم جهوده 

في صد التقدم الروسي بأرجاء البالد.

الكبيرة  الروسية  اآلمال  من  وبالرغم 

سريع  عسكري  نصر  تحقيق  في 

اآلن  الحرب  دخلت  أوكرانيا،  في 

وشيكة  نهاية  أي  دون  الثاني  عامها 

من  العديد  ويرى  األفق،  في  تلوح 

ربما  الروسي  الرئيس  أن  المراقبين 

والفعالية  القوة  تقدير  في  بالغ  يكون 

نفسه  الوقت  وفي  لبالده،  العسكرية 

األوكرانيين  وكفاءة  قدرة  من  قلل 

وإدارة  الروسية  القوات  مقاومة  في 

االفتراضات  إلى  باإلضافة  الحرب، 

قادرا  يكون  لن  الغرب  بأن  الروسية 

التحركات  لمواجهة  التعاون  على 

أوكرانيا. الروسية في 

الروسية  الحرب  إن  القول  ويمكن 

حلف  تنشيط  أعادت  األوكرانية   -

له  وقدمت  »الناتو«،  األطلسي  شمال 

للتوسع  كبيرا  ودافعا  واضحا  هدفا 

عالوة  األعضاء،  من  المزيد  وضم 

الواليات  الحرب  مكنت  ذلك،  على 

ووجودها  دورها  تعزيز  من  المتحدة 

أوروبا..الواليات  في  العسكري 

المتحدة كانت في طليعة الدول التي 

ألوكرانيا  عسكرية  مساعدات  قدمت 

خدمة  وكشفت  الحرب،  بداية  إبان 

أن  األميركي  الكونغرس  أبحاث 

قرابة  خصصت  المتحدة  الواليات 

أوكرانيا  لمساعدة  دوالر  مليار   30
اإلقليمية،  سالمتها  على  الحفاظ  في 

إمكانية  وتحسين  حدودها،  وتأمين 

ومن  »الناتو«،  مع  البيني  التشغيل 

الرئيس  إدارة  خصصت  المبلغ،  هذا 

 27.1 من  أكثر  بايدن  جو  األميركي 

األمنية  المساعدات  من  دوالر  مليار 

 24 في  الحرب  بداية  منذ  ألوكرانيا 

فبراير 2022.

على  األميركية  المساعدات  وركزت 

والتدريب  األسلحة  أنظمة  توفير 

العسكري والمعلومات االستخباراتية، 

هذه  أن  غربيون  محللون  ويعتقد 

المساعدات من قبل واشنطن وعواصم 

محوريا  دورا  لعبت  أخرى  غربية 

القوات  لمقاومة  أوكرانيا  جهود  في 

في  األوروبي  االتحاد  الروسية..ووافق 

مليون   545 تقديم  على  سابق  وقت 

يورو أخرى )600 مليون دوالر( مساعدات 

إجمالي  ليصل  ألوكرانيا  عسكرية 

الدعم األوروبي للجيش األوكراني إلى 

3.6 مليار يورو.

{ الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل



في األفق تلوح مالمح تغيير في أشكال النضال 

تبشر بنماذج متقدمة من المقاومة الشعبية 

لالحتالل، تبني على ما هو متعارف عليه 

كمقاومة سلمية وتطوره كحالة صدام ليس 

فقط مع قوات وشرطة االحتالل وأجهزته 

األمنية ومع المستوطنين وجمعياتهم 

االستيطانية ومنظماتهم االرهابية، بل ومع 

مؤسساته المدنية وشبه العسكرية الملحقة 

سواء بوزارة الجيش أو وزارة األمن القومي، 

مثل اإلدارة المدنية أو ما يسمى بمكتب 

منسق المناطق في الضفة الغربية المحتلة.

مالمح التغيير هذه تأتي من القدس وضفافها، 

وهي واعدة استنادا إلى تجربتنا مع نضاالت 

أهلها، الذين خاضوا مع االحتالل سلسلة 

من المعارك في االعوام األخيرة ناجحة 

بكل المقاييس، بدءا بمعارك البوابات 

االليكترونية عام 2017 مرورا بمصلى باب 

الرحمة عام 2019 وانتهاء بحواجز االحتالل 

في باب العمود 2021، التي أكدت جميعها 

بأن القدس الموحدة هي مجرد سراب وبأن 

القدس الشرقية كانت وسوف تبقى عاصمة 

أبدية لدولة وشعب فلسطين وبأن عودتها إلى 

السيادة الفلسطينية مسألة حتمية.

وما يبعث على مثل هذا التفاؤل هو الدعوة 

األخيرة، التي اطلقتها القوى الوطنية 

واإلسالمية في العديد من البلدات واألحياء 

الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، 

في مخيم شعفاط وفي عناتا والعيساوية 

والرام وكفر عقب والسواحرة للعصيان 

المدني، وبما يشمل دعوة العمال إلى عدم 

التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، 

ودعوة أبناء الشعب إلى مقاطعة االحتالل 

وعدم التعامل معه بشتى الطرق )المعامالت 

الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، 

بلدية االحتالل... (، وإغالق الطريق المؤدي 

إلى حاجز مخيم شعفاط ومدخل بلدة عناتا 

وعدم السماح للعمال التوجه إلى أماكن 

عملهم في الداخل المحتل، ردًا على غطرسة 

المحتل الذي بات يؤذينا في كل زمان ومكان، 

ويريد حرماننا من أبسط حقوقنا، بهدم 

بيوتنا، وقتل زهرات شبابنا، واعتقاالت في 

كل يوم وحين لألطفال والشباب والشيوخ 

والنساء ونزع مالبس شبابنا ومعاملتهم 

بطرق بشعة ال تحتمل واقتحام بيوت 

األسرى المحررين ومصادرة مقتنياتهم وإغالق 

حساباتهم البنكية، ومصادرة أموالهم بذريعة 

أنها أموال غير قانونية.

وإذا كانت الدعوة إلى العصيان المدني 

مفهومة بالنسبة ألبناء القدس، باعتبارهم 

يحملون هوية تختلف عن تلك التي يحملها 

أبناء بقية المحافظات في الضفة الغربية 

ويعيشون حالة ضبابية من الناحية 

القانونية يفرضها عليهم االحتالل، فإن هذا 

العصيان المدني يمكن بل يجب أن يكون 

رافعة للعصيان الوطني في جميع االراضي 

الفلسطينية المحتلة في عدوان يونيو/  

حزيران 1967. عناصر العصيان المدني 

في القدس حددها بيان القوى الوطنية 

واالسالمية بدءا باالمتناع عن دفع الضرائب 

مرورا بدفع الرسوم والفواتير على المعامالت 

الرسمية وانتهاء بعدم التوجه إلى اماكن 

العمل وإغالق الطرق وغيرها من مظاهر 

العصيان، وهي تتقاطع في جوهرها مع 

عناصر العصيان الوطني اّلذي ندعو إليه في 

المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية، أي في 

المحافظات األخرى للضفة الغربية المحتلة، 

بداء بتحرير سجل السكان وسجل االراضي 

من سيطرة الكومبيوتر االسرائيلي في بيت 

ايل، مرورا بمد والية المحاكم الفلسطينية 

لتشمل جمع المقيمين على اراضي دولة 

فلسطين تحت االحتالل وانتهاء بمقاطعة 

منتجاته وبدء مقاطعة اإلدارة المدنية وما 

يسمى مكتب منسق المناطق بخطوات 

تدريجية، خاصة أمام المخاطر المحدقة إذا 

ما تولى بتسلئيل شؤون اإلدارة المدنية وما 

يسمى المنسق.

ندرك أن ذلك ليس باألمر السهل، خاصة 

في ظل االتفاقيات الموقعة بين الجانبين 

الفلسطيني واالسرائيلي وما ترتب عليها من 

التزامات مذلة ومهينة فرضتها تلك االتفاقيات 

على السلطة الفلسطينية. غير ان ما يدفعنا 

للضغط في هذا االتجاه هو الحقيقة الماثلة 

للعيان وهي ان الجانب الفلسطيني وحده 

ما زال مقتنعا بأن تلك االتفاقيات ما زالت 

قائمة بينما تؤكد الحياة والوقائع اليومية 

ان إسرائيل تحللت تماما من التزاماتها في 

هذه االتفاقيات، منذ اعلن دوف فايسغالس، 

مستشار رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق 

ارئيل شارون قبل اكثر من عشرين عاما ان 

تلك االتفاقيات لم تعد قائمة وان إسرائيل 

تحتفظ بها في مادة الفورمالين كي ال تتعفن 

وتفوح رائحتها، على حد تعبيره.

وخطوات كهذه ليست باألمر السهل أمام 

التوقعات بالضغوط التي سوف تمارس على 

الجانب الفلسطيني من اإلدارة األميركية 

وغيرها من الحكومات بما فيها حكومات في 

دول االتحاد االوروبي وحكومات في المنطقة، 

التي ترى ان الحفاظ على الوضع القائم هو 

خيارها الجوهري وأن إدارة أزمة العالقة مع 

االحتالل هو المتاح في الظروف الراهنة.

غير أن حسابات المصالح الفلسطينية غير 

حسابات مصالح تلك القوى الحكومات، بعد 

ان أصبح الجانب الفلسطيني يقف وظهره إلى 

الحائط أمام انسداد آفاق التسوية السياسية 

للصراع مع االحتالل.

وعندما يكون األمر كذلك، وهو كذلك بل أسوأ 

على كل حال في ظل صعود اليمين الفاشي 

إلى السلطة بعد انتخابات الكنيست وبعد 

تشكل حكومة في إسرائيل يمينية متطرفة 

وفاشية ومنسجمة في توجهات أطراف 

االئتالف المكون لها، فإن إدارة الصراع مع 

االحتالل بنفس الوسائل القديمة تصبح 

عديمة الجدوى وعبئا على المصالح الوطنية 

الفلسطينية يجب التخلص منه. عندما 

يبلغ التناقض في المصالح السياسية 

الوطنية والمصالح المادية بين االحتالل 

والشعب المحتل ذروته، يجب البحث في 

روافع جديدة تجعل االحتالل مكلفا للمحتل 

بتطوير المقاومة الشعبية بكل أشكالها 

وصوال إلى العصيان الوطني باعتباره الخيار 

الوطني، الذي يوحد الشعب بجميع قواه 

وفئاته وطبقاته االجتماعية وتهون أمامه 

التضحيات.

نابلس الفلسطينية التاريخية مثلها كأي مدينة تاريخية 

عربية وعالمة بارزة على التراث الحضاري تنتظر وتستعد 

الستقبال رمضان بالزينة واألضواء واالحتفاالت، لكنها في فاتح 

شهر شعبان من العام الهجري 1444 سيكون لها سيرة مميزة 

بفصل خاص في كتب التاريخ، وستقرأ األجيال حكايات 

وروايات عن معاني افتداء الوطن: واألرض والشعب، فهنا في 

ليالي فلسطين من النهر إلى البحر، ومن الجليل إلى النقب، 

سيشهد العالم سطوع أنوار أقمار شهداء الشعب الفلسطيني، 

فال تسأل عن سن القمر الشهيد، فقد يكون شابا في عز ربيع 

عمره، وقد يكون شيخا تجاوز السبعين أو امرأة أم أطفال، أو 

شابة اغتال العدوان آمالها وغدها األجمل.. ويكفي الباحث 

عن الحقيقة الفلسطينية سماع أم الشهيد وهي ُتسِمع الدنيا 

بصوت عال، وبفخر ممزوج باأللم والدموع -مثل كل أم في 

الدنيا-: »محمد بطل«.

قاومت نابلس )المدينة العتيقة( وتقاوم فلسطين جيش 

أحدث منظومة احتالل واستعمار استيطاني وعنصرية 

في العالم، وكأن هذه المنظومة تستهدف تاريخ الشعب 

الفلسطيني ورموزه الحضارية العمرانية بالتوازي مع 

استهدافها مبدأ الصمود والتحدي ومواجهة العدوان، لكنها 

إثر كل عدوان يكتشف رؤوسها العسكر قبل الساسة، أن 

بركان جبل النار في نابلس ال ينفث دخانا، وال يقذف حممًا، 

فهنا بركان شعب يفاجئهم بانبعاث جيل بعد جيل أعظم 

إيمانا، وأصلب إرادة، كلما ظنوا أنهم راكموا على فوهته وأطفأوا 

طاقته!!

قاومت نابلس جيش منظومة احتالل ال يضاهى سالحه 

الناري القاتل المدمر، قاومت نابلس ولم تستسلم رغم الثمن 

الذي ال تقدر قيمته بكنوز األرض كلها، فالثمن كان عظيما، 

أسماء إنسانية من رحم وصلب هذا الشعب، أما الهمجيون 

المتعطشون لسفك الدماء فال يليق بهم إال التصنيف في أدنى 

قائمة الغباء واألمية في دروس وتجارب التاريخ والشعوب، 

عنصريون محكومون بعقدة التفوق والتميز، معتدون بقوتهم 

لكنهم ال يستخلصون العبر، والحكمة معدومة في قاموسهم.

سيعلم هؤالء المجرمون ساسة وعسكر منظومة االحتالل أن 

مجازرهم وحروبهم وحمالتهم ال تميتنا، وإنما تبعث فينا الحياة 

والعطاء والتضحية أكثر لوطننا فلسطين، وسيعلمون أيضا 

أنهم ضحايا كذبة المنظمة الصهيونية التاريخية، وأنهم ما 

كانوا أكثر من بيادق على رقعة شطرنج الدول االستعمارية 

الكبرى، وسيدركون أن المستعمرين الكبار يمكنهم إنشاء 

كيانات ودويالت ودول بقرار، كما فعلوا مع أسالفهم، لكنهم 

أعجز عن تركيع الشعب الفلسطيني وإخضاعه. 

فهنا في فلسطين تتجدد الثورة مع كل جيل، لذلك سميت 

ثورة المستحيل.
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عم اإلضراب الشامل 

أمس، جميع المحافظات 

الفلسطينية، تنديدا بالمجزرة 

التي ارتكبتها قوات االحتالل 

اإلسرائيلي في مدينة نابلس، 

والتي أسفرت عن استشهاد 11 

فلسطينيا وإصابة أكثر من 

100 آخرين بجروح.. اإلضراب 
شل مناحي الحياة كافة، 

وأغلقت المدارس والجامعات 

والمصارف والمحالت التجارية، 

وسط دعوات شعبية لمواجهة 

االحتالل في كل مدينة وقرية 

ومخيم، والخروج بمسيرات 

غضب.

ما حدث في نابلس هو جزء 

من جرائم االحتالل المتواصلة 

بحق الشعب الفلسطيني، 

ومن ذلك، على سبيل المثال ال 

الحصر، اقتحامات في سجن 

»ريمون« واجراءات مشددة 

في جلبوع في اليوم الثامن من 

العصيان الجماعي الذي يقوم 

به األسرى ردا على القوانين 

التي يعملون على تشريعها، 

كما أن قوات االحتالل اقتحمت 

منازل أسرى ومحررين 

وصادرت أمواال ومصاغا ذهبيا 

وسيارة وقام المستوطنون 

بقطع عشرات األشجار.

والسؤال الذي يطرح نفسه: 

أين المجتمع الدولي من 

هذه الممارسات؟ فالمطلوب 

وقفة جادة في وجه االحتالل 

من كافة الدول والمنظمات 

الدولية، ومساندة ودعم 

الشعب الفلسطيني، خاصة 

أن جرائم االحتالل وانتهاكاته 

لكل القوانين لم تتوقف، وما 

يحدث في هذه األيام ومجزرة 

نابلس المؤلمة خير دليل على 

أن االحتالل ال يسمع وال يهتم إال 

باألفعال وليس باألقوال.. فقد 

تجاوز االحتالل كل الحدود 

في انتهاكه قرارات الشرعية 

الدولية بارتكابه جرائم مروعة 

بحق الشعب الفلسطيني 

الشقيق، الذي واجه أوضاعا 

قاسية تستوجب من الجميع 

مواصلة الضغط على االحتالل 

لتنفيذ التزاماته وفقا للقانون 

الدولي.

مجزرة نابلس

أقمـــــار نـــابلس.. وثــــورة المســـتحيل

موفق مطر
كاتب عربي

قمة وارسو
ومخاوف أوروبا

لقاء بادين بقادة دول أوروبا الشرقية األعضاء 

في حلف الناتو في العاصمة البولندية 

وارسو جاءت لتبديد المخاوف المتنامية في 

عواصم دول أوروبا الشرقية الحليفة للواليات 

المتحدة وعلى رأسها بولندا نتيجة الزيادة 

المقلقة في حجم المساعدات األميركية 

ألوكرانيا وردود الفعل الروسية المتوقعة.

مخاوف أكدتها تصريحات الرئيس 

البولندي أندريه دودا أشار فيها إلعادة 

انتشار أكثر من 5 آالف جندي أميركي 

في األراضي البولندية؛ علما بأن القوات 

األميركية متواجدة في أوكرانيا منذ أشهر 

طويلة ما يؤكد بأن الهدف من الزيارة واإلعالن 

بث الطمأنينة في نفوس مواطني بولندا 

ودول أوروبا الشرقية القلقة من تحولها إلى 

ساحة للصراع والمواجهة التي قد تتطور 

إلى مواجهة نووية تدفع ثمنها شعوب أوروبا 

الشرقية؛ في حين تتمتع بثمارها واشنطن 

ودول أوروبا الغربية الغنية والثرية.

استعدادات الواليات المتحدة األميركية 

ودول أوروبا الغربية العضو في حلف الناتو 

لجولة طويلة من الصراع واالستنزاف 

مع روسيا في أوكرانيا؛ أطلق العنان 

لتظاهرات مناهضة للحرب في بولندا وعدد 

من عواصم دول أوروبا الشرقية؛ تخللها 

مطالبات بالتوقف عن دعم أوكرانيا خشية 

التورط في الحرب ودفع أثمان باهظة تبلغ 

حد تحول دول أوروبا الشرقية إلى ساحة 

لمواجهة عسكرية مباشرة أو بالوكالة مع 

بيالروسيا أو أقاليم متمردة في أراضيها.

هواجس دول أوروبا الشرقية العضو في 

حلف الناتو تعاظمت بعد توسع الدعم 

العسكري واألمني واالستخباري األميركي 

واألوروبي الغربي ألوكرانيا؛ الذي بلغ 

حد تزويد أوكرانيا بالدبابات ومنظومات 

الصواريخ األميركية )هيمارس( إلى 

جانب مناقشة تزويد أوكرانيا بطائرات 

مقاتلة أميركية؛ وهو دعم ال يوازيه دعم 

عسكري واقتصادي أميركي لدول أوروبا 

الشرقية التي باتت تتحمل العبء األمني 

واالقتصادي واإلنساني األكبر من الحرب 

األوكرانية.

حازم عياد
كاتب عربي

من قريب

عربي 21

المقدسيون يقدمون نماذج متطورة من المقاومة

تيسير خالد
كاتب فلسطيني

إدارة الصراع مع 
االحتالل بالوسائل 

القديمة عديمة 
الجدوى وعبء 

على المصالح 
الفلسطينية

 رأي $

القدس الفلسطينية

الحياة الجديدة
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كريسبو يعتمد على أدميلسون في التشكيلة األساسية
الدحيل،  مدرب  كريسبو  هيرنان  األرجنتيني  اعتمد  متوقعا  كان  كما 

على البلجيكي إدميلسون جونيور أساسيا في مباراة أمس أمام الشباب 

السعودي، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، على عكس المباراة 

السابقة أمام الريان بالدور ثمن النهائي التي شارك فيها احتياطيًا.

اللصيقة  للرقابة  كبيرة،  صعوبات  األمس  مباراة  في  إدميلسون  ووجد 

التي فرضت عليه من العبي الشباب، لمعرفة مدرب الشباب أن الالعب 

من مفاتيح لعب الدحيل.

خالد  الالعب  مكانه  وأدخل   79 الدقيقة  في  أدميلسون  كريسبو  وأخرج 

محمد.

حقق إنجازا استثنائيا بالوصول لنصف النهائي ألول مرة منذ تأسيسه

الدحيل يواصل كتابة التاريخ في »اآلسيوية«

خالل  من  بحذر  المباراة  الفريقان  وبدأ 

وفرض  الخلفية،  المناطق  إغالق  إحكام 

زيادة عددية في منطقة العمليات، األمر 

الطرفين  على  الصعوبة  من  جعل  الذي 

فغابت  الحقيقية،  الخطورة  تشكيل 

الشوط  من  األول  النصف  طيلة  الفرص 

األول.

التراجع  على  الشباب  فريق  واعتمد 

إلى  المؤدية  المنافد  كل  لغلق  الدفاعي 

تاركا  سيونج،  كيم  الحارس  مرمى 

يحتفظ  ظل  الذي  للدحيل  االستحواذ 

القدرة  دون  متأخرة  مناطق  في  بالكرة 

ظل  في  الهجومية  الحلول  إيجاد  على 

مفتاح  على  المفروضة  الصارمة  الرقابة 

البلجيكي  وهو  الدحيل  نادي  لعب 

يلمس  لم  الذي  جونيور،  ادميلسون 

كثيرا الكرة خالل أول ربع ساعة.

الشوط  هذا  في  فرصة  أخطر  وجاءت 

عن   12 الدقيقة  خالل  الدحيل  لصالح 

عرضية  تلقى  الذي  أولونجا،  طريق 

يسجل  أن  كاد  هي،  تاي  نام  من  رائعة 

من خاللها هدف التقدم لفريقه.

على  االعتماد  الشباب  فريق  وحاول 

الهجمات المرتدة، من أجل تهديد مرمى 

الدحيل، التي قادها الالعب األرجنتيني 

جانب  من  العب  أخطر  بانيجا  إيفر 

الشباب السعودي..

خيار  على  الدحيل  العبو  اعتمد  فيما 

الوصول  أجل  من  الطويلة؛  الكرات 

تاي  نام  ارسل  عندما  الشباب،  للمرمى 

لمايكل  وصلت  الدفاع  خلف  كرة  هي، 

لكن  المرمى،  إلى  برأسه  حولها  أولونجا 

الحارس كيم سيونج تدخل في الوقت 

المناسب في الدقيقة 32.

األخير  الساعة  ربع  في  اللعب  وعاد 

وسط  في  لينحصر  األول،  الشوط  من 

للفريقين في إحداث  الملعب دون طائل 

كارلوس  فرصة  باستثناء  الخطورة 

جونيور في الدقيقة األخيرة من عمر هذا 

الشوط، التي تصدى لها صالح زكريا..

لينتهي الشوط األول كما بدأ سلبيًا.

تكافؤا  تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

كان  حيث  الفريقين،  بين  اللعب  في 

هذا  من  األخيرة  الدقائق  في  االستحواذ 

الشوط للشباب بنسبة 51 % مقابل 49 

% للدحيل.
أما على مستوى التسديدات، فقد سدد 

تسديدتان  منها  تسديدات   4 الدحيل 

تسديدات   3 مقابل  المرمى،  على 

على  واحدة  تسديدة  منها  للشباب 

على  فريقه  كل  وتحصل  المرمى، 

ركنيتين في هذا الشوط.

حاول الدحيل أن يباغت منافسه بهدف 

فرض  حيث  الثاني،  الشوط  في  مكبر 

ضغطا كبيرا على الشباب في منطقته، 

من  كرة  نقل  سرعة  استغالل  محاوال 

طرف العبي الوسط.

أول  خالل  الفريقين  محاوالت  وتواصلت 

لم  لكنها  الثاني،  الشوط  من  ساعة  ربع 

تشكل أي خطورة على أي مرمى.

أفضليته  فرض  في  الدحيل  وبدأ 

حاول  حيث  المجريات،  على  الواضحة 

كريم بوضيف برأسية رائعة ان يفتتح 

الدقيقة  في  لفريقه  التسجيل  باب 

للركنية،  الشباب  حارس  أخرجها   75
لتأتي من خاللها الهدف األول في المباراة 

جميلة  رأسية  أولونجا  مايكل  بواسطة 

المرة  في  صدها  من  سيونج  كيم  فشل 

الثانية.

وتمكن الدحيل من إضافة الهدف الثاني 

مايكل  الهداف  عبر   86 الدقيقة  في 

الخامس  هدفه  أضافه  الذي  أولونجا 

من  عرضية  بعد  آسيا،  ابطال  دوري  في 

الالعب البديل اسماعيل محمد.

النتيجة  السعودي  الشباب  وقلص 

سعيد  طريق  عن   3+90 الدقيقة  في 

فواز  من  عرضية  بعد  الربيعي، 

الصقور.

الهدف  يسدل  أن  محمد  خالد  وكاد 

 5+90 الدقيقة  في  للدحيل  الثالث 

لكن  الجزاء،  منطقة  في  توغله  بعد 

الوقت  في  كان  الشباب  مدافع  تدخل 

بعدها  المباراة  لتنتهي  المناسب.. 

{ الدحيل عبر لنصف النهائي بجدارةمباشرة بفوز الدحيل بهدفين لهدف.

الطوفان عبر الشباب السعودي بثنائية المتألق »أولونغا«

حقق نادي الدحيل إنجازا تاريخيا ببلوغه 
ألول مرة الدور نصف النهائي ببطولة 

دوري ابطال آسيا، بعد فوزه أمس على 
الشباب السعودي بنتيجة 2/ 1، خالل 

المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة، 
ضمن الدور ربع النهائي من اآلسيوية.

الكيني  الدحيل هدافه  ثنائية  وسجل 
 ،77( الدقيقتين  مايكل أولونجا في 

56(، بينما سجل سعيد الربيعي في 
.2+90 الدقيقة 

  كتب         وحيد بوسيوف

خليفة خميس السليطي نائب رئيس النادي:

التأهل التاريخي لم يأت من »فراغ«
نادي  رئيس  نائب  السليطي  خميس  خليفة  قدم 

التهنئة إلى سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل  الدحيل 

الذي  التاريخي  التأهل  بمناسبة  النادي  رئيس  ثاني 

ألول  آسيا  ابطال  دوري  نهائي  نصف  إلى  الفريق  حققه 

مرة منذ أن تأسس النادي.

 وقال بوخميس في تصريحات صحفية بعد نهاية مباراة 

الشباب السعودي ان الوصول إلى هذا الدور المتقدم من 

البطولة هو نتاج العمل والجهد الكبير المبذول علي مدار 

السنوات الماضية ولم يتحقق من فراغ.

 وأضاف: الدحيل تأهل إلى نصف النهائي للمرة االولى 

في تاريخه عن جدارة واستحقاق بعد الفوز على فريق 

هدف،  مقابل  بهدفين  السعودي  الشباب  بحجم  قوي 

الذي  التاريخي  التأهل  بهذا  كبيرة  سعادتنا  وقال: 

يحسب للكرة القطرية، واثني نائب رئيس النادي على 

وانتزاع  الدحيل  العبو  عليها  ظهر  التي  القتالية  الروح 

الشباب  حساب  على  النهائي  لنصف  التأهل  بطاقة 

الدحيل  نادي  رئيس  نائب  وأشار  القوي،  السعودي 

قدم  الدحيل  التأهل،  عقب  صحفية  تصريحات  في 

الغيابات  بعض  رغم  الشباب  فريق  أمام  كبيرة  مباراة 

إلى  التأهل  بطاقة  بحصد  المطلوب  وحقق  واالصابات 

الدحيل  نادي  رئيس  نائب  واشاد  النهائي،  قبل  الدور 

للمرة  النهائي  قبل  دور  إلى  بالتأهل  فريقه  انجزه  بما 

عن  آسيا  ابطال  دوري  في  مشاركاته  تاريخ  في  االولى 

التي  الظروف  بعض  من  الرغم  على  واستحقاق  جدارة 

إنجازا  يعتبر  تحقق  ما  وبالتالي  حاليا،  النادي  بها  يمر 

تأهلنا  اننا  كذلك  ننسى  وال  الدحيل،  في  لنا  بالنسبة 

تقديم  يجب  ولذلك  الفرق  اقوى  من  احد  حساب  على 

تحية الالعبين والجهاز الفني على ما حققوه، ونأمل ان 

يكون هذا التأهل بداية مرحلة جديدة ليواصل الفريق 

مشواره إلى األفضل في دوري األبطال، خاصة وان هناك 

خالل  النهائي  نصف  دور  في  تنتظره  صعبة  مواجهة 

هذه  في  بقوة  التركيز  يجب  وبالتالي  المقبلة،  االيام 

المباراة من أجل مواصلة رحلة التألق في البطولة ونأمل 

النهائي  إلى  التأهل  أجل  من  بنجاح  المهمة  ننجز  ان 

في  القطرية  الكرة  وتشريف  تاريخنا  في  االولى  للمرة 

البطولة القارية. { السليطي يحتفل مع كريسبو

كتب           محمد الجزار

األرجنتيني كريسبو يؤكد بسعادة كبيرة:

نهدي التأهل لإلدارة والجمهور
كريسبو،  هيرنان  األرجنتيني  أعرب 

سعادته  عن  الدحيل،  مدرب 

حققه  الذي  بالفوز 

الشباب  على  فريقه 

بنتيجة  السعودي 

والتأهل   ،2/1
نصف  للدور 

بطولة  النهائي 

أبطال  دوري 

أسيا.

كريسبو  وقال 

المؤتمر  في 

عقب  الصحفي 

أبارك  المباراة: 

األداء  على  الشباب 

كانت  مباراة  في  المميز، 

إلدارة  نهديه  التأهل  وهذا  قوية، 

التأهل  بهذا  وجمهورنا  النادي 

التاريخي.

أقود  أنا مدرب محظوظ ألني  وأضاف: 

عال،  مستوى  على  العبيه  كل  فريقا 

في  المهمة  علي  يصعب  هذا  وأحيانا 

اختيار التشكيلة.

نصف  الدور  في  منافسهم  وعن 

من  كريسبو:  قال  النهائي، 

على  الحديث  المبكر 

نلعب  سوف  الطريقة 

يوم  مباراة  بها 

وتركيزنا  األحد، 

أكثر  سيكون 

االستشفاء  على 

اإلجهاد،  إلزالة 

أرضية  وفوق 

لملعب  ا

فرض  سنحاول 

المعروفة  هويتنا 

اللعب،  في 

وصناعة  االستحواذ 

الفرص.

وعن إصابة إدميلسون جونيور، 

قال مدرب الدحيل: ال نعلم مدى 

خطورة إصابته، خاصة أنه عائد من 

6 أشهر، ولكن  لها منذ  إصابة تعرض 

سر تفوقنا دائما هو العمل الجماعي، 

وأعد جماهيرنا بتقديم مباراة كبيرة 

في الدور نصف النهائي.

{ كريسبو

إسماعيل أحمد مدير الفريق:

أنجزنا المهمة وكسرنا »العقدة«

فريق  مدير  احمد  اسماعيل  أبدى 

على  فريقه  بفوز  سعادته  الدحيل 

على  والتأهل  السعودي  الشباب 

ابطال  دوري  نهائي  نصف  إلى  حسابه 

آسيا للمرة األولى في تاريخ النادي.

 وقال عقب المباراة: نبارك إلى مسؤولي 

هذا  الدحيل  محبي  كل  والى  النادي 

اإلنجاز الجديد في البطولة القارية.

وكسرنا  المهمة  انجزنا  لقد  وأضاف: 

حضورنا  وسجلنا  النهائي  ربع  عقدة 

وهو  النهائي  نصف  في  األولى  للمرة 

مباراة  قدمنا  ان  بعد  مستحق  تأهل 

القوي  السعودي  الشباب  أمام  كبيرة 

سيكون  والتأهل  الفوز  هذا  ان  والشك 

مواصلة  أجل  من  للجميع  حافزا 

نجوم  في  كبيرة  وثقتنا  المشوار 

األفضل  يقدموا  ان  أجل  من  الدحيل 

النهائي  إلى  والعبور  النهائي  نصف  في 

اللقب  في  حظوظنا  عن  والدفاع  القاري 

وكل  االمكانيات  نمتلك  اننا  واعتقد 

الكرة  لتشريف  التوفيق  هو  نتمناه  ما 

القطرية.

{ إسماعيل أحمد يحتفل مع اعضاء الجهاز الفني 

أولونجا: 

ا من هذا التاريخ سعيد كوني جزء

مهاجم  أولونجا،  مايكل  الكيني  أكد 

التاريخ  كتب  الفريق  أن  الدحيل، 

دوري  النهائي،  نصف  للدور  بتأهله 

جائزة  صاحب  وقال  آسيا..  أبطال 

سعيد  المباراة:  في  العب  أفضل 

الجميع  التاريخ،  هذا  من  جزءا  بكوني 

األول  الشوط  وفي  جهده،  قصارى  بذل 

استطاع الشباب أن يصنع الفرص ولم 

الشوط  في  بقوة  عدنا  لكن  يسجلها، 

الثاني بتسجيل هدفين.

تلقيت  المباراة  بداية  في  وأضاف: 

أسجلها،  ولم  أدميلسون  من  عرضية 

تعليمات  تلقيت  الثاني  الشوط  وفي 

أسجل  جعلني  ما  وهذا  المدرب، 

هدفين في اللقاء.

الدور  في  يفضله  الذي  المنافس  وعن 

نصف النهائي، قال أولونجا: ال نفضل 

بشكل  سنلعب  لكن  آخر،  على  فريقا 

للمباراة  التأهل  لتحقيق  جماعي 

فريق  على  أمس  فزنا  فقد  النهائية، 

ترتيب  ثالث  يعتبر  الذي  الشباب 

والهالل  قوي،  أنه  أي  السعودي  الدوري 

الخبرة  ونملك  قوي،  فريق  أيضا 

لمواصلة كتابة التاريخ.

{ أولونجا
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وسط أجواء مميزة ومنافسة شرسة.. 

انطلقت أمس منافسات بطولة البنك 

الشقب،  للفروسية-  الدولية  التجاري 

في  المقامة   ،2023 لونجين  برعاية 

الداخلي  الشقب  في  لونجين  ميدان 

متتالية  أيام   3 مدار  على  والخارجي 

بمشاركة أفضل الفرسان في العالم.

سعادة  األمس  منافسات  وحضر 

ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

رئيس اللجنة األولمبية القطرية.

اينيج  ماركوس  األلماني  الفارس  وفاز 

5 نجوم«  بالمركز األول في جولة »فئة 

ارتفاع  على  أمس  مساء  أقيمت  التي 

اليوم  منافسات  ختام  في  سم   150
األول. 

على  األول  المركز  في  ماركوس  وحل   

قدره  زمنا  محققا  غولد«  »ستار  الجواد 

في  وحل  أخطاء  بدون  ثانية   63.52
فرانسيسكو  البرازيلي  الثاني  المركز 

الفرنسي  الثالث  المركز  وفي  موسا، 

ستاوت.

األيرلندي  الفارس  فاز  ناحيته  ومن 

منافات  في  األول  بالمركز  برين  شين 

جولة 145 سم فئة 5 نجوم التي أقيمت 

 42 بمشاركة  سم   145 ارتفاع  على 

فارسا وفارسا، وحل في المركز الثاني 

في  وجاء  ستاوت  كيفن  الفرنسي 

البرازيلي فرانسيسكو  الثالث  المركز 

مشاركة  الجولة  هذه  وشهد  موسا. 

العمادي  سالمين  القطري  الفارس 

وقدم خاللها أداء جيد.

بالمركز  حسن  باسم  الفارس  وفاز 

أقيمت  التي  القفز  منافسات  في  األول 

نجمتين(،  )فئة  سم   145 ارتفاع  على 

السعودي  الثاني  المركز  في  وحل 

كمال عبد الله باحمدان، وفي المركز 

الثالث فالح سويد العجمي.

األولى  الجولة  منافسات  وشهدت 

نجمتين(  )فئة  سم   130 ارتفاع  على 

حيدان  سعيد  محمد  الفارس  فوز 

بالمركز األول، وجاء في المركز الثاني 

المركز  وفي  القاضي،  ناصر  غانم 

الثالث سعيد حمد جمعة. 

لذوي  الترويض  منافسات  وضمن 

نجوم(،   3 )فئة  الخاصة  االحتياجات 

كريجنسن  لوتي  الهولندية  فازت 

األميركية  فازت  كما  األول،  بالمركز 

لفئة  األول  بالمركز  هوارد  فوينا 

الخاصة  االحتياجات  لذوي  الترويض 

نجمات(،   3 )فئة  الثانية  الجولة 

نوبيل  أنيماريكي  والهولندية 

بالمركز األول في الجولة الثالثة لذوي 

الترويض  في  الخاصة  االحتياجات 

)فئة 3 نجمات(.

الشيخ جوعان بن حمد يحضر منافسات اليوم األول

انطالقة قوية لبطولة الشقب الدولية

{ من تتويج باسم حسن

   كتب      محمد الجندي

المهر ليجند أوف يفوز 
بكأس عين خالد

)سيسكيتز  زانادو  أوف  ليجند  المهر  فاز 

محمد  جاسم  ملك  تانوجين(   × أيكون 

وبإشراف  الدرويش  درويش  جاسم 

عين  بكأس  الغزالي  محمد  المدرب 

بالشوط  بالشوط  تتويجه  بعد  خالد، 

التاسع المفتوح للخيل المهجنة األصيلة 

3 سنوات خالل سباق الخيل أمس  عمر 

بنادي الفروسية.

)إيه  عتيج  الجواد  الثامن  بالشوط  وفاز 

وفاز  كروانوار(،  صحاري   × البحر  إف 

إس  جيه  إيه  الجواد  السابع  بالشوط 

كارير(  دو  غابي   × البحر  إف  )إيه  المارد 

ملك وإنتاج مربط الجريان، 

مليونز  الجواد  السادس..  بالشوط  وفاز 

بالشوط  وفاز  ِمل(،  شوغر   × )بيفوتل 

الخامس.. الجواد وذنان )شالع × الوذنة( 

ملك الشقب ريسنغ 

)داندي  تاريخ  المهر  الرابع  بالشوط  وفاز 

عبد  وتدريب  ملك  ريبون(  ساتن   × مان 

وبالشوط  الكثيري  الله  عبد  علي  العزيز 

 × إف  إس  إيه  )جعفر  نوار  المهرة  األول 

عشيقا  المهرة  وأحرزت  كاميل(  فورجهل 

الهادي  عبد  محمد  ملك  ولع(   × )مغوار 

وفاز  الثاني  بالشوط  الهاجري  سعد 

 × )معزز  بي  رامرود  المهر  األول  بالشوط 

دي أمانتينا بي(.

فعاليات متنوعة للجماهير واألطفال
الشقب  لبطولة  المنظمة  اللجنة  أعدت 

باألنشطة  مليئا  برنامجا  الدولية 

التي  والترفيهية  والتعليمية  الثقافية 

ركوب  منها  العمرية  الفئات  كافة  تالئم 

وعروض  لألطفال،  )البوني(  المهر 

الفنية  واالستعراضات  الموسيقى 

والفنون  اآلركيد،  وألعاب  الحّية، 

الوجه،  على  والرسم  اليدوية،  والحرف 

ومسابقات  والمهرج  الدمى  وعروض 

البالي  وألعاب  األطفال، وعروض الساحر، 

االفتراضي،  الواقع  وتجارب  ستيشن، 

ذاته،  الوقت  وفي  الكثير.  ذلك  وغير 

امتيازات  من  مختارة  مجموعة  تستعد 

الضيوف  لتزويد  والمشروبات،  األطعمة 

والمرطبات  األكالت  من  متنّوعة  بخيارات 

الجودة. عالية 

عن  حسن  باسم  الفارس  أعرب 

في  حققها  التي  بالنتيجة  سعادته 

نجمتين(،  )فئة  القفز  منافسات 

أن  إلى  مشيرا  سم،   145 ارتفاع  على 

ظل  في  خاصة  جيدة،  تعتبر  البداية 

اإلعداد المتميز لفرسان قطر من أجل 

التصفيات  في  المقبلة  مشاركتهم 

األولمبية  األلعاب  دورة  إلى  المؤهلة 

األسبوع  ستقام  التي   »2024 »باريس 

المقبل في الدوحة.

التركيز  قطر  فرسان  هدف  أن  وأكد   

األولمبياد،  إلى  المؤهلة  الجوالت  في 

بتشكيله  المنتخب  أن  إلى  الفتا 

في  صغيرة  عناصر  يضم  الحالي 

المزيد  كسب  إلى  تحتاج  السن، 

من  الحماس  ولديهم  الخبرات،  من 

وتمثيل  مستوى  بأفضل  الظهور  أجل 

الفروسية القطرية بالشكل الجيد. 

التي  األولمبية  التصفيات  وعن 

بالدوحة  فيها  للمشاركة  يستعد 

في  مختلفة  فئة  في  نشارك  قال: 

وهي  الدولية،  التجاري  البنك  بطولة 

ستكون  وبالتالي  النجمتين،  فئة 

لألولمبياد  التأهيلية  التصفيات 

نجوم   4 فئة  من  تقام  حيث  مختلفة 

من جولتين، وهي فرصة لنا من أجل 

شاء  وإن  للتصفيات،  بقوة  االستعداد 

ألولمبياد  التأهل  حلم  نحقق  الله 

باريس 2024 وهو هدفنا الرئيسي.

لكافة  الشكر  حسن  باسم  ووجه 

المنظمين والمسؤولين على استضافة 

من  واستمرارها  قطر  في  البطولة  هذه 

بتنظيم  العاشرة  إلى  األولى  النسخة 

أن  خاصة  ألفضل،  أفضل  ومن  مثالي 

هذا يساهم في تطور الفرسان بشكل 

سريع وتأهيلهم للمنافسة في البطوالت 

المميز  التنظيم  أن  مؤكدا  الكبرى، 

ليس غريبا على الشقب.

باسم حسن : البداية جيدة

{ باسم حسن

بطولة  مدير  المناعي  عمر  أشاد 

للفروسّية  الدولّية  التجاري  البنك 

في  لونجين،  برعاية  الشقب   –
باالنطالقة  العاشرة،  نسختها 

في  البطولة  شهدتها  التي  القوية 

العالية  والمستويات  األول  يومها 

القادمين  الفرسان  قدمها  التي 

العالم،  أنحاء  كافة  من  قطر  إلى 

الفرسان  تألق  إلى  باإلضافة 

القطريين في فئة النجمتين والتي 

مؤكدا  كبيرة،  مشاركة  شهدت 

منافسات  ستشهد  البطولة  أن 

الوصول  مع  وغدا  اليوم  للغاية  قوية 

لمسك الختام.

الدعوة  المناعي  عمر  ووجه 

منافسات  لحضور  للجماهير 

مشاركة  تشهد  التي  البطولة 

في  الفرسان  أفضل  من  نخبة 

28 دولة، واالستمتاع  العالم يمثلون 

التي  المصاحبة  بالفعاليات 

في  للجماهير  الشقب  خصصتها 

ميدان لونجين بالشقب.

حرصنا  البطولة:  مدير  وقال 

ومثالية  رائعة  أجواء  توفير  على 

لونجين  ميدان  في  للجماهير 

تخصيص  تم  كما  بالشقب، 

وستكون  للعائالت،  أماكن 

االستمتاع  مع  موعد  على  الجماهير 

بالعديد من الفعاليات المصاحبة، 

الفئات،  مختلف  تناسب  التي 

باألنشطة  زاخر  برنامج  خالل  من 

في  والترفيهية  والتعليمية  الثقافية 

مغامرات  ألروع  مخّصصة  منطقة 

المهر  ركوب  مثل  العائلي  الترفيه 

)البوني( لألطفال، وألعاب الكرنفال، 

والرسم  اليدوية،  والحرف  والفنون 

الدمى  وعروض  الوجه،  على 

األطفال،  ومسابقات  والمهرج 

وعروض الساحر وغير ذلك الكثير، 

بتجربة  االستمتاع  إلى  باإلضافة 

واسعة  تشكيلة  عبر  راقية  ضيافة 

من منافذ األطعمة والمشروبات.

وجه الدعوة للجميع.. عمر المناعي:

أجواء مثالية في انتظار الجماهير

{من االستعدادات قبل المنافسات

الذي  بالفوز  سعادته  عن  برين  شين  األيرلندي  الفارس  عبر 

في  المشاركين  الفرسان  مع  قوية  منافسة  بعد  أمس  حققه 

البطولة بالمتميزة  145 سم ذات الخمس نجوم، ووصف  جولة 

من حيث مشاركة أفضل النجوم في الفروسية العالمية بجانب 

الخارجي  الميدان  »إن  قال  حيث  عليها  تقام  التي  المنشآت 

الحواجز يعد من أفضل  الذي تقام عليه منافسات قفز  للشقب 

آخر  في  المنافسة  ترتفع  أن  وتوقع  العالم«  في  الميادين  وأجمل 

يومين من البطولة من أجل الفوز بالمراكز األولى.

ماركوس 
يتوج بجولة 
»5 نجوم«..  الـ

وباسم 
وحيدان 

يقتنصان لقبي 
»النجمتين« 

األيرلندي شين برين:

»الشقب« من أجمل 
ميادين العالم

على هامش بطولة الشقب الدولية
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موراي يواصل التألق وروبليف يودع في مفاجأة كبيرة

نصف نهائي ناري لقطر إكسون موبيل

تواصلت المفاجآت ببطولة قطر اكسون موبيل 

المفتوحة للتنس للرجال بعدما أطاح التشيكي 

للبطولة  األول  بالمصنف  ليتشيكا  جيري 

بمجموعتين  وهزمه  روبليف  اندريه  الروسي 

لواحدة، في قمة مباريات الدور ربع النهائي على 

مجمع خليفة الدولي للتنس أمس.

النهائي  ربع  الدور  مباريات  أولى  شهدت  حيث 

عالميا  الـ52  المصنف  التشيكي  الالعب  نجاح 

الخامس  المصنف  روبليف  على  التغلب  في 

عالميا بواقع 4 ـ 6 و6 ـ 4 و6 ـ 3.

وحرم ليتشيكا منافسه الروسي من التقدم في 

الثاني في  البطولة والسعي نحو تحقيق لقبه 

الدوحة بعد عام 2020.

اندي  المخضرم  البريطاني  صعد  كذلك 

على  فوزه  بعد  النهائي،  نصف  الدور  إلى  موراي 

الفرنسي اليكسندر مولر بمجموعتين لواحدة، 

تأخره  عالميا  الـ70  المصنف  مواري  قلب  حيث 

في المجموعة األولى 4 ـ 6 إلى فوز بمجموعتين 

ـ 2 في مباراة استمرت  ـ 1 و6  متتاليتين بواقع 6 

حوالي ساعتين وخمس دقائق.

اليوم  النهائي  نصف  في  موراي  يواجه  وسوف 

الالعب التشيكي جيري ليتشيكا.

كذلك نجح الروسي ميدفيدف في تحقيق الفوز 

االسترالي  حساب  على  ميدفيديف  دانييل 

لمجموعة  بمجموعتين  أوكونيل  كريستوفر 

بواقع )6-2 و4-6 و5-7(

الثالث  المصنف  الروسي  الالعب  نجح  حيث 

للبطولة والثامن عالميا في تخطي عقبة نظيره 

األسترالي وهزمه بواقع 6 ـ 2 و4 ـ 6 و7 ـ 5.

نصف  في  كبيرا  تحديا  ميدفيديف  وسيواجه 

جمعت  التي  المواجهة  أن  خاصة  اليوم  النهائي 

الثاني  المصنف  اوجيه  فيليكس  الكندي 

دافيدوفيتش  اليخاندرو  واالسباني  للبطولة 

المصنف السابع للبطولة في ربع النهائي أمس 

كبيرا  تحديا  سيكون  لذا  للغاية  قوية  كانت 

أمام ميديفيدف للوصول للمباراة النهائية.

الزوجي  فئة  في  النهائية  المباراة  اليوم  وتقام 

الثنائي  يلتقي  حيث  الرئيسي،  الملعب  على 

واألسترالي  بوبانا  روهان  الهندي  من  المكون 

الفرنسي  المكون من  الثنائي  ايبدين مع  ماثيو 

كونستانت ليستيان والهولندي بوتش فان دي 

زندشلب في مباراة حاسمة على اللقب.

{  روبليف المصنف األول يودع {  من ربع النهائي أمس

عادل النجار كتب

خالل اجتماعها الذي عقد أمس

عمومية االتحاد تناقش الخطة المستقبلية
عقد االتحاد القطري للتنس واالسكواش والريشة 

على  أمس  العادية  العمومية  جمعيته  الطائرة 

المفتوحة  موبيل  اكسون  قطر  بطولة  هامش 

للتنس للرجال الجارية حاليا على مجمع خليفة 

األوائل  المصنفين  من  كبيرة  بمشاركة  الدولي، 

عالميا.

التحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  السيد  وقال 

التنس في تصريح له عقب االجتماع إن الجمعية 

ناصر  السيد  سعادة  برئاسة  عقدت  العمومية 

األعضاء،  جميع  وبحضور  الخليفي  غانم  بن 

الكفيلة  الموضوعات  من  عددا  بحثت  وقد 

على  التأكيد  وكذلك  التنس،  رياضة  بتطوير 

اللعبة  لتطوير  وضعها  تم  التي  االستراتيجية 

المحلية  البطوالت  من  العديد  تنظيم  ومناقشة 

قدرات  تطوير  بحث  كذلك  والعالمية،  واآلسيوية 

لهم  الدعم  من  مزيد  وتقديم  القطريين  الالعبين 

في  والمشاركات  المعسكرات  إقامة  خالل  من 

البطوالت اآلسيوية والدولية.

أعضاء  قبول  على  التصديق  تم  قد  أنه  إلى  وأشار 

انطباق  بعد  العمومية،  الجمعية  في  جدد 

الشروط الالزمة عليهم في الوقت الذي أكد مناقشة 

االتحاد،  مسمى  في  رسمية  بصورة  البادل  إدراج 

واإلسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  أن  خاصة 

العام على مختلف  والريشة الطائرة هو المشرف 

منافسات البادل، كما تم إنشاء عدد من المالعب 

وهناك  الدولي  خليفة  مجمع  في  للعبة  الثابتة 

دور«  »ان  بنظام  المالعب  من  المزيد  إلنشاء  خطة 

لممارسة  الالزمة  المتطلبات  كل  توفير  أجل  من 

اللعبة وتطويرها خاصة أن قطر تشهد نمو مزايدًا 

البطوالت  أكبر  وتنظم  اللعبة  ممارسي  قاعدة  في 

  » «Ooredoo  ُأريُد العالمية فيها ومن أبرزها بطولة 

الشهر  تنطلق  التي   2023 للبادل  الُكبرى  قطر 

الجاري.

زينل: تم اعتماد 
أعضاء جدد 

ونتطلع لتطوير 
مختلف األلعاب

{  طارق زينل

بعد عقدها على هامش إكسون موبيل

الدوحة تطلب استضافة 
عمــوميـــة »اآلسـيـــــوي«

عقد االتحاد اآلسيوي للتنس جمعيته العمومية 

في الدوحة على هامش بطولة قطر إكسون 

موبيل المفتوحة للتنس للرجال المقامة اآلن 

في مجمع خليفة الدولي للتنس واإلسكواش، 

برئاسة التايالندي كيتسومبات إويمونجكول، 

بحضور طارق درويش زينل أمين عام االتحاد 

القطري للتنس واإلسكواش والريشة الطائرة 

نائب رئيس االتحاد اآلسيوي، وتم خالل 

االجتماع التأكيد على قطر طلبت خالل االجتماع 

استضافة اجتماع الجمعية العمومية التي 

ستعقد في شهر ديسمبر المقبل، النتخاب 

أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة، وتشهد 

انتخابات على منصب الرئيس وأعضاء مجلس 

اإلدارة.

نهـــائـــي مرتـقــب 
للـــــزوجـــي الــيـــوم
نجح الثنائي المكون من الهندي روهان بوبانا 

واألسترالي ماثيو ايبدين في تحقيق الفوز في 

الدور النصف النهائي لبطولة قطر اكسون 

موبيل للتنس على مستوى الزوجي، على 

حساب الثنائي البريطاني الموكن من دانييل 

إفانز ومواطنه جوني أومارا بشوطين لصفر 

بواقع )6-4 و6-3(، فيما تأهل الزوجي المكون 

الفرنسي كونستانت ليستيان والهولندي 

بوتش فان دي زندشلب على الزوجي الفنلندي 

المكون من باتريك سالمينين ومواطنه إميل 

روسوفووري بمجموعتين لمجموعة بواقع )3-6 

و5-7 و10-8(، وستقام المباراة النهائية اليوم على 

الملعب الرئيسي وسط إثارة كبيرة كشفتها 

هذه النسخة التي من الصعب توقع من سيتوج 

بلقبها على مستوى فئة الزوجي.

بسعادة كبيرة تحدث التشيكي »يري ليتشيكا« 

عن اإلطاحة بالمصنف األول بالبطولة أندريه 

روبليف والصعود للدور نصف النهائي لبطولة 

قطر إكسون موبيل، حيث قال في المؤتمر 

الصحفي »كانت مباراة قوية أمام العب يتمتع 

بخبرات كبيرة وسبق له الحصول على اللقب 

في منافسات الفردي والالعب ال يستسلم على 

اإلطالق وال يمنح منافسيه الفرصة للفوز بأية 

نقاط سهلة«.  وأضاف »كنت في المجموعة األولى 

أحاول االعتياد على النسق وتحديد الخطة التي 

ينبغي من خاللها التعامل مع المباراة.. كنت 

أحاول البحث عن أمور معينة في طريقة أدائه 

يمكنني من خاللها أن أجد بعض نقاط الضعف 

في أسلوبه ألتمكن من استغاللها«.

{  يري ليتشيكا

التشيكي ليتشيكا:

الفوز على روبليف استثنائي

أحمد بطي:

الجمهور زاد نجاح البطولة
أكد أحمد بطي مدير العالقات العامة في االتحاد 

القطري للتنس واالسكواش والريشة الطائرة، 

أن مجمع خليفة الدولي شهد يوم أمس حضورا 

جماهيريا كبيرا، مع عطلة نهاية األسبوع وأيضا مع 

وصول أفضل الالعبين للدورين الربع نهائي والنهائي، 

وقال إن كافة األمور تسير بشكل جيد والمستوى 

التنظيمي على أعلى مستوى، وهناك إشادات كبيرة 

سواء من لجنة الالعبين المحترفين أو المشاركين 

في البطولة، ودائما نحرص على أن تكون بطولتنا 

األفضل ونواصل العمل من أجل تحقيق طموحاتنا 

في تنظيم نسخة مميزة.

محمد عبدالعزيز السبيعي:

التغطية اإلعالمية ممــيزة
رئيس  السبيعي  عبدالعزيز  محمد  قال 

إكسون  قطر  ببطولة  اإلعالمية  اللجنة 

تميز  عزز  اإلعالمي  الحضور  إن  موبيل 

وقال  المستويات،  مختلف  على  البطولة 

التغطية  على  اإلعالم  وسائل  كل  »أشكر 

صورة  لتقديم  دائما  ونتطلع  المتميزة، 

المستويات«  مختلف  على  لقطر  مشرفة 

أساسي  شريك  القطري  اإلعالم  أن  مؤكدا 

»لقد  وتابع  البطوالت.   نجاح  كل  في 

تنال  موبيل  اكسون  قطر  أصبحت 

واحدة  باعتبارها  كبيرا،  عالميا  اهتماما 

ونرى  العالمية  البطوالت  أفضل  من 

الحضور  على  االوائل  المصنفين  حرص 

والمشاركة، وهذا أمر نتشرف به ونسعى 

في  البطولة  تميز  في  للمساهمة  دائما 

مختلف الجوانب، ومنها الجانب اإلعالمي 

وقد وفرنا كل المتطلبات اإلعالمية من أجل 

تغطية البطولة بأفضل صورة ممكنة«. {   محمد السبيعي

أندي موراي:

هـــدفــــي التــتـــــويــــج
أعرب البريطاني أندي موراي عن سعادته بالوصول للدور 

نصف النهائي لبطولة قطر اكسون موبيل بعد مباراة صعبة 

في ربع النهائي أمس أمام الفرنسي اليكسندر مولر، حيث قال 

»لقد واجهت صعوبة كبيرة في المباراة خاصة بعد خسارتي 

للمجموعة األولى، لكني عدت بشكل جيد في المجموعة الثانية 

وتعاملت مع الثالثة بالصورة الالزمة وتمكنت من الوصول 

لنصف النهائي وأعلم أن هناك مباراة صعبة في انتظاري لكني 

سأعمل على تقديم أفضل ما عندي من أجل التأهل للنهائي 

في هذه البطولة التي أسعد بالمشاركة فيها وأتمنى الفوز بها 

مجددًا«. يذكر أن اندي موراي الفائز بلقب البطولة مرتين عامي 

2008 و2009 والذي توج بـ 46 لقبا في مسيرته االحترافية، شارك 
في هذه النسخة ببطاقة دعوة من االتحاد القطري للتنس ونجح 

في تحقيق الفوز في الدور األول على اإليطالي لورينزو سوينجو 

بمجموعتين لواحدة ثم تخطى عقبة األلماني اليكسندر 

زفيريف المصنف الرابع للبطولة في الدور الثاني وفاز عليه 

أيضا بمجموعتين لواحدة، ثم فاز على منافسه الفرنسي أمس 

ووصل لنصف النهائي.
{  البريطاني أندي موراي
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تغلب على عمان وتأهل لنهائيات كأس آسيا

عنابي »الشاطئية« بطال لغرب آسيا

 وعقب فوزه بلقب البطولة أمس تأهل 

إلى  المؤهل  آسيا  كأس  إلى  العنابي 

العماني  المنتخب  ورفقته  االولمبياد 

صاحب المركز الثاني وكان المنتخب 

الفلسطيني حل في المركز الثالث.

المنتخب  توج  السيدات  بطولة  وفي   

على  فوزه  بعد  البطولة  بلقب  اللبناني 

صفر   -  2( بنتيجة  القطري  المنتخب 

ثانيا  القطري  المنتخب  وحل   ..)

والمنتخب االردني ثالثا.

هذه  في  القطري  المنتخب  وشارك   

المكون   ) أ  )قطر  بفريقين  البطولة 

واحمد  يونس،  شريف  الثنائي  من 

محمود  من  المكون  ب(  و)قطر  تيجان، 

ولدى  نسيم،  الله  وعبد  عصام 

القطري  المنتخب  شارك  السيدات 

)سمية  من  مكون  أيضا  بفريقين 

و)ليلى  ياغمور(،  وداالما  المدهون، 

محمود، وهناء الخاطر(.

وبدوره اعرب علي غانم الكواري رئيس 

للكرة  آسيا  وغرب  القطري  االتحادين 

المنتخب  بفوز  سعادته  عن  الطائرة، 

إلى  وبتأهله  البطولة  بلقب  القطري 

دورة  إلى  المؤهلة  للعبة  آسيا  كأس 

األلعاب األولمبية )باريس 2024(.

هذه  بلقب  الفوز  إن  الكواري:  وقال 

المنتخب  وتطور  تفوق  يؤكد  البطولة 

االنجازت  إلى  ويضاف  اللعبة  في 

كل  في  المنتخب  يحققها  التي 

مشيرا  فيها..  يشارك  التي  البطوالت 

التواجد  إلى  يسعى  المنتخب  أن  إلى 

البطوالت  كل  في  والمشاركة 

نقاطا  تمنح  التي  والمنافسات 

المنتخب  تصنيفية تساعد في تأهل 

األولمبية  األلعاب  دورة  إلى  المباشر 

االتحاد  أن  كما  التصنيف  خالل  من 

رحلة  في  بمنتخبين  للمنافسة  يهدف 

األلعاب  دورة  إلى  المؤهلة  التصفيات 

األولمبية خاصة في ظل التطور الكبير 

أ(  )قطر  القطري  المنتخب  لمستوى 

على  جدا  المتقدم  التصنيف  صاحب 

الصعيد الدولي.

القطري  االتحاد  أن  الكواري  وكشف   

تأهل  بطاقة  عن  للبحث  حاليا  يعمل 

ثانية إلى اولمبياد باريس 2024.

الكواري في تصريحات صحفية:  وقال 

بذات  المنتخب  أداء  مواصلة  هدفنا 

خاصة  المقبلة،  البطوالت  في  مستوى 

لتفوق  دوما  يسعى  القطري  االتحاد  أن 

على  وصعودها  وفرقه  منتخباته 

االتحاد  أن  موضحا  التتويج،  منصات 

تضمن  التي  الترتيبات  كافة  سيوفر 

الجيد  اإلعداد  القطري  للمنتخب 

األلعاب  دورة  والمستمر للمشاركة في 

األولمبية المقبلة.

القطري  االتحادين  رئيس  واوضح 

اإلنجازات  أن  الطائرة  للكرة  آسيا  وغرب 

القطرية  الرياضة  تحققها  ظلت  التي 

شتى  في  الطائرة  الكرة  ولعبة  عامة 

لهذه  المقدم  الدعم  بفضل  تأتي  فئاتها 

الرياضة من القيادة الرشيدة في الدولة، 

واالهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل 

سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 

رئيس اللجنة األولمبية القطرية.

عوض الكباشي كتب

حقق منتخبنا الوطني األول 
للكرة الطائرة الشاطئية 
لقب البطولة اآلسيوية 

لكرة الطائرة الشاطئية - 
منطقة غرب آسيا - للرجال 

والسيدات، وذلك بعد 
فوزه على نظيره العماني 
بنتيجة )2 - 1( في نهائي 
البطولة التي استضافها 

االتحاد القطري للعبة على 
مدار ثالثة أيام متتالية 

بمالعب الغرافة الشاطئية، 
والمؤهلة إلى كأس آسيا 

للعبة )الكونتيننتال(.

علي غانم 

الكواري: 

نخطط 

للتأهل 

ألولمبياد 

باريس

بموافقة المكتب التنفيذي

»البوعينين« نائبا 
لرئيس اتحاد الكرة

لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وافق 

تعيين  على  القدم  لكرة  القطري 

البوعينين  راشد  جاسم  السيد 

ونائبا  التنفيذي  بالمكتب  عضوا 

لرئيس االتحاد.

المكتب  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

لكرة  القطري  لالتحاد  التنفيذي 

الشيخ  سعادة  برئاسة  القدم، 

حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني 

رئيس االتحاد، وبحضور أعضاء 

المكتب التنفيذي.

االجتماع،  خالل  تمت،  حيث 

السيد  تعيين  على  الموافقة 

عضوا  البوعينين  راشد  جاسم 

لالتحاد  التنفيذي  بالمكتب 

القطري لكرة القدم، وذلك بناء على 

األساسي  النظام  عليه  ينص  ما 

من  مقعد  خلو  حال  في  لالتحاد 

كما  التنفيذي،  المكتب  أعضاء 

التنفيذي  المكتب  أعضاء  اتفق 

على تكليفه نائبا لرئيس االتحاد 

القطري لكرة القدم، واطلع المكتب 

الواردة،  التقارير  على  التنفيذي 

المناسبة  القرارات  اتخاذ  وتم 

بشأنها.

محمد الجزار كتب

اإلعالن عن حكام مؤجالت 
الجولة »الثامنة«

أعلنت إدارة التحكيم باالتحاد القطري 

المباريات  حكام  أسماء  القدم  لكرة 

الثالث المؤجلة من الجولة الثامنة من 

للموسم   QNB نجوم  دوري  منافسات 

والتي   ،2023  -  2022 الرياضي 

والمرخية،  صالل  أم  من  كال  ستجمع 

والسد وقطر، والشمال والوكرة.

على  السبت  غدا  المباريات  وُتقام 

وجاء  والسد،  الدحيل  ناديي  ملعبي 

للمباريات  التحكيمية  األطقم  توزيع 

حكم  التالي:  للترتيب  وفقا  الثالث 

المساعد  األول،  المساعد  الساحة، 

 ،VAR الثاني، الحكم الرابع، حكم الـ 

حكم الـ VAR المساعد.

المرخية  مع  صالل  أم  مباراة  وسيدير 

على استاد عبدالله بن خليفة بنادي 

العذبة،  عبدالله  من:  كل  الدحيل 

دحروج،  سالم  الشمري،  ماجد 

فالحي،  سلمان  الشرشني،  سلطان 

ناصر الدوس.

استاد  على  وقطر  السد  مباراة  أما 

طاقم  فيديرها  حمد  بن  جاسم 

الشمري،  أحمد  محمد  من:  مكون 

جمعة بورشيد، فيصل عيد، محمد 

محمد  الشمري،  مشاري  العبيدلي، 

عبدالعزيز.

الشمال  مباراة  إدارة  يتولى  وأخيرا 

حمد  بن  جاسم  استاد  على  والوكرة 

عايد،  خالد  المزيد،  محمد  من:  كل 

محمد  الحرمي،  يوسف  محمد 

الجاسم،  عبدالرحمن  الشريف، 

رمزان الرمزاني.

الشيخ عبدالعزيز بن سعود يؤكد اكتمال التحضيرات

الدوحة تستضيف 
»أساطير الكريكيت« في مارس

لرياضة  القطرية  اللجنة  أكدت 

الجاهزية  اكتمال  عن  الكريكت 

أساطير  بطولة  نهائي  أجل  من 

بالدوحة  تنطلق  والتي  الكريكت 

 10 يوم  في  القطرية  العاصمة 

مارس 2023.

حيث تستضيف اللجنة 

لرياضة  القطرية 

الموسم  الكريكت 

بطولة  الثاني 

األساطير  دوري 

 ، ز ستر للما

الدولية  النسخة 

من دوري األساطير 

قطر  الدوحة  في 

 10 من  الفترة  خالل 

20 مارس  إلى  مارس 

.2023
عدد  سيجتمع  حيث 

من  العبا   60
الكريكيت  العبي 

حول  دولة   12 من  األسطوريين 

 Legends League العالم في بطولة

.Masters
الموسم  هذا  مباريات   8 وستقام   

اآلسيوية  المدينة  ملعب  في 

للكريكت.

لرياضة  القطرية  اللجنة  وتؤكد 

للمشجعين  يمكن  انه  الكريكت 

خالل  من  تذاكرهم  حجز 

»اكتشف قطر« وسيتم اإلعالن عن 

وسائل  في  التذاكر  بيع  مواعيد 

التواصل االجتماعي التابعة 

للجنة القطرية لرياضة 

ومنصات  الكريكت 

اكتشف قطر

قال  جانبه  ومن 

الشيخ  سعادة 

بن  العزيز  عبد 

ثاني،  آل  سعود 

اللجنة  رئيس 

لرياضة  القطرية 

نحن  الكريكت: 

باستضافة  سعداء 

للمرة  األساطير  دوري 

ونأمل  قطر  في  األولى 

إلى  ذلك  يؤدي  أن 

جديدة  تطورات 

وتعزيز لعبة الكريكت في دولة قطر 

االساطير  دوري  بطولة  وستكون 

مشجعي  لجميع  متعة  مشاهدة 

التعاون  مجلس  دول  في  الكريكت 

هؤالء  ومشاهدة  لزيارة  الخليجي 

األساطير أثناء البطولة.

{ الشيخ عبد العزيز بن سعود

سعدون الكواري.. 
أمين السر العام 

باتحاد السلة:

العنابي خطف بطاقة 
التأهل من الدوحة

أمين  الكواري  صباح  سعدون  أشاد 

السر العام لالتحاد القطري لكرة السلة 

بنتائج مباريات منتخبنا الوطني األول 

التي  الثانية  النافذة  خالل  السلة  لكرة 

استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، 

مشيرا إلى أنه كان باإلمكان أفضل مما 

كان.

وأضاف الكواري: ال بد من تقديم التهنئة 

في األول لكل العبي المنتخب وجهازيهم 

ومهم  إيجابي  أمر  وهو  واإلداري  الفني 

وما  المنتخب  أن  مع  التوقيت  هذا  في 

الظهور  على  قادر  أدوات  من  يمتلكه 

بصورة أفضل بكثير من التي ظهر بها.

وقال الكواري: اآلن بعد تأهل المنتخب 

النافذة  إلى  السلة  للكرة  الوطني 

الالعبين  تجهيز  على  سنعمل  األخيرة 

خطف  على  والعمل  المقبلة  للمرحلة 

صعوبة  من  الرغم  على  التأهل  بطاقة 

المهمة إال أننا نثق في منتخبنا وقدرته 

على التأهل.

في  نجحت  قطر  الكواري:  وقال 

األهداف  ومن  النافذة..  استضافة 

مواصلة  القطري  لالتحاد  الرئيسية 

الدولية  البطوالت  وتنظيم  استضافة 

واآلسيوي  الدولي  لالتحادين  التابعة 

الفئات  استقطاب  بجانب  للعبة، 

جميع  وتوفير  وتطويرها  السنية 

صقل  في  تساهم  التي  الفرص 

مواهبها.. مبينا أن استضافة البطوالت 

األهداف  هذه  لتنفيذ  خطوة  تعتبر 

اللجنة  وضعتها  التي  االستراتيجية 

األولمبية القطرية.

منتخبات  العنابي  بجانب  وتأهل 

للتصفيات  واإلمارات  وفلسطين  العراق 

بطولة  لنهائيات  المؤهلة  الرئيسية 

األمم اآلسيوية.

في مهرجان قطر لالبل

»الشيخة« تتوج بالثنايا محلي تالد
مهرجان  فعاليات  أمس،  تواصلت 

في  العطا«  »جزيالت  لإلبل  قطر 

المغاتير  لفئات  الثانية  نسخته 

تقام  الذي  والمجاهيم،  واألصايل 

لبصير  ميدان  على  منافساته 

حتى  الشيحانية،  بمنطقة 

فبراير  من  والعشرين  السادس 

الجاري، وسط مشاركة قوية من دول 

مجلس التعاون الخليجي. 

اليوم  منافسات  واتسمت 

المهرجان  من  والعشرين  السابع 

المالك  عموم  بين  والندية  بالقوة 

فئة  أشواط  في  الخليجيين، 

الفوز  أجل  من  وذلك  المجاهيم، 

بالرموز الخمسة في سن الثنايا.

حضور  أمس  منافسات  وشهدت 

بن  بندر  السيد/  سعادة  وتشريف 

لدى  قطر  )سفير  العطية  محمد 

الذي  السعودية(،  العربية  المملكة 

ثم  ومن  المنافسات  من  جانبا  شهد 

حضوره لتتويج الفائزين بالرموز.

في  الخمسة  األشواط  وجاءت 

التوالي:  النحو  على  اليوم  منافسات 

ثنايا محلي تالد، ودولي تالد، ومحلي 

شرايا، ودولي شرايا، وتحدي(.

الثنايا  سن  منافسات  وشهدت 

في  قوية  إثارة 

الخمسة،  األشواط 

األول  الشوط  ففي 

للثنايا  المخصص 

تمكن  تالد،  محلي 

شافي  مبارك  سعود 

سالم ال شافي مالك 

»الشيخة«،  الفردية 

بالمركز  الفوز  من 

الرمز  ليحصد  األول 

وجائزة  ووشاح 

قدرها  مالية 

ريال،  ألف   100

السفران  محمد  مبارك  صالح  وحل 

في  »مثل«،  الفردية  مالك  المري 

وشاح  على  ليحصل  الثاني  المركز 

ريال،  ألف   60 قدرها  مالية  وجائزة 

نصيب  من  فكان  الثالث  المركز  أما 

صالح جابر علي المخضوبيه المري 

عيالن«،  بنت  »عياله  الفردية  مالك 

وجائزته وشاح و50 ألف ريال. 

المخصص  الثاني  الشوط  في  أما 

محمد  فأحرز  تالد،  دولي  للثنايا 

المنصوري  سعيد  علي  سعيد 

المركز  »مسربل«،  الفردية  مالك 

وجائزة  ووشاح  الرمز  لتهديه  األول 

وحل  ريال،  ألف   120 قدرها  مالية 

المري  علي  عبدالرحمن  محمد 

الثاني  المركز  في  »الفاهية«،  مالك 

ريال،  ألف  و80  وشاح  على  ليحصل 

جابر  الثالث  بالمركز  جاء  بينما 

»خزامة«،  مالك  المري  جابر  راشد 

لتهديه وشاح و60 ألف ريال. 

في  واإلثارة  المتعة  واستمرت 

األول  شوط  ففي  الشرايا،  شوطي 

تمكن  شرايا،  للمحلي  المخصص 

انديله  محمد  راشد  محمد  عبدالله 

الفوز  من  »منتله«،  الفردية  مالك 

الرمز  على  ليحصل  األول  بالمركز 

قدرها  مالية  وجائزة  ووشاح 

مبارك  سعود  وحل  ريال،  ألف   120
الفردية  مالك  شافي  ال  سالم  شافي 

ليحصل  الثاني  بالمركز  »سليمة«، 

 80 قدرها  مالية  وجائزة  وشاح  على 

ألف ريال، وعاد عبدالله محمد راشد 

محمد انديله مرة أخرى مع »النادرة« 

ليفوز بالمركز الثالث ويحصل على 

وشاح و60 ألف ريال. 

حقق  شرايا،  الدولي  شوط  وفي 

مالك  العامري  صالح  سالم  صالح 

الفوز  الكربي«،  »سلطانة  الفردية 

ووشاح  برمز  ليتوج  األول  بالمركز 

ريال،  ألف   150 قدرها  مالية  وجائزة 

وجاء عبدالعزيز عبدالله حمد سليم 

الثاني،  المركز  في  »جذابة«،  مالك 

مالية  وجائزة  وشاح  على  ليحصل 

حل  بينما  ريال،  ألف   100 قدرها 

المزروعي  هميله  علي  حمد  أحمد 

مالك »الحاكمة«، في المركز الثالث 

مالية  وجائزة  وشاح  على  ليحصل 

قدرها 80 ألف ريال.

عبدالله  عبدالعزيز  توج  وأخيرا.. 

الفردية  مالك  سليم  بن  حمد 

مالية  وجائزة  ووشاح  برمز  »مخلفة« 

عن  وذلك  ريال،  ألف   200 قدرها 

الثنايا  لشوط  األول  بالمركز  فوزه 

الوصافة  سليم  بن  وترك  تحدي، 

علي  سعيد  محمد  لـ 

المنصوري  سعيد 

»الذاير«  الفردية  مالك 

لتهدي المنصوري وشاح 

قدرها  مالية  وجائزة 

في  وحل  ريال،  ألف   150
شوط  في  الثالث  المركز 

مبارك  ماجد  التحدي 

المنصوري  محمد  راشد 

ليفوز  »الطامح«  مالك 

مالية  وجائزة  بالوشاح 

قدرها 100 ألف ريال. { تتويج الفائزين



على  أمس  مساء  الستار  أسدل 

األصيلة  العربية  الخيل  بطولة 

الثالثة  األيام  مدار  على  أقيمت  التي 

لسوق  الغربية  بالساحة  الماضية 

مهرجان  فعاليات  ضمن  وذلك  واقف، 

نسخته  في  للفروسية  واقف  سوق 

لجنة  من  بتنظيم  المقام  الرابعة، 

الهندسي  بالمكتب  االحتفاالت 

من  كبيرة  مشاركة  وسط  الخاص، 

مالك الخيل محليا وخارجيا.

وأسفرت نتائج البطولة ، فاز "سلطان 

)عضو  الشقب  مربط  ملك  الشقب" 

الذهبية  بالميدالية  قطر(  مؤسسة 

في بطولة األفحل، فيما "نسج القيم" 

من  المحسن  أحمد  علي  أنور  ملك 

الذهبية،  الميدالية  على  السعودية 

على  الوجبة  مربط  ملك  "لويجي"  و 

البرونزية. الميدالية 

و في فئة األفرس حصل »دي سياسة« 

على  بالسعودية  التنهاة  مربط  ملك 

»نجال  وحصلت  الذهبية،  الميدالية 

أم العظام« ملك ناصر محمد الهاجري 

على الميدالية الفضية وحصلت »دي 

فال« ملك مربط السالم على الميدالية 

البرونزية

العربية  للخيل  المهرات  بطولة  وفي 

بيال«  إم  »تي  المهرة  حصلت  األصيلة 

الميدالية  على  الجميل  مربط  ملك 

الناصر«  »ريانة  وحصلت  الذهبية، 

الميدالية  على  الناصر  مربط  ملك 

الفضية 

»عريب  حصل  األمهر  بطولة  وفي 

على  الناصر  مربط  ملك  الناصر« 

و»الدحيل  الذهبية،  الميدالية 

الشقب« ملك الشقب )عضو مؤسسة 

الفضية،  الميدالية  على  قطر( 

بن  حمد  الشيخ  ملك  مضر«  و»طويق 

علي على الميدالية البرونزية.

األفحل  منافسات  تصفيات  وكانت 

اسفرت  سنوات   10 إلى   7 من  عمر 

علي  أنور  ملك  القيم  »نسج  فوز  عن 

السعودية  من  المحسن  أحمد 

المركز  في  حل  فيما  األول  بالمركز 

الوجبة،  مربط  ملك  »لويجي«  الثاني 

مربط  ملك  النايف«  »لماح  ثالثا  وجاء 

العذبة

فما  سنة   11 عمر  األفحل  فئة  وفي 

»سلطان  األول  المركز  احرز  فوق 

)عضو  الشقب  ملك  الشقب« 

إم  »أو  ثانيا  وحل  قطر(  مؤسسة 

وحل  الريح،  مربط  ملك  السناديد« 

ملك  ظافر«  »دي  الثالث  المركز  في 

السالم. مربط 

المنظمة  اللجنة  إن  إلى  ويشار 

مالية  جوائز  خصصت  للمهرجان 

ريال  مليون   6.4 إلى  تصل  قيمة 

بالمراكز  الفائزين  على  توزع  قطري 

النهائيات  مرحلة  في  أما  األولى. 

األول  بالمركز  الفائز  فيحصل 

والمهرات  لألمهار  الذهبية  والميدالية 

جائزة  على  سنوات  و3  سنتين  عمر 

والثاني  ريال،  ألف   100 قدرها  مالية 

ريال  ألف   70 على  الفضية  صاحب 

على  بالبرونزية  الفائز  والثالث 

الفائز  سينال  كما  ريال،  ألف   40
واألفحل على  األفرس  لفئة  بالذهبية 

150 ألف ريال. جائزة قدرها 

دوري  لقب  السداوي  الزعيم  استعاد 

عن  الغائب  الطاولة  لكرة  الرجال 

نجح  بعدما  مواسم،   4 منذ  خزائنه 

للموسم  المسابقة  التتويج بلقب  في 

قبل  رسميا،   2023-2022 الرياضي 

المنافسات  نهاية  من  واحدة  جولة 

بإقامة  السبت  غدا  تختتم  التي 

مباريات الجولة التاسعة. 

نادي قطر  الفوز على  السد في  ونجح 

قمة  في   ،2-3 بنتيجة  اللقب  حامل 

أقيمت  التي  الثامنة  الجولة  مباريات 

وتدريب  إعداد  مركز  صالة  على 

أبوعبود،  رأس  في  الطاولة  كرة 

محققا  نقطة   16 إلى  رصيده  ليرفع 

في  خسارة  أي  بدون  الكاملة  العالمة 

8 مباريات خاضها منذ بداية الدوري. 
البطولة  منافسات  السد  نادي  وأنهى 

نتائج  تكون  ولن  األول،  المركز  في 

مؤثرة  التاسعة  الجولة  مباريات 

أقرب  قطر  نادي  رصيد  إن  حيث 

مالحقيه في المركز الثاني 13 نقطة، 

األخيرة على  وفي حالة فوزه بالجولة 

نقطة   15 إلى  رصيده  سيرفع  الريان 

وبالتالي ال يمكنه اللحاق بنادي السد 

إطالقا. 

لقب  على  سيطر  قطر  نادي  أن  يذكر 

األربعة  المواسم  في  الدوري  بطولة 

موسم  بلقب  السد  فوز  منذ  األخيرة 

2017-2018، حيث حقق الملك اللقب 
و2020-2019   2019-2018 مواسم 

و2020-2021 و2022-2021. 

المعاضيد  العلي  عبدالله  وعبر 

بنادي  الطاولة  كرة  جهاز  رئيس 

بعد  الكبيرة  سعادته  عن  السد 

على  لله  الحمد  قائال:  التتويج 

وأشكر  الغائب،  اللقب  استعادة 

على  كانوا  الذين  الالعبين  جميع 

قدر المسؤولية ولم يقصروا، رغم قوة 

وصعوبتها.  المنافسة 

نائب  محفوظ  سعيد  أشاد  فيما 

الذي  الكبير  بالدعم  الجهاز  رئيس 

تركي  في  ممثال  الفريق  به  حظي 

وعلي  للنادي  التنفيذي  المدير  العلي 

على  الفني  المشرف  الغانم  فرج 

الفريق حصد ثمار  اللعبة، مؤكدا أن 

بذله  الذي  والجهد  الكبير،  الدعم  هذا 

الالعبون طوال الفترة الماضية.
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في ثالث أيام مهرجان سوق واقف للفروسية

قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.. رسميا

ختام مثير لبطولة الخيل العربية

»الزعيم« يتوج بلقب دوري الرجال للطاولة

{ السد بطل الدوري

خالد الكواري :

توقعت هذا السيناريو

الدوحة          $

كتب             محمد الجزار

الشيخ نواف بن ناصر:

مجدي زقزوق مدرب الفريق:

المهرجان يكشف مستوى الخيل

اللقب عاد ألحضان »الزعيم«

أعرب الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني 

سعادته  عن  الناصر  مربط  مالك 

الذهبية  الميدالية  على  بالحصول 

واقف  سوق  بطولة  منافسات  في 

العربية  للخيل  الرابعة  الدولية 

حققها  التي  والنتائج   )A( األصيلة 

مربط الناصر في مهرجان سوق واقف 

ومن قبله في مهرجان كتارا.

تصريحاته  في  نواف  الشيخ  وقال 

أمس: مربط الناصر شارك بجوادين 

ميداليتن  على  حصلنا  لله  والحمد 

ذهبية وفضية.

آل  ناصر  بن  نواف  الشيخ  ووجه 

تنظيم  على  للقائمين  الشكر  ثاني 

الذين  مهرجان سوق واقف للفروسية 

أبدعوا في إنجازه وتمنى لهم التوفيق 

القطرية  للخيل  التوفيق  تمنى  كما 

دائما. 

المهرجانات  هذه  مثل  أهمية  وعن 

يريد  من  أو  القطرية  للمالك  سواء 

سعادة  قال  المجال  هذا  في  الدخول 

أهمية  ناصر:  بن  نواف  الشيخ 

على  األولوية  تضع  أنها  المهرجانات 

بالخيل  أتيت  فإذا  النسل  تحسين 

تأِت  لم  وإذا  للبطولة تعرف مستواها 

الخيل  مستوى  تعرف  فلن  البطولة 

أهمية  تكمن  هنا  ومن  تمتلكه  الذي 

مثل هذه المهرجانات.

عن  السد  مدرب  زقزوق  مجدي  عبر 

الفريق  بتتويج  الكبيرة  سعادته 

من  عاد  الدوري  أن  مؤكدا  باللقب، 

غياب  بعد  الزعيم  ألحضان  جديد 

كاملة.  مواسم   4
قاموا  الالعبون  زقزوق:  وقال 

والتزام  تدريب  من  جبار  بمجهود 

الكبير  ودعمها  النادي  إدارة  ونشكر 

فرج  وعلي  العلي  تركي  من  بداية 

المعاضيد  العلي  الله  وعبد  الغانم 

التتويج  هذا  السداوية  لكل  وأبارك 

المستحق.

أكد أحمد مثنى نجم نادي السد أحقية 

والتتويج  الدوري  بلقب  الفوز  في  فريقه 

قطر  نادي  حساب  على  المستحق، 

الخصم العنيد. 

لوضعه  عاد  السد  مثنى:  وقال 

التوفيق  حالفنا  لله  والحمد  الطبيعي، 

سنحقق  بأننا  اإلدارة  وعدنا  أن  بعد 

اللقب هذا الموسم. 

وأضاف: كسرنا احتكار نادي قطر، وان 

البطوالت  الله نعود نحن لنحتكر  شاء 

مع  والتعاقد  صفوفنا  اكتمال  مع 

محترفين على مستوى عال.
{ أحمد مثنى 

مثنى: سنحتكر كل البطوالت
{ نادي قطر خسر في المباراة الحاسمة

المالكي: مهرجان سوق واقف مميز
إدارة الجمال  أكد خالد المالكي مدير 

واإلنتاج في مربط الشقب عقب الفوز 

فئة  كالس  آخر  في  األول  بالمركز 

تمكن  حيث  فوق،  سنوات   10 األفحل 

الفحل سلطان الشقب من الحصول 

األول  والفوز بالمركز  أعلى درجة  على 

وتمكن الفحل من تقديم أداء مميز في 

وهو  ممتازة  حركة  وقدم  الشوط  هذا 

األول،  للمركز  تحقيقه  في  ساهم  ما 

النتائج  عن  التام  رضاه  عن  وأعرب 

سوق  مهرجان  خالل  تحققت  التي 

واقف للفروسية.

بتوزيعها  قمنا  األفحل  قائال:  وأضاف 

الحالي  الموسم  بطوالت  على 

الشقب  سلطان  الفحل  بدأ  حيث 

المحلية،  البطولة  في  بالمشاركة 

وقدم أداء جيدا طوال البطولة.

المشاركة  هذه  كانت  إذا  وعما 

قال  واقف،  سوق  مهرجان  في  األولى 

مربط  في  واإلنتاج  الجمال  إدارة  مدير 

الشقب  إن  المالكي:  خالد  الشقب 

شارك منذ بداية المهرجان في جميع 

البطوالت والحمد لله تحققت العديد 

من النتائج اإليجابية سواء في بطولة 

بطولة  أو  األصيلة  العربية  الخيل 

الجزيرة العربية ومهرجان سوق واقف 

من أهم المهرجانات في المنطقة. 

مميزا  يعد  المهرجان  هذا  إن  وأوضح: 

والبطولة تعد من تصنيف A ويعتبر 

األعلى في منظمة  التصنيف من  هذا 

للكل  مفيدة  والبطولة  »اإليكاهو« 

للمالك 

رئيس  الكواري  علي  خالد  اعترف 

قطر  بنادي  الطاولة  كرة  جهاز 

السد  تتويج  سيناريو  توقع  أنه 

يكن  لم  الفريق  أن  مؤكدا  باللقب، 

الموسم.  هذا  حاالته  أفضل  في 

بداية  قبل  قلت  الكواري:  وقال   .

بالشكل  نستعد  لم  إننا  الموسم 

مع  التعاقد  في  وتأخرنا  الجيد 

أثر  وهذا  كاف  وقت  قبل  المحترف 

علينا بشكل واضح. 

مبررات  عن  أبحث  ال  وأضاف: 

للخسارة وضياع اللقب بعد احتكار 

أن  يجب  لكن  متتالية،  مواسم   4
كي  وبالواقع  بأخطائنا  نعترف 

المكانة  إلى  نصحح سريعا لنعود 

التي نريدها لنادينا في أسرع وقت. 

السد  لنادي  التهنئة  الكواري  وقدم 

أن  مؤكدا  باللقب  التتويج  على 

طوال  رائعا  آداء  قدموا  العبيه 

األولى  المباراة  ومن  البطولة 

أنفسهم  على  وتفوقوا  لألخيرة 

بشكل واضح. 

آرونا  النيجيري  عبر  جهته  من 

عن  السد  نادي  العب  كوادري 

في  بالمساهمة  البالغة  سعادته 

تتويج الزعيم باللقب. 

في  االحتراف  تجربة  آرونا:  وقال 

مميزة  كانت  القطري  الدوري 

بالنسبة لي واستفدت منها كثيرا، 

في  ساهمت  أنني  للغاية  وسعيد 

حساب  على  للقب  الفريق  تحقيق 

نادي قطر القوي. 
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3:33 ص
11:32 ص

3:01 م
6:07 م
7:37 م

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس 

على الساحل، باردا، مع غبار عالق إلى ضباب 

خفيف على بعض المناطق، آخر الليل.. وفي 

عرض البحر يصاحبه غبار عالق.

وتكون الرياح على الساحل وفي البحر جنوبية 

شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة على 

الساحل، وبين 3 عقد و13 عقدة في البحر.

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات، 

وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض 

المناطق آخر الليل. وتكون أدنى درجة حرارة 

متوقعة في الدوحة ) 18( درجة مئوية.

سينما المول )1(

3:00المالياالم

4:45الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

7:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

9:15الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

سينما المول )2(

3:15المالياالم

6:00المالياالم

8:30المالياالم

11:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

سينما المول )3(

3:00الهندية

5:45المالياالم

8:30الهندية

11:15المالياالم

RED HALL – CINEMA 1

4:30الطائرة

6:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

8:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

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

4:00حروب الماميز

6:00زفاف مسلح

8:00حروب الماميز

10:00زفاف مسلح
GREEN HALL – CINEMA 3

4:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

7:00ويني ذا بوه، الدم والعسل

9:00ويني ذا بوه، الدم والعسل

11:00صوت الصمت
BRONZE HALL – CINEMA 4

5:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

8:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

10:00صوت الصمت

سينما رويال بالزا  )1(

3:30التاميلية

6:00التاميلية

8:30التاميلية

11:00التاميلية

سينما رويال بالزا )2(

3:30الهندية

6:15المالياالم

8:45المالياالم

11:15المالياالم

سينما رويال بالزا )3(

3:15المالياالم

6:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

8:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

11:00الهندية

ينظمه الحوش جاليري

معرض »بروق ـــ الفن 
والبــيـــئـــة«.. الــيــــوم

يفتتح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل 

ثاني وزير البيئة والتغير المناخي اليوم الجمعة الموافق 24 

من الشهر الجاري معرض »بروق – الفن والبيئة« الذي ينظمه 

الحوش جاليري خالل الفترة من 24 وحتى 26 من شهر فبراير 

في صحراء زكريت.

ويشكل المعرض نقلة نوعية في دمج البيئة القطرية بالفن، 

وذلك بالتزامن مع يوم البيئة القطري الذي يقام في 26 فبراير 

من كل عام.

وتقام على هامش الفعالية مجموعة من الفعاليات 

المصاحبة، باإلضافة إلى إقامة معارض فنية تتناول تاريخ 

المنطقة وذلك في بيت اإلمام، عالوة على مشاركة عدد من 

الفنانين المشاركين منهم، ندى الخراشي، عزام المناعي، 

عائشة العبد الله، هدير عمر، حسن باهو، فهد المعاضيد، 

شريفة المناعي وميثة الخيارين ومحمد العمادي، لولوة 

النعيمي، إلى جانب معرض االستدامة معرض يقدمه 

 young ambassador for sustainable development goals
وهم مجموعة من النشء من عمر 5 - 18 سنة يعملون 

على نشر الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة 

وسيقومون بتقديم أعمال فنية تحقق أهداف التنمية 

المستدامة.

وأكد السيد غانم جاسم الغانم الرئيس التنفيذي للحوش 

جاليري: إن فعالية بروق تساهم في تفعيل الفن، وانعكاسه 

على مختلف المواضيع، الفتا إلى ان البيئة جزء ال يتجزأ من 

الفن، حيث يعتبر الفن والبيئة وجهين لعملة واحدة.

وأضاف: يأتي الهدف من إقامة فعالية بروق، إلى خلق فعالية 

بيئية فنية تهتم بالفن والبيئة وتساهم بخلف أفكار إبداعية 

مختلفة، والتوعية بأهمية البيئة القطرية من خالل عكسها 

على المكان عبر الفن الذي سيتم تقديمه في المعرض 

المصاحب للفعالية.

تجدر االشارة إلى مشاركة مجموعة من الرعاة ضمن فعالية 

بروق الفن والبيئة، حيث إن الراعي االستراتيجي استثمار، 

وراعي النقل الرسمي مجموعة المانع، وراعي منصات 

التواصل االجتماعي العكوس اإلعالمية، والشريك الوزاري 

وزارة البيئة والتغيير المناخي بالتعاون مع متاحف قطر و

qoumuncation
 والجهات المشاركة هي وزارة البلدية والمتمثلة في إدارة 

الحدائق العامة، ومركز عيد الثقافي، معهد الجزيرة لإلعالم، 

ومطعم برجري، وشوكليت.

تعريف المشاركين بأساسيات استخدام البرنامج

»شبابية الخور« تنظم دورة فوتوشوب
تحت اشراف إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة 

والشباب نظمت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي 

دورة في اساسيات الفوتوشوب( قدمها المهندس والمصمم /  

محمد عبدالاله جاد الكريم بمشاركة مجموعة من الشباب 

بدات الدورة يوم االحد الماضي واستمرت لمدة ثالثة أيام 

تعرف المشاركون خاللها على أساسيات استخدام برنامج 

Photoshop والتعرف على المهارات األساسية لفن إعادة 
التصميم باحترافية عالية. وقد تم خالل الدورة تطبيق 

لتصميم نموذج إعالني باإلضافة إلى طريقة الكتابة على 

الصور، وعمل التنسيقات بطريقة سهلة ومتعددة وعرض 

بعض التصاميم، وعمل بعض التطبيقات الخاصة 

ببرنامج الفوتوشوب.

ومن جانبه قال عبدلله محمد المهندي رئيس اللجنة 

الشبابية ان تنظيم الدورة يأتي انطالقًا من حرص اللجنة 

الشبابية الدائم على تقديم وتنظيم أنشطة وفعاليات 

مختلفة تدعم المهارات الشبابية واإلبداعية. 

مؤكدا أن نادي الخور يسعى من خالل هذه الفعاليات 

واألنشطة إلى المساهمة في دعم الشباب والتواصل الدائم 

مع المجتمع من خالل مبادرات مبتكرة وطرق غير تقليدية.

اإلشـــــارةبالمركز القطري الثقافي للصم لــغــة  دورة  اخـــتـــتـــام 
دورة  للصم  الثقافي  القطري  بالمركز  اختتمت 

شاركت  التي  وثاني(  أول  )مستوى  اإلشارة  لغة 

قام  الختام  حفل  وفي  الفتيات.  من  مجموعة  فيها 

االستاذ عبدالله المال رئيس مجلس إدارة المركز، 

بتسليم الشهادات إلى المتدربات المشاركات في 

إلى  يسعى  »المركز  أن  وأكد  اإلشارة،  لغة  دورة 

وأشاد  المجتمع«،  في  والسامع  األصم  بين  الدمج 

من  المشاركات  أبدتها  التي  المتميزة  بالقدرات 

حيث األداء االشاري.  وقد نظمت دورة لغة االشارة 

تحت اشراف السيد / فيصل صالح المري مساعد 

أمين السر العام للمركز. وقدمت المحاضرات في 

الدورة األستاذة عائشة جرار واالستاذة ميسم بدر 

وتميزت  بالمركز.  اإلشارة  لغة  ومدربتا  خبيرتا 

المتدربات  جانب  من  ملحوظ  بتفاعل  الدورة 

المشاركات، وذلك من حيث تقديم أداء اشاري قوي 

وفقا ألسس لغة االشارة.

على المجمعات التجارية بالخور والذخيرة

حملة تفتيشية موسعة
تنفذ بلدية الخور والذخيرة حملة تفتيشية موسعة على 

المجمعات التجارية الكبرى الواقعة بنطاق مدينة الخور 

على مدى 5 أيام متتالية، وذلك استكمااًل للحمالت التي 

أطلقتها مؤخرًا تحت شعار »ملتزمون بسالمة الغذاء« لعام 

.2023
وتم التفتيش على أماكن عرض وتخزين المواد الغذائية 

والتحقق من صالحيتها لالستهالك اآلدمي، كما شملت 

الحملة أيضا المنشآت الغذائية بالمناطق الخارجية، حيث 

تم التفتيش على المطاعم بتلك المناطق، وتم التشديد 

على العاملين بها بااللتزام باالشتراطات والممارسات 

الصحية السليمة لتداول المواد الغذائية. وشملت الحملة 

تنفيذ عدد 35 جولة تفتيشية وتحرير محضر مخالفة 

لقانون األغذية اآلدمية رقم 8 لسنة 1990م.
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - الجمعة 4 من شعبان  1444هـ الموافق 24 فبراير 2023م العدد )10035(

باع رغم خطورتها
ُ
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الكسل يؤدي للوفاة

األذن.. جهاز إنذار

يمكن للمادة الملونة ثاني أكسيد التيتانيوم أن تدمر المادة 

الوراثية )الحمض النووي( في أجسامنا، ولذلك تم حظرها 

بالفعل. ولكن لماذا ال تزال موجودة في بعض المنتجات 

المعروضة في االسواق؟ وقبل ذلك كيف يمكن التعرف عليها؟ 

هذه المادة محظورة في ألمانيا منذ أغسطس/  آب 2022، 

تحديدا في األطعمة والمكمالت الغذائية التي تحتوي على 

ثاني أكسيد التيتانيوم ذي اللون األبيض ممنوعة. ومع ذلك، 

يمكن أن نشري علكة أو مستحضرات فيتامينات ال تزال 

تحتوي على هذه المادة المبّيضة. لماذا؟ إنه أمر قانوني، وفًقا 

لهيئة حماية المستهلكين في والية شمال الراين – ويستفاليا 

األلمانية. على األقل إذا كانت منتجات تم تصنيعها وفًقا 

لألنظمة القديمة، وكانت معروضة في السوق قبل 8 

أغسطس/  آب 2022. فال يزال من الممكن بيعها حتى نفاد 

تلك الكمية، أو انتهاء صالحيتها، كما ينقل موقع »تي أونالين« 

اإلخباري.

وبحسب هيئة حماية المستهلكين، ينطبق ذلك خصوصا 

على المكمالت الغذائية، ألن تاريخ صالحيتها غالًبا ما يكون 

طويل المدة.

سبب حظر ثاني أكسيد التيتانيوم في المكمالت الغذائية 

واألطعمة، هو أنه ال يمكن استبعاد أن الصبغة الموجودة فيه 

قد تلحق الضرر بالمادة الوراثية )الحمض الريبي النووي(. 

ولكن هذه المادة ال تزال مسموًحا بها في المنتجات الطبية، 

وكذلك في مستحضرات التجميل.

قالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إن العديد من 

الناس الذين يعيشون في االتحاد األوروبي ال يمارسون 

الرياضة بشكل كاف، مما يؤدي إلى تسجيل أكثر من 10 

آالف حالة وفاة مبكرة سنويا.

وذكرت المنظمة من مقرها في باريس، بناء على دراسة، 

أن أكثر من ثلث سكان االتحاد األوروبي ال يصل إلى مستوى 

التدريبات الرياضية التي توصي بها منظمة الصحة 

العالمية، والتي تبلغ 150 دقيقة من التدريبات المعتدلة إلى 

المكثفة في كل أسبوع.

وأوضحت المنظمة أنه إذا اهتم األشخاص الكسالى 

بنصيحة منظمة الصحة العالمية، فلن يتم منع وفاة 10 

آالف شخص بشكل مبكر فقط، وإنما زيادة متوسط العمر 

المتوقع لمواطني االتحاد األوروبي بمقدار شهرين.

وقالت الوكالة إن الحركة المنتظمة واحدة من أهم األشياء 

التي يمكن أن يقوم بها المرء لعقله وجسده. وأوضحت أن 

ممارسة الرياضة يمكن أن تمنع اإلصابة بالسكري وبعض 

أمراض السرطان، وغيرها من األمراض، ووجدت الدراسة أنه 

يمكن منع 5.3 مليون حالة من االكتئاب و8.3 مليون حالة من 

أمراض القلب واألوعية الدموية بحلول عام 2050، إذا مارس 

الناس المشي لمدة 150 دقيقة في األسبوع.

يعاني قرابة 15 مليون شخص في ألمانيا من ضعف السمع. 

وبحسب ما أظهرت نتائج دراسات عديدة، فإن األشخاص 

الذين يعانون من ضعف السمع الخفيف إلى المتوسط، 

يصبحون أكثر عرضة بنسبة 20 في المائة لخطر اإلصابة 

بأمراض جسدية وعقلية أخرى، وكذلك لدخول المستشفى 

مقارنة بالذين ال يعانون من مشاكل في السمع. 

المجلة الطبية األلمانية »براكسيس فيتا«، سلطت الضوء 

على أمراض ومشاكل صحية قد تحدث بشكل خاص لدى 

األشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

قالت المجلة إنه مع التقدم في السن، يتقلص الدماغ 

وتضعف الذاكرة، وقد يمنع ضعف السمع الدماغ من 

االستفادة من المنبهات الخارجية مثل المحادثات أو 

الموسيقى التي تساعد على استعادة لياقته، ولهذا يتراجع 

األداء العقلي أكثر فأكثر ويتطور إلى الخرف. 

البراكين الخامدة تنفث الكبريت
المرتبطة  الغازات  أحد  هو  الكبريت 

أحد  وهو  كوكبنا،  على  المناخ  بتغير 

أثناء  البراكين  تنفثها  التي  العناصر 

النباتية  العوالق  تنتجه  كما  ثورانها، 

األكبر  أنها  يعتقد  كان  كبيرة  بكميات 

على اإلطالق، إال أن مجموعة من الباحثين 

 University of( واشنطن  جامعة  من 

جديدا  مصدرا  اكتشفوا   )Washington

للكبريت لم يكونوا يتوقعونه سابقا.

دورية  في  نشر  الذي  الجديد  البحث 

ليترز«  ريسيرش  »جيوفيزيكال 

يظهر   )Geophysical Research Letters(

من  كبيرة  كمية  تسرب  البراكين  أن 

كامنة،  وهي  للمناخ  الُمغيرة  الغازات 

غرينالند  من  أخذت  جليد  عينة  وتظهر 

عن  يقل  ال  ما  بهدوء  تنفث  البراكين  أن 

الغالف  في  الكبريت  كمية  أضعاف   3
تقدره  عما  الشمالي  للقطب  الجوي 

الذي  األمر  الحالية،  المناخية  النماذج 

فهمنا  على  آثارا  الدراسة  لهذه  يجعل 

بالمناخ  وعالقته  لألرض  الجوي  للغالف 

في  األولى  الباحثة  تقول  الهواء.  وجودة 

جونجبلويد،  أورسوال  الدراسة  هذه 

الغالف  علوم  في  الدكتوراه  طالبة 

البيان  في  واشنطن،  جامعة  في  الجوي 

الجامعة،  نشرته  الذي  الصحفي 

أطول،  زمنية  نطاقات  على  أنه  »وجدنا 

المنبعثة  الكبريتات  رذاذ  كمية  تكون 

أعلى  للبراكين  السلبي  التفريغ  أثناء 

الثوران،  أثناء  عليه  كانت  مما  بكثير 

إطالق  إلى  السلبي  التفريغ  يؤدي  حيث 

في  الكبريت  أضعاف   10 عن  يقل  ال  ما 

االنفجارات،  من  أكثر  الجوي  الغالف 

ويمكن أن يصل إلى أكثر من 30 مرة«.

أزمـــة هويـــــة

على  لالعتماد  البعض  يتوجه 

متعددة  ألسباب  النباتية  التغذية 

لقناعتهم  أو  بالصحة  االهتمام  منها 

بالضرر البيئي الذي تسببه وسائل 

لعدم  ببساطة  أو  الحيوانات  تربية 

تقبل البعض مذاق اللحوم نفسها.

وقد يرغب بعض األشخاص الذين 

الغذائي  النظام  على  يعتمدون 

بين  اللحوم  تناول  في  النباتي 

لتلك  الحل  هو  فما  وأخرى.  فترة 

بأن  إجابة  هنالك  كانت  المعضلة؟ 

ما  أو  المختبر  في  المزروعة  اللحوم 

المستنبتة  »اللحوم  عليها  يطلق 

الغذاء  إدارة  أعلنت  والتي  معمليًا« 

وقابلة  آمنة  أنها  األميركية  والدواء 

حفيظة  أثار  األمر  هذا  أن  إال  لألكل، 

تعارض  التي  المنظمات  من  عدد 

وذبح  تربية  عمليات  انتشار 

الحيوانات.

مدير  نائبة  مارشال،  إيال  تقول 

لجمعية  التجارية  العالمات 

في  نباتية  جمعية  أقدم  النباتيين، 

اللحوم  دعم  يمكننا  »ال  إنه  العالم 

بشكل  المختبر  في  المزروعة 

تزال  ال  الحيوانات  ألن  رسمي، 

نتمكن  لن  إنتاجها  في  تستخدم 

المنتجات  هذه  مثل  تسجيل  من 

التجارية  العالمة  تحمل  التي 

بالبريد  رسالة  في  وذلك  النباتية«، 

التقني  »وايرد«  إلى موقع  اإللكتروني 

المتخصص.

المزروعة  اللحوم  توفر  ومع 

رخيص  بشكل  المختبر  في 

ال  الذي  البروتين  من  ومستدام 

فإن  الحيوانات،  معاناة  يتطلب 

هوية  أزمة  سيواجهون  النباتيين 

اللحوم  أنصار  مع  شرسة  ومعركة 

المستنبتة معمليًا.

النساء أكثر شخيرا

الليل  طوال  للنساء  اإلزعاج  يسببون  الرجال  أن  عليه  المتعارف  من 

وتؤكد  ذلك  تفند  حديثة  بريطانية  دراسة  لكن  شخيرهم.  بسبب 

أن النساء الشابات أكثر شخيرًا من شركائهن الذكور وهناك سبب 

صحي وراء ذلك، وفق مجلة »ماي سيلف« األلمانية.

لألنف  البريطاني  الوطني  الملكي  المستشفى  أجراها  دراسة  ألقت 

النوم«  »اضطرابات  موضوع  على  فاحصة  نظرة  والحنجرة،  واألذن 

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة »مفاجئة«.

 25 أعمارهن بين  الالتي تتراوح  النساء  المائة من  34 في  الواقع،   في 

و34 عامًا يصدرن صوت الشخير ثالث لياٍل على األقل في األسبوع. من 

المائة  في   31 العمر  نفس  من  للرجال  النسبة  بلغت  أخرى،  ناحية 

فقط. 

معدل  ارتفاع  يكون  قد  ذلك  في  السبب  فإن  الباحثين،  وبحسب 

السمنة بين النساء في هذا العمر. وقد زاد هذا بشكل كبير منذ عام 

.1990
اضطرابات  في  المختصة  الطبيبة  أيضًا،  جهتها  من  أكدته  ما  هذا 

تتراكم  التي  الدهون  أن  الطبيبة  أوضحت  وقد  أورث.  ماريتا  النوم، 

لها  تصريح  وفق  الشخير،  إلى  تؤدي  أن  يمكن  الرقبة  منطقة  حول 

لمحطة »دويتشالند فونك نوفا« األلمانية.

الذقن«  »انحسار  بـ  يسمى  ما  أن  إلى  المختصة  الطبيبة  وأشارت   

يمكن أن يكون أيضًا سببًا آخر للشخير.


