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تتم وفق الشواغر.. والرد 
على الطلبات في يونيو 

النقل على نفس المسمى 
الوظيفي والمرحلة التعليمية

يجب أن يكون المتقدم 
على رأس عمله 

تنقالت المعلمين.. أول مارس
تستمر حتى نهاية الشهر.. »التربية والتعليم«: 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  تفتح 

اإللكتروني  التقديم  باب  المقبل  مارس  أول 

واإلداري  التدريسي  للكادرين  النقل  لطلبات 

األكاديمي  للعام  الحكومية  المدارس  بجميع 

المقبل »2023-2024«، وذلك لمدة شهر على أن 

يتم غلق باب التقدم »31« مارس المقبل، ولن 

يتم تلقي أي طلب بعد نهاية الفترة المحددة.

على  الرد  والتعليم  التربية  وزارة  وستعلن 

يونيو  شهر  خالل  المقدمة  النقل  طلبات 

أعضاء  نقل  طلب  يكون  أن  على  المقبل، 

الوظيفي  التدريس إلى نفس المسمى  هيئة 

أي  يقبل  ولن  التعليمية،  المرحلة  ونفس 

النقل  عملية  تتم  أن  على  ذلك،  خالف  طلب 

المتاحة،  بالمدارس  الموجودة  الشواغر  وفق 

مع  يتالءم  وبما  التنظيمي،  الهيكل  وحسب 

وسيتم  الوزارة،  قبل  من  المعتمدة  الضوابط 

النقل،  لعملية  للتقدم  رابطين  تخصيص 

للكادر  أحدهما  تخصيص  يتم  بحيث 

الوزارة  وحددت  لإلداري،  واآلخر  التدريسي 

لتنقالت  والضوابط  الشروط  من  مجموعة 

الكادرين التدريسي واإلداري، الفتة إلى وجوب 

وأال يسمح  المتقدم على رأس عمله،  أن يكون 

للمتقدم حديث التعيين بطلب النقل إال بعد 

التدريسي(  )الكادر  االختبار  مرحلة  اجتياز 

االختبار  مرحلة  اجتاز  قد  يكون  أن  جانب  إلى 

)الكادر  سنوات  ثالث  تعيينه  على  ومضى 

اإلداري(.

كتب          محمد الجعبري

راب�����ط إل��ك��ت��رون��ي ل��ل��ك��ادر ال��ت��دري��س��ي وآخ�����ر ل�����إداري

»500« منحة سنويا

فوائض قطر مستمرة

رئيس قسم المنح بجامعة قطر: 

توازي »16 %« من الناتج المحلي اإلجمالي 

المنح  قسم  رئيس  العلمي،  ميسرة  قال 

جامعة  في  الدوليين  والطلبة  الدراسية 

يقرب  ما  سنويا  توفر  الجامعة  إن  قطر، 

وفقا  تتوزع  دراسية،  منحة   »500« من 

محددة  شروط  منحة  ولكل  محددة،  ألنواع 

تختلف عن المنح األخرى.

تقسم  قطر  جامعة  في  المنح  أن  وأوضح 

غير  وأخرى  تنافسية  منح  وهي  لنوعين؛ 

التنافسية  المنح  تقسم  حيث  تنافسية، 

العامة  الثانوية  في  الطالب  لدرجة  وفقا 

من  عدد  تحتها  ويندرج  الجامعة،  في  أو 

أن  كما  والتفوق،  القبول  منح  مثل  المنح 

هناك منحة القبول للدوليين، حيث تهدف 

دول  جميع  من  المتفوقين  الطالب  لضم 

األمير  سمو  منحة  هناك  وكذلك  العالم، 

للمتفوقين، والتي تكون مخصصة للطلبة 

منحة  وهناك  العامة،  الثانوية  في  األوائل 

الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  طالب 

الموهوبين،  الطلبة  منحة  هناك  وكذلك 

أو خارج  وهي مخصصة للطالب من داخل 

والرياضة  والفن  العلوم  مجاالت  في  الدولة 

والتكنولوجيا ومختلف المجاالت.

فمنها  التنافسية  غير  المنح  أما  وأضاف: 

قطر،  جامعة  في  العاملين  أبناء  منحة 

الخليجي  التعاون  مجلس  طالب  ومنحة 

منحة  وهناك  قطر،  داخل  الموجودين 

الدبلوم العالي للتربية.

برايس  شركة  عن  صادر  تقرير  قال 

إن  العالمية   PWC كوبرز  ووترهاوس 

هناك آفاق نمو واعدة لالقتصاد على المدى 

الطويل، وإن موازنة دولة قطر لعام »2023« 

 16« يوازي  تقديري  فائض  لتحقيق  تتجه 

فيما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   »%
المالية  بالفوائض  متوسطا  قطر  تسجل 

 »2024« بين  الفترة  خالل   »%  11« يبلغ 

وحتى عام »2027«.

الحكومي  اإلنفاق  أن  إلى  التقرير  وأشار 

الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى 

مستوى  عند  القوي  زخمه  على  سيحافظ 

ريال  مليار   54.6( سنويا  دوالر  مليار   »15«

قطري( خالل الفترة بين »2023 و2027«.

وتوقع التقرير انخفاض معدالت التضخم 

أساس  على   »2023« عام  خالل  قطر  في 

التضخم  ارتفاع  أن  إلى  مشيرا  سنوي، 

رئيسي  بشكل  جاء  الماضي  العام  خالل 

تشير  فيما   ،»2022« مونديال  نتيجة 

الوحدات  إيجارات  أن  إلى  التقديرات 

عام  مستويات  إلى  ستعود  السكنية 

.»2020«

وليس  الترفية،  قطاع  أن  إلى  التقرير  ونوه 

ارتفاع  في  األكبر  المساهم  هو  اإليجارات، 

معدالت التضخم في قطر خالل »2022«.

كتب           محمد أبوحجر

كتب           سعيد حبيب 

لكل منحة شروط محددة تختلف عن األخرى 

آفاق نمو واعدة على المدى الطويل 

تحتفل دولة الكويت الشقيقة اليوم بالذكرى 

الثانية والستين الستقاللها، حيث يستذكر 

اليوم  الكويتيون بمشاعر من الفخر واالعتزاز 

استقاللها  فيه  نالت  الذي  لبالدهم،  الوطني 

بركب  لتلحق  المجيد  ماضيها  من  وانطلقت 

مشرف،  حاضر  بناء  إلى  الطامحة  الدول 

ومستقبل مشرق.

الوطني  لليوم   »62« الـ  الذكرى  وتتزامن 

الكويت  احتفاالت  مع  العام  هذا  الكويتي 

ولتعبر  لتحريرها،   »32« الـ  بالذكرى 

المناسبتان عن مراحل مفصلية في تاريخها.

وتشهد  أيامها،  أبهج  حاليا  الكويت  وتعيش 

الوطنية،  باألعياد  وابتهاج  فرح  مظاهر 

واالعتزاز  بالفخر  أبنائها  بشعور  مشفوعة 

تتزين  فيما  الغالية،  أرضهم  إلى  النتمائهم 

الشيخ  سمو  وصور  الوطن،  بعلم  مبانيها 

دولة  أمير  الصباح،  الجابر  األحمد  نواف 

األحمد  مشعل  الشيخ  وسمو  الكويت، 

عن  تعبيرا  العهد،  ولي  الصباح،  الجابر 

الوفاء لقيادتهم الحكيمة.

أشقاءهم  القطري  الشعب  أبناء  ويشارك 

أفراحهم واحتفاالتهم بالذكرى  الكويت  بدولة 

للتحرير،   »32« والذكرى  لالستقالل،   »62«

وروابط  الصادقة،  األخوة  ألواصر  تجسيدا 

من  وانطالقا  واالعتزاز،  والتقدير  المحبة 

التي  والمتجذرة  الوطيدة  العالقات  عمق 

كافة  على  الشقيقين  البلدين  تجمع 

بعالقات  البلدان  يرتبط  حيث  المستويات، 

سمات  تحمل  متميزة،  خصوصية  ذات 

المصير  وحدة  على  مبنية  مشتركة، 

والهدف، والسعي المشترك لتحقيق التكامل 

التي  الحيوية  المجاالت  جميع  في  والترابط 

تحقق آمال شعبيهما.

قطر تشارك الكويت احتفاالتها الذكرى الـ »62« 
لالستقالل

تشغيل تجريبي لـ »السد الصحي«
االفتتاح الرسمي قريبًا 

علمت $ من مصدر مطلع 

التجريبي  التشغيل  بدء  عن 

الصحي،  السد  لمركز 

من  الصحية  المراكز  أكبر 

والطاقة  المساحة  حيث 

للمراجعين،  االستيعابية 

تمت  المركز  أن  باعتبار 

االستيعابية  قدرته  زيادة 

بما  والخدمات  للمراجعين 

يفوق »50 %« عن المعدل العام 

المشابهة  الصحية  للمراكز 

المنطقة  احتياجات  لتلبية 

مستقباًل.

الرعاية  مؤسسة  وتقوم 

الوقت  في  األولية  الصحية 

الرسائل  بإرسال  الحالي 

المنطقة  لسكان  النصية 

التسجيل  في  الراغبين 

سيخصص  الذي  بالمركز 

للمواطنين بناء على ما أعلنته 

مؤخرا،  العامة  الصحة  وزارة 

كما تم تعيين الدكتورة منى 

للمركز  مديرا  الهيل،  أحمد 

قريبا  افتتاحه  سيتم  الذي 

إلى  تصل  استيعابية  بطاقة 

أكثر من »1500« مراجع يوميًا، 

 »22« منها  عيادة   »100« ويوفر 

عيادات  و»8«  استشارات  غرفة 

لطب  عيادات  و»5«  أسنان 

االختبارات  وعيادات  العيون 

السمعية.

كتب           أكرم الفرجابي 

اختتام معرض المجوهرات اليوم 

تختتم اليوم فعاليات معرض الدوحة 

للمجوهرات والساعات الذي تنظمه قطر 

للسياحة، والذي شهد إقباال كبيرا من الزوار 

واستقطب »500« عالمة تجارية.

وشهد المعرض حضورا كبيرا للمصممين 

القطريين الذين تألقوا خالل الحدث وسط 

أشهر العالمات في صناعة المجوهرات 

والساعات، وقال مصممون للمجوهرات إن دولة 

قطر تشهد تحوال من كونها دولة مستهلكة 

للمجوهرات والمشغوالت الذهبية، إلى دولة 

مصنعة، وأشاروا إلى أن دولة قطر تمتلك 

جميع المقومات التي تؤهلها إلى التحول إلى 

مركز إقليمي للمجوهرات.

دعم المصممين 
القطريين

 كتب      عوض التوم 



قام بجولة في المعرض

وزير البيئة يفتتح معرض »بروق«

بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة  افتتح 

البيئة  وزير  ثاني  آل  احمد  بن  ناصر 

»بروق  معرض  أمس،  المناخي  والتغير 

الحوش  تنظمه  الذي  والبيئة«  الفن   -

 24 من  الفترة  خالل  ويستمر  جاليري، 

صحراء  في  فبراير  شهر  من   26 وحتى 

زكريت.

بروق  فعالية  في  بجولة  سعادته  وقام 

اإلمام،  بيت  ومعرض  الروضة  ومعرض 

جميع  على  الزيارة  خالل  تعرف  حيث 

المعروضة  الفنية  واألعمال  اللوحات 

والتي تعتبر نقلة نوعية في دمج البيئة 

عبر  حيث  الحديث،  بالفن  القطرية 

وإعجابه  المعرض  بزيارة  سعادته  عن 

على  تقوم  والتي  بفكرته،  الشديد 

مشيرًا  القطرية،  بالبيئة  الفن  دمج 

من  تضمه  وما  الفعالية  هذه  أن  إلى 

أنواع  من  جديدا  نوعا  تعتبر  معارض 

إلى  تهدف  التي  الحديث  المحلي  الفن 

وتساهم  المحلية،  بالبيئة  التعريف 

بشكل كبير في تعرف الجمهور والزوار 

تزخر  الذي  الكبير  الحيوي  التنوع  على 

به البيئة المحلية القطرية.

تصريحات  خالل  سعادته  وبين 

صحفية على هامش الجولة، أن اختيار 

الموقع بمحمية بروق كان اختيارا موفقا 

التي  الفعالية  تحتوي  حيث  متميزا، 

العديد  على  أيام،  ثالثة  لمدة  تستمر 

التي  المتميزة  الفنية  االعمال  من 

البيئية،  االستدامة  فكر  بنشر  تساهم 

والمواطنين  الجمهور  سعادته  داعيًا 

أنها  خاصة  الفعالية  زيارة  ضرورة  إلى 

تحتوي على جميع الخدمات من مطاعم 

بخالف  هذا  متميزة  أجواء  في  وسينما، 

تقديمها أفكارا إبداعية خالقة.

وأوضح سعادته أن وزارة البيئة والتغير 

بدورها  اضطالعها  خالل  من  المناخي، 

وطني  عمل  كل  بدعم  تقوم  ورؤيتها، 

من  قطر  دولة  أبناء  جميع  به  يقوم 

فنانين ومهتمين بالشأن البيئي، لدعم 

وبجميع  بها  والتعريف  المحلية  البيئة 

ثقافة  نشر  إلى  يؤدي  مما  مقوماتها، 

وما  المحلية  البيئة  على  المحافظة 

كبير  ونباتي  حيوي  تنوع  من  تحتويه 

والعمل على تنميته بكل  يجب رعايته 

االحتفال  أن  إلى  الفتًا  والسبل،  الطرق 

يشهد  القطرية  البيئة  بيوم  العام  هذا 

العديد من الفعاليات واألعمال المتميزة 

المجتمع  شرائح  جميع  تستهدف  التي 

على  المحافظة  ومعاني  مفاهيم  لدعم 

البيئة المحلية.
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بمناسبة ذكرى استقالل بالده

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

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

رئيس  كاريس،  أالر  الرئيس  فخامة 

ذكرى  بمناسبة  إستونيا،  جمهورية 

بالده. استقالل 

نائب األمير
يهنئ رئيس إستونيا

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

األمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أالر كاريس، رئيس جمهورية 

إستونيا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيرته من إستونيا

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

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيدة كايا 

كاالس، رئيسة وزراء جمهورية إستونيا، بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.

لمؤتمر االتحاد البرلماني العربي الـ »34«

لجمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية

األمين العام لـ »الشورى« يترأس اجتماع الجمعية العامة الـ »42«

رئيس »الشورى« يشارك في اللقاء التشاوري

أمس  مساء  بغداد  العراقية  العاصمة  في  ُعقد 

واألربعين  الثاني  العامة  الجمعية  اجتماع 

العربية  للبرلمانات  العامين  األمناء  لجمعية 

ناصر  بن  أحمد  الدكتور  سعادة  برئاسة 

وذلك  الشورى،  لمجلس  العام  األمين  الفضالة 

لالتحاد  والثالثين  الرابع  المؤتمر  هامش  على 

العراق  بجمهورية  المنعقد  العربي  البرلماني 

خالل الفترة من 25-26 فبراير الجاري.

رئيس  سعادة  نوه  االفتتاحية،  كلمته  وفي 

الفضالة  ناصر  بن  أحمد  الدكتور  الجمعية 

العامة  الجمعية  اجتماع  ضوء  على  بأنه 

كيغالي  مدينة  في  ُعقد  والذي  السابق 

توقع  أن  على  االتفاق  تم  رواندا  بجمهورية 

البرلماني  االتحاد  مع  تفاهم  مذكرة  الجمعية 

مراقب  كعضو  االنضمام  طلب  وتقديم  الدولي 

التفاهم  مذكرة  توقيع  وتم  االتحاد،  في 

باألحرف األولى مع االتحاد الدولي في كيغالي، 

دولة  في  نهائي  بشكل  التوقيع  يتم  أن  على 

سياق  وفي  المقبل.  مارس  من  الرابع  في  قطر 

جمعية  عضوية  قبول  سعادته  أعلن  متصل، 

كعضو  العربية  للبرلمانات  العامين  األمناء 

األعضاء  الدول  مجالس  باتحاد  مراقب 

اإلسالمي. التعاون  بمنظمة 

أعضاء  ثالثة  انتخاب  تم  االجتماع،  وخالل 

التنفيذية  اللجنة  لعضوية  بالتزكية 

من  سليمان  بن  فؤاد  من  كل  هم  للجمعية 

العراق،  من  الجرجري  بشير  وصفوان  الجزائر، 

وعبدالرحمن محمد عبدالله من الصومال. علما 

وتضم  الجمعية،  رئيس  يترأسها  اللجنة  أن 

جانب  إلى  الرئيس  نائب  أيضا  عضويتها  في 

األعضاء الثالثة الذين تم انتخابهم أمس.

إصدار  أعماله،  جدول  على  االجتماع  وناقش 

في  العام  األمين  الختصاصات  إرشادي  دليل 

البرلمانات العربية، وبعد مناقشة مستفيضة 

لدراسة  لجنة  تشكيل  االجتماع  قرر  بشأنها، 

تقريرها  وتقديم  والتوصيات  المقترحات  هذه 

االجتماع  شهد  كما  شهور.  ثالثة  خالل  النهائي 

لجمعية  الداخلية  الالئحة  تعديل  مناقشة 

وقرر  العربية،  للبرلمانات  العامين  األمناء 

تشكيل لجنة من الجمعية لدراسة التعديالت 

وتقدير تقرير بشأنه خالل ثالثة شهور.

األمناء  جمعية  تعقد  أن  االجتماع  في  وتقرر 

الجمعية  اجتماع  العربية  للبرلمانات  العامين 

سبتمبر  شهر  خالل  الدوحة  في  القادم  العامة 

.2023

الدوحة          $

 بغداد           $ 

بغداد           $ 

شرح مفاهيم وأسس إدارة الكوارث
 وبدأ الفريق األصفر تدريبه الصباحي 

للطوارئ  التخطيط  حول  بمحاضرة 

وغرفة العمليات، واستفاد منها متطوعو 

الخدمة  وكوادر  القطري  األحمر  الهالل 

المدنية وممثلو الجمعيات الوطنية.

المتدربون  تعرف  المحاضرة،  وخالل   

مفاهيم  على  وعملي  نظري  بشكل 

بمراحلها  الكوارث  إدارة  وأسس 

إلى  االستجابة  من  المختلفة، 

ثم  المبكر  والتعافي  االنتعاش 

من  والحد  التأهب  ثم  التخفيف 

المخاطر.

وتوسع المدربون في شرح لماذا ومتى 

التخطيط  يتم  من  وبوسطة  وأين 

للطوارئ، والخطوات الالزمة للتخطيط 

وهي:  والطوارئ  الكوارث  لمواجهة 

تحليل  المؤسسي،  التخطيط 

ومكامن  الضعف  ومواطن  المخاطر 

الموارد،  وتعبئة  تحديد  الخطر، 

اإلخطار،  المبكر/نظام  اإلنذار 

المسؤوليات  واالتصاالت،  الروابط 

االختصاصية.

وأثناء فترة االستراحة، أقيمت شعائر 

روحانية  أجواء  وسط  الجمعة  صالة 

قام  حيث  اإلنسانية،  الخيمة  مقر  في 

رئيس  العلي  أمان  حسين  السيد 

بإلقاء  التاسع  الكوارث  إدارة  مخيم 

مساعدة  فضل  حول  بليغة  خطبة 

المحتاج،  جانب  إلى  والوقوف  الناس 

وأوضح كيف أن الرسول الكريم صلى 

العلم  ونقل  تعلم  وسلم  عليه  الله 

هو  هذا  وأن  اآلخرين،  إلى  والمعرفة 

المنهاج الواجب اتباعه في نقل الرسالة 

إلغاثة  الالزمة  والمعلومات  والمعارف 

اآلخرين.

في  المشاركة  الوجوه  بين  ومن 

فريق  عضو  الخوري  سيلين  المخيم 

المرقاب، الذي تم استحداثه في مخيم 

مراقبة  بهدف  التاسع  الكوارث  إدارة 

لمختلف  التدريب  عمليات  جودة 

أعمل  »أنا  فقالت:  المشاركة،  الفرق 

والمرونة  المناخ  أول  مسؤول  حالياً 

الدولي  لالتحاد  اإلقليمي  بالمكتب 

والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات 

على  حاصلة  وأنا  بيروت.  في  األحمر 

وماجستير  الكيمياء  في  بكالوريوس 

لي  وسبق  البيئية،  التكنولوجيا  في 

األثر  تقييم  في  جهات  عدة  مع  العمل 

البيئي للمشاريع الجديدة. وشاركت 

مع بعض البلديات اللبنانية في إجراء 

المناخي  التغير  تأثير  حول  دراسات 

والسكان  الطبيعية  البيئة  على 

المناطق  في  المختلفة  والقطاعات 

الساحلية«.

وتابعت: »خالل عام ونصف مع االتحاد 

قدرات  تنمية  على  عملنا  الدولي، 

الجمعيات الوطنية، وفقاً الستراتيجية 

والمناخ  البيئة  أزمات  تأتي  التي   2030
إدارة  مخيم  وفي  أولوياتها.  رأس  على 

قطر،  بدولة  الحالي  التاسع  الكوارث 

التغير  ماهية  حول  محاضرة  سأقدم 

على  وتأثيره  عام،  بشكل  المناخي 

المنطقة العربية، واألدوات التي تساعد 

قدرات  بناء  على  الوطنية  الجمعيات 

المجتمع للتأهب واالستعداد للكوارث، 

واالستجابة لها، والتعافي منها«.

لمتطوعي

 الهالل األحمر
انعقد أمس رابع 
أيام مخيم إدارة 
الكوارث التاسع، 
الذي ينظمه 
الهالل األحمر 
القطري برعاية 
وزارة الصحة 
العامة تحت 
شعار »تأهب 
فعال واستجابة 
أفضل«، 
االجتماع 
الصباحي العام 
لشرح برنامج 
التدريب اليومي 
وتقسيم الفرق 
والمهام.

بنسبة »13 %« عن الربع 
السابق.. »التخطيط واإلحصاء«:

انخفاض الرقم 
القياسي لوحدة 

الصادرات

الرقم  انخفاض  عن  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  أعلن 

 2022 الرابع  للربع  الصادرات  وحدة  لقيمة  القياسي 

 ،%  13 بنسبة   )2022 الثالث  )الربع  السابق  الربع  عن 

 )2021 الرابع  )الربع  له  المناظر  الربع  عن  وانخفض 

بنسبة 1.75 %.

 ويعد هذا اإلصدار الرابع للمؤشر، ليندرج ضمن سلسلة 

هذا  أهمية  وتأتي  المنتجة،  اإلحصائية  المؤشرات 

قيمة  في  الحاصلة  التغيرات  يرصد  كونه  في  المؤشر 

الخارج،  إلى  الدولة  من  المصدرة  السلع  ألسعار  الوحدة 

عن  واضحة  صورة  ويعكس  أخرى،  إلى  زمنية  فترة  من 

اقتصاد الدولة. 

السلعية،  للمجموعات  النسبية  األهميات  حساب  وعند 

وجد أن مجموعة »الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد 

 88.77 وهي  األكبر  النسبية  األهمية  احتلت  المشابهة« 

والمواد ذات  الكيمياوية  المواد  %، بينما احتلت مجموعة 
العالقة األهمية النسبية في المرتبة ة وهي 8.04 %. 

 وعند مقارنة الربع الرابع لعام 2022 مع الربع الثالث لعام 

2022، يالحظ حدوث انخفاض في أربع مجموعات وهي: 
والمواد  التشحيم  ومواد  المعدني  الوقود  مجموعة 

المشابهة بنسبة 14.12 %، تليها مجموعة المواد الكيماوية 

والمواد ذات العالقة بنسبة 2.98 %، ومجموعة مصنوعات 

متنوعة مصنفة أساسًا حسب مادة الصنع بنسبة 2.12 

بنسبة  النقل  ومعدات  والماكينات  اآلالت  ومجموعة   ،%
مجموعة  في  حدث  فقد  لالرتفاع  بالنسبة  أما   ،%  1.12
المحروقات  باستثناء  لألكل  الصالحة  غير  الخام  المواد 

بنسبة  متنوعة  مصنوعات  ومجموعة   ،%  5.3 بنسبة 

4.84 %، ومجموعة المشروبات والتبغ 3.64 %. في حين لم 
تشهد أي تغير يذكر كٌل من مجموعة األغذية والحيوانات 

أصل  من  والشموع  والزيوت  الشحوم  ومجموعة  الحية، 

نباتي أو حيواني المنشأ، ومجموعة بضائع وسلع أخرى 

غير داخلة وال مصنفة في موضع آخر.

لالتحاد البرلماني العربي

»الشورى« يشارك 
في اجتماع اللجنة التنفيذية

في  أمس،  الشورى  مجلس  شارك 

اجتماع الدورة الحادية والثالثين للجنة 

العربي،  البرلماني  لالتحاد  التنفيذية 

الرابع  المؤتمر  أعمال  لعقد  تحضيًرا 

ينطلق  أن  المقرر  لالتحاد  والثالثين 

اليوم بالعاصمة العراقية بغداد.

أعمال  جدول  مشروع  االجتماع،  وتناول 

لعام  الختامي  والحساب  المؤتمر، 

العام  األمين  تقرير  واستعرض   ،2022
والمتضمن  العربي  البرلمان  لالتحاد 

تنفيذ  منها  الموضوعات  من  لعدد 

والثالثين  الثاني  المؤتمر  قرارات 

والثالثين  الثالث  والمؤتمر  لالتحاد، 

أنشطة  جانب  إلى  لالتحاد،  الطارئ 

الفترة  خالل  لالتحاد  العامة  األمانة 

الماضية.

بغداد           $ 
الدوحة          $

شارك سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس 

البرلمانات  لرؤساء  التشاوري،  اللقاء  في  أمس،  الشورى، 

والمجالس ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال المؤتمر الرابع 

البرلماني العربي، الذي سيبدأ في العاصمة  والثالثين لالتحاد 

لتعزيز  العربي  »الدعم  عنوان:  تحت  اليوم  بغداد  العراقية 

استقرار العراق وسيادته«.

المؤتمر،  أعمال  جدول  ومناقشة  استعراض  اللقاء  خالل  جرى   

العربي  بالعمل  المتعلقة  الموضوعات  من  عدد  بحث  تم  كما 

المشترك، والتنسيق حولها.

 وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد وصل إلى بغداد مساء 

والوفد  استقباله  في  كان  حيث  المؤتمر،  في  للمشاركة  أمس 

ريكان  محمد  السيد  سعادة  الدولي  بغداد  بمطار  له  المرافق 

السيد  وسعادة  العراقي،  النواب  مجلس  رئيس  الحلبوسي، 

خالد بن حمد السليطي، سفير دولة قطر لدى العراق.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر، الذي يستمر 

لمدة يومين، كاًل من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت 

الدوسري، وسعادة السيد ناصر بن سالمين السويدي، وسعادة 

السيد خالد بن أحمد العبيدان، وسعادة السيد أحمد بن هتمي 

بن  أحمد  الدكتور  وسعادة  الشورى،  مجلس  أعضاء  الهتمي، 

ناصر الفضالة، األمين العام للمجلس.
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سيتم االفتتاح الرسمي قريبًا

بدء التشغيل التجريبي لـ »السد الصحي«

علمت »$« من مصدر مطلع عن 

لمركز  التجريبي  التشغيل  بدء 

المراكز  أكبر  الصحي،  السد 

المساحة  حيث  من  الصحية 

للمراجعين،  االستيعابية  والطاقة 

باعتبار أن المركز تمت زيادة قدرته 

والخدمات  للمراجعين  االستيعابية 

العام  المعدل  عن   »%  50« يفوق  بما 

لتلبية  المشابهة  الصحية  للمراكز 

احتياجات المنطقة مستقباًل.

الصحية  الرعاية  مؤسسة  وتقوم 

بإرسال  الحالي  الوقت  في  األولية 

المنطقة  لسكان  النصية  الرسائل 

بالمركز  التسجيل  في  الراغبين 

بناء  للمواطنين  سيخصص  الذي 

العامة  الصحة  وزارة  أعلنته  ما  على 

الدكتورة  تعيين  تم  كما  مؤخرا، 

للمركز  مديرا  الهيل،  أحمد  منى 

بطاقة  قريبا  افتتاحه  سيتم  الذي 

من  أكثر  إلى  تصل  استيعابية 

 »100« ويوفر  يوميًا،  مراجع   »1500«

استشارات  غرفة   »22« منها  عيادة 

عيادات  و»5«  أسنان  عيادات  و»8« 

االختبارات  وعيادات  العيون  لطب 

عزل  وغرف  معافاة  ومركز  السمعية 

عيادات  وأشعة  ومختبرات  صحي 

مساحته  وتصل  وصيدلية  خارجية 

اإلجمالية إلى »29« ألف متر مربع.

تزايد الطلب
مؤسسة  تشير  الصدد،  هذا  وفي 

أنه  إلى  األولية  الصحية  الرعاية 

عدد  في  المستمرة  الزيادة  »مع 

السكان، يتزايد الطلب على خدمات 

مما  الجودة،  عالية  العاجلة  الرعاية 

الرعاية  في  أساسيًا  عنصرًا  يجعلها 

المؤسسة،  تقدمها  التي  الصحية 

توسيع  مع  بأنها  تامة  ثقة  على  وهي 

طب  لتشمل  العاجلة  رعايتها  نطاق 

األطفال، ستصبح قادرة على تيسير 

عاجلة  رعاية  إلى  الوصول  ُسبل 

من  أكبر  لشريحة  الجودة  عالية 

المؤسسة  بوضع  وذلك  السكان«، 

المراكز  لخطة توسعية لزيادة عدد 

مراكز  افتتاح  تم  حيث  الصحية، 

الفترة  خالل  األولية  للرعاية  جديدة 

الخور  مركز  وهي:  الماضية، 

ومركز  المشاف،  ومركز  الصحي، 

لمواكبة  وذلك  الصحي،  السنيم  أم 

استضافة بطولة كأس العالم، كما 

إنشاء  التوسعية  الخطة  تتضمن 

مراكز جديدة في مناطق الهالل وبني 

خليفة،  ومدينة  غويلينة  وأم  هاجر 

أم  مركزي  من  كل  سيكون  حيث 

بديلين  خليفة  ومدينة  غويلينة 

للمركزين الحاليين، ومن المقرر أن 

يتم االنتهاء من تشييد هذه المراكز 

بحلول 2024.

خطط توسعية
فيه  التركيز  يتم  الذي  الوقت  وفي 

يجري  جديدة،  مراكز  إنشاء  على 

وتوسيع  صيانة  على  العمل  أيضا 

تشهد  التي  الحالية  المراكز  بعض 

خاصة  المراجعين،  إقباال كبيرا من 

سكنية  مناطق  تخدم  التي  تلك 

مؤسسة  نجحت  حيث  كثيفة، 

خالل  األولية  الصحية  الرعاية 

زيادة  في  الماضية  العشر  السنوات 

قطر  سكان  ورفاه  وصحة  عافية 

الصحية  الخدمات  أفضل  بتقديمها 

خالل  من  باستمرار  وتطويرها 

وتدشين  التخصصية،  العيادات 

المنزلية،  والرعاية  األسرة،  طب 

النفسية،  بالصحة  واالهتمام 

إلى  باإلضافة  الخدمات،  من  وغيرها 

بافتتاح  المتمثلة  الوقائية  الخدمات 

صحية  مراكز   »7« المؤسسة 

معيذر  وهي:  المعافاة،  لخدمات 

لعبيب  الصحي،  الوجبة  الصحي، 

أم  الصحي، روضة الخيل الصحي، 

الصحي،  الرويس  الصحي،  صالل 

الخور الصحي، وتقدم الخدمات من 

الفحص  بعد  المراكز  هذه  خالل 

الطبي والتأكد من أن الفرد يستوفي 

معايير تلقي الخدمة، ومن ثم اإلحالة 

من ِقبل طبيب األسرة، وأيضا تقديم 

األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة 

والفحص  المبكر  الكشف  لخدمات 

نحو  فحص  تّم  حيث  الذكي، 

وامرأة(  )رجل  شخص  ألف   »50«

 »40« من  وأكثر  األمعاء،  لسرطان 

منذ  الثدي،  لسرطان  امرأة  ألف 

للكشف  الوطني  البرنامج  انطالقة 

واألمعاء  الثدي  سرطان  عن  المبكر 

يوليو  شهر  وحتى   2016 فبراير  في 

تزال  وال   ،2022 الماضي  العام  من 

المؤسسة مستمرة في رسم خطط 

تساعدها  جديدة  واستراتيجيات 

الرعاية  مجال  في  التفّرد  على 

توسيع  خالل  من  األولية  الصحية 

لمراكزها  الجغرافية  التغطية 

ودعم  متطورة  خدمات  وتقديم 

البحث العلمي واستقطاب الكفاءات 

القطاع  في  المؤسسة  شركاء  ودعم 

الصحي وجميع القطاعات األخرى.

خدمات إلكترونية
الرعاية  مؤسسة  خدمات  وشهدت 

ملحوظا،  تطورا  األولية  الصحية 

خالل  المؤسسة  استطاعت  فقد 

خدمات  تقديم  األخيرة  السنوات 

في  نوعها  من  األولى  هي  إلكترونية 

الصحي بدولة قطر بإطالقها  القطاع 

بفضله  الذي  »نرعاكم«  لتطبيق 

أصبح بإمكان سكان قطر إدارة كافة 

وصحة  بصحتهم  المتعلقة  األمور 

مكان،  أي  ومن  وقت  أي  في  أسرهم 

هاما  دورا  المؤسسة  لعبت  كما 

للجائحة،  التصدي  في  ورئيسيا 

الصحية  المراكز  تولت  حيث 

مسؤولية  للمؤسسة  التابعة 

بها  المشتبه  الحاالت  اكتشاف 

إلى  باإلضافة  هذا  معها،  والتعامل 

واسعة  تطعيم  لحمالت  إطالقها 

كما   ،»19  - »كوفيد  ضد  النطاق 

لشركائها  الالزم  الدعم  قدمت  أنها 

الجائحة،  لهذه  التصدي  في 

على  المؤسسة  حرصت  وأيضا 

خدماتها  تقديم  في  االستمرار 

الصحية  مراكزها  كافة  عبر 

المتاحة، والحفاظ على سالمة وأمن 

العدوى  فرص  وتقليل  مراجعيها، 

الخدمات  بعض  تقديم  خالل  من 

الهاتفية  االستشارات  مثل  بعد  عن 

توصيل  وخدمة  الفيديو  ومكالمات 

مركز  وإنشاء  المنازل،  إلى  األدوية 

وتدشين  المجتمعي  االتصال 

اإللكترونية. الخدمات 

إرسال الرسائل للراغبين في التسجيل

سيخصص لتلبية احتياجات المواطنين

المحامي المطوع قدم حافظة مستندات تثبت رد الشيكات لعدم مطابقة توقيع الساحب

أكبر المراكز الصحية من حيث المساحة والطاقة االستيعابية للمراجعين

أكرم الفرجابي كتب

»االستثمار« تلزم شركة بدفع »650« ألف ريالبعد رد الشيكات التي حررتها بذات المبلغ

والتجارة  االستثمار  محكمة  قضت 

»المدعية  الشركات  إحدى  بإلزام 

أخرى  لشركة  تؤدي  بأن  عليها« 

»المدعية« مبلغ 650 ألف ريال وإلزامها 

رد  بعد  وذلك  الدعوى،  بمصاريف 

المدعية  حررتها  التي  الشيكات 

توقيع  مطابقة  لعدم  للمدعية  عليه 

الساحب. 

أن  في  الواقعة  تفاصيل  وتتلخص 

دعواها  أقامت  المدعية  الشركة 

إلكترونيا  قدمتها  صحيفة  بموجب 

المحكمة  أمام   2022 بتاريخ 

مكتب  أمام  رسومها  بسداد  وقامت 

كافة  معها  وأرفقت  الدعوى  إدارة 

الحكم  تطلب  المؤيدة  المستندات 

بأن  عليها  المدعى  الشركة  بإلزام  لها 

ريال   650.000 وقدره  مبلغا  لها  تؤدي 

قطري، ذلك على سند من القول بإنه 

داينت  تجارية  تعامالت  بموجب 

المدعى  الشركة  المدعية  الشركة 

قطري  ريال   650.000 بمبلغ  عليها 

ثالث  عدد  لألولى  األخيرة  فحررت 

وعند  المديونية،  مقابل  شيكات 

دون  ارتدت  للبنك  الشيكات  تقديم 

صرف لعدم مطابقة توقيع الساحب، 

صرف  عدم  من  المدعية  تضررت  وقد 

الشيكات مما حدا بها من إقامة الدعوى 

والحكم لها بالطلبات سالفة البيان.

للشركة  القانوني  الوكيل  وقدم 

المطوع  عبدالله  المحامي  المدعية 

الشيكات  ضمت  مستندات  حافظة 

محل الدعوى، وإشعارات البنك بعدم 

التجاري  والسجل  الشيكات،  صرف 

للمدعى عليها والمدعية.

الدعوى  إدارة  مكتب  باشر  وحيث 

طبقا  الدعوى  تهيئة  إجراءات 

لإلجراءات التي رسمها وفق المواد 17، 

 2021 لسنة   21 رقم  القانون  من   20
والتجارة  االستثمار  محكمة  إنشاء 

من  المستندات  كافة  استيفاء  وبعد 

المدعى  اعالن  تم  المدعي،  جانب 

عليها بصحيفة الدعوى والمستندات 

وفق  الوطني  العنوان  على  لها  المؤيدة 

ومنحت  القانون  نفس  من   15 المادة 

تودعه  ولم  الدعوى  على  للرد  األجل 

للرد،  المقررة  المهلة  انتهت  حتى 

إدارة  مكتب  أمام  اإلجراءات  وانتهت 

الدعوى وقدم تقريرا عنها.

مكتب  من  الدعوى  أحيلت  وحيث   

المحكمة،  هذه  إلى  الدعوى  إدارة 

وحددت جلسة حضر وكيل المدعية 

وتغيبت  المطوع  عبدالله  المحامي 

على  اإلعالن  رغم  عليها  المدعى 

نصية،  برسالة  الوطني  العنوان 

ترجمة  لتقديم  أجال  الحاضر  وطلب 

المحكمة  فحددت  المستندات، 

المدعية  وكيل  بها  حضر  جلسة 

وطلب الحكم، وحيث تم إيداع ترجمة 

اإللكترونية  البوابة  عبر  المستندات 

فقررت  للحكم،  جاهزة  والدعوى 

عليها  المدعى  بإلزام  النطق  المحكمة 

بسداد المبلغ المذكور.

حكمها  حيثيات  في  المحكمة  وقالت 

التجارة  قانون  من   595 المادة  تنص 

على  الرجوع  الشيك  )لحامل  أنه 

من  وغيرهم  المظهرين  أو  الساحب 

الميعاد  في  قدمه  إذا  به  الملتزمين 

وأثبت  قيمته  تدفع  ولم  القانوني 

االمتناع عن الوفاء(.

الشيك  )بأن  التمييز  بمحكمة  وجاء 

المعامالت  قانون  في  عنه  المعرف 

إلى  الساحب  من  أمر  هو  التجارية 

على  معلق  غير  عليه  المسحوب 

شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى 

أداة وفاء ويغني  وأنه لذلك  المستفيد 

المعامالت  في  النقود  استعمال  عن 

سبب  على  ينطوي  األصل  في  وهو 

إصداره، وهو وفاء الساحب بدين على 

المستفيد(.

من  الثابت  وكان  المحكمة  وتابعت 

عليها  المدعى  أن  الدعوى  مستندات 

الواردة  الشيكات  المدعية  سلمت 

الدوحة  بنك  على  المسحوبة  أعاله 

للمدعي  منسوب  بتوقيع  ومذيلة 

قطري  ريال   650.000 وقيمتها  عليها 

وقد حل اجل الشيكات وعند تقديمهم 

إشعار  وفق  صرف  دون  ارتدت  البنك 

الساحب  توقيع  مطابقة  لعدم  البنك 

قيمة  عليها  المدعى  بذمة  فترصد 

الشيكات  وجود  فإن  وعليه  الشيكات 

انها  على  قرينة  هذه  المدعية  بطرف 

الذي  األمر  قيمتهم  على  تتحصل  لم 

بالسداد  عليها  المدعى  التزام  يجعل 

للمدعية  مواجهتها  في  ومنعقدا  ثابتا 

على  قائمين  ودعواها  طلبها  واصبح 

سند قانوني سليم تعتمده المحكمة 

بإلزام  المحكمة  تقضي  وبذلك 

المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 

650.000 ريال قطري قيمة الشيكات.

{ محكمة االستثمار والتجارة

{ المحامي عبدالله المطوع

محمد أبوحجر كتب
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تستمر حتى نهاية الشهر.. »التربية والتعليم«:

فتح باب نقل المعلمين .. أول مارس

تفتح وزارة التربية 
والتعليم والتعليم 

العالي، أول مارس 
المقبل التقدم 

إلكترونيا لطلبات 
النقل للكادر التدريسي 

واإلداري بجميع 
المدارس الحكومية 

للعام االكاديمي المقبل 
2023/ 2024، وذلك لمدة 
شهر على أن يتم غلق 

باب التقدم 31 مارس 
المقبل 2023، ولن يتم 

تلقي أي طلب بعد 
نهاية الفترة المحددة 

»مارس المقبل«.

والتعليم  التربية  وزارة  وستعلن 

المقدمة  النقل  طلبات  على  الرد 

على  المقبل،  يونيو  شهر  خالل 

هيئة  أعضاء  نقل  طلب  يكون  أن 

المسمى  نفس  إلى  التدريس 

المرحلة  ونفس  الوظيفي 

طلب  أي  يقبل  ولن  التعليمية، 

عملية  تتم  أن  على  ذلك،  خالف 

الموجودة  الشواغر  وفق  النقل 

وحسب  المتاحة،  بالمدارس 

يتالئم  وبما  التنظيمي،  الهيكل 

قبل  من  المعتمدة  الضوابط  مع 

الوزارة، على أن يتم استالم طلبات 

البريد  على  اإلداريين  الموظفين 

اإلدارية  الشؤون  للجنة  اإللكتروني 

 )SAR@edu.gov.qa( بالمدرسة 

النقل  نظام  بدء  تاريخ  من  اعتباًرا 

اإللكتروني، كام سيتم إلغاء جميع 

الطلبات السابقة.

تخصيص  على  الوزارة  وستعمل 

النقل،  لعملية  للتقدم  رابطين 

بحيث يتم تخصيص واحد للكادر 

التدريسي واآلخر لإلداري، على أنه 

التي  الطلبات  إلى  االلتفات  لن يتم 

يمكن  كما  ورقي،  بشكل  تقدم 

النقل  عملية  إلغاء  الطلب  لمقدم 

مدير  قبل  من  الطلب  اعتماد  قبل 

اإلدارات  إلى  وتقديمه  المدرسة 

المعنية.

من  مجموعة  الوزارة  وحددت 

لتنقالت  والضوابط  الشروط 

الكادرين التدريسي واإلداري، الفتة 

على  المتقدم  يكون  أن  وجوب  إلى 

للمتقدم  يسمح  ال  وأن  عمله،  رأس 

إال  النقل  بطلب  التعيين  حديث 

بعد اجتياز مرحلة االختبار )الكادر 

يكون  أن  جانب  إلى  التدريسي( 

ومضى  االختبار  مرحلة  اجتاز  قد 

)الكادر  سنوات  ثالث  تعيينه  على 

اإلداري(.

عدم  النقل،  شروط  تشمل  كما 

إحدى  على  بالحاصلين  السماح 

نقل  طلب  بتقديم  اآلتية  اإلجازات 

وهي:  العمل،  مباشرة  بعد  إال 

خاصة،  إجازة  راتب،  بال  أمومة، 

دراسية،  إجازة  دراسية،  بعثة 

اللجنة  من  بقرار  مريض  مرافق 

من  بقرار  بالخارج  عالج  الطبية، 

أن  ضرورة  كذلك  الطبية،  اللجنة 

اإلجازة  من  العودة  إشعار  يكون 

فصل  عليه  مضى  قد  الطويلة 

دراسي كامل .

أنه  الوزارة في وقت سابق،  وبينت 

بالنقل  الموظف  قام  أن  حال  في 

على  )بناء  اختياريًا  نقاًل  سـابقًا 

بطلب  التقدم  له  يحق  فال  طلبه(، 

نقل اختياري آخر قبل مضي ثالث 

سنوات على األقل حتى يتمكن من 

جديد  اختياري  نقل  طلب  تقديم 

للكادر )التدريسي/  اإلداري(.

حرص  منطلق  من  ذلك  ويأتي 

االستقرار  تحقيق  على  الوزارة 

للكادر  واالجتماعي  النفسي 

في  اإلداري  والكادر  التدريسي 

الحكومية،  المدارس  جميع 

المالئم للعمل بجد  المناخ  وتهيئة 

اإليجابي  باألثر  يعود  وبما  وكفاءة 

على العملية التعليمية والتربوية.

بإبالغ  المدارس  إدارات  وستقوم 

المدارس  في  الموظفين  جميع 

النقل،  عمليات  في  البدأ  بتواريخ 

بياناتهم  تحديث  من  والتأكد 

رقم  اإلقامة،  )عنوان  باستمرار 

الحالة  البريد،  صندوق  الهاتف، 

البيانات  من  وغيرها  االجتماعية( 

الموارد  نظام  على  الضرورية 

البشرية.

والتعليم  التربية  وزارة  وتحرص 

توفير  على  العالي  والتعليم 

التدريب والتأهيل الالزم للمعلمين 

القطريين الجدد ضمن طيف واسع 

التدريبية  واألنشطة  البرامج  من 

المستمر  التدريب  إلى  باإلضافة 

بمستوى  لالرتقاء  العمل  أثناء 

على  الوزارة  تحرص  كما  األداء، 

يكون  بأن  المعلمين  راحة  تحقيق 

الحكومية  المدارس  في  التعيين 

مع  للمعلم  السكن  نطاق  ضمن 

االختياري  النقل  توفير  إمكانية 

من خالل التقديم على نظام النقل 

الوزارة  تحرص  كما  الوزارة،  في 

ورواتب  مادية  امتيازات  توفير  على 

ضمن  تعد  القطريين  للمعلمين 

األعلى عالميا. 

والتعليم  التربية  وزارة  تعمل  كما 

على تشجيع الشباب القطري على 

خالل  من  التعليم  بمهنة  االلتحاق 

تستهدف  توعوية  بحمالت  القيام 

طلبة الثانوية وطلبة كلية التربية 

ودورها  التعليم  مهنة  أهمية  حول 

كما  المجتمع،  في  ومكانتها 

تساهم الوزارة في رعاية وتشجيع 

الشباب القطريين لاللتحاق بمهنة 

التعليم من خالل تشجيعهم على 

االلتحاق ببرنامج االبتعاث )طموح( 

والتعليم  التربية  لوزارة  التابع 

والتعليم العالي الذي يتبنى حملة 

بمهنة  لاللتحاق  الثانوية  الشهادة 

كلية  من  التخرج  بعد  التدريس 

باإلضافة  قطر  جامعة  في  التربية 

القائمين  مع  الوزارة  تعاون  إلى 

والتي  قطر  ألجل  علم  مبادرة  على 

الخريجين  تأهيل  إلى  تهدف 

المدارس  في  للعمل  والمهنيين 

خبرة  يملكون  ال  ممن  الحكومية 

سابقة في التدريس، والتعاون مع 

خالل  من  المدنية  الخدمة  ديوان 

من  القطريين  الخريجين  تأهيل 

الجنسين  من  التربية  كلية  غير 

ممن  )تمهين(  ببرنامج  وإلحاقهم 

تقدموا للعمل عبر منصة )كوادر(.

ستكون وفق الشواغر والرد على طلبات النقل يونيو المقبليجب أن يكون النقل إلى نفس المسمى الوظيفي والمرحلة التعليمية

محمد الجعبري كتب

تخصيص رابط إلكتروني 
للكادر التدريسي وآخر لإلداري

يجب أن يكون المتقدم على رأس عمله 
وال يسمح لحديث التعيين بالنقل

{ ميسرة العلمي

رئيس قسم المنح الدراسية بجامعة قطر:

طرح »500« منحة دراسية للطالب سنويا

قال ميسرة العلمي رئيس 
قسم المنح الدراسية والطلبة 
الدوليين في جامعة قطر بأن 
الجامعة توفر سنويا ما يقرب 
من 500 منحة دراسية، حيث 
تتوزع هذه المنح وفقا ألنواع 

محددة ولكل منحة شروط 
محددة تتخلف عن المنحة 

األخرى.
وأوضح خالل تصريحات تليفزيونية أن المنح في 

جامعة قطر تقسم لنوعين وهي: منح تنافسية، 

المنح  تقسم  حيث  تنافسية،  غير  وأخرى 

التنافسية وفقا لدرجة الطالب في الثانوية العامة 

المنح مثل  أو في الجامعة ويندرج تحتها عدد من 

القبول  منحة  هناك  كما  والتفوق،  القبول  منح 

المتفوقين  الطالب  لضم  تهدف  حيث  للدوليين، 

سمو  منحة  هناك  وكذلك  العالم،  دول  جميع  من 

للطلبة  مخصصة  تكون  والتي  للمتفوقين  األمير 

طالب  منحة  وهناك  العامة،  الثانوية  في  االوائل 

هناك  وكذلك  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 

للطالب  مخصصة  وهي  الموهبين  الطلبة  منحة 

من داخل أو خارج الدولة في مجاالت العلوم والفن 

والرياضة والتكنولوجيا ومختلف المجاالت.

منحة  فمنها  التنافسية  غير  المنح  أما  وأضاف: 

طالب  ومنحة  قطر  جامعة  في  العاملين  أبناء 

داخل  الموجودين  الخليجي  التعاون  مجلس 

قطر، وهناك منحة الدبلوم العالي للتربية.

المنح  على  التقديم  باب  قطر  جامعة  وتفتح  هذا 

الدراسية للعام المقبل بداية من 5 مارس المقبل، 

لرعاية  جهودها  ضمن  المنح  الجامعة  توفر  حيث 

الطالب بأعداد وتصنيفات ُمتعددة ضمن منظومة 

المنح الجديدة التي تم اعتمادها والعمل بها بدًءا 

من خريف 2022، حيث ُتقدم هذه المنح والرعاية 

في فصلي الخريف والربيع من كل عام أكاديمي 

في  الموهوبين  القطريين  الطلبة  الستقطاب 

واالبتكار  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  مجاالت: 

واألدب والفن واإلعالم والرياضة.

هي  الجامعة  توفرها  التي  المنح  أنواع  أبرز  وتعد 

الموهوبين  القطريين  الطالب  رعاية  برنامج 

ويهدف إلى استقطاب الطالب من أصحاب المواهب 

العلمي  البحث  مثل:  متعددة،  مجاالت  في 

والفن،  األدب  ومجال  واالبتكار،  والتكنولوجيا 

لهذا  المتقدمين  اختيار  ويتم  والرياضة.  واإلعالم، 

البرنامج على أساس تنافسي. وتشمل مزايا هذا 

وحاسب  قطري  ريال   3000 شهري  راتب  البرنامج: 

ويضمن  الكتب.  رسوم  من  وإعفاء  محمول  آلي 

الذي  البرنامج  في  قبول  على  الحصول  الطالب 

لمتطلبات  األدنى  الحد  تحقيق  عند  به  يرغب 

وطب  الطب  برنامجي  )عدا  البرنامج  في  القبول 

األسنان(.

إلى  فتهدف   )STEM( العلوم  رعاية  منحة  أما 

القطريين  أبناء  أو  القطريين  الطالب  استقطاب 

القطريين،  زوجات  أو  القطرية  الوثيقة  حملة  أو 

مجاالت  في  البكالوريوس  بتخصصات  لاللتحاق 

والرياضيات.  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

ويتم اختيار المتقدمين لهذا البرنامج على أساس 

تنافسي. 

 6 فتضم  التنافسية  الدراسية  للمنح  وبالنسبة 

أصناف من المنح الدراسية يتم قبول الطالب فيها 

منح  وهي:  المتقدمين  بين  تنافسي  أساس  على 

القبول للتفوق، منح القبول للطالب الدوليين، منح 

المتميز،  األداء  منح  العلمي،  للتفوق  األمير  سمو 

للسفارات،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  منح 

البحث  مجاالت  في  للموهوبين  القبول  ومنحة 

العلمي والتكنولوجيا واالبتكار ومجال األدب والفن 

واإلعالم والرياضة.

 ووضعت جامعة قطر عددا من الشروط الستمرارية 

المنح وهي: يسمح للطالب المرشحين االستفادة 

سمو  منحة  )باستثناء  الدراسية  المنح  من 

الطالب  منها  يستفيد  التي  العلمي  للتفوق  األمير 

الفصل  من  بدءا  أكاديمي(  عام  كل  خريف  في 

الدراسي خريف أو ربيع من نفس العام األكاديمي، 

األكاديمي  العام  إلى  المنح  بترحيل  يسمح  وال 

منح  على  الحاصلين  الطالب  جميع  وعلى  التالي، 

وهي  للدراسة،  القصوى  بالمدة  االلتزام  دراسية 

يطرح  الذي  العلمي  القسم  من  المقترحة  المدة 

ذوي  للطالب  التخرج  متطلبات  لتحقيق  البرنامج 

الدوام الكامل.

تتنوع مزايا المنح مثل الراتب 
أو اإلعفاء من الرسوم الدراسية

طرح »6« أنواع للمنح يتم قبول 
الطالب فيها على أساس تنافسي

محمد أبوحجر كتب
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الرفق  أن  الخطيب  وذكر   

فوائده  وتجلياته  وفروعه  موضوعه 

منثور  وهو  جدا،  كثيرة  وتطبيقاته 

والسنة،  الكتاب  نصوص  في 

التأتي  وحسن  اللين  معناه  والرفق 

واألهون  باأليسر  واألخذ  والمالطفة 

القسوة  وضده  األشياء،  في  والتدرج 

األمور  تقحم  وأن  والعنف  والفظاظة 

من  ذلك  غير  إلى  واإلكراه،  واإلرغام 

أن  تصلح  التي  الواسعة  المعاني 

تكون ضدا للرفق. 

طاهر  حسن  محمد  الشيخ  وقال 

وهذا  األنبياء،  صفات  من  الرفق  إن 

يقول  وسلم  عليه  الله  صلى  رسولنا 

لنت  الله  من  رحمة  »فبما  عنه  الله 

القلب  غليظ  فظا  كنت  ولو  لهم 

لموسى  ويقول  حولك«  من  النفضوا 

هو  وفرعون  فرعون،  إلى  بعثه  وقد 

وطغى  العذاب  الناس  سام  من 

واستعبد  شيعا  الناس  وجعل 

واستحيا  األطفال  وقتل  الناس 

وادعى  وفعل  وفعل  النساء، 

ذلك  ورغم  وتكبر  وتجبر  الربوبية 

من  كان  الذي  البطاش  الظالم  هذا 

الله  يقول  والعالين،  المسرفين 

موسى،  لنبيه  وتعالى  سبحانه 

يقول  وهارون  لموسى  له  فقوال  يقول 

أو  يتذكر  لعله  لينا  قوال  له  »فقوال 

يخشى« ويأتيه موسى عليه السالم 

هذا  تزكى«  أن  إلى  لك  »هل  فيقول 

تفسير القول اللين، اآلن أمر بالقول 

اللين، طيب كيف طبق موسى هذا 

الذي واجه  اللين  القول  الكالم؟ ما هو 

هل  قال  الطاغوت؟  الطاغية  هذا  به 

ربك  إلى  وأهديك  تزكى  أن  إلى  لك 

فتخشى، يعني حتى ما قال له هل 

وأرقيك  وأهديك  أزكيك  أن  إلى  لك 

لك  هل  يعني  وأصفيك؟  وأطهرك 

هذا  بنفسك  نفسك  تزكي  أن  إلى 

اللين. 

في  اللين  مظاهر  أن  الخطيب  وذكر 

ضمنها  من  جدا،  كثيرة  الشريعة 

جاء  لما  مثال  األحكام  في  التدرج 

الخمر  على  اعتادوا  وقد  مجتمع  إلى 

مثال  منها  تحريمها،  في  عليهم  تدرج 

قال  بالصالة  األمر  في  الشريعة  في 

واضربوهم  لسبع  بالصالة  »مروهم 

الضرب  اآلن  شوف  لعشر«  عليها 

يكون  متى  لكن  الرفق،  خالف 

األمر  من  سنوات  ثالث  بعد  الضرب 

المعاقبة  وعدم  والمالطفة  والدعوة 

سنوات،  ثالث  المؤاخذة  وعدم 

أما  أو  أبا  أن  لو  سنوات  الثالث  هذه 

الولد بعد  بها فمخالفة  يعني عملوا 

المتابعة  من  سنوات  الثالث  تلك 

والتربية  والتعويد 

شيء  إلى  وستحتاج  قليلة  ستكون 

تجليات  ويعني  الرفق،  ضد  من 

الرفق في حياة النبي صلى الله عليه 

ورفيقا  بأهله  رفيقا  كان  أنه  وسلم 

يعني  السن  بكبار  ورفيقا  بخدمه 

فيهم  »فإن  يقول  يطيل  ال  الصالة  في 

الكبير والمريض وذا الحاجة« ورفيقا 

بالخدم ورفيقا بالجاهل حين يعلمه 

ما  وأمي  هو  فبأبي  رأيت  ما  والله  قال 

ما  منه  تعليما  أحسن  أحدا  رأيت 

الصحابة  أن  رغم  زجرني  وال  قهرني 

الشخص  هذا  بأنظارهم  رموه 

واألعرابي  الصالة،  في  تكلم  الذي 

ذلك  وغير  المسجد  في  بال  الذي 

ويغلظ  يسأله  حين  بالسائل  رفقه 

ثوبه،  ويجذب  المسألة،  عليه 

عليه  عنقه  في  عباءته  طرف  ويؤثر 

به،  يرفق  هو  ثم  والسالم.  الصالة 

حديث  في  جاء  كما  بالحيوان  رفقه 

األحاديث  من  غيرها  وفي  عائشة 

ونهيه  بالمعروف  أمره  في  ورفقه 

االحبة  ايها  كثيرة  أمور  المنكر  عن 

الله  يحبها  التي  الصفات  من  والرفق 

رفيق  الله  »إن  قال  الحديث  في  جاء 

ما  الرفق  على  ويعطي  الرفق  يحب 

يعطي  ال  وما  العنف  على  يعطي  ال 

يحب  رفيق  الله  إن  سواه«.  ما  على 

الرفق  على  يجازي  أو  ويعطي  الرفق 

ما ال يجازي على العنف وماال يجازي 

سبحانه  الله  هكذا  سواه.  ما  على 

من  هذا  ورفيق  الرفق  يحب  وتعالى 

وتعالى  سبحانه  الحسنى  أسمائه 

الله  ونسأل  يترفقون،  الذين  يحب 

لطف  يرزقنا  أن  وتعالى  سبحانه 

وحسن  الفعل،  في  والرفق  القول، 

صالح  من  لنا  يبسط  وأن  التأتي 

إليه  يقربنا  ما  وحميدها  األخالق 

ويحببنا إليه والى عباده. 

أن  الحديث  وفي  الخطيب:  وأضاف 

وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

فيك  »إن  القيس  عبد  ألشج  قال 

ورسوله  الله  يحبهما  خصلتين 

الغضب  ضد  والحلم  واألناة«  الحلم 

يكون  االنفعالي،  الرفق  من  وهو 

وفي  انفعاالته  في  رفيقا  اإلنسان 

غضبه  يظهر  فال  بمشاعره،  التحكم 

بغليظ  إليه  أساء  من  يبادر  وال 

يكون  أن  سلوكي  رفق  واألناة  القول. 

في  متأنيا  أموره  في  متأنيا  اإلنسان 

رغباته  إلى  حاجاته  إلى  الوصول 

هاتان  السلوكي.  الرفق  من  وهذا 

الله. يحبهما  خصلتان 

خالل خطبة الجمعة بجامع الشيوخ.. الداعية محمد حسن طاهر:

الرفق واللين من صفات األنبياء
قال فضيلة الشيخ محمد حسن طاهر خالل 
خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الشيوخ 

إنه جاء نفر من اليهود فدخلوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، وسام 
في لغتهم، أو في بعض لهجات العرب الموت، 

فتفطنت عائشة لمرادهم الخبيث ومرماهم 

السيئ، فقالت بل أنتم عليكم السام واللعنة، 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهال 

يا عائشة فإن الله يأمر بالرفق في األمر كله، وفي 
حديث آخر أنها رضي الله عنها ر كبت جمال صعبا 
يعني غير مذلل وغير منقاد، قالت فجعلت تردده 

يعني تجبره على مرادها ووجهتها،  فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك 

بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إال زانه وما نزع 
من شيء إال شانه. 

$ الدوحة

$ المولى يعطيالدوحة

على الرفق ما

ال يجازي على العنف

خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. الداعية المريخي:

القلوب الرحيمة تبني األمم

الكبيرة  والقلوب  الجليلة  النفوس  الخطيب:  وأضاف 

الرحيمة، كلما ارتفعت واعتلت تجلت في رحمتها وشفقتها 

وسمت في علياء عفوها وصفحها، الرجل العظيم كلما ارتقى 

للناس  وطلب  حلمه  وامتد  صدره،  اتسع  الكمال  سمو  في 

بالرفق  وأخذهم  المسوغات،  ألغالطهم  والتمس  األعذار، 

والحلم والعفو والصفح. 

وعنوان  والرسل،  األنبياء  خلق  الكبار  خلق  والحلم  والرفق 

الرحمة، وعالمة التوفيق والسداد، وهو صفة كريمة تدل على 

لألمور  أخذ  المسلمون  أيها  الرفق  وتميزه.  للعبد  الله  توفيق 

بأحسن وجوهها، وأيسر مسالكها وهو رأس الحكمة، ودليل 

في  المتحكمة  القدرة  وهو  الشخصية  وقوة  العقل  كمال 

مظاهر  أكبر  ومن  واعتداله،  تصرفاته  وإدارة  اإلنسان  ضبط 

الرشد، بل هو ثمرة كبرى من ثمار التدين الصحيح. وصفه 

وصفا  جاء  صحيحا  وصفا  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

عجيبا جميال حين قال »إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه وال 

ينزع من شيء إال شأنه«، رواه مسلم.

وأردف: إنه لين الجانب ولطافة الفعل واألخذ باليسر وراحة 

البدن، واألخذ باأليسر، في الرفق يا عباد الله سالمة العرض 

وجميل  الفوائد،  واستجالب  البدن،  وراحة  الصدر،  وصفاء 

صلى  يقول  المرام  وبلوغ  والتواد،  التواصل  ووسيلة  العوائد، 

على  يعطي  ماال  الرفق  على  يعطي  ال  »والله  وسلم  عليه  الله 

وما  الرفق  أعطاه  عبدا  الله  أحب  -وإذا  الحمق  يعني  الخرق- 

كان أهل بيت يحرمون الرفق إال حرم الخير كله«. ولثمرات 

الرفق أيها المسلمون أمر الله تعالى رسوله محمد صلى الله 

فقال  والفظاظة  الغلظة  عن  ونهاه  والرفق  بالحلم  وسلم  عليه 

القلب  ولو كنت فظا غليظ  لهم  الله لنت  له »فبما رحمة من 

في  وشاورهم  لهم  واستغفر  عنهم  فاعف  حولك  من  النفضوا 

األمر« وقال له »واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين«، 

وأبنائه  بأهله،  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  رفق  لقد 

وإخوانه وخدمه وحشمه وصديقه، ومن أخطأ في حقه ومن 

الله  عنه: خدمت رسول  الله  تجاوز حده، يقول أنس رضي 

قط،  أف  لي  قال  ما  والله  سنين  عشر  وسلم  عليه  الله  صلى 

البخاري  »رواه  كذا  فعلت  وهال  كذا  فعلت  لم  لشيء  قال  وال 

عليه  الله  صلى  الله  رسول  فجذب  أعرابي  وجاء  ومسلم،« 

عنقه  صفحة  في  الجذبة  أثرت  حتى  شديدة  جذبة  وسلم 

عندك  الذي  الله  مال  من  لي  مر  محمد  يا  له:  يقول  الشريف 

له  وأمر  وضحك  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فالتفت 

بعطاء »رواه البخاري« ولطمت عائشة رضي الله عنها الطبق 

الله عليه وسلم، فوقع الطبق  في يد الخادم بحضرته صلى 

وانكسر وتناثر الطعام غيرة ممن أرسلت له من زوجاته فما 

غارت  قال  أن  على  زاد  وما  زجرها،  وال  عنفها  وال  عليها  غضب 

أمكم غارت أمكم، وجاء أعرابي وبال في مسجده في مسجد 

عليه  فمنعهم  وتأديبه،  بضربه  الصحابة  فهم  الله  رسول 

الصالة والسالم، منعهم وأمرهم بغسل البول، وعلم األعرابي 

بكاء  سمع  عندما  الصالة  وخفف  عنه،  وعفا  المسجد  مكانة 

الطفل لكي ال تنشغل به أمه، وقال«إذا صلى أحدكم للناس 

الحاجة  وذا  والكبير  والسقيم  الضعيف  فيهم  فإن  فليخفف 

البر  من  »ليس  وسلم  عليه  الله  صلى  وقال  مسلم«  »رواه 

الصيام في السفر، وفي عباداتكم كلها سددوا وقاربوا وخذوا 

من األعمال ما تطيقون فإن الله ال يمل حتى تملوا. وقال صلى 

الله عليه وسلم »خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي«.

ثمرات  والحلم  للرفق  أن  المريخي  محمد  الداعية  وأكد 

وكم  عولجت  والحاالت  الله  عباد  األمور  من  فكم  وطيبات، 

قضى الله تعالى بالرفق على كثير من المشاكل، وكم سد 

الله تعالى من باب للمصيبة والمشكلة وكم أخمد الله تعالى 

والرفق من  بالحلم  اإلنسان  وكم وجد  وفتنة.  نار  بالرفق من 

الود والحب واالحترام والتقدير، وكم بلغ من الدرجات وسلم 

واألخوات  والصداقات  المودات  من  وكم  بالرفق،  المقامات 

وجدت في ظل الرفق والتعقل والحلم، وكم عولج من األخطاء 

واالنحرافات بالرفق، والنفوس المؤمنة يا عباد الله النفوس 

تحب  إليها.  يحسن  من  تحب  مكرمة،  عزيزة  المؤمنة 

المعاملة الحسنة والمودة واالحترام والتكريم، وتبغض سوء 

الله تعالى  والتوبيخ. ومن هنا جاء توجيه  المعاملة واإلهانة 

الله عليه وسلم بالتحلي بالرفق كما في قوله  رسوله صلى 

ونحن  حولك«،  من  النفضوا  القول  غليظ  فظا  كنت  »ولو 

ذي  من  أكثر  ومصائبه  الفتن  فيه  زادت  زمن  في  الله  عباد 

قبل فنحتاح إلى مقابلة ذلك بالحلم والرفق وحل المشاكل 

حبلها  يحل  بما  معها  والتعامل  والحوادث  الوقائع  ومعالجة 

الغلظة  من  الله  عباد  المسلم  يحذر  لهذا  وطأتها،  يخفف  أو 

والفظاظة التي تدمر كل شيء تقابله حتى ال ترديه وتسقطه 

وتهبط.

وأضاف: والغلظة عباد الله.. الغلظة صفة قبيحة في المرء 

تنقصه وتذمه وتبعده وهي حال سيئ وخلق هابط وتصرف 

الرفق  كان  اذا  الله،  عباد  يا  والحلم  الرفق  كان  وإذا  مشين، 

والحلم بناء وتشييدا فإن الغلظة هدم وتخريب وتدمير. وما 

قام بناء على الغلظة حسيا، أو معنويا، إال وخر السقف على 

وجه  الغلظة:  الله  عباد  يا  الغلظة  وانهدم،  ساكنيه  رؤوس 

عبوس مظلم، ولسان سليط ولفظ غليظ وسب وشتم وطعن 

النفوس  الله مبغوض مبعد ال تحبه  الغليظ يا عباد  والمرء 

الله  إذا غاب. وقد قضت سنة  وال تؤنسه الخالئق وال تفتقده 

والقلب  القاسي  اللفظ  من  الناس  نفرة  خلقه.  في  تعالى 

الغليظ فال تقبل منه دعوة وال تسمع منه توجيه وال يؤنس وال 

يأنس له جليس كم فقد من العالقات والمعامالت، وكم من 

خسر  الغليظ  ساحة  غادرت  واألخوات  والصداقات  المودات 

خسر  واالحترام  التقدير  خسر  واألصدقاء  والخالن  األرحام 

المودة. أو المودة والرحمة حتى خسر والديه واألقربين.

وأردف: الغلظة عباد الله إنما جاءت وحلت بالساحة بسبب 

مطبق  جهل  جاه  أو  بمنصب  والغرور  وقلته  إيمانه  ضعف 

والذنوب، والمعاصي التي تسبب له الضيق والكدر فال يجد 

متنفسا إال في تغليظ الكالم وسالطة اللسان. 

المودة  في  المخلص  المخلص،  المسلم  بأن  الخطيب  ونوه 

ال يرى نفسه أفضل من غيره، وال يكون عونا للشيطان على 

أخيه.

قال فضيلة الداعية محمد حسن المريخي خالل 
خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع اإلمام محمد 

بن عبدالوهاب إن سادة العالمين الرسل عليهم 
الصالة والسالم، بعثهم الله تعالى وأرسلهم 

رحمة للعالمين وهداة للخالئق أجمعين. 
فرسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، 

كان كما قال الله تعالى »وما أرسلناك إال رحمة 
للعالمين«. وسع الناس بخلقه وأخالقه حتى 

أعجب به عدوه قبل صديقه ومبغضه قبل 
حبيبه، والزمته هذه األخالق الكريمة والسجايا 
الحميدة حتى في أحلك األوقات وأشد الحاالت. 

للرفق والحلم ثمرات وطيبات 

تقضي على المشاكل 
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»ذياب« في المركز الثاني.. و»لفان« حل ثالثًا

»الشقب« يتوج ببيرق القاليل »2023«

غفيرة  أعداد  النهائية  المجموعة  فرق  استقبال  في  كان 

أقامت  حيث  القاليل،  بطولة  ومحبي  الجماهير  من 

اللجنة المنظمة حفال ختاميا في مقر البطولة، بحضور 

سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام 

عبد  والسيد  »كتارا«،  الثقافي  للحي  العامة  للمؤسسة 

التنفيذي  المدير  المناعي،  اللطيف  عبد  بن  الرحمن 

»دعم«،  والرياضية  االجتماعية  األنشطة  دعم  لصندوق 

والسيد خالد بن محمد مبارك العلي المعاضيد رئيس 

التقليدي،  للصيد  القاليل  لبطولة  المنظمة  اللجنة 

اللجنة  رئيس  نائب  النعيمي  نهار  بن  محمد  والسيد 

المنظمة المدير التنفيذي للبطولة.

وكرم سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير 

والسيد  الثقافي »كتارا«،  العامة للحي  العام للمؤسسة 

عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي، المدير التنفيذي 

»دعم«،  والرياضية  االجتماعية  األنشطة  دعم  لصندوق 

والسيد خالد بن محمد مبارك العلي المعاضيد رئيس 

التقليدي،  للصيد  القاليل  لبطولة  المنظمة  اللجنة 

اللجنة  رئيس  نائب  النعيمي  نهار  بن  محمد  والسيد 

»الشقب«  فريق  للبطولة،  التنفيذي  المدير  المنظمة 

بتأهله بالمركز األول، وتم تسليم الفريق جائزة مقدارها 

مليون ريال قطري، فيما تم تسليم فريق »ذياب« جائزة 

المركز الثاني والتي تبلغ قيمتها سبعمائة ألف ريال، أما 

خمسمائة  وقدرها  مالية  جائزة  تسلم  فقد  »لفان«  فريق 

ألف ريال بعد فوزه بالمركز الثالث، فيما حصلت جريدة 

الشرق على جائزة أفضل تغطية إعالمية.

إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  األستاذ  سعادة  وأعرب 

السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي 

كتارا في تصريح له على هامش الحفل الختامي لبطولة 

القاليل، عن سعادته بنجاح البطولة في نسختها الثانية 

قبل  من  الجماهيري  االهتمام  جذب  حيث  من  عشرة، 

عشاق الصيد التقليدي والتراث والبيئة البرية، سواء في 

قطر أو خارج قطر حيث الحظنا متابعة البطولة من كثير 

ودوليا،  عربيا  نجاحها  على  يدل  ما  وهو  عربية  دول  من 

الكثير من الشباب  البطولة في استقطاب  كما نجحت 

من هواة المقناص بل ودخلوا البطولة بقوة ونافسوا على 

نهائي البطولة مثل فريق ذياب الذي يشارك للمرة األولى 

وجاء في المركز الثاني هذا العام. 

القاليل تعتبر رياضة تراثية  وأضاف مدير عام كتارا أن 

ثقافتنا  ركائز  إحدى  وتعتبر  التقليدي  الصيد  تعزز 

في  البطولة  نجاح  مؤكدا  الشعبي،  وموروثنا  وتراثنا 

المحافظة على المورث القطري وذلك عبر تقديمها صورة 

المعاني  كل  وإبراز  البرية  البيئة  عن  بالحياة  نابضة 

بين  تواصل  حلقة  ليكون  بالتراث  المرتبطة  والقيم 

األجيال، وهو ما ينسجم مع أهداف كتارا في الحفاظ على 

الهوية وتعزيز القيم والموروثات الحضارية لدى الشباب 

القطري، معربا في نهاية كلمته عن تهانيه لفريق الشقب 

الفائز ببيرق البطولة وفريقي ذياب الفائز بالمركز الثاني 

وفريق لفان الفائز بالمركز الثالث مؤكدا أن جميع الفرق 

يدل  ما  قوية  منافسات  قدمت  النهائية  المجموعة  في 

السيد  قال  جهته  من  عام.  بعد  عاما  البطولة  تميز  على 

التنفيذي  المدير  المناعي  عبداللطيف  بن  عبدالرحمن 

»يسر  والرياضية:  االجتماعية  األنشطة  دعم  لصندوق 

يكون  أن  والرياضية  االجتماعية  األنشطة  دعم  صندوق 

2023 للمرة الثانية على التوالي،  الداعم لبطولة القاليل 

ويأتي هذا الدعم إيمانًا من الصندوق بمكانة هذا الحدث 

المميز الذي يتماشى مع أهداف الصندوق وقيمه الرامية 

إلى تعزيز التنمية المجتمعية وتمكين األفراد من خالل 

دعم استراتيجي يجني ثماره أهل قطر، وترسيخ مكانة 

دولتنا على الصعيد اإلقليمي والدولي«.

وأضاف السيد المناعي: »يعتبر هذا الدعم إضافة هامة 

إلى سجل الصندوق الحافل بدعم العديد من األنشطة 

والمبادرات الثقافية والرياضية المتنوعة في الدولة، بما 

واالستراتيجية   2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع  يتماشى 

العامة للصندوق.

إثارة  واألكثر  البطوالت  أكبر  من  القاليل  بطولة  أن  كما 

والتي  كواقع  المقناص  حقيقة  لممارسة  وتشويق 

تعكس مهارة القناص القطري في طرق الصيد التقليدية 

على  والقطرية  العربية  الثقافة  في  والمعروفة  الموروثة 

وجه الخصوص«.

وقال: سعداء جدًا بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة 

هذا العام ويسعدنا في صندوق دعم األنشطة االجتماعية 

الرياضية )دعم( أن نكون شركاء في هذا النجاح، حيث 

على  ليس  كبيرين  واهتمامًا  اقبااًل  البطولة  شهدت 

مستوى المحلي فحسب، بل حتى على مستوى مجلس 

األحداث  أهم  من  لتصبح  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

السنوية في الروزنامة الثقافية والرياضية لدولة قطر. 

العلي  مبارك  محمد  بن  خالد  السيد  أعرب  جانبه  من   

بالمركز  الفائز  الشقب  لفريق  تهنئته  عن  المعاضيد، 

من  قدمه  لما  البيرق  استحق  الفريق  أن  مؤكدًا  األول، 

أو  منها  تأهل  التي  مجموعته  في  سواء  استثنائي  أداء 

كانت  المنافسات  أن  إلى  الفتًا  النهائية،  المجموعة  في 

األول  يومها  منذ  بل  البطولة،  أيام  مدار  على  مشتعلة 

بالغ،  جماهيري  بإهتمام  تحظى  البطولة  جعل  ما  وهو 

وفي ذات السياق تقدم بالشكر لكل الفرق التي شاركت 

مبهرا  أداء  قدموا  أنهم  رأى  والذين  العام،  هذا  بالقاليل 

استحقوا عليه اإلشادة، مشيرًا إلى أن تبادل الصدارة في 

المجموعة النهائية دلل على تميز كافة الفرق المشاركة 

مؤكدًا على نجاح البطولة وتفردها على مستوى بطوالت 

بصمة  لها  أصبح  القاليل  أن  موضحًا  التقليدي،  الصيد 

دولة  مستوى  على  التراثية  البطوالت  تاريخ  في  مميزة 

قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تسعى دائمًا 

اللجنة المنظمة لتكون القاليل األكثر تفردًا وتميزًا على 

مستوى العالم. 
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جميع  أن  خاصة  والندية،  بالقوة  القاليل  بطولة  من 

أصحاب  من  أغلبها  بعناصر  البطولة  في  شاركت  الفرق 

كبيرة  جهودًا  الفرق  بذلت  كما  المقناص،  في  الخبرات 

من أجل مواصلة المنافسات في البطولة وبعضها حالفه 

وباقي  النهائية  المجموعة  إلى  الوصول  واستطاع  الحظ 

الجميع  عامة  بصفة  ولكن  الحظ،  يحالفها  لم  الفرق 

خرج  والجميع  مميزة،  رياضية  تراثية  أجواء  في  شارك 

مستمتعًا وفائزًا ومكتسبًا لخبرات كبيرة. 

وتوجه رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القاليل، بالشكر 

دعم  والرياضية  االجتماعية  األنشطة  دعم  صندوق  إلى 

لرعايتهم للبطولة، وما قدموه من دعم غير محدود لعمل 

المؤسسة  إلى  المنظمة، وكذلك توجه بالشكر  اللجنة 

الثقافي كتارا، التي كانت وما زالت داعمًا  العامة للحي 

رئيسيًا لبطولة القاليل منذ نسختها األولى.

فيما توجه السيد محمد بن نهار النعيمي نائب رئيس 

اللجنة المنظمة المدير التنفيذي لبطولة القاليل للصيد 

التقليدي بخالص الشكر والتقدير لكل فريق شارك في 

وأثنى  وبمشاركتهم.  بهم  نجحت  التي  البطولة،  هذه 

نجحوا  الذين  التنظيمية،  اللجنة  أعضاء  جميع  على 

في توفير أجواء مثالية لجميع الفرق المشاركة، وتوفير 

أن  إلى  إضافة  الصيد،  بأمور  المتعلقة  الفرق  احتياجات 

موقع البطولة نفسه تم تجهيزه على أعلى مستوى وهذا 

أعضاء  جميع  أن  إلى  الفتًا  المشاركين،  جميع  بشهادة 

الفرعية  اللجان  أعضاء  وجميع  العليا  المنظمة  اللجنة 

إخالص  بكل  القاليل  في  يعملون  البطولة  في  العاملة 

ويبذلون أقصى ما لديهم من جهد من أجل توفير الراحة 

للفرق وإخراج البطولة في أفضل صورة. 

الذي  الشقب  لفريق  التهنئة  بخالص  النعيمي  وتقدم 

إن  وقال  البيرق.  ونال  البطولة  األمر  نهاية  في  حقق 

الفريق كان متميزًا وتقدم في نهاية األمر على باقي الفرق 

المركز  على  بحصوله  ذياب  فريق  هنأ  كما  المشاركة، 

فريق  وكذلك  الثالث،  المركز  على  لفان  وفريق  الثاني 

عليه  ظهرت  الذي  الرائع  المستوى  على  ودخان  حالول 

فرق المجموعة النهائية كافة، والمنافسة القوية بينهم، 

الختامي،  اليوم  في  إال  بالبيرق  الفوز  حسم  عدم  بدليل 

التنفيذي  المدير  المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب  وأعرب 

مشاركة  شهدت  قد  البطولة  كون  سعادته  عن  للقاليل 

واسعة ألعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا 

يدل على مدى الشعبية التي وصلت إليها بطولة القاليل.

حامل  الشقب  فريق  قائد  المري  طالب  محمد  عبر  فيما 

في  اللقب  بحصد  سعادته  عن   ،2023 القاليل  بيرق 

حيث  بالصعبة،  وصفها  منافسات  بعد  األمر  نهاية 

تنافس فريقه مع فرق تحلت بأعضاء من ذوي الخبرات 

تحلت  النهائية  المجموعة  ان  أكد  كما  الواسعة، 

بالمنافسة الشرسة التي لم ُتحسم إال في يومها األخير، 

المتميز  الفريق  ثم  وتعالى،  سبحانه  الله  بفضل  وقال: 

حققنا لقب البطولة، ما جعل جهود كافة أعضاء الفريق 

وفي  المهم.  الفوز  هذا  تحقيق  لهم  وتضمن  تضيع،  ال 

إلى أعضاء  بالتهنئة  الشقب  قائد  الذي تقدم فيه  الوقت 

على  معهم  تنافست  التي  األخرى  للفرق  تمنى  فريقه، 

كما  المقبلة،  النسخ  في  بالتوفيق  البطولة  أيام  مدار 

القاليل  لبطولة  المنظمة  اللجنة  إلى  بالشكر  تقدم 

أدارتها  والتي  البطولة  من  األخيرة  للنسخة  إدارتها  على 

على  حافظت  ضوابط  وعبر  عالية،  باحترافية  كعادتها 

سالمة الجميع، مؤكدًا أن التزام الجميع بهذه الضوابط 

هذا  إلى  البطولة  لوصول  المهمة  الضمانات  أحد  كان 

المستوى المتميز، كما شهد الحفل تكريم ممثلين عن 

»دعم«  والرياضّية  االجتماعّية  األنشطة  دعم  صندوق 

والداخلية  المسلحة  القوات  ووزارات  البطولة،  راعي 

والبلدية والبيئة والتغير المناخي، إلى جانب المؤسسة 

العامة للحي الثقافي كتارا ، ومركز أم حيش للحبارى، 

اللجان  رؤساء  تكريم  عن  فضال  الفرس،  روضة  ومركز 

المنظمة للبطولة.

د. السليطي: البطولة استقطبت الكثير من الشباب هواة المقناص

النعيمي: أعضاء اللجان التنظيمية عملوا بكل إخالص

المعاضيد: جميع الفرق المشاركة قدمت أداًء مبهرا

المناعي: سعداء بأن نكون شركاء هذا النجاح

ُتوج فريق »الشقب« ببيرق النسخة الثانية عشرة من 
بطولة القاليل 2023 محققًا المركز األول، في ختام 

منافسات المجموعة النهائية التي ضمت فرق »الشقب«، 
و»ذياب« و»لفان« و»حالول« و»دخان«، حيث استطاع 

»الشقب« أن يحقق )1090( نقطة باصطياده )31( حبارى 
و)2( ظباء أهلته لحمل البيرق، ولقد اصطاد أمس )8( 

حبارى و)2( ظباء بـ)400( نقطة أضيفت لرصيده، فيما جاء 
في المركز الثاني فريق »ذياب« الذي حقق )780( نقطة 

باصطياده )26( حبارى، حيث اصطاد أمس )4( حبارى بـ )120( 
نقطة أضيفت لرصيده، أما المركز الثالث فقد حظي به 

فريق »لفان« الذي حقق )750( نقطة باصطياده )20( حبارى 
و)3( ظباء، ولقد اصطاد أمس )6( حبارى و)2( ظباء بـ )250( 

نقطة مع خصم 90 نقطة إجمالي الخصومات على الفريق 
لعدم االلتزام ببعض ضوابط البطولة، فيما حل رابعًا فريق 

)دخان( الذي حقق )620( نقطة عن كافة أيام المنافسات، 
ولقد اصطاد أمس )3( حبارى بـ)90( نقطة، وأخيرًا فريق 

)حالول( الذي حقق )600( نقطة عن كافة األيام، ولقد 
اصطاد أمس )3( حبارى بـ)90( نقطة. 

$ الدوحة
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فن الطبطبة !
شيماء الهرموزي

يتميز أغلب العاملين في مجال الفنون بمزاج متقلب 

وغيرة شديدة على أعماله؛ مما يعرضه لكثير من 

المشاكل »العاطفية« مع الزبائن عندما يتحول 

للعمل التجاري، عندما فتحنا شركة لتصميم 

الجرافيكس كان علينا أن نتعلم أن نستمع جيدًا 

لطلبات الزبون مهما كانت ال تتوافق مع مبادئ 

التصميم الناجح كنا نحاول ان نقارب حتى نصل 

لنتيجة ترضي جميع األطراف.

 تعاملنا مع مئات من الزبائن وأستطيع أن أقسمهم 

إلى ثالثة أقسام أساسية:

 الزبون العنيد: يعرف تمامًا ما يريد فقط يريد 

أن يشرح فكرته ثم يرى التطبيق دون أي تغيير، 

سيتنازع معك وربما ال يكمل المشروع إذا شعر 

أنك تقلل من أفكاره، اختارك فقط لتطبقها ولو كان 

يعرف هو استخدام برامج التصميم لما جاء من 

األساس.

 الزبون الضائع: يدخل ليتحدث عن مشروع مقهى 

ثم يسألك ما رأيك في تجارة األحذية، ال يعرف أي 

تفاصيل ولم يحدد شيئا وال يعرف فعليًا ما يريد، 

بعضهم يترك األمر لك كمصمم لتقوده والبعض 

يستمر في الضياع فيرفض جميع التصاميم 

المقترحة دون أن يعرف ما يريده أصال.

 الزبون الواثق: لديه تصور واضح ويستطيع شرح 

فكرته بسهولة وقد اختارك كشركة تصميم 

احترافية ليستفيد من خبرتك ومهارتك وبالطبع 

سيخبرك بتفضيالته كلها قبل البدء.

 في كل األحوال كان عملنا يعتمد على »الطبطبة« 

والتحدث بلطف شديد والشرح التفصيلي لكل 

فكرة بهدوء خصوصًا عند عرض األفكار والنماذج 

وكانت تلك الفقرة حساسة جدًا للطرفين حيث 

علينا تجاهل تعبنا وتطبيق جميع مالحظات 

الزبون، كما علينا أن ال نتصل عاطفيًا مع أي مشروع 

ففي كثير من األحيان نجلس ساعات طويلة البتكار 

أفكار جديدة والبحث وعندما يكتمل العمل نكون 

قد أغرمنا به نظرًا لمجهودنا لكن المفاجأة ان الزبون 

يرغب في تغييره بكل بساطة.

بالطبع نشعر وقتها بالسخط ونبدي اعتراضنا 

ورغبتنا في طباعة هذا العمل الباهي الجمال 

لحجم آدمي واحتضانه من شدة إعجابنا به لكن 

في النهاية علينا ان نبلع كل هذا ونتحدث مع 

الزبون باحترافية ونعمل حتى تعجبه النتيجة 

النهائية، هذا مشروعه هو بينما أنت مجرد شركة 

منفذة.

 اتباعك ألسلوب اللطافة واالنفصال العاطفي عن 

العمل يوفر عليك الوقت والجهد، ويكسبك زبائن 

دائمين وعالقات ممتدة مع وضع قوانين واضحة على 

الزبون أن يوقع عليها قبل البدء في المشروع.

الجئ في عربة 
فالفل

لم يكن يعلم أن اللجوء هو طريقه إلى النجاح.

طرق األبواب كلها وسلك الطرق أكثرها حتى وجد طريق 

النجاح وسار فيه من نجاح إلى آخر.

ياسين تيرو قصة نجاح حقيقية لالجئ سوري في الواليات 

المتحدة األميركية في مدينة نوكسفيل، تينيسي.

وصل ياسين تيرو إلى الواليات المتحدة كالجئ في عام 

2011م، كافح كثيرًا من أجل العثور على عمل لكنه لم 
يجد ما كان يبحث عنه وينتظره، فقرر االستفادة من 

شغفه في الطهي وفتح عربة صغيرة لتقديم الفالفل 

في وسط مدينة نوكسفيل في عام 2014م، وعلى الرغم 

من مواجهة العديد من التحديات كوافد جديد إلى عالم 

األعمال هناك إال أنه سرعان ما اكتسب شعبية كبيرة من 

محيطة وأصبح لتلك العربة الصغيرة زبائن مخلصين 

بسبب ما يقدمه من طعام شهي وشخصيته الودودة. وأراد 

أن يستمر في طريق النجاح هذا حتى وصل به بالمطاف 

أن قام بتوسيع أعماله، وافتتح مطعما متكامل الخدمات 

في عام 2017م، والذي أصبح منذ ذلك الحين مؤسسة 

محلية محبوبة في نوكسفيل.

وباإلضافة إلى نجاحه في مجال الطهي وتقديم الطعام، 

أصبح ياسين أيضا مدافعا متحمسا عن حقوق 

الالجئين والمهاجرين. وكثيرًا ما يتحدث في المناسبات 

المجتمعية وحتى أنه أدلى بشهادته أمام الكونغرس حول 

أهمية دعم الالجئين والمهاجرين، وتلقى دعما وترحيبا من 

محافظ المدينة آنذاك.

قصة ياسين هي مثال قوي على الدافع والتصميم الذي 

يمتلكه الالجئين والمهاجرين في مواجهة الشدائد 

والظروف الصعبة. وأصبح صوتا مهما لمجتمعات 

الالجئين والمهاجرين في الواليات المتحدة، وعلى الرغم 

من مواجهة تحديات كبيرة أيضا استطاع أن يصبح له 

بيت بالتملك.

حظيت قصة ياسين ببعض االهتمام اإلعالمي بين 

المجتمع المحلي وتم عرضها في برنامج »ظالل أميركا 

المتحدة« على شبكة سي إن إن في عام 2019م وتمت 

استضافته في البرنامج الشهير »صباح الخير أميركا«. 

وحصل على جائزة شهيرة في أميركا. ومع ذلك، ال تزال 

قصته غير معروفة على نطاق واسع.

بشكل عام، تعد قصة ياسين تذكيرا ملهما بأهمية دعم 

الالجئين والمهاجرين، والمساهمات المذهلة التي يمكنهم 

تقديمها لمجتمعاتهم الجديدة. إنها قصة تستحق المزيد 

من االهتمام وتسليط الضوء واالستفادة منها، ويجب أن 

تلهمنا جميعا لنكون أكثر تعاطفا وترحيبا بأولئك الذين 

يسعون إلى حياة أفضل بعيدًا عن أوطانهم.

محمد أحمد بكري
كاتب سوري ومؤلف

تحتفل دولة قطر غدا  بـ يوم البيئة 

القطري لتسليط الضوء على 

جهود حماية البيئة، انطالقا من 

رؤية قطر 2030 خاصة الركيزة 

البيئية الرامية لتحقيق التوازن 

بين التنمية البيئية واالقتصادية 

واالجتماعية والبشرية من أجل 

ضمان مستقبل مستدام.

ويأتى االحتفال هذا العام تحت 

شعار  بيئتنا.. إرث وطّنا والذي 

يدل على أن بيئتنا المحلية وما 

تحويه من تنوع حيوي كبير، جزء 

من تراثنا التاريخي الذي يجب 

الحفاظ عليه، ومكون رئيسي 

لثقافة المجتمع القطري كما انه 

يجب علينا الحفاظ على  ورث اآلباء 

واألجداد.

وحرصت  دولة قطر على االحتفال 

بهذه المناسبة البيئة الوطنية 

منذ عام 1996، تحت شعار محدد 

يخدم قضية بيئية بعينها، بهدف 

التذكير ولفت االنتباه الى أن حماية 

بيئة الوطن مسئولية الجميع، 

ال سيما وأن موضوع البيئة أصبح 

قضية عالمية بكافة أبعادها دون 

استثناء، تحظى باهتمام دولي، 

يطرح مشكالتها وتعقد لها القمم 

والمؤتمرات واالجتماعات في محاولة 

إليجاد الحلول الناجعة والمبتكرة 

لكافة تحدياتها.

وتهدف الفعاليات التي يتضمنها 

برنامج االحتفال بيوم البيئة 

القطري كل عام، إلى زيادة الوعى 

البيئي بين الجمهور، وتعزيز 

المعارف والمهارات واالتجاهات 

والقيم المرتبطة بسالمة وتعافي 

بيئة قطر وجمالها والمحافظة 

عليها، وتنمية روح المبادرة والحس 

البيئي لدى المواطن والمقيم .

 وفى هذا الجانب أؤكد بأن قطر لم 

تكتف  بهذا االحتفال السنوي، بل 

قامت بتشريع العديد من القوانين 

التى تهدف للحفاظ على البيئة 

حيث قامت بتشديد  العقوبات ضد 

منتهكي الحياة الفطرية ومرتكبي 

المخالفات البيئية  وحرصت  على 

وضع منظومة قانونية للبيئة، 

وأولتها جّل االهتمام في جميع 

موادها القانونية واإلجرائية بهدف 

حمايتها من تجاوزات المخالفين ، 

لذلك شدد المشرع العقوبات عليها 

حيث أن عقوبة  مرور السيارات 

واألالت ودهسها الروض ومناطق 

البيئة النباتية تصل للحبس 

مدة ال تجاوز الثالثة أشهر وغرامة 

ال تزيد عن 20 الف ريال أو باحدى 

هاتين العقوبتين ومضاعفة 

العقوبة فى حالة العود ،  ولذلك 

يجب على  الشركات والمؤسسات 

بكل أعمالها واختصاصاتها على  أن 

تضع استراتيجية لحماية البيئة 

، ألنها مسؤولية وطنية وإنسانية 

ومجتمعية  ، كما أن البيئة  مكونًا 

أساسيًا للحياة، وثروة لألجيال 

القادمة إذا تمت المحافظة عليها 

بعناية .

ولم تكتف دولة قطر بسن 

التشريعات فقط  بل شرعت في 

تنفيذ العديد من المبادرات بهدف 

إضافة رئة جديدة للبالد، كمبادرة 

زراعة مليون شجرة التي أطلقت عام 

2019 بميزانية تصل إلى مليار ريال 
بهدف دعم الجهود الدولية لمواجهة 

التغير المناخي وتعزيز االستدامة 

البيئية وحاليا إطالق مبادرة زراعة 

10 مليون شجرة .
ومن المبادرات األخرى التي نفذتها 

 FIFA الدولة، إقامة كأس العالم

قطر 2022 محايدة للكربون، 

ومراعاة المعايير الدولية في 

مجال الحفاظ على البيئة عن 

طريق اعتماد مستوى استدامة 

للمالعب وفقا للفئات المختلفة 

بما فيها التصميم والبناء والطاقة 

واستخدام المياه.

وفى الختام أؤكد بأن النجاحات 

التي حققها االحتفال بيوم البيئة 

القطري خالل السنوات الماضية، 

ساهمت بشكل كبير في زيادة 

الوعي البيئي المجتمعي، 

واإلقبال الواسع على المشاركة 

في الفعاليات، ما يعكس ترجمة 

حقيقية لمدى الرعاية واالهتمام 

اللذين تحظى بهما البيئة القطرية 

من قبل القيادة الحكيمة، ألجل 

حماية شتى مكوناتها من الهدر 

والضياع والتدهور والممارسات 

السلبية الضارة والتلوث بكافة 

أشكاله.

إن إهمــــال الزهرة يذبلها واإلفراط 

في سقيها يقتلها... إن الوسطية 

هي العدل والخيار األفضل لألمور 

وأفضلها للناس وأجملها؛ فإن 

االعتدال في كل األمور الحياتية 

ومنهجها وتصوراتها ومواقفها 

هو الخيار األمثل العتدالها... 

فالوسطية ليست مجرد موقف 

بين االنحالل والتشدد بل تعتبر 

موقفا سلوكيا وأخالقيا وفكريا...

إن المبالغة في االهتمام بمن 

نحبهم يزرع في نفوسهم الدالل 

ويفسد أخالقهم ويشجعهم 

على التمادي في الخطأ، وعدم 

التقدير والتمرد على القلوب ألنهم 

ضمنوا حبهم فأمنوا بذلك عاقبة 

أفعالهم...

فمن أراد أن يطلب راحة العيش 

مع أحبابه فليضع مشاعره في 

المنطقة اآلمنة بين اإلهمال 

المحبط واالهتمام المفرط وقد 

تتعرض بعض العالقات مثل 

عالقت الزواج للتدهور فقد يكون 

الطرفان مسؤولين عن ما وصلت 

إليه العالقة، فطباع الشخصية 

وطريقة التفكير المختلفة إلى 

جانب العطاء المفرط أو اإلهمال 

المفرط تجدها في كلتا الحالتين 

تؤدي لنفس النتيجة وهو هدم 

العالقة وظهور شبح الطالق...

من جانب آخر نجد أن المبالغة 

تصطحب كثيرا من السلوكيات 

مثل المبالغة في التدين فالدين 

االسالمي هو الطريق المستقيم، 

فال يوجد به انحراف ناحية 

التشدد أو االنحالل.. 

فهو طريق ال يضل فيه سالك 

فالتوسط واالستقامة في طاعة 

الله تعالى والخضوع ألوامره ظاهرا 

وباطنا والبعد عن معاصيه دون 

الميل لالفراط الذي يؤدي إلى 

التطرف...

ان المبالغه بالعطاء وعدم انتظار 

معاملة موازية ستجعل الجميع 

يعتقد انه دورك فقط رغم كونه 

صفة محبوبة لكن البعض 

سيعتاد على ذلك وستفقد قيمة 

ما تفعله العتقادهم انك مخصص 

لخدمتهم لذا علينا ان نوازن بين 

األمور ان ال نبالغ في عطائنا....

كما نجد ان المبالغة في القلق في 

اتجاه االشياء موجودة باستمرار 

ولكن ماذا يحدث عندما يتحول 

القلق إلى جزء من حياتنا فتعيش 

في منطقة مليئة بالمخاطر 

ويسيطر علينا الخوف بكلمة »لو« 

فنكون دائما في حالة من صافرات 

االنذار والحاجة الدائمة إلى 

الشعور باالمان والتفكير الدائم 

بالمخاطر والمصائب ليضع 

التفكير في مكان متطرف...

 إن اإلفراط المزمن في التفكير قد 

يغير وظائف الدماغ عن طريق 

توصله لمعلومة وتكون سببا 

لمشاكل نفسية واضطرابا 

للمزاج..

كما نجد أن المبالغة في الحديث 

هو السبب األول في فقد االشخاص 

مصداقيتهم أمام الغير، وهذا 

من أخطر ما يكون في الحياة 

العملية، فمن يريد أن يحصل 

على مصداقية في عمله فعليه 

االعتياد على تسمية االشياء 

بمسمياتها ووصف االحداث كما 

هي.. ومن األمور المبالغة فيها 

رؤيتك للمستقبل سواء برؤية 

جيدة وتوقع فيها من النجاح أو توقع 

األسوأ وضبابية الرؤية فهذه الرؤية 

تدمر أي إمكانية للتقدم فالحياة 

تحتاج إلى قوة االرادة فمن المهم 

االعتدال، ال تتوقع النجاح بشدة 

وال تتوقع السوء وكن متقبال ألي 

نتيجة طالما أنت بذلت كل ما في 

وسعك ولن توقفك النتجة مهما 

كانت... 

قد نبالغ في الحرية ونؤذي انفسنا 

والغير أو قد يحاول اآلباء المحافظة 

على األبناء بكبتهم وعدم ترك 

مساحة لهم للتعبير عن انفسهم 

لكن االعتدال في األمور هو األفضل 

فمن حقك الحصول على ما تريد 

وتفعل ما تريد ولكن تذكر أن لكل 

شخص حريته الشخصية. 

قوانين فعالة لحماية البيئة 

المنطقـــة اآلمنــــــة ومضات...

زينب محمد

محامية تمييز

منال عمر عبده

كاتبه سودانية

حبة الرمل

لو رأيت حبة رمل موجودة 

على الشاطئ لما أوليت لها 

أدنى اهتمام، وأنت تدرك 

تمامًا أنها وعلى الرغم من 

صغرها المتناهي؛ فلها 

كتلة وحجم ووزن يمكن 

قياسهم ولكنهم قريبون جدًا 

إلى الصفر، ولو رميتها في 

الهواء فسرعان ما تعود إلى 

األرض، أي أن لها جاذبية 

أيضًا ويمكن قياسها مهما 

بلغ ِصغرها.

ولكن لو جمعنا المليارات 

من حبات الرمل لتصبح 

شاطئًا رمليًا جمياًل 

لزادت جاذبيتها مجتمعة 

إلى األرض، وأصبح من 

الصعب تحريك الشاطئ 

أو نقله إلى مكان آخر، 

ولو تجمعت تريليونات 

من حبيبات الرمل تلك 

لتشّكل قمرًا صغيرًا يدور 

حول األرض لتعاظمت 

جاذبيته، وألصبح يتحّكم 

بالمّد والجزر، وبحركة 

البحار والمحيطات أيضًا 

في كوكب عمالق بحجم 

كوكب األرض.

المبدأ ذاته يمكن تطبيقه 

على موضوع األفكار، فالفكرة 

مهما كانت صغيرة؛ من 

الممكن أن تنمو وأن نضيف 

اليها أفكارًا أخرى لتصبح 

فكرة عظيمة. والحقيقة 

أن الكثير من المشاريع 

العمالقة التي نراها اليوم 

كانت فكرة بسيطة 

صغيرة يومًا ما؛ فشركة 

بيبسي للمشروبات 

الغازية مثاًل جاءت فكرتها 

من صيدلّي أراد أن يقّدم 

لزبائنه مشروبًا باردًا خالل 

فصل الصيف، وأطلق 

عليه اسمه »ببسي« 

نسبة إلى أحد أحماض 

المعدة »الببسين« والذي 

يساهم في عملية الهضم، 

وبعد اإلقبال الكبير على 

المشروب بدأ بترويجه، 

ثم قام بتأسيس شركة 

البيبسي الحالية التي 

أصبحت من أكبر 

الشركات عالميًا.

وكذلك متجر ايكيا؛ جاءت 

فكرته من شخص يحب 

التوفير في المساحة 

واألخشاب، وكان يضع 

تصاميمه لألثاث بحيث 

تصبح مناسبة لالستخدام 

وموفرة للتكاليف والمساحة 

في ذات الوقت، وأضحْت 

شركته اليوم ذات طابع 

عالمّي ال يخفى على أحد.

ويمكن تطبيق المبدأ ذاته 

على جميع االختراعات 

واالكتشافات التي حصلت 

في تاريخ البشرية مثل 

الكهرباء والضوء والسيارات 

واألجهزة الكهربائية 

واألسلحة والمخترعات 

التكنولوجية وغيرها، 

فجميعها بدأت بفكرة 

صغيرة وتطورت إلى أن 

أصبحت بالشكل الذي نراه 

اليوم.

ما أود أن أقوله هو أن اإلنسان 

مهما كان وضعه فهو يملك 

كمًا ال بأس به من األفكار، 

بعضها قد ال يفضي إلى 

شيء، ولكن من المؤكد 

أن هنالك أفكارًا تحتاج إلى 

تطوير وتحسين، ومن 

الممكن أن تصبح يومًا 

مشروعًا عمالقًا.

مبدأ حبة الرمل ينطبق 

على اإلنجازات تمامًا كما 

ينطبق على األفكار، فلو 

أنجزت كل يوم شيئًا 

بسيطًا، ستالحظ مقدار 

اإلنجاز في نهاية الشهر، 

ولو تقاعست عن اإلنجاز؛ 

فستظل مكانك أو تتراجع 

إلى الوراء بينما يتقّدم 

اآلخرون.

م. أنس معابرة

نجاحات
إضاءة قانونية
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»الخليج التكافلي« تربح »50.7« مليون
المالية  البيانات  عن  التكافلي  للتأمين  الخليج  أعلنت 

بلغ  ديسمبر2022  حيث  في  31  المنتهية  للفترة  السنوية 

الربح  50.795.909 رياالت قطرية مقابل صافي  الربح  صافي 

40.129.476 رياال قطريا عن 2021.
مقابل   2022 عن  قطري  ريال   0.199 السهم  ربحية  وبلغت 

إلى  باإلضافة   .2021 عن  قطري  ريال   0.157 السهم  ربحية 

للسهم  ريال   0.1 بواقع  نقدية  أرباحا  الشركة  توزيع  مقترح 

عن 2022.

للمستثمرين المؤهلين تمهيدا لطرح األسهم لألفراد

انتهاء فترة اكتتاب البناء 
»ميزة«.. »6« مارس السعري لـ

من المقرر االنتهاء من اكتتاب البناء 

المؤهلين  للمستثمرين  السعري 

المتخصصة  ميزة  شركة  في 

تكنولوجيا  خدمات  تقديم  في 

 6 بتاريخ  المتكاملة  المعلومات 

مارس 2023 وذلك في أعقاب تعديل 

للطرح  السعري  النطاق  )تخفيض( 

وهو  السابق  في  مقررا  كان  والذي 

قطري  ريال  و2.81  ريال   2.61 بين 

ريال   2.48 بين  النطاق  ليتراوح 

سهم  لكل  ريال   2.61 إلى  قطري 

البناء  اكتتاب  فترة  بأن  علما  طرح 

المؤهلين  للمستثمرين  السعري 

يناير   15 من  اعتباًرا  بالفعل  بدأت 

.2023
تحديد  السعري  البناء  ويستهدف   

المؤهلين  المستثمرين  طلبات 

بغرض  السعري،  للنطاق  وفقا 

النهائي  الطرح  سهم  سعر  تحديد 

تمهيدا إلدراج أسهم شركة ميزة في 

قطر. بورصة 

آلية  السعري  البناء  ويعتبر 

العالمية  األسواق  في  مستخدمة 

المنطقة  في  األسواق  من  والعديد 

من  لألسهم  الطرح  سعر  لتحديد 

المستثمرين  على  االعتماد  خالل 

الخبرة  يملكون  الذين  المؤهلين 

الالزمة  واآلليات  الكافية  والمعرفة 

المالية. للورقة  العادل  للتسعير 

الحالي  االكتتاب  ويقتصر 

وفقا  المؤهلين  للمستثمرين 

كل  على  السعري  البناء  آللية 

المالية  الخدمات  شركات  من: 

قطر  هيئة  قبل  من  المرخصة 

وشركات  والبنوك  المالية  لألسواق 

االستثمار  وصناديق  التأمين 

قطر  مصرف  قبل  من  المرخصة 

أو  للمال  قطر  مركز  أو  المركزي 

دولة  داخل  أخرى  رقابية  جهة  أي 

والشركات  الدولة  ومؤسسات  قطر 

قطر  وجهاز  قطر  لدولة  المملوكة 

له  التابعة  والشركات  لالستثمار 

وأي مستثمر آخر تعتبره هيئة قطر 

للمشاركة  مؤهاًل  المالية  لألسواق 

السعري. البناء  عملية  في 

»ميزة«  تطرح  أن  المقرر  ومن 

لألفراد  العام  لالكتتاب  أسهمها 

السعر  على  اعتمادًا  والمؤسسات 

آلية  خالل  من  تحديده  يتم  الذي 

اعقاب  في  وذلك  السعري  البناء 

السعري  بالبناء  االكتتاب  انتهاء 

المؤهلين.  للمستثمرين 

بنك  بتعيين  الشركة  وقامت 

بنك  بصفته   QNB الوطني  قطر 

يتعلق  فيما  الرئيسي  االكتتاب 

المقرر  ومن  االولي  العام  بالطرح 

ألسهم  النهائي  التخصيص  إنجاز 

االكتتاب  فترة  انتهاء  بعد  الطرح 

لالمتثال  ذلك  ويخضع  للجمهور، 

المعمول  واللوائح  القوانين  لكافة 

يتعلق  فيما  قطر  دولة  في  بها 

باألسهم. االكتتاب  بتسجيل 

للتربية  قطر  مؤسسة  وتمتلك 

المجتمع  وتنمية  والعلوم 

الطرح  اسهم  من  سهم   259.592.000
شركة  تمتلك  بينما  الشركة،  في 

سهم   64.898.0000 نحو   Ooredoo
بـ  إليهما  )يشار  الطرح  اسهم  من 

أسهم  بيع  وسيتم  »المؤسسين«(، 

المؤسسين. الطرح من قبل 

رهًنا  الطرح،  لمدير  ويحق 

مكتوبة  موافقة  على  بالحصول 

يرفض  أن  الشركة،  من  مسبقة 

كلًيا أو جزئًيا أي طلب لألسهم في أي 

كان  حال  في  التالية:  الحاالت  من 

المكتتب غير مؤهل لالكتتاب. وفي 

متعددة  طلب  نماذج  استالم  حال 

ُيقبل  فلن  المكتتب،  نفس  من 

حال  وفي  فقط.  األول  النموذج  إال 

أو  مكتمل  غير  الطلب  نموذج  كان 

تم  أو  خاطئة  معلومات  يتضمن 

صحيحة،  غير  بطريقة  إكماله 

المستندات  تقديم  عدم  حال  وفي 

الداعمة المذكورة مع نموذج الطلب 

وطني.  مستثمر  رقم  تقديم  وعدم 

بعد   - للمكتتبين  يجوز  بأنه  علما 

مدير  إلى  الطلب  نموذج  تقديم 

لالكتتاب  طلباتهم  تغيير   - الطرح 

في أسهم الطرح أو إلغاؤها ألي سبب 

التغيير  هذا  يتم  أن  شريطة  كان، 

تقديم  خالل  من  الطلبات  إلغاء  أو 

مدير  إلى  ُمعدل  جديد  طلب  نموذج 

االكتتاب. لتعليمات  وفًقا  الطرح 

{ شركة ميزة

عوض التوم كتب

{ برايس ووترهاوس كوبرز 

»PWC« توازي »16%« من الناتج المحلي اإلجمالي وفقا لتقديرات

فوائض قطر مستمرة في »2023«

جيد  بوضع  قطر  أن  التقرير  وأضاف 

لالستفادة من واستثمار زخم مونديال 

تعزيز  أجل  من   2022 العالم  كأس 

مواصلة رحلة التحول الوطني، وضمان 

النمو االقتصادي الُمستدام، واالستمرار 

في بناء اقتصاٍد قائٍم على المعرفة، مع 

جوانب  جميع  في  الجودة  تحسين 

الحياة.

نمو  آفاق  هناك  أن  التقرير  وأضاف   

القطري  لالقتصاد  المدى  طويلة  واعدة 

أبرزها:  العوامل  من  حزمة  من  بدعم 

السيادية  االئتمانية  التصنيفات 

التصنيف  وكاالت  قبل  من  القوية 

وهي  الرئيسية  العالمية  االئتماني 

بورز  آند  وستاندرد  وفيتش  موديز 

المالية  االحتياطيات  عن  فضال 

ستقود  فيما  المتراكمة  السيادية 

أكبر  وهي  الشمال  حقل  توسعة 

عالميا  اإلنشاء  قيد  للغاز  مشروع 

دوالر  مليار   43 تقديرية  بتكلفة 

ما  مرحلة  في  للنمو  القطري  االقتصاد 

تعزيز  مع  بالتزامن  المونديال  بعد 

نمو القطاعات غير النفطية.

األولى  المرحلة  إنتاج  بدء  المقرر  ومن 

زيادة  تستهدف  والتي  الشمال  لحقل 

دولة قطر اإلنتاجية من الغاز الطبيعي 

إلى  سنويا  طن  مليون   77 من  المسال 

عام  بحلول  سنويا  طن  ماليين   110

فتشمل  الثانية  المرحلة  أما   ،2026
الجنوبي  القطاع  من  الغاز  إنتاج  زيادة 

الطاقة  ترفع  وسوف  الشمال  لحقل 

في  المسال  الطبيعي  للغاز  اإلنتاجية 

سنويا  طن  ماليين   110 من  قطر  دولة 

إلى 126 مليون طن سنويا. ويتوقع بدء 

الجنوبي  القطاع  مشروع  من  اإلنتاج 

)المرحلة الثانية( في عام 2027.

ويشير التقرير إلى ان اإلنفاق الحكومي 

التنموية  المشاريع  على  الرأسمالي 

القوي  زخمه  على  سيحافظ  الكبرى 

سنويا  دوالر  مليار   15 مستوى  عند 

الفترة  خالل  قطري(  ريال  مليار   54.6(

حجم  أن  يعني  مما  و2027   2023 بين 

% من الناتج المحلي   6 اإلنفاق سيفوق 

جيد  مستوى  وهو  للدولة  اإلجمالي 

سوق  ويحرك  التشغيلية  البيئة  يعزز 

أداء  على  إيجابا  وينعكس  المشاريع 

القطاع الخاص.

معدالت  انخفاض  التقرير  وتوقع 

 2023 عام  خالل  قطر  في  التضخم 

أن  إلى  مشيرا  سنوي  أساس  على 

الماضي  العام  خالل  التضخم  ارتفاع 

مونديال  نتيجة  رئيسي  بشكل  جاء 

أسعار  في  الكبرى  والقفزة   2022
التقديرات  تشير  فيما  الترفية  قطاع 

السكنية  الوحدات  إيجارات  أن  إلى 

2020 خالل  إلى مستويات عام  ستعود 

من  الرغم  على  وذلك  الجاري  العام 

اآلن  حتى  تنخفض  لم  اإليجارات  أن 

وخالفت توقعات التراجع في مرحلة ما 

بعد المونديال.

الترفية  قطاع  أن  إلى  التقرير  ونوه 

األكبر  المساهم  هو  اإليجارات  وليس 

قطر  في  التضخم  معدالت  ارتفاع  في 

خالل 2022 حيث ارتفعت أسعار قطاع 

الترفيه بنسبة 31 % خالل الفترة بين 

الوزن  بأن  علما   2022 وأكتوبر  يناير 

أسعار  مؤشر  في  للترفية  النسبي 

المستهلك الذي يقيس التضخم يبلغ 

.% 11
التخطيط  جهاز  بيانات  وأظهرت 

أسعار  مؤشر  انخفاض  واإلحصاء 

التضخم(  )معدل  بالدولة  المستهلك 

 %  2.59 بنسبة  شهري  أساس  على 

ديسمبر  مع  مقارنة   2023 يناير  في 

حيث  نقطة،   105.4 إلى  ليصل   2022
والثقافة  الترفيه  مجموعة  إنخفضت 

مجموعة  تلتها   ،%  17.18 بنسبة 

 ،%  6.24 بنسبة  والفنادق  المطاعم 

المنزلية  واألجهزة  األثاث  ومجموعة 

االتصاالت  ومجموعة   ،%  1.39 بنسبة 

المالبس  ومجموعة   ،%  0.83 بنسبة 

ومجموعة   ،%  0.55 بنسبة  واألحذية 

وأنواع  والغاز  والكهرباء  والماء  السكن 

الوقود األخرى بنسبة 0.11 %.

توقعات 
بانخفاض 
التضخم.. 
واإليجارات 

ستعود 
لمستويات 

»2020«

 PWC قال تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز
العالمية إن موازنة دولة قطر لعام 2023 تتجه لتحقيق فائض 

تقديري يوازي 16 % من الناتج المحلي اإلجمالي فيما تسجل قطر 

متوسطا بالفوائض المالية يبلغ 11 % خالل الفترة بين 2024 
وحتى عام 2027.

وتضاعف فائض موازنة دولة قطر للعام المالي 2022 بنحو 55 
ضعفا إلى 89 مليار ريال مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 والذي 

لم يتجاوز 1.6 مليار ريال وذلك نتيجة للسيطرة الملحوظة علـى 
النفقات، وارتفاع اإليرادات، مع انتعاش أسعار النفط. 

سعيد حبيب كتب

آفاق نمو 
واعدة 

لالقتصاد على 
المدى الطويل

»54.6« مليار 
ريال إنفاق 

حكومي سنوي 
حتى »2027«

التكلفة التقديرية 
لتوسعة حقل 
الشمال »43« 

مليار دوالر

{ غالف التقرير 



فبراير   25 الموافق  السبت  اليوم  تختتم 

للمجوهرات  الدوحة  معرض  فعاليات   2023
والساعات الذي تنظمه قطر للسياحة والذي 

 500 واستقطب  الزوار  من  كبيرا  إقباال  شهد 

عالمة تجارية ويقام على مساحة 33 ألف متر 

مربع ويعتبر هذا الحدث هو األكبر من نوعه 

بالمنطقة الذي يجمع مباشرة بين العالمات 

التجارية والعمالء.

ويشهد المعرض حضورا كبيرا للمصممين 

وسط  الحدث  خالل  تألقوا  الذين  القطريين 

المجوهرات  صناعة  في  العالمات  أشهر 

المعرض  استقطب  وكذلك  والساعات. 

واأللماس  الذهب  بعالم  المهتمين  من  حزمة 

أحدث  على  االطالع  في  والراغبين  واللؤلؤ 

عالم  في  المعاصرة  الموضة  خطوط 

المجوهرات والساعات.

وقال مصممون للمجوهرات إن دولة قطر تشهد 

للمجوهرات  مستهلكة  دولة  كونها  من  تحوال 

وهو  مصنعة  دولة  إلى  الذهبية  والمشغوالت 

منوهين  الحقا،  التصدير  إلى  يفضي  قد  ما 

لتحفيز  مهمة  منصة  يمثل  المعرض  أن  إلى 

وتطوير قطاع المجوهرات والساعات المحلي 

والمنتج  القطريين  المصممين  دعم  مع 

والساعات  المجوهرات  بقطاع  الوطني 

قطاع  في  مكانتها  ترسخ  قطر  أن  إلى  والفتين 

المجوهرات والساعات إقليميا وذلك من خالل 

التجارية  العالمات  مشاركات  استقطاب 

في  سنوى  بشكل  القطاع  في  العاملة 

فيما  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 

يساهم المعرض في تحفيز ودعم حزمة من 

القطاعات األخرى المرتبطه به مثل: الضيافة 

والسفر والتجزئة والمشروبات واألطعمة.

إن  الباكر  محمد  المجوهرات  مصمم  وقال   

قد  قطر  في  للمجوهرات  التصميم  عمليات 

خالل  كبيرة  وطفرة  ملموسا  تطورا  شهدت 

السنوات الماضية منوها بأن دولة قطر تمتلك 

جميع المقومات التي تؤهلها إلى التحول إلى 

مركز إقليمي للمجوهرات.

وخالل العام 2022 تم تدشين أول 

بدولة  مختبر 

قطر 

الكريمة، وفحص  المعادن واألحجار  لمعايرة 

جودته  من  والتأكد  األلماس،  وتصنيف 

بأحدث  المختبر  تجهيز  وتم  نقاوته  ودرجة 

على  األلماس  لفحص  المتخصصة  األجهزة 

محترفة  نخبة  وبأيدي  العالمي،  المستوى 

في  المدربة  والفنية  التقنية  الكوادر  من 

المعهد الدولي لألحجار الكريمة، والذي يعتبر 

األحجار  شهادات  إلصدار  مستقل  معهد  أكبر 

الكريمة وتقييمها في العالم.

على  باستمرار  يعمل  أنه  الباكر  وأضاف 

تقديم  في  االجتهاد  خالل  من  عمله  تطوير 

ابتكارات جديدة كل موسم الفتا إلى أن هناك 

طلبا قويا على التصمميات القطرية، مشيرا 

إلى أن دولة قطر تشهد تحوال من كونها دولة 

الذهبية  والمشغوالت  للمجوهرات  مستهلكة 

تقدمة  الذي  الدعم  بفضل  مصنعة  دولة  إلى 

ولتعزيز  القطريين  للمصممين  الدولة 

قد  ما  وهو  الوطنية  المجوهرات  صناعة 

يفضي إلى التصدير الحقا. 

وشدد على أهمية المعرض في تعزيز تجارب 

المنافسة  خالل  من  القطريين  المصممين 

والشركات  العالمات  تجارب  على  واالطالع 

العالمية الكبرى في قطاع صناعة المجوهرات 

والساعات عالميا.

فاطمة  األعمال  سيدة  دعت  جهتها  من   

الجسيمان المصممين القطريين إلى تقديم 

المجوهرات  أفكار وتصاميم جديدة في سوق 

القطري  والتراث  الثقافة  تعكس  والساعات 

ضرورة  على  مشددة  العصر  وتواكب 

في  الراغبين  األعمال  رواد  دعم  في  االستمرار 

الولوج إلى عالم صناعة المجوهرات. 

وأضافت أن القوة الشرائية المرتفعة في قطر 

تعزز من آفاق النمو الواعدة لقطاع المجوهرات 

المحلي حيث تعتبر قطر وجهة مثالية للسلع 

يكن  لم  ولذلك  الرفاهية  ومنتجات  الفخمة 

المجوهرات  باقتناء  االهتمام  تزايد  غريبا 

الجسيمان  ونوهت  المجتمع.  أوساط  في 

لدعم  مهمة  منصة  يمثل  المعرض  أن  إلى 

المنتج الوطني بقطاع المجوهرات والساعات 

وكذلك فإنه يمثل بوابة النطالق المصممين 

عقد  خالل  من  العالمية  نحو  القطريين 

الشراكات والترويج للمنتجات والتصميمات 

والمشاركة في معارض أخرى عالمية.

 من جانبها قالت المصممة القطرية شيخة 

إن  الغال  مجوهرات  مؤسسة  الغانم  محمد 

والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 

ويعزز  المحلي  المجوهرات  قطاع  يدعم 

ويساهم  المجوهرات  صناعة  في  قطر  ريادة 

المجوهرات  مصممي  مواهب  وإبراز  دعم  في 

في  إلبداعاتهم  الترويج  مع  القطريين 

إبداعاتهم  تعكس  التي  القطع  تصميم 

ظل  في  وخصوصا  العالمي  المستوى  على 

يستقطبها  التي  الواسعة  المشاركات 

القدرات  من  الحدث  يرفع  كما  المعرض 

مع  القطريين  للمصممين  التنافسية 

وتصميمات  اتجاهات  أحدث  على  إطالعهم 

عالم المجوهرات والساعات. 

ندى  القطرية  المصممة  وصفت  وبدورها 

للمجوهرات  هيرات  دار  مؤّسسة  السليطي 

والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 

المعرض  بوصفه  ومميز  فريد  حدث  بأنه 

العالمات  ويربط  يجمع  الذي  الوحيد 

دورا  ويلعب  مباشرة  بالعمالء  التجارية 

قطر  في  المجوهرات  قطاع  تطوير  في  كبيرا 

ويدعم رؤية الدولة في الحفاظ على الموروث 

المعرض  أن  وأضافت  القطرية.  والثقافة 

المجوهرات،  لقطاع  مناسبة  بيئة  خلق  قد 

المجوهرات  اقتناء  على  اإلقبال  يرتفع  حيث 

المعرض  يحفز  كما  قطر  في  كبير  بشكل 

مثل  مصاحبة  أخرى  قطاعات  نمو  من 

من  وغيرها  والسفر  والضيافة  التجزئة 

وأضافت  المصاحبة..  األخرى  القطاعات 

طفرة  يشهد  المجوهرات  تصميم  قطاع  أن 

مع  بالتزامن  القطري  السوق  في  حاليا 

تصنيع المجوهرات محليا بعدما كان سوق 

االستيراد  على  فقط  يعتمد  المجوهرات 

التصميمات  تعكس  فيما  الخارج  من 

التراث  المجوهرات  عالم  في  القطرية 

والهوية القطرية وتخطف األضواء 

من  كبير  باهتمام  وتحظى 

القطريين.
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معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يختتم فعالياته اليوم

تطوير لقطاع المجوهرات ودعم للمصممين

الجسيمان: بوابة النطالق المصممين القطريين نحو العالميةالسليطي: تحول من االستهالك إلى التصنيع المحلي

    كتب         عوض التوم 

{ معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

 الباكر:
قطر مؤهلة للتحول 

لمركز إقليمي للمجوهرات

الغانم:
ترسيخ للريادة وإبراز 

لمواهب القطريين 

{ فاطمة الجسيمان{ ندى السليطي{ محمد الباكر

{ تصميم يستلهم التراث { تصميم قطري مبهر { أحد التصميمات المحلية

ض يمثل حدثا إقليميا بارزا
{ المعر



عربي ودولي

عربي ودولي
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كييف: 
التحضير 

لهجوم مضاد 
وضربات 

أقوى

موسكو: سندفع التهديدات حتى لو كان ذلك حدود بولندا

حرب أوكرانيا.. ال تراجع

األوكراني  الدفاع  وزير  أعلن  فقد 

الجمعة  ريزنيكوف  أوليكسي 

مضادا  هجوما  تحضر  بالده  أن 

على  وقال  الروسي،  الجيش  ضد 

أقوى  ضربات  »سنشن  فيسبوك 

وأبعد، في الجو، وعلى األرض، وفي 

االفتراضي،  الفضاء  وفي  البحر، 

نعمل  مضاد.  هجوم  هناك  سيكون 

بجهد للتحضير له«.

مع  تزامنت  ريزنيكوف  تصريحات 

إعالن تصعيدي من الجانب الروسي 

دميتري  السابق  الرئيس  فيه  تعهد 

في  النصر  بتحقيق  ميدفيديف 

الثاني  المسؤول  وكتب  أوكرانيا، 

على  الروسي  األمن  مجلس  في 

النصر.  »سنحقق  تلغرام  تطبيق 

نريد جميعا أن يحصل هذا بأسرع 

ما يمكن. وسيأتي هذا اليوم«، وأكد 

التهديدات  حدود  »دفع  يجب  أنه 

لو  حتى  يمكن،  ما  أبعد  إلى  لبالدنا 

المجاورة  بولندا«  حدود  ذلك  كان 

ألوكرانيا.

العام  األمين  أكد  المواقف  في 

للحلف األطلسي ينس ستولتنبرغ 

»ستنتصر  أوكرانيا  أن  الجمعة 

موسكو  مع  النزاع  في  بالتأكيد« 

اليأس  من  قاتم  »عام  من  بالرغم 

والدمار« منذ بدء الغزو الروسي.

في  للصحفيين  ستولتنبرغ  وقال 

مجانية،  ليست  »الحرية  تالين 

يوم،  كل  أجلها  من  نقاتل  أن  علينا 

الذي  هو  األوكراني  الشعب  اليوم 

حريته.  أجل  من  ببسالة  يقاتل 

اليأس  من  قاتم  عام  من  وبالرغم 

تصميمه  سينتصر  والدمار، 

وشجاعته بالتأكيد«.

أمس  األبيض  البيت  أعلن  كما 

روسيا  على  العقوبات  تشديد 

من  والحد  اقتصادها  ضرب  بهدف 

التكنولوجيات  إلى  وصولها  إمكانية 

الحساسة مثل اشباه الموصالت.

العقوبات  أن  األبيض  البيت  وأفاد 

مثل  قطاعات  تستهدف  التي 

الدفاعية  والصناعات  المصارف 

شخص  مئتي  من  »أكثر  ستطال 

روس  فاعلون  ذلك  في  بما  وكيان، 

ودول ثالثة عبر أوروبا وآسيا والشرق 

الحربي  المجهود  تدعم  األوسط 

الروسي«، فيما ستستهدف سلسلة 

االلتفاف  على  موسكو  قدرة  عقوبات 

على العقوبات السابقة.

فرانك  األلماني  الرئيس  وشكك 

تلعب  أن  في  شتاينماير  فالتر 

السالم  أجل  من  بناء«  »دورا  الصين 

في أوكرانيا، بعد نشر بكين وثيقة 

اقتراحها  تتضمن  نقطة   12 من 

سلمية«  »تسوية  إلى  للتوصل 

للنزاع.

في  مراسم  خالل  شتاينماير  وقال 

الغزو  بدء  على  عام  مرور  مع  برلين 

الروسي ألوكرانيا إن »أي اقتراح بناء 

موضع  هو  عادل  سالم  من  يقربنا 

من  يزال  »ال  أضاف  لكنه  ترحيب« 

المشكوك به أن تكون الصين، القوة 

هذا  مثل  لعب  في  ترغب  العالمية، 

»تصميم  إن  وقال  البناء«.  الدور 

الدفاع  في  وشجاعتهم  األوكرانيين 

جميعا،  إعجابنا  تثير  حريتهم  عن 

ذلك  كان  طالما  تدعمهم  ألمانيا 

ضروريا وبالقوة الالزمة«.

{ حرب تستعر

عواصم- وكاالت- مع 
مرور عام على دخول 
القوات الروسية إلى 

أوكرانيا، يبدو المشهد 
أكثر تعقيدا من أي 

وقت مضى آخر، وسط 
تراجع دعوات السالم 

لصالح وعود التصعيد.

عقوبات أميركية جديدة 
تستهدف قطاعات روسية

تركيا تبدأ 
أعمال 

التشييد
أنقرة- األناضول- أعلن وزير 

البيئة والتطوير العمراني 

التركي مراد قوروم، الجمعة، 

الشروع ببناء أبنية جديدة في 

مناطق دمرها الزلزال بوالية 

غازي عنتاب جنوبي البالد.

وأوضح قوروم في بيان عبر 

حسابه على مواقع التواصل 

االجتماعي أن أعمال حفر 

أساس المساكن الجديدة 

لمتضرري الزلزال بدأت في 

قضائي نورداغي وإصالحية 

التابعين لغازي عنتاب.

وأشار إلى أن مؤسسة اإلسكان 

 »)TOKİ( الحكومية »توكي

تتولى أعمال بناء 855 منزال 

جديدا كمرحلة أولى في 

المنطقتين المذكورتين.

وفي 6 فبراير/  شباط ضرب 

جنوب تركيا وشمال سوريا 

زلزال بقوة 7.7 درجة، أعقبه 

آخر بقوة 7.6 درجة وآالف الهزات 

االرتدادية، ما أودى بحياة 

عشرات اآلالف من األشخاص 

بجانب دمار ضخم.

شقيقان باكستانيان

غوانتانامو: إطالق موقوفين
أفرجت  وكاالت-  عواصم- 

عن  األميركية  السلطات 

الباكستانيين  الشقيقين 

سجنها  من  رباني  ومحمد  عبد 

العسكري في قاعدة غوانتانامو، 

منذ  محتجزين  كانا  حيث 

إلى  وأعادتهما  عامًا،  عشرين 

وزارة  أعلنت  كما  بلدهما، 

)البنتاغون(،  األميركية  الدفاع 

اإلجمالي  العدد  لينخفض 

في  المحتجزين  لألشخاص 

غوانتانامو إلى 32.

المولود  رباني  عبد  وكان 

هذا  نزالء  أقدم  أحد   1967 في 

في  للجدل  المثير  المعتقل 

القاعدة العسكرية األميركية في 

جزيرة كوبا.

األميركية  السلطات  واتهمته 

محمد  شيخ  خالد  مع  بالعمل 

المدبر  العقل  أنه  يعتقد  الذي 

سبتمبر/    11 العتداءات 

مخبأ  وبإدارة   2001 أيلول 

كراتشي  في  القاعدة  لتنظيم 

بباكستان.

رباني  محمد  األصغر  شقيقه  أما 

اتهم  فقد   ،1969 في  المولود 

دوائر  في  األكبر  أخيه  بتجنيد 

متطرفة وتنظيم رحالت ومتابعة 

الشيخ  لخالد  المالية  الشؤون 

الناشري  الرحيم  وعبد  محمد 

المدبر  العقل  يعتبر  الذي 

النفط  ناقلة  على  للهجومين 

 2002 في  ليمبورغ  الفرنسية 

والمدمرة األميركية »يو إس إس 

كول« في 2000.

الشيوخ  لمجلس  وثيقة  وتفيد 

السلطات  بأن  األميركي 

الرجلين  اعتقلت  الباكستانية 

 ،2002 أيلول  سبتمبر/   في 

رباني  محمد  أن  إلى  مشيرة 

خضعوا  معتقاًل   17 أحد  هو 

سرية  مواقع  في  للتعذيب 

المركزية  االستخبارات  لوكالة 

األميركية )سي آي إيه(.

في  األيركية،  الدفاع  وزارة  وقالت 

غوانتانامو  إلى  وصال  إنهما  بيان، 

على  الموافقة  وتمت   2004 في 

 ،2021 في  سراحهما  إطالق 

بحسب وكالة األنباء الفرنسية.

{ معتقل غوانتانامو

تظاهرات تطالب الفصائل بالرد

شهيـــــد في الضفــــــــة
استشهد  وكاالت-  عواصم- 

متأثرا  أمس  فلسطيني  شاب 

االحتالل  قوات  برصاص  بإصابته 

الخليل  مدينة  شمالي  اإلسرائيلي، 

بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر طبية لوكالة األنباء 

محمد  الشهيد  أن  الفلسطينية، 

أدخل  عاما(،   22( جوابرة  إسماعيل 

حرجة  بحالة  وهو  المكثفة  للعناية 

بالرصاص  إصابته  جراء  للغاية 

أدى  ما  الخميس،  الرأس  في  الحي 

إلى تلف جزء كبير من الدماغ.

الفلسطينية  الصحة  وزارة  وكانت 

تسجيل  عن  الخميس  أعلنت  قد 

إصابات خطيرة بعدما أطلقت قوات 

صوب  النار  اإلسرائيلي  االحتالل 

مواجهات  خالل  فلسطينيين  شبان 

شمالي  العروب  مخيم  شهدها 

مدينة الخليل. وباستشهاد الشاب 

عدد  يرتفع  جوابرة،  الفلسطيني 

الشهداء الذين ارتَقوا منذ بداية العام 

االحتالل  جيش  برصاص  الجاري 

شهيدا،   65 إلى  والمستوطنين 

المستوطنين،  برصاص   4 بينهم 

وأسير  مسنين،  وأربعة  طفال،  و13 

وتظاهر  االحتالل.  سجون  في 

غزة  قطاع  في  الفلسطينيين  آالف 

تلبية  الجمعة،  فجر  والضفة، 

»عرين  جماعة  أطلقتها  لدعوة 

الغضب  عن  للتعبير  األسود« 

بالرد  المسلحة  الفصائل  ومطالبة 

 11 اإلسرائيلي  الجيش  قتل  على 

فلسطينيا، األربعاء، في نابلس.

الميادين  في  المتظاهرون  وخرج 

وقرى  مدن  من  بعدد  الرئيسية 

رام  وأبرزها  غزة،  وقطاع  الضفة 

وعبوين  صالح  والنبي  وسلواد  الله 

وطولكرم  وجنين  نابلس  )وسط( 

وقلقيلية )شمال( ومخيم جباليا في 

شمالي القطاع ومدينة غزة. وجابت 

المسيرات شوارع هذه المدن والقرى 

الليل، وسط هتافات  بعد منتصف 

اإلسرائيلية  باالعتداءات  تندد 

للرد  الفلسطينية  الفصائل  وتدعو 

عليها. { مواجهات ليلية في الضفة

»8« مرشحين لمنصب الرئيس

أستاذ جامعي في القانون الدستوري

مواجهة الحرب النووية

انتخابات نيجيريا اليوم

اعتقال معارض تونسي

تدريبات أميركية ـــ كورية

ماليين  يتوجه  قنا-  الدوحة- 

الدولة  نيجيريا  في  الناخبين 

بالسكان،  اكتظاًظا  األكثر  اإلفريقية 

الختيار  اليوم  االقتراع  صناديق  إلى 

ثمانية  بين  من  المقبل  رئيسهم 

للفوز  يتنافسون  مرشحا  عشر 

بينهم  نيجيريا،  في  منصب  بأعلى 

واقعية  فرصة  لديهم  فقط  ثالثة 

أيضًا  الناخبون  وسيختار  للفوز، 

والنواب،  الشيوخ  مجلسي  أعضاء 

في  أسبوعين،  بعد  ستجرى  كما 

الختيار  انتخابات  المقبل  مارس   11
في  والية   36 أصل  من  والية   28 حكام 

نيجيريا.

تنحصر  أن  المتوقع  من  وكان 

االنتخابات  هذه  في  المنافسة 

هما  فقط،  اثنين  مرشحين  بين 

السابق  الحاكم  تينوبو  أحمد  بوال 

المؤتمر  حزب  من  الغوس،  لوالية 

أبو  وأتيكو  الحاكم،  العام  الشعبي 

حزب  من  السابق  الرئيس  نائب  بكر 

المعارض  الديمقراطي  الشعب 

دخل  ثالثا  مرشحا  لكن  الرئيسي، 

المشهد  رسم  وأعاد  الرئاسي  السباق 

أوبي  بيتر  وهو  المقبل  االنتخابي 

جذب  الذي  العمال،  حزب  مرشح 

والتي  الشباب،  الناخبين  أصوات 

في  رئيسيًا  دورًا  تلعب  أن  يمكن 

 94 تحديد نتيجة االنتخابات. ودعي 

اليوم  بأصواتهم  لإلدالء  ناخب  مليون 

ألف مركز تصويت النتخاب   176 في 

الحالي  النيجيري  للرئيس  خلف 

محمد بخاري البالغ من العمر ثمانين 

رئاسيتين.  واليتين  بعد  وذلك  عاما، 

االنتخابات  مفوضية  رئيس  وكان 

طالبت  اقتراحات  رفض  قد  هناك 

بتأجيل االنتخابات بسبب حالة عدم 

االستقرار التي تمر بها تلك البالد، فيما 

لنشر  تخّطط  إّنها  السلطات  أعلنت 

قوات  من  عنصر  ألف   400 من  أكثر 

لضمان  األقاليم  مختلف  في  األمن 

لكن  االنتخابية،  العملية  سير 

إلى  أشارت  الدولية  األزمات  مجموعة 

أن تعّطل  األمنية يمكن  المشاكل  أّن 

من  العديد  في  التصويت  عملية 

مخاطر  من  يزيد  الذي  األمر  المواقع، 

التصويت  بعد  احتجاجات  اندالع 

والتي يمكن بدورها أن تتصاعد.

الشرطة  أوقفت  أ.ف.ب-  تونس- 

البارز  المعارض  القيادي  التونسية 

الخميس  ليل  مبارك  بن  جوهر 

شقيقته  أفادت  ما  على  الجمعة، 

المحامية دليلة مصدق وكالة فرانس 

برس أمس.

جوهر  توقيف  »تم  مصدق  وقالت 

أمس  ليلة  من  متأخرة  ساعة  في 

ملف  على  بعد  نطلع  ولم  )الخميس( 

التوقيف«.

جامعي  أستاذ  عاما(   55( مبارك  وبن 

ومعارض  الدستوري  القانون  مادة  في 

الرئيس  قرارات  ينتقد  شرس 

البالد  في  السلطات  بتولي  التونسي 

»انقالب  بأنها  ويصفها   2021 العام  منذ 

دستوري«. 

معارضة  سياسية  مبادرة  أطلق  وقد 

تحت شعار »مواطنون ضد االنقالب«.

»مواطنون  حراك  في  القيادي  وأعلن 

الحزقي،  الدين  عز  االنقالب«  ضد 

خاصة  أمنية  فرقة  أن  الخميس، 

جوهر،  ابنه  ومنزل  منزله  فتشت 

القيادي في »جبهة الخالص الوطني«، 

في العاصمة تونس.

عبر  للحزقي  تدوينة  في  ذلك  جاء 

صفحته على »فيسبوك«.

األميركية  الدفاع  وزارة  أعلنت  قنا-  واشنطن- 

جنوبيين  وكوريين  أميركيين  مسؤولين  أن 

ركزت  عسكرية،  محاكاة  مناورة  في  شاركوا 

الشمالية  كوريا  استخدام  احتمال  على 

أمس،  بيان  في  البنتاغون،  وقال  نووي.  لسالح 

الجنوبية  وكوريا  المتحدة  الواليات  وفدا  »ركز 

على  للحفاظ  الحلف  ردع  على  مناقشاتهما 

الكورية  الجزيرة  شبه  في  واالستقرار  السالم 

والخيارات المحتملة للرد على استخدام كوريا 

الشمالية لألسلحة النووية«. من جانبها، أفادت 

وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية بأن الحليفين 

تهديدات  أي  لمواجهة  استعدادهما  تأكيد  أعادا 

مواصلة  على  واتفقا  يانغ،  بيونغ  من  نووية 

تعزيز تبادل المعلومات االستخباراتية وتنفيذ 

»الردع الموسع«.  وذكرت الوزارة في بيان لها أن 

استخدام  أي  أن  على  شدد  األميركي  »الجانب 

الشمالية  كوريا  قبل  من  النووية  لألسلحة 

غير  سيكون  حلفائها  أو  المتحدة  الواليات  ضد 

يحذر  وقت  في  التدريبات  هذه  وتأتي  مقبول«. 

جنوبيون  وكوريون  أميركيون  مسؤولون  فيه 

إلجراء  تستعد  ربما  الشمالية  كوريا  أن  من 

2017. وكانت  أول اختبار لسالح نووي منذ عام 

اليوم،  سابق  وقت  في  أعلنت  قد  يانغ  بيونغ 

كروز  »صاروخ  إطالق  على  تدريبات  أجرت  أنها 

هذا  خالل  اليابان  بحر  باتجاه  إستراتيجي« 

األسبوع.

 اعتقال إرهابي

أنقرة- قنا- أعلن 

جهاز االستخبارات 

التركي اعتقال 

أحد أعضاء تنظيم 

»بي أي كا / واي بي 

جي«، والذي لعب 

دورا رئيسيا في 

تخطيط وتنفيذ 

التفجير اإلرهابي 

بشارع االستقالل 

بإسطنبول، عبر 

عملية أمنية في 

القامشلي السورية 

في 22 فبراير 

الجاري.

ولفتت إلى أن 

االستخبارات 

التركية قامت 

بتعقب منجي 

الذي تم توفير 

الحماية له من قبل 

التنظيم.



أو  الجمهورية سينتخب عاجاًل  رئيس 

آجاًل، تمّهد له تسوية ال مفر منها في نهاية 

أو  المطاف، سواء تّمت صياغتها على البارد 

الساخن. على 

وربطًا بتاريخ مكّونات الصراع الحالي، لن 

اللبنانيون  إن شهد  أبدًا  يكون مستغربًا 

انقالبًا في الصورة في أي لحظة، ومع أي 

التموضعات  ُمستجد قد يطرأ، ُتمحى فيه 

ويلحس  زر،  بكبسة  الحالية  واالصطفافات 

وشروطهم  شعاراتهم  كّل  المتصارعون 

مبادئهم،  وحتى  ومعاييرهم،  ومواصفاتهم 

بعضهم  خلف  متراّصًا  طابورًا  ويصطّفون 

للتسوية  الطاعة  يمين  ليحلفوا  البعض 

الرئاسية التي ال بد أنها ستنسج ولو بعد 

حين.

ليس في هذا الكالم أي افتراء على تلك 

أو إلباسها ثوبًا غير  أو اتهام لها،  المكونات، 

ثوبها، أو انتقاص من قدر أو موقع أو حجم 

أو فعالية وحضور أّي منها، بل هو كالم 

مأخوذ من دفاترها.

- بعد انتهاء والية الرئيس أمين الجمّيل 

1988، شغر موقع  في ايلول من العام 

تقريبًا،  وشهرين  لسنة  الجمهورية  رئاسة 

وكانت واحدة من الفترات األكثر دموية 

وتدميرًا التي مّرت على لبنان، وحسم األمر 

بأن أخلى األضداد متاريسهم، وبعضهم 

طرٌف في محطة االشتباك الحالي، وهرعوا 

الطائف. تسوية  إلى  جميعهم 

- وبعد انتهاء والية الرئيس اميل لحود في 

2007، شغر موقع  تشرين الثاني من العام 

الرئاسة لنحو سبعة أشهر، وحسمت هذا 

فرضتها  خارجية  برعاية  تسوية  الفراغ، 

2008. وانخرطت فيها كل  7 أيار  احداث 

حاليًا،  المتصارعة  السياسية  المكونات 

إلى رئاسة  وجاءت بميشال سليمان 

الجمهورية.

- وبعد انتهاء والية ميشال سليمان، 

دخلت رئاسة الجمهورية في شغور هو 

األطول في تاريخ لبنان، ِلما يزيد عن 

إلى تسوية  وانتهت  سنتين ونصف، 

الخارج  وباَركها  أنفسهم،  صاغها االضداد 

ورّبعت العماد ميشال عون على عرش 

الله«  وأبطالها األساسّيون »حزب  الرئاسة. 

في  يمترسان  اللذان  اللبنانية«  و»القوات 

الجبهة  على  البعض  بعضهما  مواجهة 

َرّسم  الذي  الرئاسية... وسعد الحريري 

حدوده خارج السياسة في هذه المرحلة.

هذا هو واقع الحال اللبناني مع مكّونات 

البعض،  مهما كّزت أسنانها على بعضها 

ومهما َضّخت من سموم وتسخين وتوتير 

تبقى  اللبنانية،  االرجاء  في  وتجييش 

محكومة بالدخول في تسوية. أكان ذلك 

طوعًا أو باالكراه.

أّن األمر  هنا ينبري السؤال التالي: طالما 

كذلك، وطالما أن هذه الحقيقة يصّرح بها 

الكل  ان  في المجالس الضيقة، وطالما 

القائم على الخط  مقتنع بأن االنسداد 

الرئاسي ال يمكن ان يفتح اال بتسوية، 

وطالما ان الجميع يعترفون بأن ليس 

من بين اطراف االشتباك الحالي َمن هو 

الرئاسّية  بالبوصلة  التحّكم  على  قادر 

وتوجيه إبرتها في االتجاه الذي يخدم 

وطموحاته  رغباته  ويحقق  وحده  مصلحته 

ومغامراته، وطالما ان الجميع ايضًا، ومن 

دون استثناء، يؤكدون سرًا وعلنًا ان ال 

للجمهورية،  رئيس  انتخاب  إلى  سبيل 

ومهما طال االنتظار اال بالتوافق، فلماذا كل 

هذا التعب؟ ولماذا إهدار الوقت، طالما ان 

اللبنانيون  يعيشه  الذي  الرعب  فيلم  نهاية 

الطريق  ولماذا ال تختصر  معلومة سلفًا؟ 

وُتصاغ تسوية عاجلة، طالما ان هذه 

بأقل  حاليًا  الممكنة  العاجلة  التسوية 

التسوية  نفسها  هي  الممكنة،  األضرار 

المتأخرة التي ستصاغ حتمًا في أي 

وقت الحق؛ بعد اسبوع أو شهر أو سنة أو 

سنوات، بفارق جوهري أكيد هو أن االضرار 

ستكون أكبر وأوسع وأعّم، وكلفتها أغلى 

من أن تحتمل؟

من السذاجة االفتراض اّن البلد يمكن ان 

االنتظار، وتراكم  يحتمل فترة طويلة من 

الخسارات واالهتراء في كل مفاصله، 

أسقطته  التي  الرهيبة  الُمعاناة  ومن 

وإخالء  السياسية  االدمغة  فيها هجرة 

عابثة  وصبيانيات  لمراهقات  الساحة 

انفجار داخلي اجتماعي  إلى  البلد  تقود 

المطلوب رئيس  وغير اجتماعي، فهل 

أم رئيس لجمهورية تحت  جمهورية لالنقاذ 

االنقاض؟

لكّنها ليست  التسوية صعبة  أن  صحيح 

فرنجية  مرشحان:  النادي  وفي  مستحيلة. 

االقوى محليًا، وقائد الجيش االقوى 

لكّن نقطة ضعفه  وإقليميا،  دوليا  حضورا 

النيابية  انه ال يملك االرضية  االساسية 

المحلية، فضاًل عن ان طريقه إلى الرئاسة 

الدستور،  إلزامي في محطة  محكوم بتوّقف 

وهي محطة ال يبدو أّن في اإلمكان عبورها، 

القدرة على تعديل الدستور، وكذلك  لعدم 

لعدم توّفر الرغبة الجدية لدى أطراف 

التعديل. سياسية أساسية في هذا 

على اّن اهم ما في هذا الجانب، هو التبّدل 

الغربيين،  السفراء  في نبرة بعض 

حيث تدّرجت من القول بانتخاب رئيس 

قائد  على  تنطبق  بمواصفات  للجمهورية 

الجيش حصرًا، إلى القول قبل ايام قليلة 

الخماسي في باريس،  االجتماع  أعَقبت 

إّن وضع لبنان بات مخيفًا للغاية، 

والوقائع فيه تتحرك على نحٍو يتهّدد أمنه 

واستقراره، وبالتالي بات من الضروري 

تسوية  إلى  اللبنانيين  وصول  والُملّح 

رئيس  انتخاب  تمّكنهم من  بينهم،  فيما 

الرئيس. أّيًا كان هذا  للجمهورية، 

يبقى السؤال هنا: كيف ستتم هذه 

التسوية؟

الجواب مرهون بوقائع وتطورات اآلتي من 

األيام التي ال يستطيع أحد أن يقّدر ما إذا 

كانت ساخنة أو باردة.

لم يكن اليوم عادًيا أبًدا، إذ كانت الفاجعة كبيرة بحجم 

الشهادة والرائحة الزكية، وبحجم المذبحة البشعة، 

وحجم الدم الذي سال في أزقة نابلس القديمة أنهاًرا. فأن 

يسقط 11 بطاًل مضرًجا بدمه، بمجزرة في وضح النهار أمام 

القوة العسكرية الصهيونية الداهمة وغير المتكافئة -مرة 

أخرى- فكأنك أمام معادلة غير قابلة للتفكيك! 

معادلة واحد إلى مائة ألف تماًما! معادلة ُعّزل أمام رياٍح 

مدّججة بزالزل وبراكين! من الطرف المناضل فإن ما حصل 

يمثل قمة التضحية والمواجهة، عدا عن الثبات واإلصرار 

الذي ال يفُت من عضده حجم القوة المعتدية. إن ألم الفقد ال 

يعادله إال ألم الوقوف متفرًجا!؟ فالميت قد سقط فداء لواجبه 

أمام الله، ودفاعه عن الوطن واألرض ضد المحتل الغازي، وهو 

عند ربه حّي يرزق كما وعده خالقه سبحانه وتعالى. 

أما األلم والوجع فهو لمن شاهد ونظر أو سمع أو رأي األحداث 

أو عاصرها أو قرأ عنها، وكان يتفتت من الحريق الداخلي 

الموجع. فهل يظن ساسة الكيان الصهيوني المولعون 

بالقتل! ثم مزيد من القتل بداًل من الحل! هل يظنون أن 

معالجة الواقع الفلسطيني ستنجح بمزيد من القوة الداهمة 

لعساكرهم وللمستوطنين المتعطشين للقتل؟ وهل 

يظنون سالًما وأمًنا سيقوم بمزيد من استجالب ردود الفعل 

المقصودة منهم النتفاضة ساحقة، ومزيد من القتل؟! 

 َشهيٌد يسقط ليسلم الراية لمن يتلوه في غضب شديد 

وحريق ألم داخلي لن يطفئه مزيد من القوة والبطش 

واإلرهاب الصهيوني. قال أرباب الكيان الصهيوني قديما وما 

صدقوا »أن الكبار يموتون والصغار ينسون«! فمات الكباُر 

رحمهم الله، وتصادف اليوم التالي لمجزرة نابلس وفاة األخ 

القائد أبوعالء قريع فلم يكن ومن سبقه من الشهداء الكبار 

إال وقوًدا الستمرار المسيرة، فموت الكبار إلهاٌم للصغارالذين 

جعلوا فلسطين عصّية على النسيان. 

ما بين َشهيٍد وَشهيٍد، وما بين أسير وأسير، وخلف كل 

مناضل ومناضل وثائر وثائر بالميدان والقلم والرواية واإلعالم 

والفكر والسياسية تقف الفصائل الفلسطينية إما عاجزة 

أو فاقدة لمعنى وجودها، أو متفرجة! أو مرتاحة لتشتتها 

وتشرذمها؟! 

 ليس على الفصائل والشرائح منها النقابات واالتحادات 

أجمعين ومنظمات المجتمع المدني واألهلي، وقادة 

الرأي أن تقف مغلولة األيدي أو فاقدة للنطق أمام المذابح 

وحمالت االعتقال الشرسة، وسرقة األرض والتهويد الذي 

سُيسِقط األهداف ويضّيع القضية تحت أرجل المختلفين 

المتصارعين!
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سمعنا خالل األسبوع الماضي 

العديد من اإلدانات لالستيطان 

اإلسرائيلي غير الشرعي 

وغير القانوني في األراضي 

الفلسطينية المحتلة، منها 

البيان الرئاسي لمجلس األمن 

الدولي، باإلضافة إلى ما ورد 

على لسان األمين العام لألمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش، 

أمام لجنة األمم المتحدة 

المعنية بممارسة الشعب 

الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 

للتصرف، عندما اعتبر أن كل 

مستوطنة جديدة هي عقبة 

إضافية على طريق السالم، 

وكل نشاط استيطاني هو غير 

قانوني بنظر القانون الدولي 

ويجب أن يتوقف. 

الرد اإلسرائيلي على المناشدات 

الدولية بوقف االستيطان لم 

يتأخر، فقد اقتحمت قوات 

االحتالل مدينة نابلس، يوم 

األربعاء، ونفذت مجزرة جديدة 

راح ضحيتها »11« فلسطينيا 

باإلضافة إلى سقوط عشرات 

الجرحى، وهدم عدة منازل.

هذه المذابح يجب أن تتوقف، 

عبر قرار واضح من مجلس 

األمن، ال يكتفي بتوجيه اإلدانة 

لسلطات االحتالل، وإنما الدفع 

باتجاه بدء مفاوضات جادة 

تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين، 

والسماح للشعب الفلسطيني 

بإقامة دولته المستقلة على 

حدود العام »1967«، دون تردد، 

من أجل وقف نزيف الدم 

الفلسطيني.

لقد أعلنت الواليات المتحدة 

مرارا وتكرارا، كما هو حال 

دول العالم األخرى، عن دعمها 

ومساندتها لحل الدولتين، 

لكن العبرة الحقيقية تكمن في 

التنفيذ الفعلي، وهذا لن يتم 

على اإلطالق دون ممارسة ضغط 

فعال يجبر اإلسرائيليين على 

االنخراط في عملية سلمية 

من شأنها وحدها ترجمة هذه 

المواقف، وبغير ذلك فإن األوضاع 

مرشحة للمزيد من التفاقم، 

في وقت ال تبدي فيه تل أبيب 

اهتماما حقيقيا بالحل السلمي 

الذي توافق عليه المجتمع 

الدولي بأسره.

العبرة في التنفيذ

مذبحة نابلس واأليدي الممدودة

بكر أبو بكر
كاتب عربي 

شهداء 
نابلس

قبل يومين ارتكبت قوات االحتالل 

اإلسرائيلي مجزرة جديدة في نابلس، 

فقتلت أحد عشر مواطًنا بينهم مسنان 

وطفل، وأصابت بجراح مختلفة مائة 

آخرين من سكان نابلس.. وذلك بعد 

يومين فقط من سحب السلطة مشروع 

قرار إدانة االستيطان من مجلس األمن، 

بزعم تدخل أميركا لتحقيق االستقرار 

وتهدئة األوضاع في الضفة،

وهنا أوّد أن أسأل عن مزاعم التهدئة التي 

تحّدث عنها البيت األبيض، والسلطة، 

وحكومة االحتالل، فأقول: هل التهدئة 

تتحقق باجتياح نابلس وقتل وإصابة 

هذا العدد الكبير من المواطنين؟! 

الحديث عن التهدئة في الضفة هو 

حديث إعالم ومناورات، وحكومة االحتالل 

هي التي تبادر بالتصعيد، وتهدد بمزيد 

من عمليات القتل واالجتياحات للمدن 

الفلسطينية.

نابلس بلدة جريحة، وأم تفقد أبناءها، 

فماذا فعلت السلطة لألم وألبناء نابلس؟ 

أهل نابلس هم أدرى بما يجري في 

بلدتهم القديمة. ثم ماذا فعل البيت 

األبيض الذي أمر السلطة بسحب 

مشروع إدانة االستيطان؟ ماذا فعل من 

أجل التهدئة ومنع )إسرائيل( من الدخول 

المسلح للمدن الفلسطينية وهي مناطق 

مصنفة »ألف«، حيث ال يسمح لقوات 

الجيش االحتالل بدخولها؟

 ال البيت األبيض جاد في حماية الدم 

الفلسطيني، وال السلطة جادة في ذلك، 

بل إن السلطة متهمة عند قطاع كبير من 

الشعب، والبيت األبيض متهم من كل 

الشعب، وإسرائيل تديرها حكومة غالة 

يتلذذون بقتل الفلسطينيين، ويزعمون 

أن الفلسطيني الحّي يهدد حياتهم.. في 

ظل هذه المعادالت المعقدة، واألجواء 

القاتمة، يعيش الشعب الفلسطيني من 

أجل الوطن الحّر، فهذا قدره، وعليه تقبل 

الشهادة.

يوسف رزقة

كاتب فلسطيني

من قريب

جريدة فلسطين

التسوية اللبنانية حتمّية

نبيل هيثم
كاتب لبناني

بات من الضروري 
والملح وصول 
اللبنانيين إلى 
تفاهمات فيما 

بينهم النتخاب 
رئيس للجمهورية

 رأي $

الجمهورية اللبنانية 

صحيفة كل العرب
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كانت  مراحل  بعدة  الفترة  هذه  خالل  الحرب  ومرت 

كل  وفي  المعارك،  مسار  في  انعطاف  نقاط  بمثابة 

قلب  في  ساهمت  وأسلحة  أحداث  برزت  مرحلة 

مجريات الحرب دون أن تحسمها ألي من الطرفين.

المرحلة األولى: 

التقدم الروسي الشامل

حاولت روسيا إخفاء نيتها بشأن شن عملية عسكرية 

شاملة على أوكرانيا، رغم الشكوك التي كانت تحوم 

روسيا  مع  عسكرية  بمناورات  قيامها  بعد  حولها 

البيضاء قرب الحدود الشمالية ألوكرانيا.

الروسي  الجيش  شن   ،2022 شباط  فبراير/     24 وفي 

والشرق  الشمال  من  أوكرانيا  على  شامال  هجوما 

عدة  اجتياح  من  أسابيع  ظرف  في  وتمكن  والجنوب، 

مدن وبلدات.

وسيطر الجيش الروسي خالل هذه المرحلة على نحو 

الضواحي  فيها  بما  أوكرانيا،  مساحة  من  بالمائة   20
وعلى  كييف،  العاصمة  من  والشرقية  الشمالية 

الخدمة،  عن  الخارجة  النووية  تشرنوبيل  محطة 

من  األكبر  الكهرباء،  إلنتاج  النووية  زباروجيا  ومحطة 

نوعها في أوروبا.

في  خيرسون  مقاطعة  أجزاء  معظم  اجتاح  كما 

الجنوب، بما فيها عاصمة المقاطعة التي تحمل االسم 

ضمتها  التي  القرم،  جزيرة  لشبه  والمحاذية  نفسه، 

موسكو إليها بالقوة في 2014.

فلم يحل ربيع 2022، حتى كانت القوات الروسية في 

أوكرانيا تشكل قوسا من الشمال إلى الجنوب يوشك 

أن يطبق فكيه على كييف.

وكان هذا القوس يمتد من ضواحي كييف ومقاطعة 

خاركيف  مقاطعات  ثم  الشمال،  في  تشيرنيهيف 

زاباروجيا  إلى  الشرق،  في  ودونيتسك  ولوهانسك 

وخيرسون في الجنوب.

كانت كييف تخوض معركة البقاء بعد أن خسرت 

أسطولها في البحر األسود، وتم تحييد معظم سالحها 

في  خاصة  الجوية  القواعد  معظم  وتدمير  الجوي، 

إلى  البالد  يقسم  الذي  دينبرو،  لنهر  الشرقي  النصف 

نصفين.

المرحلة الثانية:

 انكماش الطموحات الروسية

الكيلومترات  مئات  على  وامتدادها  القتال  جبهة  طول 

الروسي،  للجيش  لوجيستية  مشاكل  سّبب 

اإلمداد  في  نقصا  عسكرية  وحدات  عدة  وجدت  حيث 

بل  تقدمها،  صعب  ما  والتموين،  والوقود  بالذخيرة 

جعلها هدفا سهال للقوات األوكرانية.

وما عّمق جراح الجيش الروسي دخوله في حرب مدن، 

اللتين  خاركيف،  ومدينة  كييف  بضواحي  خاصة 

شهدتا مقاومة شرسة من القوات األوكرانية، ما أدى إلى 

سقوط عدد كبير من القتلى الروس وتدمير آلياتهم.

التي  المسيرة  التركية  بيرقدار  طائرات  لعبت  كما 

تقدم  وقف  في  حاسما  دورا  منها،  عددا  كييف  اقتنت 

بل  األوكرانية،  المدن  نحو  الروسية  القوات  أرتال 

وضرب خطوط إمدادها الخلفية.

كما ساعد تزويد الجيش األوكراني بصواريخ جافلين 

ستينغر  وصواريخ  للدروع،  المضادة  األميركية 

بالجيش  هزائم  عدة  إلحاق  في  للمروحيات  المضادة 

الروسي، خاصة في حرب المدن.

وأمام هذا الوضع الصعب الذي واجهته القوات الروسية 

ابتالع دولة  أنه من الصعب عليها  الميدان، وجدت  في 

دفعها  ما  الناتو،  حلف  من  مدعومة  أوكرانيا  بحجم 

إلى تغيير تكتيكها الحربي، وتخفيض حجم أهدفها، 

صفوف  في  والمادية  البشرية  الخسائر  لتقليص 

خاصة  المتعلقة  الضعف  نقاط  ومعالجة  قواتها، 

بالتخطيط واإلمدادات.

مفاوضات  انتهاء  وعقب   ،2022 آذار  مارس/    نهاية  ومع 

االنسحاب  في  الروسية  القوات  شرعت  إسطنبول، 

من ضواحي كييف، ومن المناطق الشمالية الشرقية 

المناطق  على  الحربي  مجهودها  وركزت  ألوكرانيا، 

الشرقية والجنوبية، ذات األغلبية السكانية من أصول 

روسية.

المرحلة الثالثة:

 ملحمة ماريوبول 

والقصف  الضاري  القتال  من  شهرين  من  أكثر  بعد 

العنيف، تمكن الجيش الروسي وبدعم من الوحدات 

السيطرة  من  قديروف،  رمضان  بقيادة  الشيشانية 

على مدينة ماريوبول االستراتيجية، المطلة على بحر 

آزوف.

ويفخر الطرفان بهذه المعركة، فاألوكرانيون يشيرون 

الجنود،  من  قليل  لعدد  البطولية  المقاومة  إلى 

المدينة  َسوى  عنيف  قصف  مواجهة  في  وصمودهم 

باألرض، وتسبب في سقوط آالف القتلى من المدنيين 

المحاصرين.

في  مناطقهم  ربط  من  تمكنوا  أنهم  الروس  يرى  بينما 

جزيرة  وشبه  خيرسون  بمقاطعة  دونباس  إقليم 

القرم، بعدما كانت جيوبا منفصلة، فضال عن تحول 

بحر آزوف إلى بحيرة روسية.

في  األوكراني  للجيش  قيادة  مركز  كانت  فماريوبول 

عملياته ضد متمردي دونباس الموالين لروسيا.

كما أنها المعقل الرئيسي لكتيبة آزوف القومية، التي 

أعضاءها  وتصف  إرهابية  منظمة  روسيا  تعتبرها 

بالنازيين الجدد.

من  العديد  أسر  من  الروسية  القوات  تمكنت  حيث 

أعضائها بعد استسالمهم إثر محاصرتهم أليام طويلة 

في مصنع الحديد الصلب »أزوف ستيل« بالمدينة.

المرحلة الرابعة: 

هجمات خاركيف الخاطفة

شجع  كييف،  محيط  من  الروسية  القوات  انسحاب 

على  العاصمة  في  المحتشدة  األوكرانية  القوات 

مركزها  شهد  التي  خاركيف  مقاطعة  نحو  التحرك 

من  مبكرا  لالنسحاب  اضطرها  ما  شوارع،  حرب 

سيطرت  ولكنها  نفسه،  االسم  تحمل  التي  المدينة 

على عشرات البلدات في المقاطعة ولم تنسحب منها.

شنت   ،2022 أيلول  سبتمبر/    من  األول  النصف  ففي 

القوات األوكرانية هجوما خاطفا على القوات الروسية 

 3 نحو  استعادة  من  وتمكنت  خاركيف،  مقاطعة  في 

األراضي، وحررت قرى وبلدات  آالف كيلومتر مربع من 

استراتيجية وعلى رأسها مدينة إيزيوم.

حصلت  التي  األميركية،  هيمارس  صواريخ  لعبت  إذ 

عليها أوكرانيا من واشنطن في يونيو/   حزيران 2022، 

القتال  جبهات  على  الجمود  إنهاء  في  حاسما  دورا 

يراوح  هيمارس  صواريخ  الصيف..فمدى  فصل  خالل 

الدبابات  مدى  يتجاوز  ال  حين  في  كلم،  و80   60 بين 

وراجمات الصواريخ الروسية 20 إلى 40 كلم، األمر الذي 

منح القوات األوكرانية أفضلية في المعارك، وتفوقا في 

ما  الروسية،  اإلمداد  وخطوط  الخلفية  القواعد  ضرب 

أدى إلى تساقط سريع لبلدات ومدن المقاطعة.

الروسي  الرئيس  رد  العسكرية،  الهزائم  هذه  وأمام 

أربع  ضم  عندما  سياسية،  بخطوة  بوتين  فالديمير 

وزباروجيا  ودونيتسك  )لوهانسك  أوكرانية  مقاطعات 

وخيرسون( إلى االتحاد الروسي بعد استفتاء شعبي 

30 سبتمبر، لم تعترف به األمم المتحدة ومعظم  في 

دول العالم.

المرحلة الخامسة:

 االنسحاب من خيرسون

في  األوكراني  الجيش  حققها  التي  االنتصارات  بعد 

إلى  الهجومي  ثقله  نقل  بخاركيف،  الشرقية  الجبهة 

وشكلت  خيرسون،  مقاطعة  في  الجنوبية  الجبهة 

صواريخ هيمارس ضغطا شديدا على القوات الروسية 

في المنطقة.

إذ استهدفت صواريخ هيمارس خطوط اإلمداد للقوات 

الضفة  على  الواقعة  خيرسون  في  المتقدمة  الروسية 

التطويق  خطر  أمام  وضعها  ما  دنيبرو،  لنهر  الشمالية 

والحصار من القوات األوكرانية في الشمال والنهر من 

اإلمدادات،  وتوقف  الذخيرة  نفاد  احتمال  مع  الجنوب، 

خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والثلوج.

من  االنسحاب  موسكو  قرار  جاء  األساس  هذا  وعلى 

مدينة خيرسون االستراتيجية، في أكتوبر/   تشرين 

األول، رغم أن المدينة تعد العاصمة الوحيدة لمقاطعة 

سيطرت عليها منذ 24 فبراير 2022.

الروسي،  الجيش  لمعنويات  محبطا  قرارا  كان 

تهدف  جديدة  خطة  ضمن  أيضا  ضروريا  كان  لكنه 

دنيبرو،  نهر  خلف  منيعة  طبيعية  بمواقع  للتحصن 

وأخذ موقع دفاعي الستنزاف قدرات الجيش األوكراني 

لهجوم  استعدادا  القارس،  الشتاء  خالل  وحلفائه 

متوقع في الربيع.

بالمقابل، كثف الجيش الروسي هجماته بالصواريخ 

الفرط صوتية من نوع كينجال )الخنجر(، والمسيرات 

ما  التكلفة،  الرخيصة  »شاهد«،  نوع  من  اإليرانية 

التحتية  البنية  في  فادحة  خسائر  في  تسبب 

األوكرانية خاصة في محطات الكهرباء، كما استنزف 

مخزون صواريخها المضادة للطائرات باهظة الثمن..

من جهة أخرى، تلقت روسيا ضربة جرحت كبرياءها 

بين  الرابط  القرم  جسر  من  أجزاء  تفجير  تم  عندما 

البر الروسي وشبه جزيرة القرم، في 8 أكتوبر 2022.

المرحلة السادسة: 

تحوالت  تحدث  لم  الشتاء،  فصل  بداية  منذ 

استراتيجية في ساحة المعركة باستثناء المحرقة 

والتي  ومحيطها،  باخموت  مدينة  في  تجري  التي 

شبهها  عظم،  كسر  معارك  الطرفان  فيها  يخوض 

مخزون  استنزاف  مع  لحم«،  بـ»مفرمة  البعض 

الذخائر، خاصة من الجانب األوكراني، وفق مراقبين.

دونيتسك،  مقاطعة  في  الواقعة  باخموت  أن  ورغم 

ليست باألهمية االستراتيجية لخيرسون أو خاركيف 

أو حتى ماريوبول، فإن الطرفين يستميتان في القتال 

للسيطرة عليها، ما تسبب في حرب استنزاف لهما.

فاغنر  شركة  وحدات  تمكنت  األخيرة،  األسابيع  وفي 

األمنية من السيطرة على مدينة سوليدار، المتاخمة 

بعض  إلى  الروسية  القوات  دخلت  كما  لباخموت، 

أحياء األخيرة، ما شكل نصرا معنويا للروس.

لمعركة  الطرفين  استعداد  ذلك،  من  األهم  لكن 

الربيع، خاصة من الجانب األوكراني الذي تلقى وعودا 

األميركية،  أبرامز  نوع  من  هجومية  بدبابات  بتزويده 

باإلضافة  البريطانية،  وتشالنجر  األلمانية  وليوبارد 

إلى صواريخ )باتريوت( األميركية المضادة للطائرات.

بهجوم  للقيام  أوكرانيا بدعم غربي  ما يبرز استعدادا 

تحت  الواقعة  األراضي  الستعادة  الربيع  في  واسع 

سيطرة الجيش الروسي.

جديدة  بترسانة  روسيا  تزج  أن  المتوقع  من  بينما 

بشكل  إال  بعد  الحرب  تدخل  لم  التي  األسلحة  من 

تجريبي ما سيؤدي إلى توسيع نطاق القتال.

معارك استنزاف طويلة

»6« مراحل للحرب الروسية ـــ األوكرانية

بعد مرور عام على اندالع الحرب 
الروسية - األوكرانية لم يحسم أي 

طرف الوضع لمصلحته، لتدخل 
المنطقة في حرب استنزاف ال 

تعرف نهايتها.
فموسكو التي اعتادت على الحروب 
الخاطفة في كل من جورجيا وشبه 
جزيرة القرم، تخوض حرب استنزاف 

في أوكرانيا، واضطرت إلى تقليص 
طموحاتها في البالد.

بينما لم تتمكن أوكرانيا المدعومة 
من حلف شمال األطلسي »الناتو« 
من استعادة كامل أراضيها، لكنها 

حققت بعض االنتصارات بفضل 
األسلحة النوعية التي حصلت عليها.
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قرعة صعبة ليونايتد وآرسنال في اليوروبا ليج
جديد  إسباني  اختبار  عن  األوروبي  الدوري  نهائي  ثمن  قرعة  أسفرت 

لمانشستر يونايتد بعد نجاحه في إقصاء برشلونة بمرحلة الملحق.

الموسم  إسبانيا  ملك  كأس  بطل  بيتيس  ريال  ضد  المانيو  وسيلعب 

ذهابا   2-2 التعادل  بعد  النهائي  لثمن  يونايتد  مانشستر  وتأهل  الماضي. 

 9 الذهاب يوم  2-1 على أرضه.. وتلعب مباريات  إيابا  والفوز  الكامب نو،  في 

جميع  وجاءت  بأسبوع..  بعدها  اإلياب  جولة  تقام  بينما  المقبل،  مارس 

مواجهات ثمن النهائي كالتالي: 

يونيون برلين × سانت جيلواز البلجيكي وإشبيلية × فنربخشة ويوفنتوس 

× فرايبورج وباير ليفركوزن × فرينسفاروش المجري وسبورتينج لشبونة 
سوسيداد  ريال   × وروما  بيتيس  ريال  يونايتد×  ومانشستر  آرسنال   ×

وشاختار دونيتسك × فينورد.

اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة

السد وقطر يبحثان عن »العودة«
كتب       عادل النجار

بن  جاسم  استاد  يستضيف 

تمام  في  السد  بنادي  حمد 

اليوم  مساء  ربع  إال  الخامسة 

ضمن  وقطر  السد  مباراة 

الثامن  األسبوع  منافسات 

حيث   ،QNB نجوم  لدوري 

كان قد تم تأجيل المباراة في 

فرصة  وستكون  سابق،  وقت 

من  الفريقين  كال  أمام  اليوم 

وحصد  الفوز،  تحقيق  أجل 

لتحسين  جديدة  نقاط 

جدول  في  العام  الترتيب 

البطولة.

وفي  اللقاء  يدخل  السد 

المركز  في  نقطة   22 رصيده 

عن  األهداف  وبفارق  الرابع 

 7 من  الخامس،  الغرافة 

وحيد  وتعادل  انتصارات 

حين  في  هزائم،  وخمس 

المركز  قطر  نادي  يحتل 

من  نقطة   23 برصيد  الثالث 

و4  وتعادلين  انتصارات   7
هزائم.

لتعويض  السد  ويتطلع 

لها  تعرض  التي  خسارته 

في  خاضها  مباراة  آخر  في 

أمام  خسر  عندما  الدوري، 

هدفين،  مقابل  بهدف  األهلي 

القطراوي  يحقق  لم  حين  في 

الفوز كذلك، بل اكتفى نادي 

لمثله  بهدف  بالتعادل  قطر 

آخر  في  أيضا  السيلية  مع 

لقاء  وبالتالي  الدوري  جوالت 

لطريق  للعودة  فرصة  اليوم 

االنتصارات لكال الفريقين.

الملك القطراوي كذلك يبحث 

من  يعود  للغاية  مهم  فوز  عن 

االنتصارات  لطريق  خالله 

التقدم  في  حظوظه  وينعش 

لألمام بجدول الترتيب، ودائما 

الفريقين  مباراة  تكون  ما 

باإلثارة  وتتميز  وندية  قوية 

الكبيرة.

مكتملة  تبدو  ال  الصفوف 

بالنسبة للسد، حيث يفتقد 

رودريجو  اللعب  صانع  جهود 

لإلصابة  تعرضه  بعد  تباتا 

ويواصل  األهلي،  مباراة  في 

بسبب  الغياب  وعد  محمد 

تعرض  والتي  أيضًا  اإلصابة 

في  الغرافة  مواجهة  خالل  لها 

في  عشر،  الرابع  األسبوع 

عناصر  قطر  يمتلك  حين 

المباراة  هذه  لخوض  جاهزة 

القوية، وفي مقدمتهم الثنائي 

وسيبستيان  رسن  بشار 

سوريا والذي غاب عن المباراة 

الماضية.

الفريقان يبحثان عن الفوز

أم صالل والمرخية..
 لقاء تصحيح المسار

خليفة  بن  عبدالله  استاد  يستضيف 

صالل  أم  مباراة  الدحيل،  بنادي 

الثامنة  الجولة  لحساب  والمرخية، 

بسبب   QNB نجوم  دوري  من  المؤجلة 

منتخبات  مع  الدوليين  الالعبين  ارتباط 

النسخة  في  آنذاك  بالمشاركة  بالدهم 

الخليج  كأس  من  والعشرين  الخامسة 

مطلع  أقيمت  التي  القدم،  لكرة  العربي 

من  بداية  وذلك  الماضي،  يناير  شهر 

الساعة 4:45 مساًء.

لتصحيح  فرصة  المباراة  وتعتبر 

بالنسبة  االنتصارات  واستعادة  المسار 

صعبة  بفترات  يمران  اللذين  للفريقين، 

منذ انطالقة القسم الثاني من الدوري.

يتواجد  الدوري،  من  جولة   14 مرور  فبعد 

قبل  وما  الـ11  المركز  في  صالل  أم  فريق 

وهو  نقاط،  بـ9  الترتيب  بجدول  األخير 

يحتل  الذي  السيلية  رصيد  نفس 

في  الفوز  خالل  وحققها  األخير،  المركز 

مناسبات،   6 في  والتعادل  واحدة  مباراة 

وتعرض للهزيمة في 6 مباريات أيضا.

ويعد هجوم أم صالل األضعف في الدور بـ9 

أهداف، وهي حصيلة تظهر معاناة الفريق 

دفاعه  تلقى  فيما  الحالي،  الموسم  خالل 

المرخية  فريق  يحتل  بينما  هدفًا..   22
خالل  حققها  نقطة،  بـ12  الثامن  المركز 

مرات،   3 والتعادل  مباريات   3 في  الفوز 

فيما انهزم في 6 مواجهات، وسجل هجوم 

 18 دفاعه  تلقى  فيما  هدفًا،   15 الفريق 

هدفًا، وهذا يظهر أيضا قوة دفاعه.

بقوة  سيدافع  فريق  كل  أن  المؤكد  ومن 

الثالث  النقاط  تحقيق  في  حظوظه  عن 

ما  ظل  في  أخرى  مرة  التوازن  الستعادة 

للنقاط،  خسائر  من  كالهما  له  يتعرض 

الجولتين  في  صالل  أم  تعادل  حيث 

لعدد  تعرض  وقبلهما  الماضيتين، 

عدة  قبل  تغييرًا  وأجرى  الخسائر،  من 

أسابيع على مستوى الجهاز الفني بتولي 

خلفًا  الفنية  المسؤولية  القرقوري  طالل 

انتقل  الذي  رزق  وسام  السابق  للمدرب 

لتدريب الشمال.

هذا  وحيد  فوز  سوى  صالل  أم  يحقق  ولم 

الموسم، وكان على حساب السيلية في 

حين  في  رد،  دون  بهدف  الرابع  األسبوع 

ويحتل  مثلها،  وتعادل  مباريات   6 خسر 

اآلن المركز الثاني عشر واألخير برصيد 

السيلية  عن  األهداف  بفارق  نقاط   9
صاحب المركز الحادي عشر.

وبناًء على المعطيات السابقة ومن خالل 

في  فالمباراة  نتائج  من  الفريق  حققه  ما 

غاية األهمية بالنسبة ألم صالل المتواجد 

في آخر الترتيب. 

أهمية  المباراة  تقل  ال  المقابل،  في 

خسارتين  من  القادم  للمرخية  بالنسبة 

متتاليتين أمام الدحيل والعربي.

{ المرخية يسعى لتعويض الخسارة األخيرة من العربي

كتب       وحيد بوسيوف

خوانما:

المنافسة لم 
تعد بأيدينا

وصف االسباني خوانما 

مدرب السد المواجهة 

اليوم أمام نادي قطر 

بالقوية والصعبة. 

وقال: نحن نعلم أن 

المباراة القادمة ستكون 

صعبة حيث إن الفريق 

المنافس يتواجد في 

مراكز المقدمة بكل 

جدارة وبسبب أسلوب 

لعبهم الممتاز وامتالك 

العبين يصنعون 

الفارق.

وعن فرصة الفريق 

السداوي في المنافسة، 

قال مدرب السد: منذ 

استئناف البطولة بعد 

التوقف فزنا بجميع 

مبارياتنا ومع ذلك فإننا 

نفهم أن األمور ليست 

بأيدينا اآلن، بعد 

الهزيمة األخيرة ازدادت 

الصعوبة منطقيًا 

لكننا نظل طامحين 

للفوز بكل المباريات 

المتبقية.

وأكد خوخي بوعالم 

العب السد على 

جاهزية الفريق 

لمواجهة قطر، وقال: 

المواجهة أمام نادي 

قطر ستكون صعبة 

على الفريقين، نادي 

قطر يحتل المركز 

الثالث ونحن قادمون 

من خسارة مؤلمة أمام 

األهلي.

وأضاف: الدوري لم 

ينته بعد، وهدفنا الفوز 

في كل المباريات من 

أجل حصد النقاط 

الثالث لالستمرار في 

المنافسة.

يوسف السفري:

مواجهة صعبة
مدرب  السفري  يوسف  المغربي  تحدث 

الفريق القطراوي قبل مباراة السد وقال:

أن  خصوصا  صعبة  مواجهة  تنتظرنا 

في  واحدة  نقطة  هو  بيننا  النقاط  الفارق 

على  يخفى  وال  الترتيب،  جدول 

الجميع قوة فريق نادي السد 

محليا وآسيوبا أيضا، ومع 

تكتمل  المجموعة  أن 

الصعوبة  لكن  كأسماء 

تكمن في حاجة بعض 

من  العائدين  الالعبين 

المهم  ومن  اإلصابة، 

أن  إلى  أشير  أن  أيضا 

الالعبين البدالء كلما شارك 

أحدهم كان بمستوى طموحنا 

وهم  عليها،  حصل  التي  بالثقة  وجدير 

عماد الفريق ومستقبله لذا أنظر لهم بكل 

تفاؤل ولعلهم يشيرون بإيجابية إلى الجو 

تفانيهم  سببه  وهذا  الفريق  في  العائلي 

المدرب  مهمة  يسهل  ما  وهو  وحرصهم 

ومع  جيد  مستقبل  له  الفريق  وعموما 

بانهم  متأكد  انا  المراد  سيتحقق  الصبر 

يقدمون األفضل دائما.

وقال علي عوض العب قطر:

ونحن  استعداداتنا  أجرينا 

كامل  بشكل  مستعدون 

على  حرصنا  كما  ومميز 

المالحظات  تصحيح 

المدرب  أشاراليها  التي 

ومن  السفري،  يوسف 

الجيد أننا سنكون مكتملي 

لدينا  كان  أن  بعد  الصفوف 

أفضل  الوضع  حاليا  لكن  نقص 

المقبلة  للمباريات  جاهزيتنا  حيث  من 

أمام  العدد  كامل  فريقنا  يكون  أن  وأتمنى 

السد.

اليوم باستاد جاسم بن حمد

الوكرة والشمال.. مواجهة حاسمة

حمد  بن  جاسم  استاد  يستضيف 

 7:30 الساعة  تمام  في  السد،  بنادي 

بين  تجمع  التي  المواجهة  اليوم  مساء 

الُمؤجلة  المباراة  في  والوكرة  الشمال 

الثامن لدوري نجوم  األسبوع  بينهما من 

.QNB
برغبة  المواجهة  الفريقان  ويدخل   

والظفر  الفوز  تحقيق  على  مشتركة 

الموقف  وإنقاذ  الثالث،  بالنقاط 

لتحسين ترتيبهما في جدول الترتيب.

السابع  المركز  يحتل  الوكرة  فريق 

تعادل  من  وقادم  نقطة..   19 برصيد 

الخامس  باألسبوع  صالل  أم  مع  سلبي 

احراز  أجل  من  الفريق  ويسعى  عشر، 

على  لوبيز  ماركيز  وسيعتمد  الفوز 

بن  ومحمد  داال،  جاسينتو  نجومه 

منير،  وعبدالغني  فاضل،  وأحمد  يطو، 

وغيرهم من الالعبين.

فريق  الليلة  مواجهة  في  الثاني  الطرف 

برصيد  العاشر  المركز  يحتل  الشمال 

10 نقاط، وقادم من خسارة أمام الغرافة، 
فالفوز بالنسبة له أمر مهم.

األول  الفوز  تحقيق  رزق  وسام  وسيحاول 

قبل  المسؤولية  توليه  منذ  الشمال  مع 

جولتين، وذلك لتحسين موقف الفريق 

في جدول الترتيب.

السيد  محمد  من  كال  وسيشرك 

محمد،  وماجد  »جدو«،  عبدالمطلب 

من  وغيرهم  يحي،  ورابح  علوان،  وعلي 

العبي الفريق.

صعبة  المواجهة  أن  بالذكر  الجدير 

وكل فريق يسعى من أجل خطف نقاط 

في  يطمح  منهما  كال  وأن  خاصة  اللقاء، 

الوكرة  لفريق  نظرنا  ولو  اآلخر،  تخطي 

الجولة  في  صالل  أم  مع  تعادله  فإن 

قبلها،  خسائر  لعدة  وتعرضه  الماضية 

المقدمة،  مراكز  عن  البتعاده  أدى 

والشمال هو اآلخر يعمل لالنتصار بعد 

كل  سيحاول  ولذا  األخير..  التعادل 

مدرب الفوز من أجل العودة لالنتصارات 

الثقة  اكتساب  أجل  من  للفوز  والعودة 

كال  وأن  السيما  الكبيرة،  والمعنويات 

منهما يضم عناصر قوية ضمن صفوفه، 

جدول  في  مكانته  تعزيز  ويحاول 

الترتيب.

كتب         عوض الكباشي

وســـام رزق: تحــٍد جــديــد
أهمية  على  الشمال  مدرب  رزق  وسام  شدد 

تحٍد  الوكرة  مواجهة  وقال:  الوكرة  مباراة 

جديد بالنسبة لنا، وبالطبع لن تكون سهلة 

مستويات  ويقدم  ينافس،  قوي  فريق  أمام 

وأضاف:  الموسم..  هذا  جيدة  ونتائج 

المسؤولية كبيرة علينا كجهاز فني والعبين، 

لتغيير الصورة التي ظهرنا بها في المباراتين 

خاصة  النتيجة،  مستوى  على  الماضيتين 

عنا  غاب  ولكن  سيئًا  يكن  لم  الفريق  أداء  أن 

التوفيق في المباراتين بعد أن أهدرنا العديد 

من الفرص، ولذا نتمنى أن يتغير الوضع في 

المباراة المقبلة والتي ستكون في منتهى القوة.

الصغيرة  التفاصيل  أن  أعتقد  وسام:  وتابع 

نكون  أن  وأتمنى  الوكرة،  مباراة  ستحسم 

منذ  تركيزهم  قمة  في  والالعبون  جاهزين، 

بداية المباراة حتى نهايتها.

لوبيز: انتظروا تغييرات !
أكد اإلسباني بارتلومي ماركيز لوبيز مدرب 

بعض  إلجراء  يستعد  أنه  الوكرة  فريق 

مباراة  خالل  الفريق  تشكيلة  في  التغييرات 

الشمال، وذلك مقارنة بالتشكيلة التي خاض 

بها اللقاء الماضي.

الوقت  يوجد  ال  الحال  بطبيعة  لوبيز:  وقال 

الكافي للتحضير لتلك المواجهة، ولكني أدرك 

أن هذه هي مشكلة جميع الفرق وليس فريقي 

أم  لقاء  فبعد  ذلك  على  تعودنا  ونحن  فقط 

صالل كنا مجبرين على االكتفاء بحصتين 

تدريبيتين والجميع يعلم أنه كلما زاد وقت 

للفريق،  أفضل  هذا  كان  كلما  التحضير 

أي  لدينا  وليس  ذلك  على  تعودنا  ولكننا 

مشكلة.. وأضاف: مستوى نادي الشمال مثل 

بقية أندية الدوري حيث يشهد فترات صعود 

وفترات هبوط سواء في المستوى أو النتائج.
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مونديال »2022« مجرد بداية
جاسم البوعينين.. أمين عام اللجنة األولمبية يؤكد:

عضوا  األول  أمس  البوعينين  وعين 

لرئيس  ونائبا  التنفيذي  بالمكتب 

خلفا  القدم،  لكرة  القطري  االتحاد 

للراحل سعود بن عبدالعزيز المهندي، 

بعد موافقة المكتب التنفيذي لالتحاد، 

بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  برئاسة 

أحمد آل ثاني رئيس االتحاد.

تصريحات  في  البوعينين  وقال 

األحداث  استضافة  صحفية: 

بعد  قطر  في  مستمرة  الرياضية 

تسير  القطرية  فالرياضة  المونديال، 

وفق لرؤية طويلة المدى وليس أهداف 

مؤقتة.

روزنامة حافلة 
ليس  واضحة  روزنامة  هناك  وأضاف: 

روزنامة  توجد  وإنما  فقط  العام  لهذا 

المستوى  لبطوالت رياضية سواء على 

وأيضا  والدولي  اإلقليمي  أو  المحلي 

بطوالت العالم.

سنستضيف  قائال:  البوعينين  وتابع 

 ،2030 عام  في  اآلسيوية  األلعاب  دورة 

يونيو  شهر  في  للجودو  العالم  وبطولة 

لأللعاب  العالم  وبطولة  المقبل، 

وأيضا   ،2024 شهر  بداية  في  المائية 

آسيا  كأس  نهائيات  سنستضيف 

الجاري..  العام  نهاية  في  القدم  لكرة 

توجد  شهرا   14 أو   12 خالل  حصرنا  ولو 

وبطولة  عالمية  منها  ثالث  بطوالت،   4
آسيوية وهي بطوالت كبرى تساهم في 

تطوير الحركة الرياضية بالدولة.

اإلرث  أهمية  على  البوعينين  وشدد 

األولمبية  اللجنة  له  تسعى  الذي 

استضافتها  لدى  قطر  ودولة  القطرية 

»اإلرث  قائال:  والبطوالت  األحداث  لكافة 

مستوى  على  ليس  لنا  بالنسبة 

صعيد  على  ولكن  فقط،  المنشآت 

الرياضية  والكفاءات  كذلك  الخبرات 

األحداث  هذه  تنظيم  على  القادرة 

الرياضية«.

خطة االستضافات 
قطر  تقدم  إمكانية  عن  وبسؤاله 

أكثر  بعد  األولمبياد  الستضافة 

هناك  قائال:  رد  من محاولة سابقة 

الستضافة  موضوعة  خطط 

الرياضية  األحداث  من  المزيد 

معين  لبرنامج  وفقا  الكبرى، 

بطوالت  الستضافة  وخطط 

عالمية عديدة في الدولة.

والخطط  التحضيرات  وعن 

أمين  أوضح   2024 باريس  ألولمبياد 

القطرية  األولمبية  اللجنة  عام 

الرياضية  االتحادات  جميع  قائال: 

لتجهيز  جهدها،  قصارى  تبذل 

سعداء  ونحن  العبيها،  وإعداد 

تأهيلية  بطاقة  على  بالحصول 

مزيد  لوجود  ونسعى  الرماية  في 

أولمبياد  في  المشاركة  األلعاب  من 

األلعاب  من  المزيد  إلضافة  باريس 

موضوعة  لخطة  وفقا  المشاركة 

لجميع االتحادات الرياضية.

الدورة الخليجية 
الخليجية  البطولة  إقامة  وعن 

التعليم  ومؤسسات  للجامعات 

برعاية  قطر  في  مؤخرا  العالي 

أكد  القطرية  األولمبية  اللجنة 

سعداء  نحن  قائال:  البوعينين 

في  الخليجي  التجمع  بهذا  للغاية 

 580 فيه  شارك  والذي  قطر،  دولة 

التاسعة  النسخة  في  رياضيا 

قطر  مثل  وقد  جامعة،   16 يمثلون 

وجامعة  خليفة  بن  حمد  جامعة 

للعلوم  الدوحة  وجامعة  قطر 

والتكنولوجيا.

{ البوعينين يتحدث للزميل محمد الجزار

محمد الجزار كتب

كشف جاسم راشد البوعينين 
أمين عام اللجنة األولمبية 
عن الخطة الموضوعة من 

قبل الدولة واللجنة األولمبية 
الستضافة المزيد من 

البطوالت واألحداث الرياضية 
الكبيرة في المستقبل، بعد 

نجاح استضافة وتنظيم 
بطولة كأس العالم لكرة 

القدم قطر 2022، التي أقيمت 
ألول مرة في الوطن العربي 

ومنطقة الشرق األوسط.

لدينا خطة 
وإستراتيجية 

واضحة 
نعمل من 

خاللها لترك 
إرث واضح

يستضيفها نادي قطر 

»14« ناديا في بطولة 
غرب آسيا للقوى

ألعاب  لبطولة  المنظمة  اللجنة  عقدت 

للشباب  األولى  آسيا  غرب  ألندية  القوى 

-17 الفترة  خالل  منافساتها  تقام  التي 

19 مارس القادم في نادي قطر اجتماعها 
مدير  المحمود  طارق  برئاسة  الثاني 

وحمد  اللجان  رؤساء  بحضور  البطولة 

البطولة،  مدير  نائب  العبدالله  عنبر 

تطورات  متابعة  االجتماع  تضمن  حيث 

سير عمل اللجان في إطار التحضيرات 

التي  للبطولة  نسخة  أول  الستضافة 

تتضمن 22 فعالية. 

جدير بالذكر أن البطولة التي تحظى 

بمشاركة 14 ناديا يمثلون غرب القارة 

بن  حمد  الشيخ  سعادة  برعاية  تقام 

إدارة  مجلس  رئيس  ثاني  آل  سحيم 

نادي قطر. 

القطري  االتحاد  يقدم  جهته  من   

أللعاب القوى دعما كبيرا إلى اللجنة 

متطلبات  تسهيل  بهدف  المنظمة 

التواصل  خالل  من  البطولة  نجاح 

العمل  إلى  إضافة  والهادف،  المباشر 

بن  سحيم  الشيخ  بتوجيهات 

اللجنة  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 

النادي  رئيس  ونائب  المنظمة 

العمل  لسير  المستمرة  ومتابعته 

جديد  نجاح  تحقيق  إلى  سعيا 

يضاف إلى سلسلة نجاحات النادي، 

ودوره المتميز في تقديم الدعم الدائم 

للرياضة القطرية عموما.

{ من اجتماع اللجنة المنظمة

فتح ملف مباراته أمام الهالل

معنويات عالية 
»اآلسيوية« تجهز الدحيل لـ

وفتح الدحيل ملف المباراة مباشرة 

الشباب  أمام  مباراته  انتهاء  بعد 

بنتيجة  فيها  فاز  التي  السعودي، 

بوصول  إلنجاز  وتحقيقه   ،1  /2
األولى  للمرة  النهائي  نصف  للدور 

سيخوض  حيث  تاريخه،  في 

الهالل  أمام  صعبة  مباراة  األحد  غدا 

البطولة،  لقب  حامل  السعزدي 

لنهائي  الوصول  من  تمكن  والذي 

نسختها  في  لألندية  العالم  كأس 

األخيرة.

أمس  تدريبات  الدحيل  وخاض 

يطمح  حيث  عالية،  بمعنويات 

الفريق للوصول للمباراة النهائية.

هيرنان  األرجنتيني  المدرب  وقاد 

كريسبو الفريق للدور قبل النهائي 

البطولة  في   11 الـ  مشاركته  خالل 

بإنجاز  ينجح  مدرب  أول  وبات 

متصدر  كان  أن  بعد  المهمة،  هذه 

قد  الحالي  القطري  الدوري  ترتيب 

في  قبل  من  النهائي  ربع  الدور  بلغ 

أعوام 2013 و2015 و2018.

إنجاز  يحقق  أن  الدحيل  ويطمح 

و2011(   1989( نسختي  في  السد 

فريق  كثاني  باللقب  والتتويج 

لمنصة  بالصعود  ينجح  قطري 

حيث  القارية،  البطولة  ألقاب 

أن  أيمن  يوسف  زمالء  يدرك 

الشرق  ممثل  لمواجهة  الطريق 

في  الياباني  دايموندز  ريد  أوراوا 

بالورود،  مفروشا  يكون  لن  النهائي 

ستكون  المواجهة  أن  اعتبار  على 

وحامل  اآلسيوية  الفرق  أعتى  أمام 

النسخة  ووصيف  المسابقة  لقب 

األخيرة من كأس العالم لألندية.

ووصل الدحيل لهذا الدور بعد اقصائه 

النهائي  ثمن  الدور  في  الريان  لفريق 

على  والتفوق  الترجيح،  بركالت 

نصف  الدور  في  السعودي  الشباب 

تألق  لقاء  في   ،1  /2 بنتيجة  النهائي 

فيه الكيني مايكل أولونجا بتسجيله 

األهداف  من  رصيده  ليرفع  هدفين، 

اآلسيوية  من  الحالية  النسخة  في 

فقط  هدفين  بفارق  أهداف،   6 إلى 

إدميلسون  الدحيل  في  زميله  عن 

الهدافين  قائمة  متصدر  جونيور 

والذي تحوم الشكوك حول مشاركته 

عقب  المقبل  األحد  مواجهة  في 

الشباب  مباراة  في  لإلصابة  تعرضه 

الدقيقة  في  للخروج  اضطر  حين 

قرار  ينتظر  الفني  الجهاز  يزال  وال   78
جاهزية  مدى  ليحدد  الطبي  الجهاز 

الموقعة  لخوض  البلجيكي  الالعب 

المصيرية غدا األحد.

الصالبة  على  كريسبو  ويعول 

أداء  أدى  الذي  لفريقه،  الدفاعية 

األول  الشوط  في  خاصة  رائعا 

فرنانديز  فيديريكو  الثالثي  بقيادة 

لالعب  باإلضافة  الراوي،  وبسام 

كان  الذي  أيمن،  يوسف  الشاب 

الريان  الالعبين في مباراتي  أفضل 

وسيكون  السعودي..  والشباب 

دفاع الفريق في مهمة صعبة وقوية 

الذي يقوده  القوي  الهالل  أمام هجوم 

السعودي  الدولي  الدوسري  سالم 

وكذلك ماريجا.

الخط  على  كريسبو  يعول  وكما 

الهداف  يقوده  الذي  القوي  الهجومي 

الخبرة  وصاحب  أولونجا  مايكل 

بديل  جهز  فيما  علي،  المعز 

إدميلسون جونيور في حالة غيابه 

عن مباراة الغد، ويتمثل في النجم 

ظهر  الذي  محمد،  خالد  الشاب 

في  دخوله  بعد  جيد  بمستوى 

وهذا  السعودي..  الشباب  مباراة 

المؤتمر  خالل  كريسبو  أكده  ما 

الصحفي بعد المباراة، الذي اعتبر 

فريق  بتدريب  محظوظ  أنه  نفسه 

متكامل مثل الدحيل.

مطب  تجاوز  قد  الهالل  فريق  كان 

صعب أمام فوالد خوزستان اإليراني 

بهدف نظيف حمل إمضاء مهاجمه 

ليواصل  ماريجا  موسى  المالي 

نحو  خطوة  ويتقدم  مسيرته 

النهائي.

وتوج الهالل بطال في أربع مناسبات 

و2021  و2019  و2000   1991 أعوام 

تتويجا،  اآلسيوية  الفرق  كأعلى 

كما حل وصيفا أربع مرات أيضا في 

و2017،  و2014  و1987   1986 نسخ 

الوصافة  يحتل  فريق  كأكثر 

التواجد  سجل  قد  ليكون  أيضا، 

ثماني  في  النهائية  المباراة  في 

مناسبات برقم قياسي قاري.

{ من مباراة الدحيل والشباب السعودي

تدريبات استشفائية 
لالعبين بعد مباراة 

الشباب السعودي

خاض نادي الدحيل أمس تدريبات استشفائية 
داخل الصالة الرياضية، استعدادًا لمباراة الهالل 
السعودي، بينما أدى باقي الالعبين تدريباتهم 

االعتيادية في الملعب الفرعي.

وحيد بوسيوف كتب

المنافسات تقام 

خالل الفترة من 

»17 إلى 19« مارس
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الشيخ جوعان بن حمد يتوج الفرسان الصغار

يوم الحسم في بطولة الشقب الدولية

توج سعادة الشيخ جوعان بن حمد 

األولمبية  اللجنة  رئيس  ثاني  آل 

جولة  في  المشاركين  القطرية 

أقيمت  التي  الصغار(  )الفرسان 

اليوم  فعاليات  ضمن  أمس  مساء 

التجاري  البنك  بطولة  من  الثاني 

لونجين  برعاية  الشقب   - الدولية 

2023، التي ينظمها الشقب - عضو 
على  العاشرة  للمرة  قطر  مؤسسة 

فرسان  أفضل  بمشاركة  التوالي 

والترويض  الحواجز  قفز  في  العالم 

االحتياجات  لذوي  والترويض 

الخاصة.

الصغار  الفرسان  جولة  في  وشارك 

على  وفارسة،  فارسا   26 الـ  يقارب  ما 

ارتفاعات منخفضة.

منافسات  على  الستار  ويسدل 

يوم  يعد  والذي  اليوم،  البطولة 

الحسم وسيتم خالله إعالن األبطال 

بطوالت  أقوى  أحد  في  الفرسان  من 

المنطقة.

أمس  الكبرى  القفز  جولة  وكانت 

سم   155 ارتفاع  على  أقيمت  التي 

وبجوائز مالية قدرها 152 اليف يورو، 

االلماني  الفارس  فوز  عن  اسفرت 

الجواد  على  كوكوك  كريستيان 

 41.36 قدره  زمنا  محققا  مومباي 

ثانية بدون أخطاء في جولة التمايز 

التي تأهل لها 12 من الفرسان

الفارس  الثاني  المركز  في  وحل 

على  ماكويلي  مارك  االيرلندي 

بزمن  امارو  ليدي  اس  ار  جي  الجواد 

أخطاء  بدون  ثانية   41.42 قدره 

في  ستاوت  كيفين  الفرنسي  وجاء 

الترتيب الثالث على الجواد ديالو بلو 

بزمن قدره 41.59 ثانية بدون أخطاء. 

فيما أسفرت جولة قفز الحواجز فئة 

5 نجوم التي أقيمت أمس على ارتفاع 
145 سم، عن فوز الفارس الفرنسي 

األول،  بالمركز  ديليستر  سايمون 

االيرلندي  الثاني  المركز  في  وحل 

الثالث  بالمركز  وفاز  برين،  شين 

االيرلندي دينيس لينش.

خالد  الفارس  حقق  ناحيته  ومن 

األول  بالمركز  الفوز  العمادي  محمد 

ارتفاع  على  أقيمت  التي  الجولة  في 

145 سم )فئة نجمتين( وجاء الشيخ 
ثاني  آل  العزيز  عبد  بن  خليفة 

علي  والكويتي  الثاني  المركز  في 

الخرافي في المركز الثالث. 

 كما فاز الفارس غانم ناصر القاضي 

التي  الجولة  في  األول  بالمركز 

)فئة  سم   130 ارتفاع  على  أقيمت 

الثاني  المركز  في  وحل  نجمتين( 

آل  العزيز  عبد  بن  خليفة  الشيخ 

الكويتي  الثالث  المركز  وفي  ثاني، 

علي الخرافي.

في  الفرق  منافسات  وشهدت   

االحتياجات  لذوي  الترويض 

األميركي  الفريق  فوز  الخاصة 

بالمركز األول وحل الفريق الهولندي 

في  والبلجيكي  الثاني  المركز  في 

المركز الثالث.

في  الترويض  منافسات  وضمن   

االحتياجات  لذوي  الثاني  اليوم 

الهولندية  الفارسة  فازت  الخاصة 

آن ماري نوبل بالمركز األول في فئة 

بياتريس  األميركية  كما  نجوم،   3
 3 لفئة  الثانية  بالجولة  دياالفاليت 

كريجسن  لوت  والهولندية  نجم، 

الثالثة،  الجولة  في  األول  بالمركز 

بالجول  شوميكر  كيت  واألميركية 

إولريك  والبلجيكية  الرابعة، 

ديكييرز بالجول الخامسة.

وجدان  القطرية  الفارسة  وشاركت   

جوالت  أولى  منافسات  في  المالكي 

 61.239 نتيجة  وحققت  الترويض 

وفي  جاكارو«  »مانجو  الجواد  على 

الفلسطينية  شاركت  الجولة  ذات 

»اسبيرو«  الجواد  على  الشعر  ديانا 

وحققت 69.957 نقطة.

محمد الجندي كتب

علي الرميحي:

نتائج فرساننا تبشر بالخير
الرميحي  يوسف  علي  أشاد 

ببطولة  الرياضي  المدير 

وبالمستوى  الدولية،  الشقب 

الفرسان  قدمه  الذي  المميز 

في  اآلن  حتى  القطريون 

وفوزهم  البطولة،  منافسات 

بالمركز األول في كل الفئات. 

أن  نتمنى  الرميحي:  وقال 

تقديم  فرساننا  يواصل 

الجيدة  والنتائج  المستوى 

واألهم  اليوم،  بري  الجراند  في 

المؤهلة  التصفيات  بالطبع 

أيام  2024 بعد  ألولمبياد باريس 

الشقب  بطولة  أن  وحول  قليلة. 

قبل  جيد  اختبار  الحالية 

تصفيات األولمبياد.. قال المدير 

ال  الشقب:  لبطولة  الرياضي 

المفهوم،  بالمعنى  إعدادا  تعتبر 

ستكون  الخيل  أن  خاصة 

الفارق  ضيق  ظل  في  مختلفة 

ولكن  البطولتين،  بين  الزمني 

تجهيزا  تعتبر  الشقب  بطولة 

جيدا في ظل األجواء والمشاركة 

أجل  ومن  الفرسان  من  الدولية 

البطوالت  إيقاع  في  الدخول 

الكبرى.

غانم القاضي:

أفضل إعداد 
للمرحلة المقبلة

أعرب الفارس القطري غانم 

ناصر القاضي بطل سيف 

سمواألمير لقفز الحواجز 

2023 عن سعادته بالفوز 
ببطولة قفز الحواجز 

نجمتين في بطولة البنك 

التجارى الدولية الشقب، 

بعد ان تصدر عن جدارة 

واستحقاق كل الفرسان 

المشاركين بارتفاع حواجز 

130 سم، وأصبح غانم 
المرشح األول للفوز بصدارة 

فرسان قطر بعد ان تالق 

على نفسه وفاز بلقب بطل 

الجولة الصغرى والكبرى 

والمتوسطة عدة مرات خالل 

بطولة هذاب في الموسم 

الحالي. وأشارغانم إلى 

أن الفوز الذي حققه أمس 

في البطولة الدولية يعد 

استمرارا للنتائج المتميزة 

له وسط منافسات قوية، 

مما يؤكد أن الفرسان 

استعدوا جيدا لهذا الموسم، 

معتبرا أن الجوالت الحالية 

تعد خير إعداد للفرسان 

من أجل المشاركة في 

البطوالت الدولية المقبلة.

بدر الدرويش رئيس اتحاد الفروسية:

»الشقب الدولية« بطولة عالم مصغرة
رئيس  الدرويش  محمد  بدر  أعرب 

والخماسي  للفروسية  القطري  االتحاد 

اآلسيوي  االتحاد  عام  أمين  الحديث 

الذي  بالنجاح  سعادته  عن  للفروسية 

تحققه بطولة الشقب الدولية، بفضل 

اللجنة  بها  تقوم  التي  الكبيرة  الجهود 

المنظمة.

تصريحاته  في  الدوريش  بدر  وقال 

أمس: بطولة الشقب الدولية أصبحت 

ظل  في  مصغرة  عالم  بطولة  بمثابة 

األسماء الكبيرة المشاركة من الفرسان 

وتعد  األوائل،  المصنفين  العالميين 

نوعها  من  الفريدة  الفعالية  البطولة 

عام  انطالقتها  منذ  األوسط  الشرق  في 

الفرسان  أفضل  تستضيف  إذ   ،2013
جميع  من  والعالميين  المحليين 

للمشاركة في منافسات  العالم  أنحاء 

إلى  باإلضافة  والترويض  الحواجز  قفز 

الترويض لذوي االحتياجات الخاصة.

وأضاف أن اليوم سيكون مميزا في كل 

وأيضا  الحضور  مستوى  على  شيء 

الترويض  في  سواء  المنافسات  قوة 

مستوى  على  وكذلك  الحواجز،  وقفز 

اإلقبال الجماهيري إلى جانب التنظيم 

يعكس  وهذا  الجميع،  به  يشيد  الذي 

تحقيق  في  للشقب  الكبير  النجاح 

بطولته  من  تجعل  التي  المعايير 

الدولية عالمة مميزة في هذا المجال.

{ بدر الدرويش

خالد العمادي:

فخور بمستوى الفرسان القطريين
القطري  الفارس  أعرب 

خالد محمد العمادي عن 

سعادته بالحصول على 

في  النجمتين  فئة  لقب 

مشيرًا  سم،   140 ارتفاع 

أعطاه  الحصان  أن  إلى 

أداء ممتاز

التحاد  الشكر  ووجه 

منحه  على  الفروسية 

في  المشاركة  فرصة 

كما   ، الشقب  بطولة 

لزميله  الشكر  وجه 

الغزالي  ناصر  الفارس 

حصانه  أعطاه  الذي 

للشفاء  تماثله  لحين 

الذي تمناه له سريعًا.

العمادي  وأشاد 

المميزة  بالمشاركة 

بطولة  في  الخارج  من 

خالد  وأبدى  الشقب،  

النتائج  من  سعادته 

في  زمالؤه  حققها  التي 

فخور  وقال:  البطولة 

الفرسان  حققه  بما 

تواجدوا  الذي  القطريون 

على منصات التتويج.

برئاسة حمد عبد الرحمن العطية

عمومية ناجحة لالتحاد اآلسيوي بالدوحة
الجمعية  اجتماع  الدوحة  في  أمس  عقد 

للفروسية،  اآلسيوي  لالتحاد  العمومية 

العطية  عبدالرحمن  بن  حمد  برئاسة 

من  كبيرة  وبمشاركة  االتحاد،  رئيس 

أعضاء االتحاد.

األجندة  مناقشة  االجتماع  خالل  وتمت 

المتعلقة بتطوير الفروسية في القارة.

وأكد حمد بن عبد الرحمن العطية، رئيس 

الجمعية  أن  للفروسية،  اآلسيوي  االتحاد 

بعد  ديمقراطية  أجواء  في  جرت  العمومية 

بحث  االجتماع  في  وتم  النصاب،  اكتمال 

العديد من القضايا الخاصة بعمل االتحاد 

في الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة آخر 

المقبلة  اآلسيوية  للبطولة  االستعدادات 

المقامة في الصين.

حظي  االجتماع  أن  إلى  العطية  وأشار 

االتحاد  قادة  من  خاصة  كبير،  بحضور 

الدوحة  في  المتواجدين  للفروسية  الدولي 

الدولية،  الشقب  بطولة  لمتابعة  حاليا 

موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد 

دورة  إلى  بالتأهل  الخاصة  الجوالت  من 

 ،2024 باريس  المقبلة  األولمبية  األلعاب 

وعن  القطري.  المنتخب  فيها  يشارك  التي 

العطية:  قال  اآلسيوي  االتحاد  انتخابات 

إقامتها  موعد  تحديد  وتم  تأجيلها،  تم  لقد 

على هامش البطولة اآلسيوية في الصين.
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تتويج أبطال الزوجي بـ »قطر إكسون موبيل« للتنس 

موراي وميدفيديف.. نهائي استثنائي

ميدفيديف:

يسعى للقب الثالث في الدوحة

أندي موراي:

مواجهة معقدة للغاية

»البريطاني« على أعتاب التاريخ

ال أدري كيف قلبت المباراة

ميدفيديف  دانييل  الروسي  أكد 

النهائية  المباراة  ببلوغه  سعادته 

موبيل  إكسون  قطر  لبطولة 

المفتوحة للتنس بعد تغلبه على 

منافسه القوي الياسيم في نصف 

لمباراة  وتقديمه  أمس  النهائي 

مميزة، وقال »بلوغ المباراة النهائية 

التتويج  وأتمنى  الكثير  لي  يعني 

باللقب«.

وعن المواجهة المرتقبة في المباراة 

»ستكون  الالعب  قال  النهائية، 

أمام  بالتأكيد  ومعقدة  صعبة 

كبيرة  مستويات  يقدم  فهو  موراي 

في هذه البطولة وقد شاهدته يظهر 

يستحق  جعله  للغاية  قوي  بأداء 

النهائية وسيكون  للمباراة  الوصول 

المباراة  في  أواجهه  أن  الرائع  من 

النهائية«.

بات البريطاني أندي موراي ) 35 عاما 

( والمصنف الـ70 عالميا حاليا والفائز 

 2008 عامي  مرتين  البطولة  بلقب 

إنجاز  تحقيق  أعتاب  على  و2009 

تاريخي له في قطر في حال مواصلته 

له  الثالث  اللقب  وتحقيق  التألق 

دانييل  الروسي  اليوم  يواجه  عندما 

فيليكس  والكندي  ميدفيديف 

البريطاني  الالعب  أوجيه..ويملك 

ألقاب  ثالثة  منها  لقبا   46 جعبته  في 

)الجراند  الكبرى  البطوالت  في 

المتحدة  الواليات  بطولة  وهي  سالم( 

 2012 عام  المفتوحة  األميركية 

عامي  المفتوحة  ويمبلدون  وبطولة 

2013 و2016 باإلضافة إلى 14 لقبا في 
دورات األساتذة )الماسترز(. 

يشار إلى أن أندي موراي اعتلى عرش 

المركز  باحتالله  العالمي  التنس 

عام  نوفمبر  من  السابع  في  األول 

.2016

ال  أنه  أندي موراي  البريطاني  أكد 

يستطيع أن يصدق أنه تمكن من 

بلوغ المباراة النهائية لبطولة قطر 

إكسون موبيل المفتوحة للتنس 

قلب  من  تمكن  كيف  يدري  وال 

نسق المباراة رأسًا على عقب وقال 

»عندما كانت النتيجة تشير إلى 

مقابل  أشواط  بخمسة  تأخري 

أربعة، أعتقد أنني فزت بعدد من 

النقاط المهمة، كما خسر الالعب 

عندما  مهمة  نقطة  المنافس 

كانت النتيجة تشير إلى تعادلنا 

خالل أحد األشواط الحاسمة«.

سعادته  عن  موراي  وأعرب 

موسمه  بها  بدأ  التي  بالطريقة 

بتلك  مر  أن  يسبق  فلم  الجديد 

حياته  في  قبل  من  التجربة 

مؤكدًا أنه تمكن من تغيير نسق 

 30 خالل  جذرية  بصورة  المباراة 

دقيقة.

لكافة  عبوره  وراء  السر  وعن 

الصعبة  والمباريات  المواقف 

خالل البطولة »ال أدري فهي مواقف 

ال أتعرض لها كثيرًا في مسيرتي 

أتمكن  أن  رائع  أمر  وهو  الرياضية 

السن  هذه  في  بذلك  القيام  من 

وفي هذه المرحلة من حياتي«.

وأضاف »يعتمد األمر على الكيفية 

تلك  مع  الالعب  بها  يتعامل  التي 

بالهدوء  تحليه  ومدى  المواقف 

كبيرة  بخبرات  أتمتع  خاللها.. 

المواقف،  بتلك  أمر  كيف  وأعرف 

بالنسبة  عادة  األمر  أصبح  لقد 

لي«.

{ تتويج الزوجي

{ ثنائي الزوجي

عادل النجار كتب

{ ميدفيديف

{ موراي يقترب من صناعة التاريخ

{ البريطاني أندي موراي 

يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة 

مجمع  على  للتنس  موبيل  إكسون  قطر 

البريطاني  يلتقي  حيث  الدولي،  خليفة 

آندي موراي مع الروسي دانييل ميدفيدف 

في نهائي استثنائي على اللقب.

أبطال  تتويج  شهد  قد  أمس  يوم  وكان 

من  المكون  الثنائي  فاز  حيث  الزوجي، 

ماثيو  واألسترالي  بوبانا  روهان  الهندي 

بعد  الزوجي  منافسات  بلقب  ايبدين 

الفرنسي  من  المكون  الثنائي  على  الفوز 

بوتش  والهولندي  ليستيان  كونستانت 

فان دي زندشلب، بمجموعتين لمجموعة 

في المباراة النهائية بواقع )6-7 و6-4 و10-

)6
التحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  وقام 

الطائرة  والريشة  واالسكواش  التنس 

العلمي مدير بطولة قطر إكسون  وكريم 

المانع  سعد  بن  وصالح  للتنس  موبيل 

الحكومية  الشؤون  ومدير  الرئيس  نائب 

بتتويج  موبيل  اكسون  في  والعامة 

الفائزين.

البريطاني  نجح  الفردي  مستوى  على 

بطولة  نهائي  إلى  التأهل  في  موراي  إندي 

للتنس  المفتوحة  موبيل  إكسون  قطر 

جيري  التشيكي  على  الصعب  بفوزه 

ليتشيكا بمجموعتين لواحدة اليوم.

النهائي  نصف  الدور  مباريات  أولى  ففي 

دعوة  ببطاقة  المشارك  موراي  نجح 

عقبة  تخطي  في  عالميا  الـ70  والمصنف 

الالعب التشيكي بواقع 6 ـ صفر و3ـ 6 و7 ـ 6 

واإلثارة  والندية  بالقوة  اتسمت  مباراة  في 

ونصف  ساعتين  واستمرت  نهايتها  حتى 

لمجمع  الرئيسي  الملعب  على  الساعة 

خليفة الدولي للتنس واالسكواش.

اليوم  التي تجمع مساء  المباراة  وستكون 

موراي  أندري  البريطاني  المخضرم  بين 

الدور  في  مدفيديف  دانييل  والروسي 

موبيل  إكسون  قطر  لبطولة  النهائي 

مواجهة  ثالث  هي  للرجال  المفتوحة 

يلتقيان فيها خالل مسيرتهما االحترافية. 

وتقابل الالعبان للمرة األولى في منافسات 

دور الـ16 لبطولة بريسبان األسترالية عام 

بفوزه  المباراة  ميدفيديف  وحسم   2019
على موراي بمجموعتين دون مقابل بواقع 

7-5 و2-6.
على  تفوقه  الروسي  الالعب  واصل  ثم 

المواجهات  في  البريطاني  منافسه 

للمرة  عليه  بتغلبه  بينهما  المباشرة 

دون  بمجموعتين  بنتيجة  وذلك  الثانية 

ميامي  دورة  في  و2-6   4-6 بواقع  مقابل 

لألساتذة )الماسترز( عام 2022.

كريم العلمي:

النجم الكندي دفع ثمن األخطاء

ســـعداء باإلشـــــادة بالتنظيـــــم

حزن كبير على الياسيم

موبيل  إكسون  قطر  بطولة  مدير  العلمي  كريم  أكد 

أن المفتوحة للتنس للرجال   2023
من  واحدة  تعد  البطولة 

أفضل البطوالت في فئتها 

أنها  الجميع  يشهد  بل 

هو  لما  االرتقاء  تستحق 

تقدمه  ما  ظل  في  أعلى 

قطر من تميز تنظيمي.

الرجال  »بطولة  وقال 

مباشر  بشكل  جاءت 

السيدات  بطولة  بعد 

ألنه  كبير  تحٍد  وهذا 

تنظيم  سهاًل  ليس 

يحدث  مثلما  متتاليتين  بطولتين 

على  للتنس  القطري  االتحاد  لكن  الدوحة،  في  هنا 

ممكنة  صورة  بأفضل  العمل  ويجري  التحدي  قدر 

نهائي  وننتظر  باللقب  التتويج  الزوجي  لثنائي  ونبارك 

ودانييل  موراي  إندي  بين  اليوم  للفردي  مميزا 

ميدفيديف«.

الختامي  لليوم  وصلنا  »لقد  قائاًل  حديثه  وواصل 

من  حريصة  كانت  المنظمة  اللجنة  أن  والحقيقة 

على  األولى  اللحظة 

درجات  أقصى  تحقيق 

مختلف  على  النجاح 

وهدفنا  المستويات، 

الصورة  تقديم  دائما 

المشرفة  التنظيمية 

التي تليق بقيمة ومكانة 

تنظيميًا  الرائدة  قطر 

العالم  مستوى  على 

وننتظر نهائي على أعلى 

مستوى اليوم«.

هذه  »خالل  وتابع 

حرص  ولمسنا  رائعا  فنيا  مستوى  شاهدنا  النسخة 

الحضور  على  العالميين  التنس  نجوم  من  نخبة 

تحققه  بما  كبيرة  بسعادة  ونشعر  والمشاركة، 

البطولة من نجاح عامًا بعد عام، وسيكون النهائي اليوم 

خير ختام للبطولة«.

على  خيمت  الحزن  من  حالة 

إلياسيم  الكندي فيلكس أوجيه 

بعد خسارته في نصف النهائي 

موبيل  إكسون  قطر  ببطولة 

أمام ميدفيديف، حيث كان  أمس 

لم  لكنه  اللقب  معانقة  إلى  يطمح 

النهائية. للمباراة  الوصول  من  يتمكن 

التوفيق  يحالفني  لم  »لألسف  وقال 

لعبت  أنني  خاصة  المواجهة  هذه  في 

كانت  وقد  ورائع  قوي  منافس  أمام 

بها  الفوز  في  أنجح  لم  لكن  قوية  المباراة 

بطولة  كانت  عامة  وبصورة  وخسرت، 

الحضور«. الجماهير على  وأشكر  جيدة 

ارتكب  الياسيم  أن  بالذكر  الجدير 

في  خاصة  األخطاء  من  العديد 

من  قريبا  كان  التي  الثانية  المجموعة 

المباراة  وخسر  خسرها  لكنه  بها  الفوز 

المنافسة. وودع 

فعاليات مميزة 
للجماهير

حرصت اللجنة المنظمة لبطولة قطر 

إكسون موبيل المفتوحة على توفير 

أجواء خاصة للجماهير، حيث تم 

توفير مناطق ترفيهية وتوزيع هدايا 

وإقامة مناطق لألطفال للعب واالستمتاع 

باألجواء االستثنائية التي تشهدها 

النسخة الحالية من البطولة، كما تم 

توفير قرية للمشجعين.

وقد تم فتح األبواب بسعة كاملة بعد 

أن تسببت جائحة كورونا في فرض 

قيود خالل السنوات الماضية لكن 

عادت األمور لطبيعتها وعادت الجماهير 

للحضور بكثافة واالستمتاع باألجواء 

الرائعة والمنافسة المميزة لنجوم 

العالم والمصنفين األوائل الذين 

يتألقون على مالعب مجمع خليفة 

الدولي وسط حضور جماهيري ملحوظ 

سواء في المدرجات أو في مناطق 

الفعاليات.

وستكون األبواب مفتوحة مبكرا اليوم 

من أجل استقبال الجماهير التي 

ستستمتع بالمباراة النهائية 

ومسك ختام 

البطولة.
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تواصلت اإلثارة في مهرجان قطر لالبل وتوج صالح جالرالله صالح بن عقيل 

النابت بأول رموز اليوم والمخصص لشوط الجل »محلي تالد« عن طريق 

اإلبل »الجزلة«، وحسم بن عقيل الرمز، باإلضافة إلى وشاح وجائزة مالية 

جوالت  )آخر  المجاهيم  فئة  منافسات  ضمن  وذلك  ريال،  ألف   100 قدرها 

مهرجان قطر لإلبل »جزيالت العطا« في نسخته الثانية(. 

وفي شوط الجل »دولي تالد« أحرز محمد سالم سالم مثيب النابت اللقب 

عن طريق اإلبل »الطويلة« لينال الرمز والوشاح والجائزة المالية 120 ألف 

ريال.

في حين تمكن مالك اإلبل »خزامة« علي جابر علي النجم المري من احتالل 

وجائزة  والوشاح  بالرمز  ليتوج  شرايا«  »محلي  الجل  لشوط  األول  المركز 

مالية قدرها 120 ألف ريال..وواصل محمد سالم بن مثيب النابت تألقه، 

وعاد في شوط الدولي شرايا ليقدم »مشكلة« لتنتزع المركز األول ويضيف 

ثاني رموزه في هذه األمسية بعد رمز الدولي تالد مع »الطويلة«.

استطاع  حيث  تحدي«،  »جل  أشواط  أقوى  في  والمتعة  اإلثارة  وتواصلت 

السعودي نايف فرحان محمد آل نادر أن يغادر برمز ووشاح وجائزة مالية 

قدرها 200 ألف ريال مع »وقفه« بعد أن احتلت المركز األول.

بمهرجان  العامة  العالقات  لجنة  رئيس  الهاجري  ناصر  بن  راشد  وأعرب   

قطر لإلبل عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الكلي وردة الفعل اإليجابية على 

تنظيم المهرجان سواء من المشاركين في الفعاليات المصاحبة أو المالك 

القرية  على  الجماهير  اإلقبال  أن  معتبرا  المنافسات،  يخوضون  الذين 

مجلس  دول  أو  قطر  من  سواء  التوقعات  فاق  الشعبي  والسوق  الشعبية 

التعاون الخليجي أو من األجانب المقيمين في قطر.

إن  االمس،  منافسات  هامش  على  صحفي  تصريح  في  الهاجري،  وأضاف 

المهرجان يضم العديد من الفعاليات واالنشطة الثقافية واالجتماعية، الفتا 

إلى ردة الفعل إليجابية من الجميع.

متميزة  بصورة  يمضي  المهرجان  العامة:  العالقات  لجنة  رئيس  وقال 

تنظيم  في  القطري  بالتميز  يشيد  ظل  والجميع  الختام  ابواب  على  وهو 

الفعاليات  القطري لكبرى  امتداد لنجاحات كبيرة للنتظم  المهرجان وهو 

والبطوالت العالمية..وأشار الهاجري إلى أن المهرجان يلقى اهتماما كبيرا 

الحضور  على  الكثيرين  حرص  ظل  في  خاصة  الدولة،  جهات  كافة  من 

ومشاهدة المنافسات، الفتا إلى أن اللجنة المنظمة خصصت المقصورة 

لكبار الزوار بجانب الحضور الكبير من السفراء والحضور.

جابر  بن  حمد  قبل  من  بالرمز  تتويجه  عقب  الدوسري  فرحان  وقال 

الفوز وكنا متوقعين  العذبه )رئيس مهرجان قطر لإلبل(: الحمدلله على 

تتويج »وقفه« بالرمز رغم تخوفي الشديد، ألن الشوط به نخبة من اإلبل 

رموز  أقوى  حصد  في  ويطمع  يطمح  والجميع  قبل،  من  الرموز  صاحبات 

مركز  صاحبة  »وقفه«  أن  الدوسري  المميز..وأضاف  المهرجان  في  الجل 

أول في جزيالت العطا النسخة األولى، وكذلك في كأس العالم، وأيضا في 

الصياهد، واليوم )أمس( حصدت الرمز ولله الحمد، مشيرا إلى المشاركة 

بقوة في شوط النخبة متمنيا حصد اللقب.

اإلثارة تتواصل في مهرجان اإلبل

اليوم انطالق بطولة قطر الدولية لخيل الجزيرة العربية

مرحلة جديدة لمهرجان سوق واقف
يدخل مهرجان سوق 

واقف للفروسية والذي 
تنظمه لجنة االحتفاالت 

بالمكتب الهندسي 
الخاص مرحلة جديدة 
اليوم، وذلك بانطالق 

بطولة قطر الدولية الثانية 
عشرة لخيل الجزيرة 

العربية ضمن مهرجان 
سوق واقف للفروسية في 

نسخته الرابعة، بالساحة 
الغربية لسوق واقف 
وسط مشاركة كبيرة 

لمالك الخيل من دولة 
قطر وخارجها.

قطر  بطولة  تنطلق  أن  المقرر  ومن 

العربية  الجزيرة  لخيل  الدولية 

 3 لمدة  وتستمر  اليوم  األصيلة 

المقبل  االثنين  يوم  وتختتم  أيام 

داخل  من  رأسا   154 بمشاركة 

يوم  يخصص  فيما  وخارجها،  قطر 

لمزاد  الجاري  فبراير   28 الثالثاء 

»فئة  األصيلة  العربية  الخيل 

الجمال« والذي سيتيح لكافة المالك 

بيع  سيتم  حيث  الخيل،  شراء 

سعر  بأي  المعروضة  الخيل  كافة 

 80 إلى  تصل  والتي  تسترجع  ولن 

رأسا.

عبدالرحمن  أشاد  جانبه..  من 

على  العام  المشرف  النعمة 

شهدتها  التي  باألجواء  المهرجان 

الرابعة  الدولية  واقف  سوق  بطولة 

 ،)A( األصيلة  العربية  الخيل 

أقيمت  التي  القوية  والمنافسات 

على مدار 3 أيام وشهدت تفوق للخيل 

القطرية بعد فوز »سلطان الشقب« 

مؤسسة  )عضو  الشقب  مربط  ملك 

قطر( بالميدالية الذهبية في بطولة 

ملك  الناصر«  و»عريب  األفحل، 

الذهبية  بالميدالية  الناصر  مربط 

مربط  ملك  بيال«  إم  و»تي  األمهر،  في 

في  الذهبية  بالميدالية  الجميل 

بطولة المهرات.

الحضور  إلى  النعمة  نوه  كما 

للمهرجان  الكبير  الجماهيري 

واالقبال  اآلن،  وحتى  انطالقه  منذ 

المصاحبة  الفعاليات  على  الكبير 

اللجنة  حرصت  حيث  للمهرجان، 

من  العديد  إقامة  على  المنظمة 

ركوب  منها  للجماهير  الفعاليات 

وكلها  والهجن  والقطار  البوني 

برسوم رمزية باإلضافة إلى الحضور 

الجماهيري بالمجان، حيث ستكون 

للجماهير  مفتوحة  المدرجات 

إلى  باإلضافة  المهرجان،  أيام  طوال 

تخصيصها  تم  أكشاك  تواجد 

الفروسية،  مستلزمات  لبيع 

وترفيهية  متنوعة  فعاليات  بجانب 

تخصيص  عن  فضال  لألطفال، 

إلى  الجميع  داعيا  للعائالت،  أماكن 

واالستمتاع  المهرجان  زيارة وحضور 

بفعالياته المختلفة.

أمس  يوم  شهد  المهرجان  وكان 

الصغار،  للفرسان  مسابقة  إقامة 

بمشاركة فرق تحمل أسماء االحياء 

الجسرة  مثل  قطر  في  القديمة 

بهدف  رقاب  وام  والبدع  والرميلة 

بأسماء  الحالي  الجيل  تعريف 

األحياء القديمة، حيث شارك 4 فرق 

كل فريق يتكون من 7 اشخاص كما 

األلعاب  بعض  يضم  المهرجان  ان 

التي كانت تمارس من قبل األطفال 

في السابق مثل الدحروج وهي لعبة 

السابق،  في  األطفال  لعبها  قديمة 

سعف  من  يصنع  الذي  والجفير 

القديمة  الحرف  وبعد  النخيل، 

التي كانت موجودة في سوق واقف، 

وكانت موجودة في االحياء القطرية 

الطريقة  كانت  وهي  الكندري  مثل 

إلى  العذب  الماء  إليصال  القديمة 

ايضا  القديمة  الحرف  ومن  البيوت 

جاري الحمالي والبوكشة.

أجمل  أمس  المهرجان  شهد  كما 

تقدمها  التي  الموسيقية  العروض 

لموسيقى  التابعة  القرب  فرقة 

القطرية في سوق  المسلحة  القوات 

المصاحبة  الفعاليات  ضمن  واقف 

فعاليات  يشهد  الذي  للمهرجان 

الفئات  كافة  تناسب  كبيرة 

إلى  باإلضافة  المختلفة  العمرية 

إلى  للجماهير  المجاني  الدخول 

بمنافسات  واالستمتاع  المدرجات 

المهرجان.

دوليون  حكام  البطولة  في  ويشارك 

سكانزي  فاوستو  االيطالي  هم 

والبولندية  ويدنر  ميكايال  واأللماني 

محمد  والمغربي  ستيفانيوك  آنا 

مادن  جولي  والبلجيكي  أوسيدهوم 

والفرنسي  كافيرو  بيالر  واالسباني 

شارلوت  والبريطاني  جير  ايرك 

هولشوف،  تون  والهولندي  رويل 

االنضباط  لجنة  في  يتواجد  كما 

األلماني كريستسن فيسنيوسكي 

فيستنر  باربرا  والسويسرية 

الشريف  توفيق  أمنية  والمصرية 

هينيكينز  سوزان  والبريطانية 

والدكتور حسين عبارة من قطر.

المنظمة  اللجنة  إن  إلى  ويشار 

مالية  جوائز  خصصت  للمهرجان 

ريال  مليون   6.4 إلى  تصل  قيمة 

بالمراكز  الفائزين  على  توزع  قطري 

جوائز  توزيع  سيتم  حيث  األولى. 

التصفيات  مرحلة  في  متساوية 

وحتى  األول  من  بالمراكز  للفائزين 

ريال  ألف   45 من  تواليا  تبدأ  الثامن 

وحتى 9 آالف ريال.

بعد الوصول
إلى األشواط الحاسمة

اليوم انطالق
بطولة العالم للقدرة

بطولة  في  مشاركتهم  اليوم  قطر  فرسان  يدشن 

قرية  في  منافساتها  تقام  التي  للقدرة  العالم 

بوذيب الدولية للقدرة في أبوظبي.

فرسان   5 العالم  بطولة  في  قطر  منتخب  ويضم 

طاحوس  عبدالله  النعيمي،  سند  خالد  وهم: 

سعد  النعيمي،  طاحوس  حسن  النعيمي، 

المدرب  وبقيادة  بير،  وعطا  الدوسري،  محمد 

محمد طاحوس النعيمي.

نواف  بن  محمد  يخ  الشَّ سعادَة  الوفد  ويترأس 

ل  والتحمُّ الُقدرة  سباقات  نادي  رئيس  ثاني  آل 

القطري، ويضم عامر الحميدي مدير عام النادي.

قد  والمدربين  والخيل  قطر  فرسان  وكان 

أجل  من  الجاري،  فبراير   19 أبوظبي  إلى  وصلوا 

بقوة لتحقيق  واالستعداد  للمنافسات  التحضير 

نتائج جيدة في البطولة العالمية.

إن  ثاني  آل  نواف  بن  محمد  يخ  الشَّ سعادة  وقال 

المشاركة في بطولة العالم للقدرة فرصة كبيرة 

لفرساننا من أجل إثبات قدراتهم في ظل مشاركة 

نخبة من أفضل الفرسان والخيل.

الظروف  كافة  توفير  على  حرصنا  وأضاف: 

ولدينا  لديهم  ما  أفضل  تقديم  أجل  من  ألبطالنا 

هذه  في  التوفيق  لهم  ونتمنى  فيهم  كبيرة  ثقة 

البطولة.

سباقات  نادي  عام  مدير  الحميدي  عامر  وأكد 

قطر  فرسان  جاهزية  على  ل  والتحمُّ الُقدرة 

البطوالت،  أقوى  في  المنافسات  غمار  لخوض 

الماضية،  الفترة  في  الكبيرة  االستعدادات  بعد 

لتجهيز الفرسان والخيل للمشاركة في البطولة.

العالم  لبطولة  تحضيراتنا  الحميدي:  وقال 

أوروبا  من  الخيل  بإحضار  وقمنا  فترة  منذ  بدأت 

الفترة  خالل  الدوحة  في  تواجدها  على  وحصرنا 

الماضية، من أجل التأقلم على األجواء الخليجية 

والخيل  الفرسان  تواجد  على  حرصنا  كما 

بفترة  البطولة  قبل  أبوظبي  في  والمدربين 

كافة  وتوفير  أجوائها،  في  الدخول  أجل  من  كافة 

الظروف من أجل تقديم أفضل النتائج.

وأوضح الحميدي: »لم نأت إلى أبوظبي للمشاركة 

التواجد على منصة  فقط ولكن حضرنا من أجل 

التتويج ولدينا ثقة كبيرة في فرساننا، وبعثتنا 

تضم فرسانا مميزين للغاية وفي الفترة األخيرة 

القطريين  الفرسان  أن  كما  كبير،  بشكل  تألقوا 

اعداد مميز بهدف تجهيزهم  إلى برنامج  خضعوا 

للمشاركة في بطولة العالم ونشعر بتفاؤل كبير 

بتحقيق نتائج إيجابية ومميزة في هذا المحفل 

العالمي«.

ويشارك في بطولة العالم 125 من نخبة الفرسان 

ضمن  سيتنافسون  دولة   36 من  والفارسات 

منافسات الفردي والفرق، بحيث يتكون كل فريق 

من خمسة فرسان.

في  كلم   160 لمسافة  للقدرة  العالم  بطولة  وتقام 

ست مراحل، تبلغ مسافة األولى 31 كلم، والثانية 

كلم،   29 والرابعة  كلم،   30 والثالثة  كلم،   29.9
 20 السادسة  والمرحلة  كلم،   20.10 والخامسة 

كلم.

بمشاركة فرسان قطر في أبوظبي

عوض الكباشي كتب

$ الدوحة

{ الساحة الغربية جاهزة الستقبال البطولة اليوم

منافسة قوية بين المشاركين
 وإقبال كبير من الجماهير 
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توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يصاحب الطقس 

على  خفيف  ضباب  إلى  عالق  غبار  الساحل  على 

مع  نهارا  نسبيا  حار  البداية،  في  المناطق  بعض 

وفي  أحيانا..  المناطق  بعض  على  خفيف  غبار 

البحر يصاحبه غبار عالق مع سحب متفرقة.

وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية غربية - 

جنوبية شرقية، ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 

و8 كيلومترات.

 29 الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أعلى  وتكون   

درجة مئوية.

سينما المول )1(

3:00المالياالم

4:45الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

7:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

9:15الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

سينما المول )2(

3:15المالياالم

6:00المالياالم

8:30المالياالم

11:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

سينما المول )3(

3:00الهندية

5:45المالياالم

8:30الهندية

11:15المالياالم

RED HALL – CINEMA 1

4:30الطائرة

6:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

8:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

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

4:00حروب الماميز

6:00زفاف مسلح

8:00حروب الماميز

10:00زفاف مسلح
GREEN HALL – CINEMA 3

4:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

7:00ويني ذا بوه، الدم والعسل

9:00ويني ذا بوه، الدم والعسل

11:00صوت الصمت
BRONZE HALL – CINEMA 4

5:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

8:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

10:00صوت الصمت

سينما رويال بالزا  )1(

3:30التاميلية

6:00التاميلية

8:30التاميلية

11:00التاميلية

سينما رويال بالزا )2(

3:30الهندية

6:15المالياالم

8:45المالياالم

11:15المالياالم

سينما رويال بالزا )3(

3:15المالياالم

6:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

8:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

11:00الهندية

4:43 ص
11:47 ص

3:06 م
5:36 م
7:06 م

 اليوم في كتارا.. للكاتبة موزة آل إسحاق

تدشين كتاب 
»األمير.. واإلنجازات القطرية«

تقام مساء اليوم السبت بالقاعة رقم »15« في المؤسسة العامة 

للحي الثقافي كتارا فعاليات حفل تدشين كتاب »األمير.. 

واإلنجازات القطرية« للكاتبة القطرية موزة إل إسحاق.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساًء 

بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين ووسائل اإلعالم 

المختلفة.

يذكر أن كتاب »األمير.. واإلنجازات 

القطرية« يعد باكورة أعمال الكاتبة 

القطرية موزة عبدالعزيز آل اسحاق 

ضمن سلسلة إبداعات والتي تعبر 

من خاللها عن رؤيتها لإلنجازات التي 

حققتها قطر في كافة المجاالت في 

عهد حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى.

يذكر أن الكاتبة موزة آل إسحاق 

حاصلة على درجة البكالوريوس 

باآلداب والعلوم االجتماعية - كلية 

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، جامعة قطر وماجستير 

باآلداب والعلوم االجتماعية من كلية اآلداب جامعة طنطا 

بتقدير امتياز، وتشغل حالًيا رئيس قسم اإلعالم بمؤسسة 

الرعاية الصحية األولية، وهي كاتبة زاوية إبداعات بجريدة 

الراية القطرية وعضو لجنة المسؤولية المجتمعية بدار 

الشرق، وعضو المركز العربي لإلعالم السياحي.

{ غالف الكتاب

{ موزة آل إسحاق

$ الدوحة

من خالل المصرف الوقفي للرعاية الصحية

»األوقاف« تدعم المرضى المحتاجين
الصحية،  للرعاية  الوقفي  المصرف  ساهم 

األوقاف  بوزارة  لألوقاف،  العامة  لإلدارة  التابع 

المرضى  رعاية  في  اإلسالمية،  والشؤون 

المحتاجين من محدودي الدخل للعالج، وتوفير 

بالتعاون  لهم،  المناسبة  الصحية  الخدمات 

صحية  برامج  لعمل  المختصة  الجهات  مع 

تثقيفية  تدريبية  دورات  وإقامة  مشتركة، 

الوسائل  مختلف  وتوظيف  الصحي،  بالمجال 

أفراد  بين  الصحية  الثقافة  لنشر  اإلعالمية 

المجتمع.

أحد  الصحية  للرعاية  الوقفي  المصرف  ويعد 

بناء  أنشئ  وقد  الستة،  الوقفية  المصارف 

في  الصحية  لألوقاف  التاريخي  الدور  على 

العامة لألوقاف  اإلدارة  لذا فإن  التاريخ اإلسالمي، 

تغفل  لم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

البعد الصحي من نشاطها، وذلك باعتبار رقي 

معيار  المجتمعات  في  الصحية  الخدمات 

كإحدى  المصرف  هذا  ويأتي  لها،  ونماء  تطور 

لهذا  والدعم  المجتمعية  المشاركة  صور 

القطاع المهم، باعتبار أن العمل الوقفي شراكة 

ميزان  بها  يثقل  جارية،  وصدقة  مجتمعية 

ـ  النبي  قال  كما  مماته،  وبعد  حياته  في  العبد 

انقطع  اإلنسان  مات  )إذا  وسلم:  عليه  الله  صلى 

ينتفع  علم  أو  جارية  صدقة  ثالث:  من  إال  عمله 

مثل  على  والتركيز  له(،  يدعو  صالح  ولد  أو  به 

هذه المشاريع هي دفعة أمل مهمة، فتأثيرها ال 

يكون فقط على المريض، ولكن يشمل ذلك أهل 

المريض وهم المشاركون في رحلة كفاح هؤالء 

المرضى.

للرعاية  الوقفي  المصرف  إنجازات  وتتمحور 

شراكة  في  الماضي،  العام  خالل  الصحية 

للتوحد،  القطرية  الجمعية  مع  استراتيجية 

لألنشطة  ودعم  دائم  مقر  توفير  في  تتمثل 

منها  المستفيدين  عدد  بلغ  التي  والفعاليات 

مشروع  إلى  باإلضافة  مستفيدين،   »405«

حمد  مؤسسة  مع  بالتعاون  الكلى  غسيل 

إلى   ،»12.940« الغسالت  عدد  وبلغ  الطبية، 

بالدم  للتبرع  المتنقلة  الوحدة  تدشين  جانب 

باإلضافة  الطبية،  حمد  مؤسسة  مع  بالتعاون 

األنسولين،  ضخ  بأجهزة  طفال   »18« دعم  إلى 

السكر  قياس  بأجهزة  طفال   »125« وكذلك 

بالقلب  مريضا   »49« عالج  ودعم  وخز،  بدون 

لذوي  تعويضيا  جهازا   »72« وتوفير  قطر،  داخل 

لألطفال  إلكترونية  قوقعة   »77« وزراعة  اإلعاقة، 

في قرغيزيا وفلسطين.

وتطلق وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة في 

إدارة الدعوة واإلرشاد الديني، خالل شهر رمضان 

تقيمها  التي  ورحمة«،  »شفاء  حملة  المقبل 

مع  بالتعاون  عام،  كل  من  الكريم  الشهر  في 

مؤسسة حمد الطبية، وعدد من المستشفيات 

النفسي  الدعم  إلى  الحملة  وتسعى  بالبالد، 

والمعنوي للمرضى وأهاليهم، وتلبية رغبتهم في 

واإلجابة  المستشفيات،  في  الشرعية  الرقية 

عن أسئلتهم المباشرة بجانب الزوار، عن طريق 

باألحكام  وتوعيتهم  المكتب،  زيارة  أو  الهاتف، 

الشرعية في الصوم خالل شهر رمضان.

أكرم الفرجابي كتب

»المرور« شاركت في فعاليات »قطر بطابط«

توعية قائدي الدراجات النارية
شاركت إدارة التوعية المرورية باإلدارة 

العامة للمرور في فعاليات )قطر بطابط 

قطر  مركز  نظمها  التي   ،)2023 شو 

للدراجات النارية )بطابط( بالمؤسسة 

وذلك  كتارا،  الثقافي  للحي  العامة 

المجتمعية  الشراكة  برامج  إطار  في 

نشر  سبيل  في  اإلدارة  بها  تقوم  التي 

لتحقيق  المجتمع  في  المروري  الوعي 

السالمة.

التوعية  إدارة  مشاركة  وتضمنت 

اشتراطات  من  جملة  تقديم  المرورية 

عند  توافرها  الواجب  السالمة 

وتعريف  النارية،  الدراجات  قيادة 

المخالفات  بأبرز  والزوار  المشاركين 

الشائعة وكيفية تجنبها.

خالل  المرورية  التوعية  ضباط  وأوضح   

جزء  النارية  الدراجات  أن  الفعالية 

العام،  الطريق  في  المرور  منظومة  من 

لذلك يجب على قائديها االلتزام بقانون 

السلوكيات  عن  واالبتعاد  المرور، 

بين  الدخول  مثل  الخاطئة  المرورية 

بشكل  المسار  وتغيير  السيارات، 

إلى  مشيرين  متوقع،  وغير  مفاجئ 

أن  على  الدراجة  قائد  حرص  ضرورة 

الطريق،  لمستخدمي  مرئيا  يكون 

واستخدام إشارة اليد، واحترام إشارات 

المرور، والحفاظ على مسافة كافية.
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طفلها  مع  نفسها  هندية  امرأة  حبست 

المنزل  خاللها  تغادر  لم  سنوات  ثالث 

خوفا  بدخوله  ألحد  تسمح  لم  الذي 

السلطات  تتدخل  أن  قبل  كورونا،  من 

وتقتحم المنزل إلنقاذهما.

المرأة  أن  هندية  إعالم  وسائل  وذكرت 

حبست  عاما(   33( مانجي  مونمون 

نفسها، وطفلها )10 سنوات(، في منطقة 

بكورونا،  اإلصابة  من  خوفا  تشاكاربور، 

وأضافت أن فريقا من الشرطة والصحة 

بناء  المنزل،  اقتحموا  األطفال،  ورعاية 

وابنها  األم  الزوج، وتم نقل  على طلب من 

إلى المستشفى.

أحد  عن  نيوز(  إيم  )إيم  قناة  موقع  ونقل 

األطباء أن المرأة لديها مشاكل نفسية، 

النفسي  الطب  جناح  إلى  أدخلت  وأنها 

لتلقي العالج.

في  مهندس  وهو  مونمون،  زوج  وكان 

شركة خاصة، اتصل بالشرطة، بعدما 

عن  العودة  في  زوجته  إقناع  في  فشل 

قرارها.

الوحيدة  التواصل  طريقة  إن  الزوج  وقال 

يَر  لم  الذي  القاصر  وابنه  زوجته،  مع 

كانت  السنوات،  تلك  خالل  الشمس 

يسدد  كان  وإنه  الفيديو،  مكالمات  عبر 

المنزل،  على  المترتبة  االلتزامات  كل 

كدفع اإليجار الشهري، وفواتير الكهرباء، 

والمتطلبات  الخضراوات  يشتري  كما 

الغذائية  الحصص  ويضع  األخرى، 

خارجا، وأمام الباب الرئيسي.

من  كثيرا  إن  العيان  شهود  أحد  ويقول 

المنزل،  في  تراكمت  والقمامة  األوساخ 

إلى درجة أنه كان من الممكن أن يحدث 

أي مكروه خالل أيام.

حبست نفسها 
خوفا من كورونا

دار الحجر.. »أعجوبة« معلقة فوق صخرة
على صخرة يبلغ ارتفاعها 35 مترا، يربض دار الحجر بهدوء بطوابقه 

وشكل  طبيعة  مع  المعماري  التكوين  متناسقة  معلقة  كلوحة  الـ7 

الصخرة الشاهقة.

التاريخية  المعالم  أهم  أحد  الحجر«  »دار  قصر  ويعد   

اليمنية ويقع في بلدة »وادي ظهر«، في مديرية همدان 

15 كيلو متر في الشمال الغربي من  على بعد 

العاصمة صنعاء. 

القصر  فإن  التاريخية  المراجع  وبحسب 

بناه  قديم  سبئي  قصر  أنقاض  على  شيد 

3000 ق. م، وكان يسمى »ذي  الحميريون عام 

أو »ذو ريدان« لكنه دمر وأعيد ترميمه  سيدان« 

بداية القرن الـ 20.

لماذا سمي »دار الحجر«؟

»أريم  الملك  إلى  ينسب  القصر  أن  رغم 

الحميريين،  الملوك  أحد  يزن«،  ذو  ملشان 

إال أنه ظل دهشة وأعجوبة معمارية بسبب 

بالهندسة  إحاطته  ومدى  مؤسسه  احتراف 

تناسق  واحتراف  الفلك  وعلم  المعمارية 

تماًما  مالئما  تصميمها  جاء  التي  الطوابق 

لتكوين الصخرة الطبيعي.

بالنمط  شيد  الذي  الحجر  دار  ويستمد 

من  اسمه  القديم  الصنعائي  المعماري 

أطلق  قديما  لكن  منها،  المنحوت  الصخرة 

والذي  ظهر«  »قصر  منها  عدة  أسماء  عليه 

القديمة،  اليمنية  النقوش  في  ذكره  ورد 

النصر  نقش  بخاصة 

في  عليه  عثر  الذي 

في  السبئية  اآلثار 

سبأ  مملكة  عاصمة 

مأرب  محافظة  في 

)شرق(.

والخوخ  والرمان  العنب  من  الوارفة  بالبساتين  المحاط  ظهر«  و»قصر 

التي يرجع تاريخ بنائها  والتين والسفرجل، اشتق من مدينة ظهر 

يرجع  فيما  الميالد،  قبل  السابع  القرن  قبل  ما  إلى  القصر  وبناء 

تشييده الحديث إلى عام 1932 تحديدا.

ومن األسماء القديمة أيضا »ذو سيدان«، أو »ذو ريدان« ويعود 

أصله لحصن سبئي شيد إبان مملكة سبأ قبل 3 آالف عام.

خصص  فيما  اليمنيين،  الملوك  من  عدد  القصر  وتوارث 

من  الغربي  الجنوبي  الجزء  في  الخارجي  المبنى 

القصر الستقبال ضيوفه وكبار رجاالت الدولة فيه، أما 

الجهة الشمالية فتظهر الصور قبورا صخرية يقال إنها 

استخدمت مقابر قديمة لسكان »دار الحجر«.

7 طوابق متناسقة، منها جزء مبني  يتألف القصر من 

بالحجر األسود وآخر منحوت من الصخرة التي شيد 

بشكل  المنحوت  القصر  سلم  بداية  فيه  بما  عليها 

بديع من صخرة الجرانيت.

مرصوف  كحوش  اتخذ  واسعا  ممرا  ويضم 

شمالها  ويقع  استراحة،  إلى  توصل  بأحجار 

»المفرج« وهو مجلس كبير يطل على حوض 

كان  األسود  بالحجر  بني  دائري  مائي 

كبار  الستقبال  موقعًا  الملوك  يتخذه 

الضيوف.

الخارج  من  القصر  طوابق  وتزين 

أشرطة وأحزمة من الزخارف 

فيما  المتنوعة،  الهندسية 

غرف  بعض  نوافذ  تزود 

مشربيات،  طوابقه 

خشبي  شبك  عن  عبارة 

بالنافذة  يحيط  منحوت 

لسقوط  تفاديًا  وذلك 

برؤية  ويسمح  األطفال 

الهواء  ودخول  الخارج 

البارد.

كل  في  الحثيثة  الجهود  ضمن 

القيادة بأكبر  الدول لضمان عمليات 

قد  السالمة،  معايير  من  ممكن  قدر 

مستقبال  المرور  إلشارات  يضاف 

واألحمر  األخضر  لجانب  جديد  لون 

والبرتقالي.

سيخصص  الجديد  األبيض  اللون 

بما  القيادة  ذاتية  للمركبات 

التقاطعات  تجاوز  على  يساعدها 

المزدحمة وفقا لتقنية جديدة.

الباحثين  بحسب  االقتراح  ويهدف 

في جامعة والية كارولينا الشمالية، 

االزدحام  مستويات  تقليل  إلى 

في  للوقود  الكلي  واالستهالك  المروري 

المستقبل.

والشاحنات  السيارات  تحتاج  ولن 

نظرة  إلقاء  إلى  نفسها  تقود  التي 

ألنها  البيضاء،  المرور  إشارة  على 

ستتواصل معها السلكيا.

المركبات  تلك  استجابة  وستكون 

إشارة  بمثابة  األبيض  للون  السلكيا 

كي  البشر  من  المركبات  لسائقي 

يتبعوها.

آليرت«،  »ساينس  مجلة  وبحسب 

علي  المدني  المهندس  يقول 

حاجبائي: »ستظل األضواء الحمراء 

األضواء  وستظل  التوقف،  تعني 

واألضواء  االنطالق،  تعني  الخضراء 

السائقين  من  ستطلب  البيضاء 

أمامهم  التي  السيارة  يتبعوا  أن 

ببساطة«.

بشري  سائق  أي  إبالغ  وسيجري 

القيادة  ذاتية  السيارة  قيادة  باتباع 

األبيض،  الضوء  عبر  أمامه  التي 

توقف إذا توقفت، تابع إذا استمرت.

وبمجرد أن ينخفض عدد المركبات 

ما  إلى  ما  تقاطع  عند  القيادة  ذاتية 

المرور  إشارات  فإن  معين،  حد  دون 

األحمر  الطبيعي  الخيار  إلى  ستعود 

والبرتقالي واألخضر.

المهم  من  إنه  حاجبائي  ويقول 

عند  األبيض  الضوء  مفهوم  دمج 

السائقين  يخبر  ألنه  التقاطعات، 

حتى  يحدث،  بما  البشريين 

عندما  يفعلوه  أن  يفترض  ما  يعرفوا 

يقتربون من التقاطع.

وخالل التجارب، الحظ الباحثون أنه 

بمجرد أن يزيد عدد المركبات ذاتية 

القيادة في تقاطع ما على 30 بالمائة، 

أكثر  المرورية  التحسينات  تصبح 

أهمية.

طرق  تقاطع  كل  تطوير  ويستغرق 

يعتقد  لكن  بالطبع،  ومااًل  وقًتا 

فكرة  جوانب  بعض  أن  الباحثون 

تنفيذها  يمكن  البيضاء  المرحلة 

بسهولة نسبيا.

قرية »النوم العميق«
وأثرت  كازاخستان،  شمال  كاالتشي  قرية  تقع 

نوبات النوم هذه على 10 ٪ من سكان القرية، بما 

نومًا  ناموا  الذين  الطالب  من  مجموعة  ذلك  في 

ساعات  وخالل  الفصل  داخل  كامل  ليوٍم  عميقًا 

الدراسة، وعندما استيقظوا ذكروا مجموعة من 

الهلوسة التي رأوها أثناء نومهم.

في  الرسمية  الوثائق  أّن  من  الرغم  على 

كازاخستان تشير إلى تسجيل أولى اإلصابات 

أول  وكانت   ،2010 عام  حدثت  العميق  بالنوم 

الضحايا، وفقًا لرواية سكان القرية، من نصيب 

ليبوف اليبوكا التي كانت تتحدث مع أصدقائها 

ذات صباح، كما العادة، لتسقط فجأة من على 

كرسيها دون حراك، وتبقى نائمة لـ 4 أيام كاملة.

بصفة  كاالتشي  في  المرض  اكتشاف  أّن  إاّل 

عندما  وذلك   ،2013 عام  ربيع  في  كان  رسمية 

من  مختلفين  أشخاص   8 النوم  مرض  أصاب 

القرية التي يبلغ عدد سكانها 640 شخصًا خالل 

استيقظوا  وعندما  واحدة،  أسبوع  نهاية  عطلة 

بعد أيام لم يتذكروا شيئًا بالمرة.

أصاب  الذي  العميق  النوم  وباء  خبر  انتشار  مع 

قرية كاالتشي، بدأ العلماء في تعديد نظريات 

حيث  الغامض،  المرض  هذا  لشرح  مختلفة 

منجم  من  المتسربة  المواد  أن  العلماء  اعتقد 

االتحاد  أيام  منذ  موجودًا  كان  الذي  اليورانيوم 

السوفياتي )منجم لم يستخدم منذ ما يقرب من 

أربعين عامًا(، أو من خالل المواد الخام لألسلحة 

الكيماوية التي حفرها الجيش في األرض.

المرض  تفّسر  واضحة  نظرية  غياب  مع 

لم  بالقرية،  النوم  حاالت  واستمرار  الغامض، 

كاالتشي  قرية  إخالء  غير  المسؤولون  يجد 

وإعادة توطين ساكنتها في القرى المجاورة خوفًا 

من تطّور الظاهرة الغريبة، وذلك بدءًا من سنة 

 .2015
وبالفعل تم إخالء 68 عائلة من أصل 223، وسط 

بيوتهم  من  الخروج  ورفضهم  آخرين  مقاومة 

وقريتهم.

بعد أزيد من 700 يوم، تّم حل اللغز أخيرًا، فوفقًا 

السبب  وجد  البريطانية،  غارديان  لصحيفة 

حسب  اليورانيوم،  مناجم  في  بالفعل  يكمن 

بيرديبيك  الكازاخستاني،  الوزراء  رئيس  نائب 

سابارباييف.

فبعد تحليل نتائج الفحوصات الطبية لجميع 

أن  إلى  الباحثون  خلص  القرية،  في  السكان 

أكسيد  أول  مستويات  ارتفاع  هو  ذلك  سبب 

الكربون والهيدروكربونات في الهواء.

أقدم  إحدى  المصريين  قدماء  بنى 

عمرًا،  وأطولها  العالم  في  الحضارات 

منذ  المؤرخين  فتنة  استطاعوا  وقد 

تركوه  ما  بسبب  اليوم،  وحتى  قرون 

ال  وابتكارات  مذهلة،  آثار  من  خلفهم 

تزال مستخدمة حتى يومنا هذا.

القدماء  المصريين  تراث  يشمل 

مصر  في  األهرامات  مئات  المادي 

المعابد  إلى  باإلضافة  والسودان، 

بينما  النيل،  نهر  طول  على  والمقابر 

مجاالت  الشهيرة  تطوراتهم  تشمل 

والدين  الفلك  وعلم  الرياضيات 

والفلسفة.

الحبر
اليوم  السهل  من  يبدو  أنه  صحيح 

في  لكن  الحبر،  باستخدام  الكتابة 

العالم القديم كان الكتبة يكتبون عن 

من  ألواح  على  النص  خدش  طريق 

المصريين  ولكّن  الشمع،  أو  الطين 

القدماء هم أول من كسر هذا التقليد، 

عالمات  ترك   
َّ

أن اكتشفوا  عندما 

لتدوين  فاعلية  أكثر  وسيلة  بالحبر 

األفكار.

الكيميائية  الجمعية  ذكرته  لما  وفقًا 

األميركية، فقد ظهر أول حبر من صنع 

 4500 حوالي  منذ  مصر،  في  اإلنسان 

عام، وكان مصنوعًا من فحم حيواني 

أو نباتي )أسود المع( ممزوج بالغراء.

جل الشعر 

أساسًا  الحيوانية  الدهون  تكن  لم 

شقت  بل  فحسب،  للماكياج  شائعًا 

المصريين  رؤوس  إلى  أيضًا  طريقها 

من  مبكرة  نسخة  صورة  في  القدماء، 

جل الشعر.

تصفيف  المصريين  قدماء  أحب  فقد 

شعرهم بأشكال مختلفة؛ من قصات 

حلق  إلى  شعر،  وصالت  مع  أطول، 

حجرية،  بشفرات  تمامًا  رؤوسهم 

الشعر  األثرياء  ارتدى  ما  وغالبًا 

المستعار.

تحليل  وجد  بريطانية،  لمجلة  ووفقًا 

قاموا  المصريين  قدماء  أن  للمومياوات 

مادة  باستخدام  شعرهم  بتصفيف 

ويقول  دهون،  على  تحتوي  هالمية 

الباحثون الذين يقفون وراء الدراسة إن 

المصريين استخدموا المنتج لضمان 

الحياة  في  مكانه  في  أسلوبهم  بقاء 

والموت.

وكشف الفحص المجهري باستخدام 

من  تسعًا  أن  واإللكترونات،  الضوء 

بشعرها  مغلفة  كانت  المومياوات 

بمادة غامضة تشبه الدهون.

أدوات الزينة

في  واأللوان  األصباغ  ُتستخَدم  لم 

ساعدت  بل  فحسب،  الكتابة 

على  أيضًا  القدماء  المصريين 

أول  اآلثار  تجميل أنفسهم.يؤرخ علماء 

في  )المكياج(  الزينة  ألدوات  استخدام 

مصر منذ حوالي 6000 عام، ويعتقدون 

أنها اسُتخِدَمت على اختالف الطبقات 

االجتماعية والجنس.

العثور على أشهر صورة ألدوات  ويمكن 

نصفي  تمثال  على  المصرية  الزينة 

أنها  بوضوح  يظهر  الذي  لنفرتيتي، 

على  الكحل  الُكحل.واسُتخِدم  تضع 

السخام  باستخدام  ع  وُصنِّ العينين، 

باسم  أيضًا  المعروف  والغالينا، 

كبريتيد الرصاص.

معجون األسنان

والمصريون القدماء هم أول من اخترع 

 5000-3000 حوالي  األسنان،  معجون 

قبل الميالد.

مسحوق  خليط  عن  عبارة  وكان 

وقشر  الثيران  حوافر  من  الرماد  من 

لعمل  الماء  إضافة  وتمت  البيض، 

وأحيانًا  األسنان  على  ُتوَضع  عجينة، 

على اللثة باستخدام أطراف األصابع.

مصر القديمة.. ابتكارات سارية المفعول

جنازة مهيبة والميت كلب
المكسيك  أقامت  مهيبة،  عسكرية  جنازة  في 

»بروتيو«،  اإلنقاذ  لكلب  عسكرية  وداع  مراسم 

البحث  خالل  بالغة  بجروح  متأثًرا  توفي  الذي 

عن ناجين من الزلزال في تركيا.

 وأعلن وزير الدفاع المكسيكي وفاة الكلب، فيما 

المتوفى،  الكلب  المكسيكية  الدفاع  وزارة  نعت 

وغردت قيادة الجيش على موقع »تويتر«: »لقد 

أنجزت مهمتك.. شكرا لعملك البطولي«. 

وهو  األلمانية،  شيبيرد  فصيلة  من  و»بروتيو«   

بتدريب  تحظى  التي  المكسيكية  الكالب  أحد 

أدي  مدينة  في  ومات  اإلنقاذ،  أعمال  على  خاص 

شخصين  إنقاذ  في  مساعدته  بعد  يامان، 

الخارجية  وزير  وأشار  األنقاض..  تحت  من 

المكسيكي، إلى أن 15 كلًبا سافروا مع المدربين 

البحث عن ناجين.  الفور في  العمل على  لبدء 

على  العثور  في  األمل  البوليسية  الكالب  وتقدم 

الفريق  يحصل  وعندما  الناجين،  من  المزيد 

من  كومة  وسط  أحياء  بوجود  يفيد  ما  على 

الحطام، ينطلق الكلب نحو الحطام يشتم كل 

ثباًتا  أكثر  ويصبح  وإياًبا  ذهاًبا  ويتحرك  حجر 

كلما اقترب من الهدف فهو يشتم رائحة معينة، 

فكالب البحث تحاول التركيز على تلك الروائح.

 ويمكن للكالب أن تفرق بين الموتى واألشخاص 

الفرق بين رائحة  األحياء، باإلضافة إلى معرفة 

وشخص  الطلق  الهواء  في  خرج  شخص 

محبوس.

إشارات 
المرور..

 لون جديد !

ل أنك بينما تتحدث إلى شخص يستمع إليك  تخيَّ
باهتمام، يبدأ وجهه في الشحوب قلياًل، ثم يغط في 

نوم عميق وبدون سبب واضح! هذا األمر الغريب حدث 
مع سكان قرية كاالتشي الكازاخستانية، إلى حّد أن 

أطلق عليها تسمية »قرية النوم العميق«، وتم إخالؤها 
من ساكنيها بعد أن استعصى وجود حلٍّ لمئات حاالت 

النوم العميق التي أصيب بها سكانها.
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - السبت 5 من شعبان 1444هـ الموافق 25 فبراير 2023م العدد )10036(

قمر لالستشعار

أطلقت الصين بنجاح أمس ، قمرا صناعيا جديدا 

لالستشعار عن بعد إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان 

إلطالق األقمار الصناعية في شمال غربي البالد.

وتم إطالق القمر الصناعى بواسطة صاروخ حامل من طراز  

لونغ مارش2- سي حيث دخل مداره المخطط بنجاح.

 وتمثل عملية اإلطالق المهمة رقم 464 لسلسلة الصواريخ 

الحاملة من طراز لونغ مارش.

جدير بالذكر أن المهمة رقم  463  من سلسلة صواريخ  لونغ 

مارش  كانت قد انطلقت الخميس حاملة قمرًا صناعيًا 

لالتصاالت من مركز شيتشانغ جنوب غربي الصين.

عودة »سيد الخواتم«
يجري التحضير حاليًا ألجزاء جديدة من أفالم »ذي لورد أوف 

ذي رينغز« )»سيد الخواتم«(، على ما أعلنت شركة »وارنر 

براذرز« التي أنتجت الثالثية الضاربة من هذه السلسلة 

للمخرج بيتر جاكسون.

وأعلن رئيس شركة »وارنر براذرز ديسكفري« ديفيد زاسالف، 

خالل دعوة للمستثمرين عن توقيع اتفاقية إلنتاج أفالم عدة 

جديدة من هذه األعمال المقتبسة من الرواية الشهيرة للكاتب 

جون رونالد تولكين.

وقال زاسالف إن »سيد الخواتم هي من أكبر االمتيازات 

السينمائية على اإلطالق، نحن متشوقون للغاية« لألجزاء 

الجديدة.

وأوضح المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون في بيان أرسله 

لوكالة فرانس برس أنه »على اطالع بكل مراحل« اإلنتاج.

ولم ترد تفاصيل عن محتوى األفالم أو الجدول الزمني 

إلصدارها.

وبثت شبكة أمازون المنافسة عام 2022 الموسم األول )من 

بين خمسة متوقعة( من سلسلة مقتبسة أيضًا من عالم 

تولكين، بعنوان »ذي لورد أوف ذي رينغز: ذي رينغز أوف 

باور«.

بعد النجاح الكبير لدى النقاد والجماهير ألفالم بيتر 

جاكسون في أوائل العقد األول من القرن الحالي، حققت 

ثالثية »ذي هوبيت« أيضًا نجاحًا في شباك التذاكر، رغم عدم 

الحماسة من بعض النقاد تجاهها.

كوكب داخل كوكب
قال علماء إن دراسة مكثفة عن أعماق كوكب األرض، استنادا 

إلى حركة الموجات الزلزالية الناشئة عن الزالزل الضخمة، 

أكدت وجود بنية مميزة واضحة المعالم داخل اللب الداخلي 

لكوكب األرض. وهذه البنية المكتشفة عبارة عن كرة صلبة 

مستعرة من الحديد والنيكل قطرها 1350 كيلومترا.

ويبلغ قطر األرض حوالي 12750 كيلومترا، وتتألف البنية 

الداخلية من أربع طبقات عبارة عن قشرة صخرية من الخارج 

ثم غطاء صخري »وشاح« بعده لب خارجي من الحمم ثم 

اللب الداخلي الصلب. واكُتشف هذا اللب الداخلي المعدني 

البالغ قطره 2440 كيلومترا تقريبا في ثالثينيات القرن 

الماضي باالستناد أيضا إلى الموجات الزلزالية التي تنتقل 

خالل األرض.

وافترض علماء في 2002 أن قسما عميقا منفصال عن البقية 

مختبئ داخل هذا اللب الداخلي، وتسنى بعد تقدم وسائل 

مراقبة الزالزل تأكيد هذا االفتراض.

وقال هرفويه تكالتشيتش، عالم الجيوفيزياء بالجامعة 

الوطنية األسترالية والمشارك في الدراسة، »أود التفكير في 

اللب الداخلي على أنه كوكب داخل الكوكب، بالطبع، إنه 

كرة صلبة، في حجم كوكب بلوتو تقريبا وأصغر بقليل من 

القمر«.

الصوم يشفي القلب

في  القلب  أمراض  قسم  رئيس  قال 

زيدنغ:  دانيل  األلمانية،  هاله  جامعة 

على  تأثيرات  له  المتقطع  »الصوم 

يعود  ما  الخلوي  الغذائي  التمثيل 

القلب  عضلة  شفاء  على  بفائدة 

واستعادة تدفق الدم ووظيفة ضخ القلب 

للدم«.

إطالق  على  يعمل  المتقطع  الصوم 

والتي  القلب،  عضلة  شفاء  عملية 

تحسن عمليات إدارة الطاقة في الجسم 

تضع  الدفاعية.  الجسم  آليات  وتحفز 

هذه العملية خاليا الجسم في نوع من 

جهاز  تحسن  الطريقة  وبهذه  السبات 

المناعة وآليات الشفاء.

الصوم  يطلق  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الخاليا  في  تعزيل«  »عملية  المتقطع 

فيها،  الغذائي  التمثيل  عملية  ويغير 

وهذا ما يجعل الخاليا تركز على تزويد 

يطلق  »فائق«  بوقود  والعضالت  الدماغ 

عليه أجسام الكيتون.

يصل  ال  القلبية،  النوبة  أثناء 

الشريان  انسداد  بسبب  األكسجين 

القلب.  عضلة  من  جزء  إلى  التاجي 

الجزء  هذا  يدخل  االحتشاء،  بعد 

يموت  أو  السبات  حالة  في  القلب  من 

القلب  يفقد  لذلك،  ونتيجة  ويتشوه. 

أداءه تدريجيًا، ويمكن أن يحدث قصور 

القلب المزمن.

سيقوم  أبعد،  بحثية  خطوات  في 

الفريق العلمي بدراسة تأثيرات الصوم 

لألزمة  األخرى  العواقب  على  المتقطع 

مراجعة  حاالت  عدد  مثل  القلبية، 

بأمراض  اإلصابة  أو  المستشفى، 

ثانوية أو حدوث نوبة قلبية جديدة.

تغيرات المناخ تهدد »16« منطقة

أن  إلى  حديثا  ُنشرت  بيانات  أشارت 

حول   20 أصل  من  منطقة   16 هناك 

لتغيرات  عرضة  األكثر  هي  العالم 

المناخ، وأن عددًا من مراكز التصنيع 

ضمن  تقع  العالم  في  أهمية  األكثر 

هذه المناطق المعرضة لخطر ارتفاع 

مستويات المياه والطقس القاسي.

علماء  استخلصها  بيانات  وبحسب 

تم  المناخية،  المخاطر  تقييم 

أنها  تصنيف والية فلوريدا أيضًا على 

المنطقة األكثر ضعفًا خارج الصين.

أكثر  بدراسة  قاموا  قد  العلماء  وكان 

أنحاء  جميع  في  منطقة   2600 من 

مناخية  نماذج  باستخدام  العالم، 

الطقس  بيانات  مع  جنب  إلى  جنًبا 

والبيانات البيئية، وذلك بهدف تقييم 

أن  يمكن  الذي  االقتصادي  الضرر 

يسببه ارتفاع درجات الحرارة بحلول 

عام 2050، بحسب ما نشر موقع سي 

إن إن.

درجات  زيادة  إلى  الدراسة  وتستند 

مئوية  درجات   3 بمقدار  الحرارة 

بحلول نهاية القرن، بموجب سيناريو 

الدولية  الحكومية  الهيئة  صاغته 

لألمم  التابعة  المناخ  بتغير  المعنية 

المتحدة.

قدمتها  نمذجة  بيانات  وأظهرت 

المزود لتحليالت  XDI - وهي  شركة 

بعض  أن   - للمناخ  المادية  المخاطر 

المناطق شديدة األهمية في االقتصاد 

مثل  كارثية  مخاطر  تواجه  العالمي 

ارتفاع منسوب مياه البحر وفيضانات 

يؤثر  قد  مما  الغابات،  وحرائق  األنهار 

على أسعار العقارات واالستثمار.

أجراها  جديدة  دراسة  بحسب 

المجلة  في  ونشرت  األلماني  المركز 

فكلما   .Nutrients المتخصصة 

معدل  زاد  الحيواني،  البروتين  زاد 

بشكل  صحيًحا  هذا  كان  الوفيات، 

نموذجي  غذائي  نظام  مع  خاص 

الكثير  الكربوهيدرات:  منخفض 

من  وقليل  الحيواني،  البروتين  من 

الكربوهيدرات.

من  المرتفعة  المستويات  أدت 

انخفاض  )مع  الحيواني  البروتين 

زيادة  إلى  والدهون(  الكربوهيدرات 

أمراض  عن  الناجمة  الوفيات  خطر 

ليس  ولكن  الدموية،  واألوعية  القلب 

من السرطان.

الحيواني  البروتين  استبدال  أدى 

معدل  خفض  إلى  النباتي  بالبروتين 

ما  غالًبا  األسباب،  لجميع  الوفيات 

الحيواني  البروتين  مصادر  تكون 

إلى  الغذائية  بالعناصر  غنّية 

تفتقر  بينما  البروتين،  جانب 

هذه  لبعض  النباتية  المصادر 

العناصر الغذائية.

البروتين  عن  النظر  بغض 

الوفاة  خطر  زاد  الحيواني، 

في   12 بنسبة  السرطان  من 

الدهون  استبدال  تم  عندما  المائة 

المتعددة  بالدهون  المشبعة  غير 

المشبعة.

يلي:  ما  األلمان  الباحثون  يلخص 

ودراسات  دراساتهم  نتائج  تشير 

الطاقة  نسبة  ارتفاع  أن  إلى  أخرى 

إلى  الحيواني  البروتين  من  الغذائية 

من  الطاقة  استهالك  انخفاض  جانب 

الكربوهيدرات يزيد من خطر الوفاة.

يعانون  النباتيين  إن  تقول  الدراسات 

الدم  ضغط  ارتفاع  من  أقل  بشكل 

والسرطان والسكري، مقارنة بغيرهم 

اللحوم  يأكلون  الذين  األشخاص  من 

الدراسات  هذه  ولكن  الحيوانية، 

أن  طوعا  اختاروا  أناسا  فحصت 

من  أفضل،  صحية  حياة  يعيشوا 

وأيضا  التدخين  من  التقليل  حيث 

لذا  اللحوم.  أكل  عدم 

ُتظهر  أن  الطبيعي  فمن 

الدراسات انخفاض خطر 

لمن  باألمراض  اإلصابة 

حياة  يتبعوا  أن  اختاروا 

صحية سليمة، إال أن ربط 

فقط  اللحوم  أكل  عن  بالتخلي  األمر 

ال  التدخين  من  للتقليل  اإلشارة  دون 

يجعل من الموضوع دقيقا من الناحية 

العلمية.

البروتين الحيواني.. والصحة


