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صاحـب السـمو يهنـئ أميــر دولــة الكـــويـت بمنــاســبة ذكـــرى اليـــوم الوطـني لبالده

الكريمة  الرعاية  تحت  قنا-  الدوحة- 

لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

المفدى،  البالد  أمير  آل ثاني  بن حمد 

والتعليم  التربية  وزارة  تحتفل 

التميز  يوم  بجائزة  العالي  والتعليم 

السادسة  نسختها  في  العلمي، 

حيث  المقبل،  األربعاء  يوم  عشرة 

الفئات  يمثلون  فائزا   »64« تكريم  يتم 

من  العام،  هذا  للجائزة  المعتمدة 

إخضاعهم  تم  متقدما،   »261« أصل 

الخاصة  والشروط  للمعايير 

بالجائزة.

ختام  أمس  السمو  صاحب  وشهد 

موبيل«  »إكسون  قطر  بطولة 

في  للرجال  للتنس  المفتوحة 

على  أقيمت  والتي  الـ»31«،  نسختها 

للتنس  الدولي  خليفة  مجمع  مالعب 

واالسكواش.

المباراة  المفدى  األمير  سمو  وتابع 

بين  أقيمت  التي  للبطولة  النهائية 

موراي  أندي  البريطاني  الالعبين: 

والروسي  عالميا(  الـ71  )المصنف 

الـ8  )المصنف  ميدفيديف  دانييل 

عالميا(، وانتهت بفوز الالعب الروسي.

شهد ختام بطولة قطر »إكسون موبيل« 

صاحب السمو يرعى
احتفال »التميز العلمي«

من  مجموعة  عن  الطبية  حمد  مؤسسة  أعلنت 

اإلجراءات الجديدة؛ لتعزيز عملية حجز مواعيد 

المرضى  وصول  وتحسين  الخارجية  العيادات 

إلى الرعاية الصحية بصورة أسرع.

نظام  تطبيق  الجديدة  اإلجراءات  وتتضمن 

وإنشاء  المواعيد  وحجز  إلدارة  حديث  إلكتروني 

إدارات منفصلة للتحويالت والمواعيد الطبية في 

مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، تعمل تحت 

وبالتنسيق مع قسم  المواعيد،  إدارة  إشراف فرق 

العيادات الخارجية بكل مستشفى.

من  أكبر  قدرا  المستشفيات  النظام  ويمنح 

وتجنب  للمرضى  المواعيد  حجز  في  التحكم 

اإلجراءات  تعمل  كما  الضرورية،  غير  التأخيرات 

واألقسام  الطبي  الفريق  مشاركة  على  الجديدة 

الطبية بصورة أكبر في حجز وإدارة المواعيد.

وقال السيد ناصر النعيمي نائب الرئيس لقطاع 

مركز  مدير  الطبية  حمد  بمؤسسة  الجودة 

إنه  والموظفين،  المرضى  ومشاركات  خبرات 

مركز  عيادات  في  مسبوق  غير  معدل  تحقيق  تم 

موعد  حجز  حاليا  يتم  بحيث  اليومية  الرعاية 

للمريض القطري في نفس يوم استالم التحويل 

أنه  النعيمي  ناصر  وأكد  للمريض.  الطبي 

للعيادات  خدمة  بدء  المقبلة  الفترة  خالل  سيتم 

في  اليومية  الطبية  الرعاية  مركز  في  المسائية 

وجراحة  طب  هي  عالجية،  تخصصات  أربعة 

وجراحة  والحنجرة،  واألذن  واألنف  العيون، 

المسالك البولية، وعيادة السمع، مشيرا إلى أنه 

سيتم، بمجرد إطالق العيادات المسائية، إضافة 

خدمة  توفرها  التي  الخدمات  الى  الخدمة  هذه 

»نسمعك« من خالل رقم الهاتف »16060«.

مؤسسة حمد الطبية 

نظام متطور لمواعيد المستشفيات
مشاركة الفريق الطبي 
بصورة أكبر في الحجز

إدارات منفصلة للتحويالت 
والمواعيد الطبية

االستعداد لفتح عيادات 
مسائية في الفترة المقبلة

حجـز موعــد للمريــض القـطــري فـي يــوم التحويل

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس 

مجلس الشورى أن الشعبين القطري والعراقي 

تربطهما عالقات أخوية متميزة، مبنية على أواصر 

التقارب والقواسم المشتركة، مشيرًا إلى أن العالقات 

على المستوى الرسمي تشهد نموًا مطردًا في المجاالت 

االستثمارية واالقتصادية والثقافية، انطالًقا من 

المصالح المشتركة والثابتة بين البلدين الشقيقين، 

والتي تزداد رسوخًا على مر األيام.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس 

الشورى، أمس، في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الرابع 

والثالثين لالتحاد البرلماني العربي، والذي ُعقد في 

العاصمة العراقية بغداد تحت عنوان »الدعم العربي 

لتعزيز استقرار العراق وسيادته«. وفي بيان ختامي 

للمؤتمر أّيد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية 

طلب دولة قطر في إدراج موضوع تجريم ازدراء األديان 

على جدول أعمال االتحاد البرلماني الدولي.

د. الكـواري: قطـر ملتـزمـة بدعـم األمن الصحي العالمي

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن 

ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير 

المناخي، أقامت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح 

أمس، العديد من الفعاليات المتنوعة في جزيرة 

»العالية«، بمناسبة يوم البيئة القطري.

وأكد سعادته أن االحتفال بيوم البيئة القطري، يؤكد 

على رؤية الوزارة واستراتيجيتها الرامية لحماية البيئة 

المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة، ال سيما أن 

بيئتنا المحلية هي جزء من تراث دولة قطر التاريخي، 

وتعد مكونا رئيسيا من مكونات ثقافة الشعب 

القطري.

وزير البيئة والتغير المناخي:

بيئتنا جزء من تراثنا

عشــــرات األئمــــــــة 
الــجـــــــــــــدد مـــــــــن 
المجندين المكلفين

نظمت جمعية الكشافة والمرشدات 

القطرية، التجمع الكشفي 

التدريبي لمرحلة الفتيان بالتعاون 

مع أكاديمية الخدمة الوطنية، 

وبمشاركة »190« كشافا بهدف 

تفعيل األنشطة الكشفية وتزويد 

المشاركين بالمعارف والمهارات.

تعزيز روح المواطنة 

تفعيل األنشطة الكشفية

رئيس الوزراء يشهد احتفالية 
»الدوحة عاصمة للسياحة العربية«

الدوحة- قنا- شهد معالي الشيخ خالد 

بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اإلعالن 

الرسمي عن »الدوحة عاصمة للسياحة 

العربية 2023« من قبل المنظمة العربية 

للسياحة، في الحي الثقافي »كتارا« مساء 

أمس، وذلك بالتزامن مع يوم السياحة 

العربي الموافق »25« فبراير.

كما شهد معالي رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية مراسم تسليم مفتاح عاصمة 

السياحة العربية لسعادة السيد أكبر 

الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس 

التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية 

القطرية، من قبل المنظمة العربية 

للسياحة.

وقد تخلل الحفل عرض فيلم حول المنظمة 

العربية للسياحة، باإلضافة إلى عروض 

تراثية قطرية وموسيقية وألعاب نارية.

حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة 

الشيوخ والوزراء من الدول الشقيقة، وعدد 

من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين 

لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين 

وضيوف الحفل.

رئيس مجلس الشورى:

عالقاتنا بالعراق متميزة
صاحبة السمو تشهد ختام بطولة 
الشـقـب الدولـية وتتــوج الفائـــزين
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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو يهنئ أمير الكويت
صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

أمير البالد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه 

صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر 

الشقيقة،  الكويت  دولة  أمير  الصباح، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

نائب األمير 
يهنئ أمير الكويت

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

األحمد  نواف  الشيخ  السمو  صاحب  إلى  تهنئة  برقية  األمير، 

ذكرى  بمناسبة  الشقيقة،  الكويت  دولة  أمير  الصباح،  الجابر 

اليوم الوطني لبالده.

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره الكويتي

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

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى سمو الشيخ أحمد 

الشقيقة،  الكويت  بدولة  الوزراء  مجلس  رئيس  الصباح،  األحمد  نواف 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

استعراض العالقات الثنائية بين البلدين

د. الخليفي يجتمع 
مع مسؤولين بالخارجية األميركية

سعادة  اجتمع  قنا-   - واشنطن 

بن  العزيز  عبد  بن  محمد  الدكتور 

صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية 

مع  واشنطن  في  اإلقليمية،  للشؤون 

سعادة السيدة مولي فيي مساعدة وزير 

الخارجية األميركي للشؤون اإلفريقية، 

النائبة  المبرت  يائيل  السيدة  وسعادة 

الخارجية  وزير  لمساعدة  األولى 

األدنى،  الشرق  لشؤون  األميركي 

وسعادة السيد ايثان غولدريتش نائب 

الشرق  لشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 

ليندركنغ  تيم  السيد  وسعادة  األدنى، 

لشؤون  الخاص  األميركي  المبعوث 

ريتشارد  السيد  وسعادة  اليمن، 

الخاص  األميركي  المبعوث  نورالند 

عمرو  هادي  السيد  وسعادة  ليبيا،  إلى 

للشؤون  الخاص  األميركي  المبعوث 

روبرت  السيد  وسعادة  الفلسطينية، 

إلى  الخاص  األميركي  المبعوث  مالي 

إيران.

استعراض  االجتماعات،  خالل  وجرى 

البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

باإلضافة إلى عدد من القضايا اإلقليمية 

كما  المشترك،  االهتمام  ذات  والدولية 

الحوار  مخرجات  على  التأكيد  جرى 

األميركي   - القطري  االستراتيجي 

األمد  طويلة  والشراكة  الخامس 

والعالقات الراسخة بين البلدين.

الدولة تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة.. الشيخ د. فالح بن ناصر:

ريادة قطرية بمجال التنمية المستدامة

تصريحات  في  سعادته،  وقال 

القطرية  األنباء  لوكالة  خاصة 

بيوم  االحتفال  هامش  على  )قنا( 

جزيرة  في   2023 القطري  البيئة 

»بيئتنا  عنوان  تحت  »العالية« 

بيوم  االحتفال  إن  وطنا«،  إرث.. 

رؤية  على  يؤكد  القطري،  البيئة 

الرامية  واستراتيجيتها  الوزارة 

لحماية البيئة المحلية، وتحقيق 

سيما  ال  المستدامة،  التنمية 

من  جزء  هي  المحلية  بيئتنا  أن 

وتعد  التاريخي،  قطر  دولة  تراث 

ثقافة  مكونات  من  رئيسيا  مكونا 

الشعب القطري.

البيئة  وزارة  أن  سعادته  وأوضح 

بيوم  تشارك  المناخي  والتغير 

تحت   2023 القطري  البيئة 

من  وطنا«  إرث  »بيئتنا  شعار: 

منها:  الفعاليات  من  العديد  خالل 

)إطالق السالحف البحرية، وإطالق 

جزيرة  وتنظيف  األسماك،  صغار 

البحر،  أعماق  وتنظيف  العالية، 

ووضع  القرم،  شتالت  وزراعة 

جزيرة  في  للطيور(  أعشاش 

بطبيعتها  تتميز  التي  العالية 

البيولوجي. وتنوعها 

ريادة  حققت  قطر  أن  إلى  وأشار 

المستدامة  التنمية  مجال  في 

الوطنية،  البيئة  على  والحفاظ 

من  العديد  خالل  من  وذلك 

التي  والمبادرات  اإلنجازات 

التي  الدول  طليعة  في  جعلتها 

للمحافظة  جاهدة  تسعى 

أشكالها،  بجميع  البيئة  على 

في  الدولية  بتعهداتها  وااللتزام 

الدولة  أن  إلى  الفتا  المجال،  هذا 

خفض  في  كبيرة  قفزات  حققت 

بجميع  الكربونية  االنبعاثات 

على  واالعتماد  الدولة،  قطاعات 

البدائل الصديقة للبيئة، وكذلك 

تحافظ  التي  التشريعات  إصدار 

وتشجع  الوطنية،  بيئتنا  على 

القطاع الخاص على أهمية إيجاد 

»احتياجات  بين  توازن  عالقة 

وذلك  البيئة«،  و»حماية  التنمية« 

ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

نجحت  قطر  بأن  سعادته  ونوه 

من  نسخة  أول  استضافة  في 

القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 

 %40 ببناء  وذلك  للبيئة،  صديقة 

 FIFA العالم  كأس  مالعب  من 

إعادة  يمكن  بمواد   ،2022 قطر 

الطاقة  على  واالعتماد  تدويرها، 

المالعب  تشغيل  في  الشمسية 

الرياضية، باإلشارة إلى أن جميع 

المستخدمة  المواصالت  وسائل 

كانت  الجماهير  تنقالت  في 

تعمل بالطاقة الكهربائية، مذكرا 

بأن الوزارة قامت بنشر عدد كبير 

من وحدات قياس جودة الهواء في 

عليها  جرت  التي  المالعب  محيط 

البطولة. مباريات 

وعن إنجازات وزارة البيئة والتغير 

لفت   ،2022 عام  خالل  المناخي 

والتغير  البيئة  وزير  سعادة 

بإنشاء  الوزارة  قيام  إلى  المناخي 

الشبكة الوطنية لمنظومة الرصد 

المستمر لجودة المياه الساحلية 

بقياس  وذلك  للدولة،  والبحرية 

البحرية  والعوامل  المتغيرات 

إلى  باضافة  الفيزيائية،  والبيئية 

المعنية،  للجهات  البيانات  توفير 

وإعطاء تحذيرات وإنذار مبكر.

قامت  الوزارة  أن  إلى  ولفت 

وتحليل  رصد  وحدة  بتدشين 

إلى  تهدف  التي  البيئية،  البيانات 

تحسين رصد بيانات جودة الهواء 

والذي  قطر،  دولة  في  المحيط 

على  المحافظة  في  سيساعد 

المعايير  أعلى  وفق  الهواء  جودة 

وتنفيذ  إعداد  مبادرة  خالل  من 

جودة  إلدارة  متكاملة  وطنية  خطة 

المبادرة  هذه  تقوم  حيث  الهواء، 

على تطوير خطة وطنية من خالل 

تركيز  وقياس  المستمر  الرصد 

المحيط،  الهواء  في  الملوثات 

هذه  ومصادر  أسباب  وتحديد 

الملوثات لمعالجة ذلك وتحسين 

الوزارة  أن  مضيفا  الهواء،  جودة 

لرصد  متكاملة  منظومة  تمتلك 

تتضمن  المحيط،  الهواء  جودة 

موزعة  ومتنقلة  ثابتة  محطات 

 40 حوالي  عددها  بلغ  الدولة  في 

في  الهواء  جودة  لمراقبة  محطة 

جميع أنحاء دولة قطر.

تطوير  بمشروع  سعادته  ونوه 

الحيوي  التنوع  بيانات  قاعدة 

إلى  يسعى  الذي  قطر،  دولة  في 

النباتية  باألنواع  قائمة  إصدار 

الدولة،  في  المسجلة  والحيوانية 

تدعم  معتمدة  مرجعية  لتكون 

العاملين في هذا  العالقة  أصحاب 

في  للمسؤولين  وكذلك  المجال، 

القرار بمجال حماية  عملية صنع 

للمشروع  أن  على  مشددا  البيئة، 

وذلك  مهما،  ودوليا  إقليميا  بعدا 

التنوع  عناصر  تحديث  في  لدوره 

والمساهمة  قطر،  بدولة  الحيوي 

النباتات  وتوثيق  تأصيل  في 

المحلية. والحيوانات 

العمل  خطة  أن  سعادته  وأوضح 

التي  المناخي،  للتغير  الوطنية 

الفترة  خالل  الوزارة  أطلقتها 

 35 من  أكثر  حددت  الماضية، 

مبادرة للحد من انبعاثات الغازات 

القطاعات  بجميع  الدفيئة 

 ،2030 بحلول   %  25 بنسبة 

خططا  المبادرات  تلك  شملت 

فضال  ومحددة،  واضحة  تنفيذية 

عن السعي للوصول ألعلى درجات 

االستثمار في التقنيات منخفضة 

الطاقة  استخدام  مثل:  الكربون، 

الكربون،  وعزل  الشمسية، 

واالعتماد على الطاقة الكهربائية.

المواطن  وعي  رفع  عملية  وحول 

بأهمية  المدني  والمجتمع 

القطرية،  البيئة  على  المحافظة 

رأس  على  بأنه  سعادته  نوه 

حققتها  التي  اإلنجازات  تلك 

المناخي،  والتغير  البيئة  وزارة 

المواطن  وعي  رفع  مسألة  جاءت 

البيئة  على  بالحفاظ  والمجتمع 

القطرية، وخاصة أن غياب الثقافة 

المجتمع يؤدي  أفراد  البيئية بين 

وحدوث  البيئة،  في  تدهور  إلى 

الغذائية  السلسلة  في  خلل 

مما  التلوث،  نسب  وارتفاع 

الفترة  ملحوظا  انخفاضا  شهد 

المواطن  وعي  بسبب  الماضية 

الحضاري،  السلوك  وانتهاجه 

وإيمانه بانعكاس ذلك على وطنه 

وسالمته الشخصية.

الدكتور  الشيخ  سعادة  ودعا 

بن  أحمد  بن  ناصر  بن  فالح 

البيئة  وزير  ثاني  آل  علي 

حديثه  خالل  المناخي،  والتغير 

)قنا(،  القطرية  األنباء  لوكالة 

إلى  المجتمعية  الفئات  جميع 

القطري،  البيئة  بيوم  المشاركة 

ضمن  تخصصه  حسب  كل 

سيما  ال  أمامه،  المتاحة  الظروف 

إرث  بمثابة  اليوم  تعد  البيئة  أن 

حقيقي سيبقى متواجدا معنا.

في  الوزارة  استمرار  على  وشدد 

الجاري  العام  خالل  مساعيها 

واالضطالع  بواجباتها  للقيام 

البيئة  على  للحفاظ  بدورها، 

التنمية  وتحقيق  القطرية 

جميع  مع  بالتعاون  المستدامة، 

مستلهمة  الدولة،  ووزارات  أجهزة 

القيادة  رؤية  من  وعزيمتها  قوتها 

السامية،  وتوجهاتها  الرشيدة 

بدولة  الشاملة  التنمية  لتحقيق 

البيئة  على  والحفاظ  قطر، 

عينيها  نصب  واضعة  الوطنية، 

وتحقيق  العليا  الدولة  مصالح 

سالمة وصحة المواطن.

أشار  الدولي،  الصعيد  وعلى 

المميزة  المشاركة  إلى  سعادته 

السابع  المؤتمر  في  للدولة 

اتفاقية  في  لألطراف  والعشرين 

بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 

الذي   ،»COP27« المناخ  تغير 

الشيخ  شرم  مدينة  استضافته 

تدشين  تم  حيث  المصرية، 

الذي  البيئية  االستدامة  برنامج 

شعار  تحت  الوزارة  طورته 

والذي  المستدامة«،  »بيئتنا 

الجهود  إدراج  على  يشجع 

بمختلف  المتصلة  والمبادرات 

في  البيئية  االستدامة  أبعاد 

رقمية  منصة  ضمن  قطر،  دولة 

األمر  الغرض،  لهذا  إعدادها  تم 

إنجازات  إبراز  شأنه  من  الذي 

بدعم  التزامها  ومدى  قطر،  دولة 

بالمناخ  المتعلقة  الدولية  الجهود 

البيئية. واالستدامة 

والتغير  البيئة  وزير  سعادة  وقال 

تصريحه  ختام  في  المناخي، 

إن  )قنا(:  القطرية  األنباء  لوكالة 

فيها  أقيمت  التي  العالية  جزيرة 

القطري  البيئي  اليوم  فعاليات 

غير  الجزر  من  تعد   ،2023 لعام 

التي  المخالفات  وأغلب  المأهولة، 

طريق  عن  كانت  فيها  وجدت 

إطالق  تم  وقد  البحرية،  التيارات 

وقاع  الشواطئ  لتنظيف  حملة 

شتالت  زراعة  إلى  إضافة  البحر، 

القرم بما تحمله من فوائد كبيرة 

إلى  الفتا  البيئي،  التنوع  لعملية 

العشش  وضع  من  الهدف  أن 

على  للمحافظة  جاء  الطبيعية 

الطيور المتواجدة في المنطقة.

الدوحة- قنا- أكد 
سعادة الشيخ 

الدكتور فالح بن ناصر 
بن أحمد بن علي 

آل ثاني وزير البيئة 
والتغير المناخي، 

أمس، ضرورة تحقيق 
التوازن بين التنمية 
البيئية واالقتصادية 

واالجتماعية 
والبشرية من أجل 

ضمان مستقبل 
مستدام لدولة قطر.

قفزات كبيرة في خفض االنبعاثات الكربونية

إصدار التشريعات التي تحافظ على بيئتنا الوطنية

{ الوزارة تنظم فعاليات بمناسبة يوم البيئة القطري

خالل منتدى تربوي لمؤسسة قطر

مناقشة استراتيجيات تعليم اللغة العربية

التربوي  سّلط المشاركون في المنتدى 

لمؤسسة  التابع  والهوية  التراث  حول 

االستراتيجيات  على  الضوء  قطر 

العربية  اللغة  لتعليم  المتطورة 

في  المتقّدمة  ومكانتها  عليها  والحفاظ 

الثالثة  النسخة  َجمعت  حيث  العالم، 

التراث  حول  التربوي  »المنتدى  من 

والهوية 2023«، الذي نّظمه معهد التطوير 

التربوي التابع للتعليم ما قبل الجامعي 

المركز  مع  بالتعاون  قطر،  مؤسسة  في 

السياسات-  ودراسة  لألبحاث  العربي 

وُخبراء  وتربويين  ُمدّرسين  ترشيد، 

والُطرق  الفاعلة  األساليب  ناقشوا 

في  الُمستخدمة  الُمتطورة  التعليمية 

إشراك  وُسبل  العربية،  اللغة  تعليم 

الشباب في تعّلم اللغة العربية، ودورها 

في تعزيز هويتهم الوطنية. 

بعنوان  ُعقد  الذي  المنتدى  شهد  وقد 

العربّية  اللغة  »تعليم   – الدراسّي  اليوم 

في المدارس: مداخل واستراتيجيات«، 

للدراسات  الدوحة  معهد  مقّر  في 

المبتكريــن  من  نخبة  ُمشاركة  الُعليا، 

والمختّصــين في تعــليم اللغة العـربّية 

مختلفة  عمل  ورش  قّدموا  الذين 

تطوير  كيفية  حول  نقاشات  تضّمنت 

األداء  وتحسين  اللغوية  المهارات 

أخرى  نقاشات  إلى  باإلضافة  الدراسي، 

في  الناجحة  الوسائل  شملت  تفاعلية 

وكيفية  للُمتعلمين،  الكتابة  تعليم 

صّف  في  التعّلم  صعوبات  ذوي  دمج 

الموسيقى  واستخدام  العربّية،  اللغة 

والمنصات  التفاعلية  والقراءة  والدراما 

تعليم  استراتيجيات  في  االلكترونية 

اللغة العربية.

التعليم  رئيس  خليفة،  آل  عبير  وقالت 

قطر،  مؤسـســة  في  الجـامـعي  قـبـل  مــا 

التــراث  حـول  التربــوي  المنتـدى  بأّن 

لمناقشــة  »فرصــة  ُيشــّكل:  والهـــويــة 

العربية  باللغة  الصلة  ذات  القضايا 

األفكار  ومشاركة  التـراث،  وتعليـم 

وجهودنا  العربية  اللغة  أهمية  حول 

لتعزيزها«.

أن  جميًعا  »نعلُم  خليفة:  آل  وأضافت 

وثقافتها  الثري  بتاريخها  العربية،  اللغة 

في  اللغات  أهم  بين  من  ُتعدُّ  الغنية، 

العالم كونها حجر الزاوية في الحضارة 

مكونات  من  أساسًيا  ومكوًنا  اإلسالمية، 

خاصة«،  وقطر  عامًة  العربي  التراث 

حيوي  جزء  العربية  »اللغة  أن:  مؤكدًة 

مسؤوليتنا  ضمن  ويقع  هويتنا،  من 

الحفاظ عليها وصونها.

الدوحة           $
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خالل كلمته في مؤتمر االتحاد البرلماني العربي ببغداد.. رئيس الشورى:

الدور العراقي مهم ألمن واستقرار المنطقة

رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة  أكد 

تربطهما  والعراقي  القطري  الشعبين  أن  الشورى  مجلس 

عالقات أخوية متميزة، مبنية على أواصر التقارب والقواسم 

المشتركة، مشيرًا إلى أن العالقات على المستوى الرسمي 

واالقتصادية  االستثمارية  المجاالت  في  مطردًا  نموًا  تشهد 

بين  والثابتة  المشتركة  المصالح  من  انطالًقا  والثقافية، 

البلدين الشقيقين، والتي تزداد رسوخًا على مر األيام.

مجلس  رئيس  سعادة  ألقاها  التي  الكلمة  في  ذلك  جاء 

الرابع  للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  في  أمس،  الشورى، 

في  ُعقد  والذي  العربي،  البرلماني  لالتحاد  والثالثين 

العربي  »الدعم  عنوان  تحت  بغداد  العراقية  العاصمة 

لتعزيز استقرار العراق وسيادته«.

في  الفاعل  بدوره  للقيام  العراق  سعي  إلى  سعادته  وأشار 

توظيف  على  والعمل  المنطقة،  في  والسلم  األمن  إرساء 

مصادر قوته وأهمها اإلنسان العراقي في تحقيق هذا الهدف. 

مثمنًا الجهود التي ُبذلت خالل السنوات الماضية لتحقيق 

السيادة  وتعزيز  األمن  وترسيخ  العراقي  الشعب  تطلعات 

الوطنية.

تعزيز  على  العربي  الخليج  دول  حرص  سعادته  وبّين 

معها  ترتبط  حيث  المجاالت،  شتى  في  العراق  مع  التعاون 

وأمن  استقرار  في  العراق  بأهمية  وتؤمن  راسخة،  بعالقات 

المنطقة. مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع 

التعاون المهمة في  الكهرباء العراقية، كأحد مشاريع  وزارة 

هذا السياق.

كما نبه إلى أنه يتوجب على دول المنطقة مساعدة بعضها 

في  التدخل  بعدم  وااللتزام  االستقرار،  تحقيق  في  البعض 

الشؤون الداخلية.

لكأس  العراق  استضافة  إلى  الكلمة  في  سعادته  وتطرق 

الخليج لكرة القدم )خليجي 25( بعد أكثر من أربعين عاًما 

فرصة  شكلت  أنها  إلى  منوها  للبطولة،  استضافته  على 

للعديد من أبناء المنطقة لزيارة هذا البلد الشقيق ألول مرة 

والتعرف على ثقافته عن قرب. 

لمس  البطولة  هذه  إقامة  أثناء  العراق  زار  من  أن  إلى  ولفت 

كرم الضيافة ومشاعر الوحدة العربية بين الجميع، والتي 

عكست كرم وأصالة الشعب العراقي واندماجه مع محيطه 

الخليجي والعربي. مشيرا إلى أن استضافة هذه البطولة 

يعزز  مما  السائدة،  النمطية  الصورة  تغيير  في  أسهمت 

مع  عالقاته  وتنمية  االقتصادي،  والتعاون  االستثمار  فرص 

جيرانه ومختلف دول العالم في شتى المجاالت.

في  الشورى  مجلس  رئيس  سعادة  انتقد  آخر  سياق  وفي 

على  الدولي  المجتمع  وتهاون  الكبرى،  الدول  صمت  كلمته 

الشقيقة  فلسطين  في  المحتلة  األراضي  له  تتعرض  ما 

بمشاركة  االحتالل  سلطات  ترتكبها  متكررة  جرائم  من 

مليشيات المستوطنين. وأشار إلى المجزرة الجديدة التي 

اقتحمت  عندما  الماضي  األربعاء  االحتالل  قوات  ارتكبتها 

بربريا  هجوما  العزل  أهلها  على  وشّنت  نابلس  مدينة 

شرسا استخدمت فيه الرصاص الحي بكثافة والصواريخ، 

بينهم  والمصابين،  الشهداء  عشرات  سقوط  إلى  أدى  مما 

حاالت خطيرة. 

وعرج على موقف دولة قطر التي تعتبر»أن الصمت على هذه 

اإلجراءات العقابية الجماعية التي ينفذها الكيان المحتل، 

في  وُيسهل  الدولي،  المجتمع  تجاهل  في  يمعن  تجعله 

إفالته من العقاب، كما أنه سيؤدي ال محالة إلى أن تصبح 

مساعي السالم جهودًا بال معنى، ومن قيام دولة فلسطينية 

وعاصمتها   ،1967 عام  يونيو  من  الرابع  حدود  في  مستقلة 

استشعار  إلى  ودعا  مستحياًل«.  أمرًا  الشرقية،  القدس 

خطر حكومة االحتالل المتطرفة، وتقديم أقصى دعم ممكن 

للشعب الفلسطيني.

أهمية  على  الشورى  مجلس  رئيس  سعادة  أكد  كما 

التنسيق بين البرلمانات العربية لخدمة قضايانا، وتوحيد 

مواقفنا، في جميع المحافل البرلمانية، واالستعداد األمثل 

البرلماني  العامة لالتحاد  الفعالة في الجمعية  للمشاركة 

على  مشّددا  البحرين.  مملكة  في  سيعقد  الذي  الدولي 

الدور  من  يعزز  بانتظام  التنسيقية  االجتماعات  عقد  أن 

البرلماني العربي الفاعل، الذي يتوافق مع توجهات تطلعات 

في  المدرجة  المسائل  نتائج  من  دولنا  ومواقف  شعوبنا 

اإلقليمية  البرلمانية  والمؤتمرات  الفعاليات  أعمال  جداول 

تهيئ  أن  االجتماعات  هذه  مثل  عقد  شأن  ومن  والدولية، 

للعرب أيضًا فرصة التوافق حول إدراج بنود طارئة.

وفي هذا السياق، أشاد سعادته بتوجه البرلمانات العربية 

األديان  ازدراء  تمنع  دولية  تشريعات  لسن  الدعوة  نحو 

وتجرم اإلساءة لمشاعر الماليين من البشر، مشيرا إلى ما 

يتضمنه جدول أعمال هذا المؤتمر في دعم طلب ادراج بند 

طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة لالتحاد البرلماني 

من  العربية  البرلمانية  المجموعة  باسم  المقدم  الدولي 

مجلس الشورى في دولة قطر حول تجريم ازدراء األديان.

عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة  ثّمن  كلمته  ختام  وفي 

الدول  بذلتها  التي  الجهود  الشورى  مجلس  رئيس  الغانم 

العربية كافة في مساعدة وإغاثة سوريا وتركيا وشعبيهما 

الشقيقين جراء الزالزل المدمر الذي ضرب البلدين.. مؤمال 

في  ألشقائنا  الضروري  الدعم  تقديم  في  الجميع  يتوفق  أن 

العراق وفي فلسطين وفي بقية الدول العربية التي نسعى 

لضمان استقرارها.

االجتماعات التنسيقية 
المنتظمة تعزز الدور 

البرلماني العربي

الشعبان القطري 
والعراقي تربطهما 

عالقات أخوية متميزة

$ بغداد

قطر تؤكد على قيمة ودور 
األسرة في أي مجتمع

جنيف- قنا- أكدت دولة قطر على قيمة ودور 

المادة  إلى  مشيرة  مجتمع،  أي  في  األسرة 

التي  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من   16
الطبيعية  الخلية  هي  »األسرة  أن  على  تشدد 

التمتع  حق  ولها  المجتمع،  في  واألساسية 

بحماية المجتمع والدولة«.

ألقته  الذي  قطر  دولة  بيان  في  ذلك  جاء   

المفتاح،  عبدالرحمن  هند  الدكتورة  سعادة 

األمم  مكتب  لدى  قطر  لدولة  الدائم  المندوب 

تحت  جانبي  حدث  في  جنيف،  في  المتحدة 

عنوان »دور األسرة في تنشئة الجيل القادم.. 

األسرة والدين والمجتمع« بمقر األمم المتحدة 

بجنيف.

 وأكدت سعادتها على أهمية عقد هذا الحدث 

مؤسسة  فيه  تتعرض  الذي  الوقت  هذا  في 

مسبوقة  غير  ومحاوالت  لهجمات  األسرة 

لتقليص دورها في المجتمع وإضعافه، منوهة 

بعض  الواقع  في  تغذيه  االتجاه  هذا  أن  إلى 

والتحديات  لألسرة  المناهضة  األيديولوجيات 

التي تعارض الدور الهام لألسرة في المجتمع، 

التي  التقليدية  األسرة  بنية  مفهوم  وكذلك 

الثقافات،  جميع  بتقدير  تاريخيا  حظيت، 

والتقاليد الدينية، والنظم االجتماعية تقريبا.

مكونات  أهم  أحد  األسرة  سعادتها  واعتبرت   

ظلت  وأنها  األساسية،  االجتماعية  التنشئة 

مع  للتواصل  األهمية  بالغة  وسيلة  قرون  لمدة 

باقي المؤسسات االجتماعية، كالدولة، والرأي 

العام، والمؤسسات الدينية والتعليمية.

لدولة قطر لدى مكتب  الدائم  المندوب  ولفتت   

من  العديد  إلى  جنيف  في  المتحدة  األمم 

األسر  أن  أوضحت  التي  البحثية  الدراسات 

بنية  ذات  منظومة  تعتبر  ظلت  الصحية 

ثقافتهم  األسرة  أفراد  ينشئ  حيث  مستقرة، 

نظر  وجهة  ويتشاطرون  والكلية،  الفرعية 

منهجية مشتركة بشأن بعض ظواهر الحياة.

استعراض عالقات التعاون في المجال البرلمانياجتماع قطري ــ جزائري
الغانم،  عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة  التقى 

إبراهيم  السيد  وسعادة  الشورى،  مجلس  رئيس 

الوطني  الشعبي  المجلس  رئيس  بوغالي 

الجزائري.

التعاون  عالقات  استعراض  اللقاء،  خالل  جرى 

بين مجلس الشورى والمجلس الشعبي الوطني 

الجزائري في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها، 

الموضوعات  من  عدد  استعراض  عن  فضاًل 

المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

حسن  بن  سلطان  الدكتور  سعادة  اللقاء  حضر 

الضابت الدوسري، وسعادة السيد خالد بن أحمد 

العبيدان، عضوا مجلس الشورى، وسعادة السيد 

لدى  قطر  دوبة  سفير  السليطي  حمد  بن  خالد 

العراق.

دعم طلب قطر بشأن تجريم ازدراء األديان
لالتحاد  والثالثين  الرابع  المؤتمر  عن  صدر 

البرلماني العربي، والذي ُعقد في العاصمة 

»الدعم  عنوان  تحت  بغداد  العراقية 

وسيادته«  العراق  استقرار  لتعزيز  العربي 

البرلمانات  رؤساء  فيه  أّيد  ختامي  بيان 

والمجالس العربية طلب دولة قطر في إدراج 

جدول  على  األديان  ازدراء  تجريم  موضوع 

تضمن  إذ  الدولي.  البرلماني  االتحاد  أعمال 

بندًا  بغداد«  »إعالن  عليه  أطلق  الذي  البيان 

البرلماني العربي  ينص على تأييد االتحاد 

إلدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية 

العامة 146 لالتحاد البرلماني الدولي المقدم 

من مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة، 

باسم المجموعة البرلمانية العربية، تحت 

دور  وانتهاك  األديان  ازدراء  »تجريم  عنوان: 

بين  الكراهية  ونشر  والمقدسات  العبادة 

التعايش  قيم  تعزيز  إلى  والدعوة  الشعوب 

والتسامح والسالم واألمن الدوليين«.

البيان  في  العربي  البرلماني  االّتحاد  وأدان 

حرق  على  المتطرفين  إقدام  الختامي 

واعتبره  الشريف،  المصحف  من  نسخة 

انتهاكًا صارخًا للمبادئ والمواثيق الحقوقية 

صارخًا  استفزازًا  كونه  عن  فضاًل  الدولية، 

ناهيك  العالم،  حول  المسلمين  لمشاعر 

اإلسالمية  للقيم  المتعمد  استهدافه  عن 

المقدسة، وتغذية خطاب الكراهية والعنف، 

قيم  تعزيز  من  بداًل  التعبير،  حرية  بذريعة 

العنف  ونبذ  والتعايش،  والتسامح  الحوار 

اإلنسان.  ألخيه  اإلنسان  وإقصاء  والتطرف 

دعوته  العربي،  البرلماني  االتحاد  وجّدد 

والمنظمات  الدولية  البرلمانات  ألعضاء 

مثل  لتجريم  تشريعات  إلصدار  الفاعلة 

هذه األعمال وإدانتها جملًة وتفصياًل، والعمل 

لالرتقاء  والتعاون  التنسيق  زيادة  على  معًا 

المحبة  على  المبني  اإلنساني  بالخطاب 

عن  النظر  بغض  اآلخر  وقبول  والسالم، 

الخلط  وعدم  الدين،  أو  العرق  أو  المعتقد 

بين حرية الدين والمعتقدات، وحرية الرأي 

والتعبير.

أيضا  الختامي  بيانهم  في  المؤتمرون  وأّكد 

على دعمهم وموقفهم التضامني مع جمهورية 

يلزم  ما  كل  توفير  وضرورة  الشقيق  العراق 

أراضيه،  ووحدة  وسيادته  استقراره  لتعزيز 

ووقوفهم الدائم والراسخ وبكل اإلمكانات، إلى 

جانب األشقاء العراقيين، كما جّددوا موقفهم 

التضامني الداعم والراسخ، لكل جهد يصّب 

في دعم القضية المركزية لألمتين العربية 

واإلسالمية، قضية فلسطين العربية.

في  المشارك  الشورى  مجلس  وفد  وضم 

البرلماني  لالتحاد  والثالثين  الرابع  المؤتمر 

العربي كاًل من سعادة الدكتور سلطان بن 

السيد  وسعادة  الدوسري،  الضابت  حسن 

وسعادة  السويدي،  سالمين  بن  ناصر 

وسعادة  العبيدان،  أحمد  بن  خالد  السيد 

أعضاء  الهتمي،  هتمي  بن  أحمد  السيد 

أحمد  الدكتور  وسعادة  الشورى،  مجلس 

بن ناصر الفضالة األمين العام للمجلس.

$ بغداد

$ بغداد
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تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو

»التربية« تحتفل بـ »التميز العلمي«.. األربعاء
صاحب  لحضرة  الكريمة  الرعاية  تحت  -قنا-  الدوحة 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

تحتفل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بجائزة 

يوم  عشرة  السادسة  نسختها  في  العلمي،  التميز  يوم 

األربعاء المقبل.

وتكرم جائزة يوم التميز العلمي المتفوقين في مختلف 

 64 تكريم  سيتم  حيث  العلمية،  والمجاالت  المراحل 

من  العام،  هذا  للجائزة  المعتمدة  الفئات  يمثلون  فائزا 

والشروط  للمعايير  إخضاعهم  تم  متقدما،   261 أصل 

الخاصة بالجائزة.

جائزة  هي:  فئات،  ثماني  العلمي  التميز  جائزة  وتضم 

 21 بها  وفاز  االبتدائية،  المرحلة  لطلبة  العلمي  التميز 

طالبا، وجائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة اإلعدادية، 

العلمي لطلبة الشهادة  التميز  8 طالب، وجائزة  وفاز بها 

الثانوية، وفاز بها 4 طالب، وجائزة المعلم المتميز، وفاز 

بها معلمان، وجائزة التميز العلمي لخريجي الجامعات، 

وفاز بها 24 طالبا جامعيا، وجائزة التميز العلمي لحملة 

التميز  وجائزة  طالبان،  بها  وفاز  الماجستير،  شهادة 

العلمي لحملة شهادة الدكتوراه، وفاز بها اثنان من حملة 

العلمي  البحث  فئة  العلمي  التميز  وجائزة  الدكتوراه، 

المتميز للمرحلة الثانوية، وفاز بها طالب واحد.

صباح  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وتفتتح 

اليوم /األحد/ المعرض التوثيقي لجائزة التميز العلمي 

للحي  العامة  بالمؤسسة   10 رقم  بالمبنى   2023 لعام 

الثقافي )كتارا(، والذي يستمر حتى الخميس المقبل.

وطرق  الجائزة  بمعايير  التعريف  إلى  المعرض  ويهدف 

 ،2007 العام  منذ  مسيرتها  يستعرض  كما  لها،  التقدم 

التي  والشهادات  واألوسمة  وصورهم  المكرمين  وعدد 

حصلوا عليها، ويضم المعرض كذلك عددا من األجنحة 

الخاصة بمسيرة الجائزة.

تقدير  إلى  تهدف  العلمي  التميز  جائزة  أن  يذكر 

واالحتفاء  وتكريمهم  المواطنين  من  علميا  المتميزين 

األفراد  كافة  وتشجيع  التميز،  مفاهيم  وتعميق  بهم، 

روح  وبث  أدائها،  تطوير  على  التعليمية  والمؤسسات 

االبتكار لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية، 

المتطورة  التعليم  مخرجات  لعكس  جديدة  آفاق  وفتح 

أرقى  تعتمد  التي  التعليمية،  المؤسسات  مختلف  في 

وأفضل المناهج العلمية في مختلف التخصصات.

أن  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  وأكدت 

تخصيص جائزة للتميز العلمي يعكس مدى االهتمام 

واإلنسان، باعتباره  للعلم  دولة قطر  الذي توليه  الكبير 

تنفيذ  وفي  المجتمع،  تنمية  في  أساسية  ركيزة 

اإلنسان  في  باالستثمار  تهتم  التي   ،2030 قطر  رؤية 

القطري من خالل التطور والدعم المستمر للمؤسسات 

مجتمع  بناء  أجل  من  مراحلها  بمختلف  التعليمية 

لقيادة  المؤهلة  األسس  ويمتلك  بالعلم،  متسلح 

تحققت  التي  المكتسبات  على  والحفاظ  المستقبل، 

في كافة المجاالت.

تكريم »64« فائزا يمثلون الفئات المعتمدة للجائزة هذا العام

د.النعيمي: تحويل ما ورد في المذكرة إلى برامج عمل

»التربية« توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت وستارلينك

تعزيز التكنولوجيا في التعليم

وّقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة 

صالح  بن  إبراهيم  الدكتور  األستاذ 

والتعليم  التربية  وزارة  وكيل  النعيمي 

خلف  النا  والسيدة  العالي،  والتعليم 

مايكروسوفت  لشركة  العام  المدير 

الدوسري  فهد  منيرة  والسيدة  قطر، 

المدير التنفيذي لشركة ستارلينك.

ألهمية  تجسيدا  التعاون  هذا  ويأتي 

تفعيل وتعزيز الشراكة بين القطاعين 

التعاون  سياق  في  والخاص،  الحكومي 

من  المدمج  التعّلم  نموذج  تطوير  على 

خالل األدوات والموارد التقنية الحديثة، 

إطار  في  يأتي  التعاون  أن  سيما  ال 

استراتيجية الوزارة للتعليم اإللكتروني 

البشرية  التنمية  ركيزة  مع  وتماشًيا 

برؤية قطر الوطنية 2030.

أعرب  المذكرة،  هذه  على  وتعليًقا   

إبراهيم  الدكتور  األستاذ  سعادة 

وزارة  وكيل  النعيمي،  صالح  بن 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

تفاهم  مذكرة  بتوقيع  سعادته  عن 

وستارينك  ميكروسوفت  شركتي  مع 

كشركتين رائدتين في مجال الحلول 

لرفد  معهما  الشراكة  مثمنًا  الرقمية، 

وأفضل  بالخبرات  التعليم  منظومة 

االبتكار  لتعزيز  والمعينات  الممارسات 

والمعلمين  الطلبة  وتمكين  واالبداع 

العملية  في  الفاعلة  المشاركة  من 

في  ورد  ما  تحويل  مؤكدًا  التعليمية، 

فعالة  عمل  برامج  إلى  التفاهم  مذكرة 

السيما  التعليمية  العملية  تخدم 

الطلبة والمدارس ,  كما أشاد سعادته 

الشركتين  مع  المستمر  بالتعاون 

استراتيجية  تنفيذ  سُيسرع  إنه  وقال 

ويعزز  بالوزارة،  اإللكتروني  التعليم 

ابتكار الحلول التي تسّهل عملية التعلم 

مما  التكنولوجيا،  باستخدام  والتعليم 

يزيد من دافعية الطلبة وشغفهم ويعزز 

تفاعلهم مع المصادر التعليمية. 

سُيمكن  التعاون  هذ  سعادته:  وأضاف 

أجهزة  على  الحصول  من  الجميع 

التعليمية  مايكروسوفت  وتقنيات 

ميزات  من  القصوى  لالستفادة  وصواًل 

يعزز  بما  اإللكتروني  والتعليم  التعّلم 

والمعلمين وطموحاتهم،  الطالب  قدرات 

الطالب  أساسي  بشكل  يستهدف  ألنه 

غير المزودين بتلك األجهزة.

التعاون  بمجاالت  سعادته  أشاد  كما 

مذكرة  شملتها  التي  والمهمة  العديدة 

ركيزة  تخدم  بأنها  منوهًا  التفاهم، 

الوطنية  قطر  برؤية  البشرية  التنمية 

فرص  توفير  في  للريادة  وصواًل   2030
عالية  جودة  وذات  ومبتكرة  دائمة  تعلم 

لمنظومة التعليم.

خلف،  النا  السيدة  أّكدت  جانبها  ومن 

مايكروسوفت  لشركة  العام  المدير 

تعزيًزا  تأتي  المذكرة  هذه  أن  قطر 

األمد  طويلة  االستراتيجية  للشراكة 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  مع 

العالي وتماشًيا مع مهمة مايكروسوفت 

وكل  فرد  كل  لتمكين  العالمية 

مؤسسة في العالم من تحقيق أهدافهم 

المذكرة  هذه  »تأتي  وقالت  وقدراتهم. 

ضمن جهودنا المستمرة لدعم مساعي 

التعليم  استراتيجية  لتنفيذ  الوزارة 

حصول  تسهيل  خالل  من  اإللكتروني 

جهاز  على  قطر  في  ومعلم  طالب  كل 

الميزات  جميع  مع  الذكي   Surface
رحلتهم  لتمكين  الالزمة  التعليمية 

الرقمية  قدراتهم  وتنمية  التعليمية 

لتحضيرهم لسوق العمل والنجاح في 

المستقبل الرقمي.«

فهد  منيرة  السيدة  قالت  وبدورها، 

لشركة  التنفيذي  المدير  الدوسري، 

وزارة  مع  التعاون  »يسّرنا  ستارلينك 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

لتوفير  مايكروسوفت  وشركة 

للطالب  تعليمية  تكنولوجية  باقات 

بأسعار  لهم  وتقديمها  والمعلمين 

اختيار  عملية  ولتسهيل  تنافسية. 

الباقة المناسبة لكل فرد، قمنا بإنشاء 

بهذه  خاصة  إلكترونية  بيع  منصة 

ميسرة  دفع  خطط  توفير  مع  المبادرة، 

والعديد من المزايا األخرى«.

سيتم  والتي  المبادرة،  هذه  وستوّفر 

للطالب  الفرصة  قريًبا،  إطالقها 

والمعلمين وأولياء األمور للحصول على 

 Surface باقات تعليمية تتضمن أجهزة

مختلفة  بمواصفات  وتطبيقات  وبرامج 

بأسعار مخّفضة للغاية.

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشـركة 
مايكروسوفت قطر وشركة ستارلينك مذكرة تفاهم 

ثالثية في مجال تسريع عملية تبني التكنولوجيا في 
قطاع التعليم في قطر، حيث سيتم قريًبا إطالق مبادرة 

لتمكين الطالب والمعلمين والكادر األكاديمي من 
االستفادة من أجهزة وتقنيات مايكروسوفت.

أقامته مدرسة رملة بنت أبي سفيان الثانوية

ملتقى صحي لطالبات المدارس
حياة«  »صحتك  شعار  تحت 

أبي  بنت  رملة  مدرسة  نظمت 

بالرعاية  للبنات  الثانوية  سفيان 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  مع 

والسالمة  الصحة  ملتقى  اإلنسان 

السيدة  السيدة  بحضور  وذلك 

العمادي  ارحمه  أبو  نعمان  مريم 

مدير إدارة التوجيه التربوي بوزارة 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

ومديرات  الوزارة  أقسام  ورؤساء 

مختلف  من  وعدد  المدارس 

الجهات المشاركة. 

جاء ذلك حرصا من المدرسة على 

والسالمة  الصحة  مفهوم  تأصيل 

لدى  األمان  وتحقيق  الحياة  في 

الطالبات، حيث نظم في الملتقى 

20 جناحًا من مختلف مؤسسات 
والشركات  الحكومية  الدولة 

وهي:  والمراكز  واألقسام  واإلدارات 

الصحة،  ووزارة  الداخلية،  وزارة 

بلدنا،  وشركة  المدني،  والدفاع 

وبرنامج حمد للوقاية من اإلصابة، 

وإدارة  والكلى،  السمنة  وقسم 

التغذية العالجية، وإدارة الطوارئ 

حمد  مستشفى  من  والحوادث 

العام، وبرنامج االستقطاب المهني 

مستشفى  في  التطوع  وبرنامج 

حمد العام، ومركز فهد بن جاسم 

لغسيل الكلى، ومركز ماجستيك 

الصحي،  زالل  ومنتجع  الطبي، 

القطرية  العامة  والمؤسسة 

والشرطة  والماء،  للكهرباء 

المجتمعية وإدارة المرور، وشركة 

الوطنية  واللجنة  قرطاس،  رأس 

الفنون  وقسم  اإلنسان،  لحقوق 

وقسم  والسالمة  الصحة  وقسم 

مدرسة  من  الخاصة  التربية 

الثانوية  سفيان  أبي  بنت  رملة 

حيث  اليونسكو  ولجنة  للبنات، 

المدارس  إحدى  المدرسة  تعتبر 

المنتسبة لليونسكو. 

العرض  الملتقى  وتضمن 

فيه  شاركت  الذي  العسكري 

ُعرض  كما  المدرسة،  طالبات 

والسالمة،  الصحة  عن  فيديو 

الماضي  عن  مسرحي  وعرض 

التعليم  تطور  ومراحل  والحاضر، 

افتتاح  تم  عقبه  قطر،  دولة  في 

اعجابا  نال  الذي  الملتقى  أركان 

تنوع  من  فيه  لما  الزوار  من  واقباال 

االهتمام  ثقافة  نشر  في  وفائدة 

استخدام  وطرق  واألمة،  بالصحة 

الحفاظ  في  الوعي  وزيادة  الغذاء 

عن  واالبتعاد  الجسم  على 

لها  يتعرض  قد  التي  المخاطر 

األكل  طريق  عن  سواء  الطلبة 

أو  اليومية،  العادات  أو  والشرب 

وطرق  الخطرة،  المواد  استخدام 

والمنشآت  البيوت  على  الحفاظ 

والمرور  التعليمية  والمؤسسات 

وغيرها.

$ الدوحة
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خالل شهر رمضان.. مدير إدارة المساجد:

مجندو الخدمة الوطنية يؤمون المصلين

الكواري  حمد  محمد  السيد  وصرح 

األوقاف  بوزارة  المساجد  إدارة  مدير 

والشؤون اإلسالمية بأن الوزارة سترفد 

رمضان  شهر  خالل  الدولة  مساجد 

األئمة  بعشرات  1444هـ  المبارك 

من  الجدد  القطريين  والمؤذنين 

أكاديمية  في  المكّلفين  المجندين 

الخدمة الوطنية بمعسكر مقدام ممن 

التأهيلية  الشرعية  الدورة  سيجتاز 

في  الشفهي  االختبار  وكذلك  بنجاح 

حفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه سيتم تعيينهم بشكل 

بمساجد  ومؤذنين  كأئمة  رسمي 

الخدمة  فترة  انتهاء  بعد  الدولة 

الوطنية خالل األشهر القليلة القادمة، 

التي  المادية  الحوافز  إلى  الفتا 

المكافآت  خالل  من  الوزارة  توفرها 

القطري  والمؤذن  لإلمام  تصرف  التي 

وقيمتها 7000 ريال، بجانب احتفاظهم 

إلى  باإلضافة  األساسية،  بوظيفتهم 

من  تكريمهم  ومنها  المعنوية  الحوافز 

والشؤون  األوقاف  وزير  سعادة  قبل 

اإلسالمية.

بأن  المساجد  إدارة  مدير  وأكد 

المجموعة  هذه  من  االستفادة 

أولى  تعد  الوطن  أبناء  من  المباركة 

والشراكة  التعاون  اتفاقية  ثمرات 

المجتمعية التي وّقعتها وزارة األوقاف 

الدفاع،  وزارة  مع  اإلسالمية  والشؤون 

في  المكّلفين  المجندين  الستقطاب 

بمعسكر  الوطنية  الخدمة  أكاديمية 

واألذان  اإلمامة  بمهنة  لاللتحاق  مقدام 

الله  بفضل  تكللت  والتي  والخطابة؛ 

 33 تأهيل  نتائجها  أهم  ومن  بنجاح 

مجندا بعد انتهاء الدورة الشرعية. 

المبذولة  الجهود  إن هذه  الكواري  وقال 

الكبير  االهتمام  ظل  في  تأتي 

والمتابعة الحثيثة من سعادة السيد 

األوقاف  وزير  الغانم  شاهين  بن  غانم 

باستقطاب  اإلسالمية  والشؤون 

منابر  العتالء  القطريين  الشباب 

الله  بيوت  ورفد  والعمل  المساجد 

القطريين؛  والمؤذنين  باألئمة 

قضايا  فهم  على  األقدر  باعتبارهم 

المجتمع ومعرفة حاجاته وتطلعاته، 

صلة  هم  المواطنين  كون  عن  فضاًل 

الوصل مع أطياف المجتمع.

تسعى  األوقاف  وزارة  بأن  وأضاف 

إلى  استراتيجيتها  تحقيق  إطار  في 

والمؤذنين  األئمة  وتأهيل  استقطاب 

الدولة  بمساجد  للعمل  القطريين 

المجتمعية مع  على تعزيز الشراكة 

العسكرية  الدولة  مؤسسات  من  عدد 

المواطنين  الستقطاب  والمدنية 

اإلمامة  بمهنة  االلتحاق  في  الراغبين 

وظيفتهم  بجانب  والخطابة  واألذان 

بدورهم  منها  إيمانًا  األساسية؛ 

أفراد  وأخالق  بقيم  االرتقاء  في  الفعال 

اإليمانية  الجوانب  وتعزيز  المجتمع 

عليها  حثنا  التي  األخوية  والروابط 

الشرع الحنيف؛ ولذا تحرص الوزارة 

من  التي  السبل  جميع  توفير  على 

هذه  على  واإلقبال  التحفيز  شأنها 

في  تساهم  التي  الهامة؛  الوظيفة 

أطر  وتعزيز  المسجد  رسالة  تفعيل 

رقي المجتمع وتماسكه.

وحث مدير إدارة المساجد المجندين 

األذان  ورفع  باإلمامة  للعمل  المؤهلين 

وتعالى  سبحانه  الله  تقوى  على 

ورعايتها  بالمساجد  والعناية 

في  بالمسجد  وااللتزام  والمواظبة 

المصلين  مع  وتعاونهم  صلواتهم 

والتقيد  اإلدارة  مع  والتواصل 

بالتعليمات اإلدارية.

وفي استطالع آلراء عدد من المجندين 

واألذان  اإلمامة  بدورات  المشاركين 

إن  اليافعي  ناصر  فهد  المجند  قال 

الشرعية  الدورة  هذه  في  مشاركته 

التحصيل  في  كبير  بشكل  أفادته 

أمور  من  الكثير  ومعرفة  العلمي 

اإلمام،  يحتاجه  ما  وخاصة  العقيدة 

وكذلك  والصالة  الطهارة  فقه  وتعلم 

إلى  ولفت  التجويد،  أحكام  تعلم 

فهم  على  أقدر  القطري  اإلمام  أن 

أبنائه  مع  والترابط  المجتمع  واقع 

والمساهمة في دعمه وتماسكه.

أحد  الشمري  مطر  عبدالله  وأوضح 

دورتي  من  االنتهاء  تم  أنه  المجندين 

دورة  استكمال  وجار  والفقه  العقيدة 

األوقاف  لوزارة  الشكر  وقدم  التجويد، 

البادرة  هذه  على  اإلسالمية  والشؤون 

الطيبة التي أفادتهم بشكل كبير في 

تعلم  في  وكذلك  والفقه  العقائد  أمور 

المواطن  أن  شك  وال  التجويد،  أحكام 

ويعيش  للمجتمع  أقرب  القطري 

وحث  يحتاجه،  ما  ويعرف  واقعه 

االلتحاق  على  القطريين  الشباب 

بهذه المهنة العظيمة التي لها الكثير 

من األجر والفضل، فضال عن الحوافز 

المادية التي وفرتها وزارة األوقاف والتي 

يمكن  التي  الوحيدة  الوظيفة  تعد 

للمواطن أن يحصل عليها إضافة إلى 

وظيفته األساسية.

أن  ذكر  علي،  محمد  سالم  المجند 

دولة قطر ممثلة في وزارة األوقاف تبذل 

الشباب  الستقطاب  مقدرة  جهودا 

اإلمامة  بمهنتي  للعمل  القطري 

ذهبية  فرصة  هذه  أن  وأكد  واألذان، 

والعقيدة  الفقه  لكل شاب بأن يتعلم 

وظيفة  على  يحصل  وأن  والتجويد 

إلى  جيد  مادي  حافز  لها  إضافية 

جانب مهنته، فضال عن األجر من الله 

الله  وكتاب  الشريعة  علوم  بتعلمه 

المجتمع  في  فعاال  عضوا  يكون  وأن 

ما  إلى  ويوجههم  المجتمع  أفراد  ينفع 

يحبه الله ورسوله.

الحمد  فرج  عبدالرحمن  المجند 

الدعاة  من  كثيرا  استفاد  أنه  أوضح 

الذين قدموا الدورة في الفقه والعقيدة 

أنه  إلى  مشيرا  التجويد،  في  وكذلك 

لم يكن أن يتعلم هذه األمور الشرعية 

وقال  الدورة،  هذه  في  مشاركته  لوال 

األئمة  أحد  يكون  بأن  يرغب  إنه 

إصالح  في  يشاركون  الذين  والدعاة 

على  األوقاف  وزارة  وشكر  المجتمع، 

ألبناء  واهتمام  رعاية  من  توليه  ما 

الوطن.

سنيد  آل  سالم  علي  راشد  المجند 

في  ساهمت  الدورة  أن  أكد  المري 

دينهم  أمور  وتعليمهم  تعريفهم 

والفقه،  العقيدة  علوم  من  واالستزادة 

هذه  عاتقنا  على  نحمل  إننا  وقال 

والدعاة  االئمة  من  نكون  بأن  الرسالة 

في  نساهم  وأن  للمجتمع،  القدوة 

في  المشاركة  خالل  من  الدولة  رفعة 

عبر  المجتمع  أفراد  وتماسك  دعم 

رسوله  وسنة  الله  بشرع  االلتزام 

الكريم صلى الله عليه وسلم.

{ محمد حمد الكواري

{ سالم محمد علي

{ فهد ناصر محمد

{ راشد علي سالم

{ عبد الله مطر سعدي

{ عبدالرحمن فرج الحمد

أشاد عدد من المواطنين المجندين المكّلفين 
في أكاديمية الخدمة الوطنية بمعسكر مقدام 

بالجهود التي تبذلها وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية لتأهيلهم بالعلوم الشرعية في الفقه 

والعقيدة وأحكام التجويد عبر نخبة من المدرسين 
والدعاة المتخصصين في هذا المجال، وتشجيعهم 

وتحفيزهم المتواصل ليكونوا أئمة ومؤذنين وخطباء 
ودعاة يعتلون منابر مساجد الدولة ويقومون بإمامة 

المصلين ورفع األذان وإلقاء خطبة الجمعة والدعوة 
إلى الله وفق منهج وسطي معتدل.

$ الدوحة

تأهيلهم 
بدورات 
شرعية 

في الفقه 
والعقيدة 

وتجويد 
القرآن

مكافأة »7« آالف ريال لإلمام والمؤذن القطري

لتحفيظ القرآن

»489« دارسة 
بمركز الشيماء

يحتضن مركز الشيماء 

لتحفيظ القرآن الكريم 

»489« دارسة يتوزعن على 

»198« دارسة في الفترة 

الصباحية، و»292« دارسة 

في الفترة المسائية، من 

كافة الفئات العمرية 

ومختلف المستويات من 

األطفال والفتيات والنساء 

والمتعلمات والجاليات 

واألمهات.

وأوضحت السيدة لولوة 

المنصوري رئيسة مركز 

الشيماء لتحفيظ القرآن 

الكريم أن المركز تأسس 

منذ خمس سنوات، وأنه 

يقع في مدينة الدوحة 

بمنطقة عين خالد، 

ويساعدها في إدارة 

المركز واإلشراف عليه 

النائبة وشعبة القرآن 

الكريم وشعبة البرامج 

واألنشطة.

ويعمل المركز على 

فترتين صباحية من 

الساعة 8:00 - 10:00 

ومسائية من الساعة 

4:00 - 6:00، ويعنى 
المركز بدراسة القرآن 

الكريم وحفظه وتدبره، مع 

االهتمام بأحكام التجويد 

والتالوة والتفسير، وذلك 

تحت إشراف عدد من 

المحفظات المتقنات.
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في كلمتها أمام القمة الوزارية العالمية لسالمة المرضى.. وزير الصحة:

قطر ملتزمة بدعم األمن الصحي العالمي

 وأشارت سعادتها إلى األهمية الكبيرة إلطار منظمة الصحة 

العالمية بشأن الجودة وسالمة المرضى في مواجهة حاالت 

الطوارئ والمحن والذي تم إطالقه في عام 2019، مشيرة إلى 

تنظيم  خالل  من  اإلطار  هذا  تطوير  في  قطر  دولة  مساهمة 

حدث مصاحب في الدورة 72 لجمعية الصحة العالمية في 

المتوسط  لشرق  اإلقليمي  المكتب  مع  بالتعاون   2019 مايو 

ذات  أخرى  ومنظمات  دولة  و17  العالمية  الصحة  بمنظمة 

كما  الموضوع،  أهمية  إلى  العالمي  االنتباه  للفت  صلة 

استضافت الدوحة االجتماع التشاوري الثاني بشأن اإلطار 

في ديسمبر 2019. 

السامية  للقيم  تجسيدًا  يأتي  ذلك  أن  وأوضحت سعادتها   

التي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

 2030 الوطنية  قطر  ولرؤية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل 

التي تؤكد على أن تكون دولة قطر عضوا فاعاًل ومسؤواًل في 

المجتمع الدولي تساهم في مختلف المجاالت.

من  أصياًل  جزءًا  المرضى  سالمة  تمثل  سعادتها:  وقالت   

تجسده  ما  وهو  قطر،  دولة  في  الصحية  الرعاية  نظام 

في  ذلك  وينعكس  للصحة،  الوطنية  استراتيجياتنا 

لإلبالغ  الوطني  النظام  مثل  والمبادرات  البرامج  من  العديد 

عن حوادث سالمة المرضى والتعلم منها، واللجنة الوطنية 

الرعاية  لجودة  حمد  ومعهد  المرضى،  وسالمة  للجودة 

لمكافحة  الوطني  برنامجنا  ان  الصحية…موضحة 

برامج  مع  واحدة«  »صحة  نهج  اعتمد  الميكروبات  مضادات 

مثبتة لإلشراف على مضادات الميكروبات وسياسة وطنية 

صارمة لألدوية.

الذي  التقرير  أن  إلى  العامة  الصحة  وزير  سعادة  وأشارت   

جائحة  )تأثير  عن  العالمية  الصحة  منظمة  أصدرته 

19 على سالمة المرضى( ساهم في تسليط الضوء  كوفيد 

المتعلقة بسالمة المرضى،  المعروفة  على تفاقم المخاطر 

الجائحة،  أثناء  ظهرت  التي  الجديدة  المخاطر  وتحديد 

سد  على  للعمل  الهام  التقرير  باستخدام  سعادتها  وأوصت 

مرونة  لتحسين  الجديدة  المخاطر  ومعالجة  الفجوات 

وسالمة أنظمة الرعاية الصحية.

السلبية  التأثيرات  من  الرغم  »على  سعادتها:  وقالت   

والموظفين  المرضى  سالمة  على   )19  - )كوفيد  لجائحة 

من  العديد  هناك  كان  الصحية،  الرعاية  ومنظومة 

التغييرات الجذرية والتطورات اإليجابية في دولة قطر وفي 

جميع أنحاء العالم.

الصحي  نظامنا  أظهر  الجائحة  خالل  سعادتها:  وأضافت   

مرونة عالية لزيادة قدراته، وإعادة تصميم البنية التحتية، 

وإعادة توجيه الموارد لتلبية الطلب المتزايد مع اإلبقاء على 

الخدمات الصحية األساسية األخرى.

الكواري: لقد علمتنا  الدكتورة حنان محمد   وقالت سعادة 

التجربة أن بناء القدرة على الصمود في المنظومة الصحية 

لقد  سعادتها:  وأضافت  حتمية،  ضرورة  بل  ترفا،  ليس 

في  ومشاركته  مجتمعنا  إشراك  أن  الجائحة  من  تعلمنا 

جميع  في  األساس  حجر  كان  الوقائية  التدابير  جميع 

وقيمتها  العامة  الصحة  وتحسين  التغيير  إلحداث  جهودنا 

األساسية المتمثلة في العدالة االجتماعية.

 وعبرت سعادتها عن التقدير الكبير لدور الرعاية األولية في 

الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الصحية األساسية، 

ومساهمتها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

الكواري: استفدنا  الدكتورة حنان محمد   وأضافت سعادة 

من هذه الدروس في إعداد خططنا لكأس العالم فيفا قطر 

واحدة  تنظيم  إلى  أدى  مما  بنجاح  تطبيقها  تم  والتي   2022
القدم تميزا لتحقيقها معايير عالية  من أكثر بطوالت كرة 

وإرثا مستداما.

 كما تحدثت سعادتها عن المخاطر الصحية الحالية التي 

تواجهها دولتا تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي 

تعرضتا له. مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تحذر 

تكون  أن  يمكن  الزلزال  منطقة  في  الصحية  األزمة  أن  من 

الذي  القطري  الدعم  إلى  ولفتت  نفسه،  الزلزال  من  أسوأ 

لتجديد  الوقت  حان  لقد  مضيفة:  للدولتين،  تقديمه  تم 

جهود  في  البلدين  هذين  لمساعدة  والوحدة  التضامن 

من  نجوا  الذين  األشخاص  احتياجات  لتلبية  االستجابة 

الكارثة.

تعزيز  تواصل  قطر  دولة  حكومة  إن  سعادتها:  وأضافت 

السكان  جميع  لدعم  والموثوق  العام  الصحي  نظامها 

القوى  على  بالدولة  الصحية  الخدمات  ترتكز  بالدولة، 

المؤسسات  في  تعمل  والتي  الماهرة،  الوطنية  العاملة 

العامة والخاصة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى. 

أقيمت  المرضى  الخامسة لسالمة  الوزارية  القمة  أن  يذكر 

إلى  القرار  من   - أفضل  رعاية  أقل،  ضررا  شعار  تحت 

ومن  الهامة،  الموضوعات  من  عددا  واستعرضت  التنفيذ، 

بشأن  العالمي  العمل  من  المكتسبة  التجارب  أبرزها، 

سالمة المرضى وتنفيذ تدابير سالمة المرضى.

شاركت دولة قطر في القمة الوزارية 
العالمية الخامسة لسالمة المرضى 

والتي عقدت في مدينة مونترو بسويسرا 
في الفترة من 23 إلى 24 فبراير 2023. 

ترأس وفد الدولة إلى القمة الوزارية 
العالمية لسالمة المرضى سعادة 

الدكتورة حنان محمد الكواري وزير 
الصحة العامة.

 وألقت سعادة الدكتورة حنان محمد 
الكواري كلمة في الجلسة رفيعة المستوى 

بالقمة الوزارية التي ترأسها فخامة الرئيس 
آالن بيرسيه رئيس االتحاد السويسري، 

حيث أكدت سعادتها على التزام دولة قطر 
تجاه المجتمع الدولي بالمشاركة في دعم 

األمن الصحي العالمي، كما جددت دعم 
الدولة لتنفيذ خطة العمل العالمية لسالمة 

المرضى 2030-2021.

$ مبادرات مونترو
وطنية رائدة 

في مجال 
الجودة 

وسالمة 
المرضى

بناء قدرات 
المنظومة 

الصحية 
على الصمود 

ضرورة 
حتمية

بعد افتتاح »3« مراكز صحية جديدة مؤخرا.. د.عبدالملك:

تسهيل الوصول لخدمات الرعاية األولية 

الصحية  الرعاية  مؤسسة  فريق  قام 

صحية  مراكز   »3« بافتتاح  األولية 

أحدثها  وكان  واحد،  عام  خالل  جديدة 

تم  الذي  الصحي  السنيم  أم  مركز 

افتتاحه رسميًا بتاريخ 22 يناير 2023.

لمؤسسة  الصحية  المراكز  تقع 

مواقع  في  األولية  الصحية  الرعاية 

أفراد  وصول  تسّهل  استراتيجية 

المجتمع إلى خدمات الرعاية الصحية 

الجدير  ومن  الجودة.  عالية  األولية 

بالذكر أنه تم تجهيز المراكز الصحية 

المعدات  بأحدث  الجديدة  األربعة 

متخصصون  بها  ويعمل  الطبية 

مجموعة  لتقديم  عاليًا  تدريبًا  مدربون 

تشمل  التي  الخدمات  من  واسعة 

الرعاية األولية، والرعاية المتخصصة، 

والرعاية  التشخيصية،  والخدمات 

الصحية  المراكز  تقدم  كما  الوقائية، 

خدمات التطبيب عن ُبعد، والتي تتيح 

الطبية  الرعاية  إلى  الوصول  للمرضى 

الرعاية  الحصول  يجعل  مما  ُبعد  عن 

الصحية أكثر سهولًة ويسرًا.

الصحية  المراكز  هذه  الفتتاح  كان 

الرعاية  تطور  على  كبير  أثر  الجديدة 

تخفيف  على  ساعد  مما  الصحية، 

الصحية  الرعاية  مرافق  على  الضغط 

الزيادة  التي تثاقل عليها عبء  الحالية 

في طلب الخدمات. ومع توفر المزيد من 

سيتمكن  الصحية،  الرعاية  خيارات 

رعاية  على  الحصول  من  المرضى 

المناسب،  الوقت  وفي  الجودة  عالية 

على  للحفاظ  ضروريًا  أمرًا  يعد  ما  وهو 

الصحة والمعافاة.

عبدالملك،  مريم  الدكتورة  وقالت 

الرعاية  لمؤسسة  العام  المدير 

هذه  افتتاح  »إن  األولية:  الصحية 

استثمارًا  يمثل  الصحية  المراكز 

ورفاهية مجتمعاتنا،  كبيرًا في صحة 

الرعاية  مؤسسة  التزام  على  دليل  وهو 

صحة  بتحسين  األولية  الصحية 

مهمًا  دورًا  تلعب  فهي  المجتمع.  ورفاه 

الصحية  الرعاية  احتياجات  تلبية  في 

للمنطقة خالل هذه الفترة الزاخمة وما 

بعدها.

استكمال  الماضي  العام  شهد  لقد 

جديدين  صحيين  مركزين  وافتتاح 

وهذا يعد إنجازًا فارقًا في نظام الرعاية 

كأس  لبطولة  استعدادًا  الصحية 

العالم لكرة الكرة 2022 في تلك الفترة، 

الصحية  المراكز  هذه  عززت  حيث 

متطلبات  لتلبية  اإلكلينيكية  القدرة 

األعداد  تدفق  فمع  بعدها.  وما  البطولة 

الضروري  من  كان  السياح،  من  الهائلة 

للرعاية  كافية  تحتية  بنية  وضع 

عالية  بجودة  الرعاية  لتوفير  الصحية 

للجميع.

مؤسسة  الجديدة  المرافق  مكنت 

افتتاح  من  األولية  الصحية  الرعاية 

العاجلة،  الرعاية  خدمات  من  المزيد 

لتلبية  والمصممة  لألطفال،  خاصة 

احتياجاتهم. فتم تجهيز هذه العيادات 

بمقدمي الرعاية الصحية ذوي الخبرة 

الطبية  الرعاية  يقدمون  الذين  العالية 

المناسب  الوقت  في  المتخصصة 

إصابة  أو  بمرض  المصابين  لألطفال 

حادة تتطلب عناية طبية فورية.

والكشف  الوقاية،  على  التركيز  ومع 

الصحية،  الحاالت  وإدارة  المبكر، 

وتحسين الوصول إلى الرعاية األولية، 

سيتم توفير نهج شامل للصحة والذي 

صحة  تعزيز  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من 

السكان.

المراكز  في  التوسعات  لعبت  كما 

بعض  تخصيص  في  دورًا  الصحية 

فقط،  للقطريين  الصحية  المراكز 

تلقي  من  المواطنين  مّكن  ما  وهذا 

االعتبارات  تراعي  بيئة  في  الرعاية 

الثقافية«.

عبدالملك:  مريم  الدكتورة  وأضافت 

البنية  في  االستثمار  هذا  »يهدف 

إلى  الصحية  للرعاية  التحتية 

الرعاية  خدمات  إلى  الوصول  تحسين 

االنتظار،  زمن  وتقليل  الصحية، 

المقدمة.  الرعاية  جودة  وتحسين 

فمن خالل توفير مرافق حديثة ومجهزة 

الرعاية  متخصصو  بها  ويعمل  جيدًا 

متقدمًا،  تدريبًا  المدربون  الصحية 

الصحية  الرعاية  مؤسسة  تضمن 

والمقيمين  المواطنين  حصول  األولية 

على الرعاية التي يحتاجون إليها«.

{ د. مريم عبدالملك

 شهدت على مدى السنوات 
القليلة الماضية دولة قطر 

ارتفاعًا في عدد السكان، ومن 
المتوقع أن يستمر هذا العدد 

في االرتفاع خالل السنوات 
القادمة. وسعيًا نحو تلبية 

الطلب المتزايد على خدمات 
الرعاية الصحية األولية خالل 

هذه الفترة التي تتسم 
باإلقبال الكبير على خدمات 

الرعاية الصحية في قطر، 

$ الدوحة

تقليل زمن 
االنتظار 

وتحسين 
جودة 

الرعاية 
المقدمة

وفد من مركز الدراسات القضائية يزور نظيره بالكويت

بحث التعاون القانوني القطري ـــ الكويتي

الدراسات  مركز  من  وفد  قام 

بوزارة  والقضائية  القانونية 

لمعهد  عمل  بزيارة  العدل، 

والقانونية  القضائية  الدراسات 

بحث  خاللها  تم  الكويت،  بدولة 

بين  القانوني  التعاون  مجاالت 

دولة قطر ودولة الكويت في مجاالت 

القانوني،  والتأهيل  التدريب 

القدرات  وتبادل الخبرات في بناء 

وفقا  التدريب  ببرامج  والنهوض 

والممارسات  التجارب  ألحدث 

المجاالت  مختلف  في  الناجحة 

القانونية.

علي  صالح  الدكتور  وأوضح 

الدراسات  مركز  مدير  الفضالة، 

الزيارة  أن  والقضائية،  القانونية 

حديثة  خطة  إطار  في  جاءت 

القانونية  الدراسات  لمركز 

تم  العدل،  بوزارة  والقضائية 

سعادة  لتعليمات  وفقا  إعدادها 

محمد  بن  مسعود  السيد 

لمواكبة  العدل،  وزير  العامري، 

والتشريعية  القانونية  النهضة 

يلبي  وبما  الدولة،  تشهدها  التي 

لمختلف  القانونية  االحتياجات 

الحكومية  والمؤسسات  الجهات 

قانوني  كادر  إعداد  خالل  من 

البرامج  بأحدث  مؤهل  قطري 

التدريبية. 

أن  المركز  مدير  وأضاف 

الجديدة  التدريبية  الخطة 

القانونية  الدراسات  لمركز 

العدل  بوزارة  والقضائية 

قطر  رؤية  محددات  من  تنطلق 

واالستجابة   ،2030 الوطنية 

في  والمستجدات  للمتغيرات 

والتشريعي،  القانوني  المجال 

التي  العدل  وزارة  واستراتيجية 

وضعت في صدارة برامجها تطوير 

القانوني  التدريب  برامج  فاعلية 

مركز  مكانة  وتعزيز  وجودتها، 

والقضائية  القانونية  الدراسات 

ومعاهد  مراكز  ضمن  قطر  بدولة 

التدريب القانونية والقضائية في 

المنطقة. وانطالقا من هذه الخطة 

يعتزم المركز التواصل مع بعض 

باع  لها  والتي  المعروفة  المراكز 

طويل في مجال التدريب القانوني 

والقضائي وتوقيع مذكرات تعاون 

على  بالفائدة  يعود  مما  معها 

وتجاربه  خبراته  وتعزيز  المركز 

العملية.

الفضالة  صالح  الدكتور  وأشاد 

القطري خالل  الوفد  بما حظي به 

مثمرة  لقاءات  من  للكويت  زيارته 

جاسم  ندى  السيدة  بحضور 

مدير  مساعد  الجبار،  العبد 

المركز، وأعضاء الوفد، مما مكنهم 

من االطالع على التجربة الكويتية 

التدريب  مجال  في  الثرية 

وأعرب  والقضائي.  القانوني 

الخطة  تحقق  أن  في  األمل  عن 

في  نوعية  نقلة  للمركز  الجديدة 

بالدولة،  القانوني  العمل  مجال 

إقليمي  كمركز  مكانتها  وتعزيز 

للتدريب والتأهيل القانوني.

$ الدوحة
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تاغ هوير تعرض ساعتها الجديدة أكواريسر 
بروفيشنال 200 سوالرغراف في جناح الماجد

املاجد  جناح  يف  تعر�ض  اأن  هوير  تاغ  ي�سر 

يف  واملجوهرات  لل�ساعات  الدوحة  مبعر�ض 

اأكواري�سر  هوير  تاغ  �ساعة   19 الـ  ن�سخته 

اجلديدة  غراف  �سوالر   200 بروفي�سنال 
املدعومة مرة اأخرى بحركة �سم�سية، وذلك 

املبتكرة  �ساعتها  اإطالق  من  قليلة  اأ�سهر  بعد 
تاغ هوير اأكواري�سر �سوالر غراف يف وات�سز 

اند واندرز Watches and Wonders يف العام 

2022. تلتحق هذه ال�ساعة اجلديدة بركاب 
املن�سقة  اأكواري�سر  هوير  تاغ  جمموعة 
جماليا، واملعروفة مبزاياها اال�ستثنائية من 
قوة  نقاط  وتكمن  واالأداء.  واملقاومة  اجلودة 

الطراز اجلديد يف خفته ومتانته، ولتجعل 
منه من ثم الرفيق املثايل خارج املنزل.

العام  يف  اأكواري�سر  هوير  تاغ  ا�سم  اأُ�سيف 

ال�ست  اخل�سائ�ص  اإرث  من  ع  ليو�سّ  2004
االجتاه،  اأحادي  دوار  اإطار  للعائلة:  امُلمّيزة 
وتاج �سبط لولبي، ومقاومة للماء حتى 200 

وكري�ستال  م�سينة،  وعالمات  اأكرث،  اأو  مرت 

ياقوتي، واإبزمي مزدوج االأمان.
- �سنعت الأروع االأماكن خارج املنزل

العام  يف  اأكواري�سر  هوير  تاغ  تاريخ  بداأ 
1978، عندما اأطلق جاك �ساعة ذات الرقم

املرجعي،844، 

والتي كان 
ي�ستهدف بها 

بالفعل ع�ساق 
املغامرات مهدت هذه 

ال�ساعة امُل�سممة 
للرجال والن�ساء 

على حٍد �سواء

بالريا�سات  ي�ستمتعون  الذين  من 

الطريق  املاء،  يف  اأو  االأر�ض  على  والتحديات 

ال�ساعات  من  االأداء  عالية  جديدٍة  لفئٍة 
للمرء  ميكن  والتي  اال�ستخدامات،  متعددة 

االعتماد عليها يف جميع الظروف، وحتى يف 
اأق�ساها ق�سوة.

اأُ�سيف ا�سم تاغ هوير اأكواري�سر يف العام 

2004 ليو�سع من اإرث اخل�سائ�ص ال�ست 
املميزة للعائلة : اإطار دوار اأحادي االجتاه، 
وتاج �سبط لولبي، ومقاومة للماء حتى 

م�سيئة  وعالمات   ، اأكرث  اأو  مرت   200
مزدوج  واإبزمي  ياقوتي  وكري�ستال 

االأمان.

مع  ومتناغمة  ون�سطة  جرينة   -
الطبيعة

هوير  تاغ  فل�سفة  ا�ستندت  لطاملا 
مثايل  اندماج  اإىل  اأكواري�سر 

اأنيقة  كونها  مع  العنا�سر  مع 

هوير  تاغ  طبيعي.على  ب�سكل 
 200 بروفي�سنال  اأكواري�سر 

والتي  االأ�سلية  غراف  �سوالر 

تاغ  �ساعة  اأول  قدمت 

مع  واأكواري�سر  هوير 

بالطاقة  تعمل  حركة 

ال�سم�سية.
العام  هذا  هوير  تاغ  �سممت 

اأكواري�سر  هوير  تاغ  �ساعة 

من  غراف  �سوالر   200 بروفي�سنال 
وتعترب  جريء.  معدين  مبظهر  التيتانيوم 
�ساعة تاغ هوير اأكواري�سر بروفي�سنال 200 

املثايل،  الرفيق  هذه  اجلديدة  غراف  �سوالر 

وال�سالبة  الراحة  لتوفري  �سنعت  الأنها 

واملتانة.

بروفي�سنال  اأكواري�سر  هوير  تاغ  يجعل  ما 

لالرتداء  املثالية  ال�ساعة  غراف  �سوالر   200
ميناوؤها  هو  الطلق  الهواء  يف  املنزل  خارج 

ي�سمح  والذي  ال�سفاف،  �سبه  الفريد 
باأ�سعة  نف�سها  �سحن  باإعادة  للحركة 

القطبي،  االأزرق  باللون  ل  وُتكمَّ ال�سوء. 
لالأ�سواء  االأيقوين  اال�ستح�سار  ميثل  الذي 
الدائرة  يف  الليايل  ت�سيء  التي  ال�سمالية 
اأ�سول  اإىل  اإمياءة  يف  ال�سمالية،  القطبية 
فل�سفة االأن�سطة اخلارجية ل�ساعة تاغ هوير 
اأكواري�سر وال�سوار الريا�سي االأنيق م�سنوع 

العوامل  مع  للتوافق  التيتانيوم  من  كذلك 
للعنا�سر  اأف�سل  مقاومة  وتوفري  االإن�سانية، 

واملخاطر التي تواجهها يف مغامراتك.

مطورة  �سم�سية  حركة  اآلية  �سوالرغراف، 

ل�ساعة تاغ هوير
هوير  تاغ  من  �سوالرغراف  حركة  ت�ستهر 
حمدود  غري  كم�سدر  لل�سم�ص  بت�سخريها 

للطاقة وتوفر العديد من الفوائد امل�سمونة. 
ثمة  لي�ص  �سوالرغراف،  حركة  َالية  مع 

ُيعاد  ال�ساعة:  بطارية  لتغيري  حاجة 

اال�سطناعي.  بال�سوء  اأو  بال�سم�ص  �سحُنها 

ال�سم�ص  الأ�سعة  تعر�ض  يكفي 

املبا�سرة ملدة دقيقتني لت�سغيل 
وميكن  كامل.  ليوم  ال�ساعة 

اأن تعمل ال�ساعُة ملدٍة 

�ستة  اإىل  ت�سل 
دون  اأ�سهر 

بالكامل  �سحنها  مبجرد  لل�سوء،  التعر�ص 
واإذا  ال�سم�ص.  يف  20�ساعة  من  اأقل  بعد 
فت ال�ساعُة عن العمل، فما عليك �سوى  توقَّ

تعري�سها الأيِّ م�سدر لل�سوء ملدة ع�سر ثوان،
بف�سل  وذلك  اأخرى،  مرًة  العمل  تبداأ  كي 

دخلت  الكفاءة.  فائق  �سحنها  اإعادة  وقت 

تاغ هوير يف �سراكة مع م�سنع ال جوك�ض 

برييه الكائن يف ال �سو دي فون يف �سوي�سرا 

الة،  والفعَّ املوثوقة  احلركة  هذه  لتطوير 

Caliber TH50-.اإت�ص تي  كاليرب  امل�سماه 

اإت�ص  تي  كاليرب  وُيطور   )00) 50-00

خ�سي�سا  ع  وُي�سنَّ  50-00

وله  هوير  تاغ  ل�سركة 

 5 ملدة  ممتد  �سمان 

�سنوات.

 

} حوار / حنان الغزواين

وال�ساعات  للمجوهرات  الدوحة  معر�ض  يوّفر 
القطريني  للم�سممني  مهمة  م�ساحة 

اجلديدة،  جمموعاتهم  ال�ستعرا�ض 

مع  جنب  اإىل  جنبا  اخلا�سة  وت�سميماتهم 
املجموعات العاملية املرموقة.

ويحتفي املعر�ض هذا العام بعدد من امل�سممات 

التي  للمواهب  دعما  القطريني  وامل�سممني 

تطمح للو�سول اإىل العاملية من خالل ت�سميمات 
الرتاث  جماليات  بني  متزج  ومبتكرة  مبدعة 

دون  احلديث،  الت�سميم  وفنون  القطري، 
البحر  من  امللهمة  الطبيعة  مفردات  جتاهل 
و�سحر.  جمال  من  فيهما  ما  بكل  ال�سحراء  اإىل 

 “ جولز  “ح�سة  امل�ساركة  العالمات  اأبرز  ومن 

اأطلقت  التي  املال،  �سمرية  القطرية  للم�سممة 
ظرف  يف  لتتمكن  عام 2017  التجارية  العالمة 
املجوهرات  عامل  يف  ب�سمتها  ترك  من  وجيز 

مع  بالع�سري  القدمي  ميزج  ا�ستثنائي  ب�سكل 
مل�سة تراثية من الثقافة القطرية.

ويف حوار للوطن قالت �سمرية املال : “تت�سرف  

بامل�ساركة  جولز”  “ح�سة  التجارية  العالمة 
فعاليات  يف  التوايل  على  الرابعة  للمرة 
وال�ساعات،  للمجوهرات  الدوحة  معر�ض 

يف  واالإبداع  الفخامة  على  نافذة  اأ�سبح  الذي 
كما  املنطقة،  يف  واملجوهرات   ال�ساعات  عامل 

ت�سهده  الذي  باالإقبال  �سعادتها  عن  اأعربت 

حيث  للمعر�ص،   االأوىل  االأيام  منذ  العالمة 
بع�ص  من  والعار�سني  الزوار  اإعجاب  نالت 

مما  املعر�ض،  يف  امل�ساركة  العالمات  كربى 

ت�سنيع  على  القطري  امل�سمم  قدرة  على  يدل 
والدقة  اجلودة  عالية  ا�ستثنائية  منتجات 

وقادرة على املناف�سة عامليا وحمليا”.
 وعن امل�سادر التي ت�ستوحي منها ت�سميماتها 
البيئة  من  م�ستوحاة  ت�ساميمي  املال:  قالت 

حا�سلة  �سمرية  اأن  ذكره  واجلدير  القطرية، 
وتعمل  اإيربدين  جامعة  من  ماج�ستري  على 
يف القطاع امل�سريف، اإال اأن �سغفها باملجوهرات 
جعلها ت�سقل هوايتها باملعرفة وتوؤ�س�ض عالمة 
جموهرات “ح�سة “ تيمنا با�سم والدتها رحمة 

منها  ت�ستوحي  التي  امل�سادر  وعن  عليها،   اهلل 

م�ستوحاة  ت�ساميمي  املال:  قالت  ت�سميماتها 

خالل  من  يت�سح  وهذا  القطرية،  البيئة  من 

الفاخرة،  املا�ض  باأحجار  املر�سعة  ابداعاتها 
البيئة  من  منها  كبري  جزء  وامل�ستوحى 

 ، اأمي  بطولة  كت�سكيلة  اخلليجية  القطرية 
املر�ص املرود، والطبيعة مبا يف ذلك جمموعة 
امل�سموم، جل�سة خليجية باالإ�سافة اإىل اإ�سدار 
�سمرية  حتر�ض  حيث  ال�ساعات،  من  مميز 

على طرح موديل من ال�ساعات كل �سنة.
عنها  ك�سفت  التي  االأيقونية  املجموعات  من 

“حققنا  قطعة  املعر�ض  خالل  جولز  ح�سة 

لكاأ�ص  تخليدا  املال  �سممتها  والتي  الهدف”  

كبريا  اإعجابا  القت  والتي   2022 قطر  العامل 

بت�ساميم  واملعنيني  وال�سيوف  الزوار  من 

املجوهرات.

بجزيل  املال  �سمرية  توجهت  اخلتام  ويف 

ال�سكر لقطر لل�سياحة على مبادرة امل�سممني 
القطريني التي فتحت اأمامهم املجال مل�ساركة 

الت�سميم  عامل  يف  وابتكاراتهم  مواهبهم 

مثل  وعاملي  متخ�س�ض  حدث  يف  وعر�سها 

اإىل  واملجوهرات  لل�ساعات  الدوحة  معر�ض 

جانب اأ�سهر العالمات يف هذه ال�سناعة.

»حصة جولز«.. التراث القطري مصدر إلهامها
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يونثان برتني:

د.سلمى الطود:

تبادل التجارب يساهم 
في إيجاد الحلول

نشكر دولة قطر 
على تنظيم هذا المؤتمر

مشيرة  الدكتورة  السفيرة  قالت 

القومي  المجلس  رئيسة  خطاب، 

مصر  بجمهورية  اإلنسان  لحقوق 

مؤتمر  في  المشاركة  إن  العربية 

وحقوق  المناخية  »التغيرات 

من  غنية  فقط  تكن  لم  اإلنسان« 

حيث  من  أيضًا  ولكن  العدد،  حيث 

حملها  التي  المتنوعة  الخبرات 

المؤتمر،  هذا  في  المشاركون 

اإلنسان  حقوق  أن  نعلم  أن  ويجب 

فعالية  واألكثر  األسهل  الوسيلة  هي 

الستثمار يكون العائد منه هو األكبر 

للتصدي ألي مشكلة.

في  األعمال  قطاع  دور  وأضافت: 

جدًا  مهم  المناخية  لألزمة  التصدي 

والمجتمع  الحكومات  دور  مثل 

وأن  الشباب،  دور  وكذلك  المدني، 

الوعي  رفع  على  تحفيزهم  يتم 

يمثل  والمؤتمر  البيئية،  بالقضايا 

للتنافس،  وليس  للتضامن  دعوة 

بما  والتكامل،  للتنسيق  ودعوة 

األوسط  الشرق  منطقة  يجعل 

ومنخرطة  مستعدة  إفريقيا  وشمال 

في الدفاع عن البيئة من التدهور.

مجال  في  االجتماعي  الناشط  أشاد 

البيئة السيد يونثان برتني مؤسس 

المعنية  المستقلة  المبادرات  إحدى 

بالجهود  المناخي  التغير  بقضية 

الوطنية  اللجنة  بها  قامت  التي 

المؤتمر  لتنظيم  اإلنسان  لحقوق 

المناخية  التغيرات  »حول  الدولي 

استضافته  الذي  اإلنسان«  وحقوق 

 22 إلى   21 من  الفترة  خالل  الدوحة 

بالتعاون  أقيم  والذي  الجاري  فبراير 

السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  مع 

األمم  وبرنامج  اإلنسان،  لحقوق 

المتحدة اإلنمائي )UNDP(، وجامعة 

العالمي  والتحالف  العربية،  الدول 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

،»GANHRI«

عن  برينتي  يونثان  السيد  وعبر 

التكنولوجيا  بدور  الشديدة  قناعته 

واالستثمار  والتعليم  والمعرفة 

مواجهة  في  فعالة  كوسائل  واإلبداع 

قضية التغيرات المناخية.

»حول  الدولي  المؤتمر  إن  وقال 

اإلنسان«  وحقوق  المناخية  التغيرات 

الشأن  أصحاب  من  حشدا  ضم 

التغيرات  بقضية  والمهتمين 

العالم،  قارات  جميع  من  المناخية 

الطريقة  هي  هذه  أن  إلى  مشيرا 

واألفكار فيما  الخبرات  الفعالة لتبادل 

مع  السليم  التعامل  بكيفية  يتعلق 

قضية التغيرات المناخية وما يترتب 

عليها من مخاطر.

أن  برتني  يونثان  السيد  وأوضح 

والتجارب  واألفكار  الخبرات  تبادل 

حلول  إليجاد  الصحيح  الطريق  هو 

هذه  مع  للتعامل  فعالة  مستقبلية 

اإلشكالية التي يعاني منها جميع دول 

العالم.

 – الطود  سلمى  الدكتورة  قالت 

لحقوق  الوطني  المجلس  من 

المغربية:  بالمملكة  اإلنسان 

التغير  عن  نتحدث  عندما 

المناخي وعالقته بحقوق اإلنسان، 

الحياة،  في  الحق  نتناول  فنحن 

والحقوق االقتصادية واالجتماعية، 

السكن  في  الحق  ذلك  في  بما 

والحق  الصحة  في  والحق  الالئق 

على  والحصول  التعليم  في 

واألطفال  والنساء  الالئق،  العمل 

ذوي  من  واألشخاص  والمسنين 

اإلعاقة من المتضررين بالتغيرات 

يتناول  تقرير  وهناك  المناخية، 

بسبب  النساء  ضد  العنف 

عن  صادر  المناخية،  التغيرات 

بالنساء  المعنية  األممية  المقررة 

والفتيات.

وأضافت: أجدد الشكر على تنظيم 

وأرى  الدولي،  واللقاء  المؤتمر  هذا 

يتطلب  أن  القلق  دواعي  من  أنه 

من  الحد  أجل  من  بسرعة  العمل 

التي  وتبعاتها  المناخية  التغيرات 

وشكرًا  جمعاء،  اإلنسانية  تهدد 

قطر  ولدولة  للمنظمين  جزياًل 

الشقيقة.

{ السفيرة د. مشيرة خطاب

{ د.سلمى الطود

مقرر  فورست  ميشيل  السيد  قال 

والمعني  الخاص  المتحدة  األمم 

اإلنسان  حقوق  عن  بالمدافعين 

البيئية إن المؤتمر الدولي الذي نظمته 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مؤخرا 

المناخية  التغيرات  شعار  تحت 

أهمية  اكتسى  اإلنسان  وحقوق 

لتباحث  انطالق  منصة  لكونه  بالغة 

المناخ،  تغير  خلفها  التي  التحديات 

تلك  لمواجهة  المناسبة  والحلول 

المناخ،  الناجمة عن تغيير  المشاكل 

خاصة انه جمع العديد من الدول التي 

تغير  نتيجة  جمة  تحديات  تواجه 

نثمن  نحن  االطار  هذا  وفي  المناخ، 

المبادرات التي اتخذتها دولة قطر على 

أجل  من  الماضية  السنوات  امتداد 

ترجمتها  والتي  المناخ  تغيير  مكافحة 

من  العديد  في  والمبادرات  اإلجراءات 

المحافل الدولية التي أعلنت عنها دولة 

قطر، باإلضافة إلى تخصيصها لجنتها 

هذا  مؤتمر  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

العام للبحث عن حلول تحقق العدالة 

المناخية لإلنسان، وذلك نظرا ألهمية 

هذه القضية التي هي في صلة مباشرة 

العيش  في  وحقه  اإلنسان  بحياة 

ونظيف  صحي  بمناخ  والتمتع  الكريم 

بالمناخ  الضارة  المتغيرات  من  خال 

واإلنسان.

تصريحات  خالل  فورست  وأضاف 

من  سعينا  لقد  قائال:  صحفية 

ضمن  عقدت  التي  الجلسات  خالل 

من  نخبة  بحضور  المؤتمر  هذا 

والمختصين  والخبراء  المحاضرين 

والبيئة  اإلنسان  حقوق  مجال  في 

الحلول  عن  البحث  نحو  والمناخ، 

تساهم  ان  شأنها  من  التي  الجذرية 

اية  من  والمناخ  اإلنسان  حماية  في 

الواقع  أن  خاصة  ضارة،  متغيرات 

تكثيف  ضرورة  يؤكد  اليوم  المعاش 

لتجاوز  والمبادرات  الدولية  الجهود 

دول  تواجه  التي  التحديات  كافة 

المناخي  التغير  فقضية  العالم، 

المنطقة  أو  فقط  قطر  دولة  تعني  ال 

عالمية،  قضية  هي  وانما  اإلقليمية 

تجاه  بالمسؤولية  الشعور  تستوجب 

وتحتم  واالنسان،  األرض  كوكب 

سواء  متنوعة  عملية  مبادرات  تقديم 

المؤسسات  كافة  تحفيز  خالل  من 

إلى  باإلضافة  والحقوقية  المدنية 

الحكومية  والجهات  المؤسسات 

من  الخاص  القطاع  مكونات  ومختلف 

على  للعمل  وعالمية  إقليمية  شركات 

سواء  المناخية،  المتغيرات  مواجهة 

الشاملة في  المقاربات  من خالل تبني 

التمويالت  جمع  خالل  من  أو  االطار  هذا 

تلك  لمكافحة  والمالئمة  المناسبة 

األخضر  االقتصاد  وتحفيز  المتغيرات 

الصديق للبيئة.

واألبحاث  التجارب  واقع  من  وأضاف: 

تحقيق  من  اليوم  البد  به  قمنا  التي 

الدول  كافة  بين  الجماعي  العمل 

لتحقيق  نسعى  كنا  ان  والمتدخلين 

ونظيف  جيد  مناخ  في  اإلنسان  حق 

ففي  الضارة،  االنبعاثات  من  وخال 

مفتاح  هو  الجماعي  العمل  تقديري 

التحديات  كافة  مواجهة  في  النجاح 

وبحقوق  األرض  بكوكب  تحدق  التي 

اإلنسان.

وفيما يتعلق بالمبادرات التي اتخذتها 

اإلنسان،  حقوق  مجال  في  قطر  دولة 

دولة  ان  فيه  شك  ال  مما  فورست:  قال 

القليلة  السنوات  خالل  قطعت  قطر 

مجال  في  متقدمة  أشواطا  الماضية 

في  وحقوقه  اإلنسان  كرامة  حفظ 

تؤكده  ما  وهو  المجاالت،  مختلف 

التي  واألبحاث  التقارير  من  العديد 

تؤكد  والتي  األخيرة  اآلونة  في  نشرت 

دولة قطر على تطوير منظومة  حرص 

حقوق اإلنسان بما يرقى إلى مستويات 

عالية، وهو ما يحظى بتقدير جيد وما 

قد يجعلها تتصدر المؤشرات اإلقليمية 

والعالمية في هذا المجال. 

أن  أتوقع  فورست:  ميشيل  وأضاف 

المعنية  الجهات  خالل  ومن  قطر  دولة 

مواجهة  على  الحرص  كل  حريصة 

بحقوق  ترتبط  التي  التحديات  كافة 

اإلنسان وتعمل بجد على تذليل كافة 

القوانين  تطوير  خالل  من  العقبات 

تتماشى  والتي  الالزمة  والتشريعات 

والكونية  العالمية  المعايير  وأعلى 

مختلف  في  اإلنسان  حق  لحفظ 

المجاالت. كما ال ننسى كذلك التذكير 

اتخذتها  التي  المبادرات  بمجموعة 

أجل  من  الماضية  القليلة  الفترة  خالل 

التغيرات  من  المناخ  على  المحافظة 

المناخية وحفظ حق اإلنسان في الدولة 

وهي  ونظيف،  سليم  بمناخ  بالتمتع 

مع  ومتواصل  مستمر  بتنسيق  تعمل 

بهذا  المعنية  األممية  الجهات  مختلف 

المجال، باإلضافة إلى كافة المنظمات 

إلى  الوصول  أجل  من  األخرى  العالمية 

مكافحة  مجال  في  الممارسات  أفضل 

تغير المناخ.

ميشيل فورست:

نثمن المبادرات القطرية لمكافحة التغير المناخي

{ ميشيل فورست

الدوحة          $

وّقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها التركية

»حقوق اإلنسان« تعزز التعاون

عت سعادة السيدة مريم بنت عبد  وقَّ

الوطنية  اللجنة  رئيس  العطية،  الله 

تفاهم  مذكرة  اإلنسان،  لحقوق 

محرم  الدكتور  السيد  سعادة  مع 

حقوق  مؤسسة  رئيس  كيليش، 

الجهورية  في  والمساواة  اإلنسان 

التركية.

التعاون  تعزيز  إلى  المذكرة  وتهدف 

بين الطرفين لنشر األفكار والمبادرات 

والمساهمة  اإلنسانية،  والممارسات 

في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لكال 

البلدين. والتنسيق والشراكة وتبادل 

الخبرات وفقًا لقوانين ولوائح كل بلد، 

حقوق  وحماية  تعزيز  في  يسهم  بما 

اإلنسان.

خبرات  توظيف  إلى  تهدف  كما 

الطرفين لتحقيق استجابة ُمستدامة 

اإلنسانية  األنشطة  لجميع  وفعالة 

حول  التعاون  وتكثيف  والحقوقية، 

وخطط  االستراتيجيات  تطوير 

العمل.

وتتضمن مجاالت التعاون تعزيز اإلطار 

وفقًا  للمشاركين  الوطني  التشريعي 

في  المشاركة  الدولية،  لالتفاقيات 

حقوق  قضايا  حول  التدريبية  البرامج 

الُمشتركة،  البحوث  وإجراء  اإلنسان 

وتوعوية  إعالمية  بأنشطة  القيام 

ُمشتركة ذات اهتمام مشترك، تعزيز 

لتسهيل  الطرفين  بين  التنسيق 

تنفيذ االلتزامات الدولية للدولتين في 

مجال حقوق اإلنسان.

للحاجة  إدراكًا  التفاهم  مذكرة  تأتي 

حقوق  حماية  آليات  تحسين  إلى 

وتعزيز  األساسية  والحريات  اإلنسان 

وسيادة  الديمقراطية  المؤسسات 

لحماية  المشترك  والتعاون  القانون، 

فعالة لحقوق اإلنسان.

تبادل 
الخبرات 

وفقًا 
لقوانين 

ولوائح 
كل بلد

د. مشيرة خطاب:

قطاع األعمال مهم 
في التصدي لألزمة المناخية

{ يونثان برتني

تطوير االستراتيجيات 
وخطط العمل بين الجانبين

القيام بأنشطة إعالمية 
وتوعوية ُمشتركة

الدوحة          $

د. سوزان جبور:

مؤتمر الدوحة تضمن نقاشات ثرية
 – جبور  سوزان  الدكتورة  أكدت 

من  للوقاية  الفرعية  اللجنة  رئيسة 

أن  المتحدة  األمم  لدى  التعذيب 

المؤتمر انعقد في توقيت سليم جدًا، 

المنطقة  فيه  تعاني  الذي  الوقت  في 

المشاكل  من  الكثير  من  العربية 

وتؤثر  المناخي،  بالتغير  المرتبطة 

الهشة. الفئات  على 

من  المؤتمر  قدمه  بما  جبور  وأشادت 

أعطته  وما  يومين،  على مدار  نقاشات 

أساسية  محاور  على  إضاءات  من 

التي  التوصيات  أن  إلى  منوهة  جدًا، 

للدول  وأداة  وسيلة  المؤتمر  بها  خرج 

بالتغير  المعنية  والمؤسسات 

المناخي.

ولفتت إلى تأثير التغير المناخي على 

حريتهم،  من  المحرومين  األشخاص 

المغلقة  بالمؤسسات  والموجودين 

سالمتهم  على  لذلك  السلبي  واألثر 

النفسية. وصحتهم  الصحية  { د.سوزان جبور
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في االستجابة للكوارث خالل مخيم الهالل األحمر

تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة

محاضرته  كانت  األحمر،  الفريق  تدريب  لجدول  وطبقًا 

العيش،  وسبل  الغذائي  األمن  موضوع  حول  الصباحية 

حسان  الدكتور  من   
ٌّ

كل المحاضرة  تقديم  في  وتشارك 

األحمر  بالهالل  والمتطوع  التغذية  أخصائي  البيرومي 

في  التغذية  أستاذ  بوادي  هبة  والدكتورة  القطري، 

من  كبيرة  مجموعة  المحاضرة  وتناولت  قطر.  جامعة 

الغذائي،  باألمن  الصلة  ذات  والمهارات  الموضوعات 

ثم  عام،  بشكل  التغذية  علم  عن  مقدمة  شملت  حيث 

ومعايير  الكوارث،  أثناء  والتوزيع  التغذية  إلى  انتقلت 

اسفير المتعلقة بقطاع الغذاء، وتشخيص أمراض سوء 

القريب  المدى  على  الغذائية  التدخالت  وأنواع  التغذية، 

الغذائية  السلة  تشكيل  وكيفية  والبعيد،  والمتوسط 

بطريقة حسابية عن طريق برنامج معين مخصص لهذا 

الغرض.

حول  كاملة  تدريبية  وحدة  أيضًا  المحاضرة  تضمنت 

التطورات  تتضمن  وهي  عام،  بشكل  الغذائي  األمن 

العالمي،  الغذائي  األمن  تواجه  التي  والتحديات 

األوقات  في  سواًء  األغذية  سالمة  موضوع  إلى  باإلضافة 

العادية أم في أوقات الكوارث، وكيفية التعامل مع الغذاء 

أكبر.  كوارث  حدوث  لتجنب  الكارثة  أثناء  الموجود 

الهالل األحمر القطري والصليب األحمر األميركي  ويتفرد 

اللتان  العالم  مستوى  على  الوحيدتان  الجهتان  بأنهما 

الكوارث،  أثناء  األغذية  سالمة  على  تدريبًا  تقدمان 

األساسية  المصطلحات  تعريف  التدريب  ذلك  ويشمل 

الغذائية  الملوثات  وأنواع  األغذية،  بسالمة  المرتبطة 

البكتيري  للتلوث  األساسية  والمبادئ  لها،  وأمثلة 

التبادلي، ومبادئ  والعوامل المؤثرة في حدوثه، والتلوث 

دراسات  على  باالعتماد  ذلك  كل  والتعقيم.  النظافة 

الحالة، والتدريب العملي في المطعم والمطبخ الخاص 

اليوم. بالمخيم على مدار 

أما القسم الثاني من المحاضرة فقدمه رشدي عبد الخالق 

بامسعود من قطاع اإلغاثة والتنمية الدولية بالهالل األحمر 

مشاريع  حول  المحاضرة  »دارت  أوضح:  الذي  القطري، 

التمكين  مشاريع  أحيانًا  وتسمى  العيش،  كسب  سبل 

المحاضرة  وركزت  الكوارث.  من  للمتضررين  االقتصادي 

كسب  سبل  حول  األساسية  والمعارف  المفاهيم  على 

العالقة  هي  ما  التالي:  السؤال  على  اإلجابة  مع  العيش، 

تعرف  أيضًا  العيش؟  كسب  وسبل  الكوارث  بين 

العيش  سبل  إلطار  المنطقي  األساس  على  المتدربون 

المستدام، وكيف يمكن تطبيقه. بعد ذلك تحدثنا عن 

مشاريع  في  توظيفها  يمكن  وكيف  المشاريع،  حياة  دورة 

كسب العيش، والتسلسل الزمني للمساهمة في الحد 

كسب  لتدخالت  المختلفة  واألنواع  الكوارث،  مخاطر  من 

العيش«.

مراري: ينقصنا التنفيذ لألهداف والقوانين الدوليةالمري: الوضع سيكون أكثر تفاقمًا خالل العقدين القادمين

محاضرات وتقييم 
أداء وتدريبات 

متواصلة 

واصل مخيم إدارة الكوارث التاسع، الذي ينظمه الهالل األحمر 
القطري برعاية وزارة الصحة العامة تحت شعار »تأهب فعال 
واستجابة أفضل« فعالياته، حيث تناوب قادة الفرق لتقييم 
أداء المتدربين، وذلك خالل االجتماع الصباحي العام لخامس 

وقام رئيس اللجنة الفنية للمخيم صبحي فهد العجة بعرض 
المهام التي سينفذها كل فريق أثناء اليوم.

أكد مشاركون بالمؤتمر 
الدولي للتغيرات المناخية 

وحقوق اإلنسان الذي 
نظمته اللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان، بالتعاون 
مع مفوضية األمم المتحدة 

السامية لحقوق اإلنسان، 
وبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي، وجامعة الدول 
العربية، والتحالف العالمي 

للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان، على أهمية 

التضامن العالمي إلنقاذ 
المناخ والسعي لمأسسة 

الحوار واتخاذ التدابير الالزمة 
لوضع الحلول االستباقية. 

السلبية  التأثيرات  مدى  على  مؤكدين 

حقوق  على  المناخية  للتغيرات 

بجهود  المشاركون  وأشاد  اإلنسان، 

لحقوق  الوطنية  واللجنة  قطر  دولة 

اإلنسان في هذا المجال.

رئيس  النسور،  علي  محمد  وقال 

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  قسم 

لحقوق  السامي  المفوض  مكتب  في 

الدولي  المؤتمر  أهمية  إن   – اإلنسان 

اإلنسان  وحقوق  المناخية  للتغيرات 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  نظمته  الذي 

األمم  مفوضية  مع  بالتعاون  اإلنسان، 

اإلنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة 

اإلنمائي،  المتحدة  األمم  وبرنامج 

والتحالف  العربية،  الدول  وجامعة 

لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي 

اإلنسان، تكمن في كونه المؤتمر األول 

آثار  يتناول  الذي  العربية  المنطقة  في 

وأبعاد  اإلنسان،  حقوق  على  المناخ 

على  الحالية  العالمية  المناخية  األزمة 

حقوق اإلنسان في المنطقة العربية.

األخيرة  الفترة  في  النسور:  وأضاف 

حيث  من  عدة  مناخية  تغيرات  شهدنا 

الفصول  وتغير  الحرارة  درجة  زيادة 

المنطقة  في  المناخية  واألحوال 

هنا  يكون  أن  جيد  شيء  فهذا  العربية، 

للتغير  يتطرق  الذي  الحدث  هذا  مثل 

المناخي وأثره على حقوق اإلنسان.

عالقة  له  المناخي  التغير  أن  وأوضح 

الغذاء  حيث  من  اإلنسان  بحقوق 

أمور  وكلها  والصحة،  الهواء  حيث  ومن 

اإلنسان  قرارات مجلس حقوق  تناولتها 

بحقوق  الخاصة  الدولية  واالتفاقيات 

اإلنسان والتغير المناخي.

سلطان  مرزوق  ناصر  السيد  ونوه 

القانونية  الشؤون  إدارة  مدير   – المري 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  في 

من  المناخي  التغير  قضية  أن  إلى   -

والتي فرضت نفسها  الشائكة  القضايا 

والدولية،  اإلقليمية  الساحتين  على 

انعكست  التي  المدمرة  االثار  بسبب 

على حياة اإلنسان، وحسب المؤشرات 

خالل  تفاقمًا  أكثر  سيكون  الوضع  فإن 

العقدين القادمين.

كانت  المنطلق،  هذا  من  المري:  وقال 

الوطنية  اللجنة  وجهود  تحركات 

هذه  ومناقشة  لبحث  اإلنسان،  لحقوق 

صلة  ذات  باعتبارها  الدولية،  المشكلة 

بحقوق اإلنسان في الحياة وسط بيئة 

سليمة خالية من التهديدات المناخية، 

الذي  الهام  الدولي  المؤتمر  هذا  فكان 

تضمن حزمة من المحاور وأوراق العمل 

مضمون  في  تصب  التي  العلمية 

األهداف المنشودة.

التي  المناقشات،  كشفت  وأضاف: 

الحاجة  المؤتمر،  انعقاد  يومي  تمت 

الماسة إلى المزيد من الجهود الوطنية 

الظاهرة  هذه  من  للحد  والدولية 

الجوانب  على  أكد  كما  الخطيرة، 

الفعالة  واآلليات  المحسوسة  العلمية 

المؤتمرات  له  توصلت  ما  لتفعيل 

المحافظة  بشأن  السابقة  الدولية 

واقتراح  المناخي،  والتغير  البيئة  على 

صادف  ما  لمواجهة  والحلول  العالجات 

المحلية  األصعدة  على  البيئي  العمل 

واإلقليمية والدولية من تحديات.

وقالت الدكتورة ريم أبو دلبوح، ُميسرة 

اإلنسان  لحقوق  الوطني  المركز  أعمال 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن  باألردن: 

هذا  مثل  بعقد  تميزت  بقطر  اإلنسان 

التحرك  دفع  لغايات  المهم  المؤتمر 

السياسات  مستوى  على  العالمي 

حقوق  مفاهيم  وإدخال  والتشريعات 

نحو  المناخية  الظروف  في  اإلنسان 

الفاعلية على أرض الواقع.

عالمي  تضامن  وجود  أهمية  وأكدت 

لمأسسة  والسعي  المناخ  إنقاذ  نحو 

لوضع  الالزمة  التدابير  واتخاذ  الحوار 

الموضوع  حول  االستباقية  الحلول 

المهم.  

  وقال السيد أرون كومار ميشرا رئيس 

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

التحية  توجيه  من  البد  بداية  الهند: 

اللجنة  وتحديدا  قطر  لدولة  والتهنئة 

القطرية،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

عقد  الذي  المؤتمر  هذا  نجاح  على 

المناخية  التغيرات  شعار  تحت 

قضية  تناول  والذي  اإلنسان،  وحقوق 

مهمة أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا 

قطر،  دولة  فقط  يواجه  ال  وتحديا 

بمختلف  العالم،  دول  مختلف  وانما 

التغير  واديانهم، هو  اعراقهم واجناسهم 

حلول  له  نجد  لم  الذي  المناخي، 

المتواصل  والتطور  التسارع  ظل  في 

الصناعي  والنمو  العالمي  لالقتصاد 

الحراري  االحتباس  مستويات  وارتفاع 

سنكون  فإننا  الغازية،  واالنبعاثات 

من  وجوهريا  أساسيا  حقا  تجاوزنا  قد 

ان  الضروري  من  الذي  اإلنسان  حقوق 

يتمتع بها، خاصة ان المواثيق العالمية 

اإلنسان  حقوق  ميثاق  مقدمتها  وفي 

اإلنسان  أحقية  يؤكد  الذي  العالمي 

في العيش في بيئة سليمة تحفظ له 

صحته وحقه في الغذاء السليم بعيدا 

تنشأ  قد  التي  المجاعة  أو  التلوث  عن 

المناخية  التغيرات  مخلفات  بسبب 

المناطق  من  العديد  في  نشهدها  التي 

كوكب  أنحاء  مختلف  في  والدول 

في  وتراجع  وجفاف  تصحر  من  األرض 

مستويات هطول االمطار.

وأضاف ميشرا: في اعتقادي ان المؤتمر 

رائدة  ومبادرة  مهمة  مناسبة  كان 

لكونها  واالحترام  بالتقدير  وجديرة 

والباحثين  الخبراء  من  نخبة  جمعت 

بنظرائهم  اإلنسان  حقوق  مجال  في 

مجال  في  والمختصين  الخبراء  من 

المختلفة  المناخية  التغيرات  مكافحة 

لفهم حقيقة وواقع التحديات المختلفة 

كان  حيث  اإلنسان،  سببها  قد  التي 

المؤتمر فرصة لدراسة الحلول الجدية 

لمكافحة أزمة المناخ.

بتعزيز  اليوم  مطالبون  نحن  وقال: 

األطراف  مختلف  بين  الجماعي  العمل 

بدءا بالدول والحكومات وصوال إلى كافة 

خالل  من  المدني،  المجتمع  مكونات 

المجتمعية  التوعية  حمالت  تكثيف 

بضرورة العناية بالمناخ والبيئة والحد 

من االنبعاثات الكربونية. فاليوم العمل 

إلى  اخر  أو  بشكل  يفضي  الجماعي 

إيجاد مبادرات حقيقة وفعلية من شأنها 

أن تسهم في المحافظة على المناخ من 

المتغيرات الحاصلة.

اليوم على  الجهود  كما البد من تركيز 

ذات  والملفات  القضايا  من  العديد 

لتجنب  المناخية  بالتغيرات  الصلة 

العمل  وجوب  مع  أخرى،  تأثيرات  أي 

وخاصة  الدول  من  العديد  دعم  على 

مناخية  مصاعب  تواجه  التي  البلدان 

باإلنسان،  أضرت  بيئة  واضطرابات 

الالزمة  التمويالت  توفير  عبر  وذلك 

ضمن  تصنف  والتي  البلدان  لتلك 

ومحدودة  منخفضة  الدول  خانة 

الدخل. 

أخرى  نقطة  هناك  أن  ميشرا  وأوضح 

دعم  وهي  اال  عليها،  التأكيد  من  البد 

البحث والباحثين في مجال التغيرات 

المالية  التمويالت  وتقديم  المناخية، 

تخصيص  إلى  باإلضافة  لهم،  الالزمة 

بالمبادرات  منوها  للبحث،  ميزانيات 

العاملة  المختصة  والمراكز  البحثية 

حيث  المجال  هذا  في  قطر،  دولة  في 

تركز دولة قطر على دعم تلك البحوث 

من  مجموعة  ان  مؤكدا  والمراكز، 

مكافحة  مجال  في  الرائدة  األبحاث 

باهرا  نجاحا  حققت  المناخ  تغيرات 

العالمي.  والتقدير  باإلشادة  وحظيت 

وأشار إلى ضرورة الموازنة بين الجانب 

التطور  فأمام  واالقتصاد،  البيئي 

وارتفاع  نشهده  الذي  والنمو  االقتصادي 

الكربونية،  االنبعاثات  مستويات 

الجانب  االعتبار  بعين  االخذ  يتوجب 

نمو  وال  الحياة،  أساس  فهو  البيئي 

اقتصادي في غياب المناخ.

إن  قائاًل:  تصريحاته  ميشرا  واختتم 

مناخ  في  اإلنسان  حق  في  المسؤولية 

تدخل  جماعية  مسؤولية  هي  سليم 

والشركات  والحكومات  الدول  فيها 

والمجتمع المدني.

مدير  مراري  المجيد  عبد  السيد  وقال   

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  قسم 

لحقوق  الدولية  إيفدي  بمنظمة 

المؤتمر  في  مشاركتي  اإلنسان: 

الحفاظ  في  البيئة  أهمية  من  انطالقًا 

يدفعنا  وهذا  الحياة،  في  حقنا  على 

الدولي  الصناعي  التغول  مناقشة  إلى 

على  المكاسب  اغتنام  نحو  والسباق 

أنه  نغفل  وأال  اإلنسان  حقوق  حساب 

التغيرات  بين  جدًا  وثيق  ارتباط  هناك 

هذه  وأهم  اإلنسان  وحقوق  المناخية 

الحقوق هو الحق في الحياة.

المناخ  مع  التعامل  عقلنة  إلى  ودعا 

األغراض  الصناعي بما يحقق  والتطور 

اإلنسانية  والحقوق  االقتصادية 

الخروج  هو  المؤتمر  انعقاد  من  واألهم 

إال  ذلك  إلى  سبيل  وال  عملية  بإجراءات 

بتأسيس مؤسسات تنفيذية والخروج 

ليست  ينقصنا  ما  ألّن  فاعلة،  بآليات 

التنفيذ  إنما  والقوانين  التشريعات 

على  يسهر  الذي  المؤسسي  والتفكير 

تحقيق هذه األهداف والقوانين الدولية.

قضائية  جهة  إلى  حاجة  في  إننا  وقال: 

قدرة  ولها  قوية  صالحيات  لها  دولية 

بالقرارات  األخذ  على  تنفيذية 

واإلجراءات إلى واقع فعلي.

محامي  الفرحان  ياسر  السيد  وقال 

في  وباحث  اإلنسان  حقوق  عن  مدافع 

ومستشار  ومؤسس  الدولي  القانون 

ومقرها  اإلنسان  لحقوق  ميزان  منظمة 

للخروج  المؤتمر  في  شاركت  تركيا: 

حقوق  نهج  على  تقوم  جادة  بتوصيات 

باتت  الطبيعة  كوارث  ألّن  اإلنسان 

بالبشر  كثيرًا  وأضرت  الوصف  تفوق 

آخرها نكبة الزالزل التي ضربت تركيا 

وسوريا.

التقنية  ضبط  إلى  المختصين  ودعا 

األساسي  الهدف  ألّن  منها  والغايات 

وتحقيق  البشر  حياة  تأمين  هو  منها 

رفاهية وحياة آمنة وليس تدمير البنى 

حياة  على  والتأثير  الصحية  التحتية 

المجتمعات المعيشية وال التأثير على 

الحق في الحياة.

ُتسخر  التي  االبتكارات  أّن  وأضاف 

الشركات  وكذلك  اقتصادية  ألغراض 

يهتمون  ال  والمصنعين  العالمية 

بمنظور البيئة وبالتالي البد من ضبط 

للحفاظ  واألهداف  الغايات  بين  التوازن 

محور  هو  اإلنسان  ويكون  البيئة  على 

على  سلبًا  تؤثر  وأال  التقني  التطور 

المناخ والبيئة.

أشادوا بجهود اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان .. مشاركون بمؤتمر الدوحة :

أهمية التضامن العالمي إلنقاذ المناخ

{ ناصر مرزوق المري

{ د.ريم أبو دلبوح { ياسر الفرحان { عبدالمجيد مراري { محمد علي النسور

الدوحة          $

النسور: المؤتمر ناقش أبعاد األزمة المناخية على حقوق اإلنسان 

ميشرا: ضرورة الموازنة بين الجانب البيئي واالقتصاد



توقع تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية نمو مبيعات 

السوق العقاري اعتبارا من الربع الثالث من 2023 مشيرا إلى 

التحتية  البنية  تطوير  أعمال  تواصل  المعنية  الجهات  أن 

في العديد من المناطق، وذلك في إطار مشاريع خدمة آالف 

استطاعت  حيث  المواطنين،  ألراضي  السكنية  القسائم 

الجهات المعنية إنهاء أعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة 

ما يقارب من 4 آالف قسيمة سكنية ألراضي المواطنين في 

كافة مناطق الدولة نهاية العام 2022.

تنفيذ  على  تعمل  المعنية  الجهات  أن  التقرير  وأضاف 

التقسيمات  مشاريع  بمختلف  التحتية  البنية  أعمال 

الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 

2023 اكتمال أعمال البنية لخدمة آالف القسائم السكنية 
الخريطيات،  سميسمة،  لعبيب،  )العب،  مناطق  في 

إزغوى، الخور، معيذر، والمشاف(.

ويؤكد تقرير األصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع 

المناطق  تلك  إلى  المستثمرين  أنظار  باتجاه  ستساهم 

المناطق،  تلك  في  والبناء  اإلنشاء  أعمال  من  سيعزز  مما 

بشكل  العقاري  القطاع  بانتعاش  أيضًا  ستساهم  كما 

كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على األراضي 

وخاصة  لالستثمار  تعزيزها  عن  فضاًل  المناطق،  تلك  في 

للمشاريع التجارية والسياحية.

مقدرته  إثبات  استطاع  العقاري  القطاع  أن  التقرير  ويرى 

الستضافة  األكبر  الداعم  يكون  بأن  الماضي  العام  خالل 

خططه  تطوير  على  اآلن  ويعمل  الكبرى،  الفعاليات 

التسويقية للمحافظة على اإلرث والمكتسبات التي حققها 

خالل العام 2022.

العقارية  الصفقات  قيم  إن  األصمخ  شركة  تقرير  وقال 

وفق  السابق،  األسبوع  مع  بالمقارنة  منخفضا  أداء  شهدت 

العقاري  التسجيل  إدارة  عن  صادرة  نشرة  آخر  بيانات 

فبراير   16 إلى   12« من  الممتد  لألسبوع  العدل  وزارة  في 

 »77« العقارية  الصفقات  عدد  سجلت  حيث  الحالي«، 

صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداوالت العقارات وصلت 

إلى نحو 328.5 مليون ريال.

على  حافظتا  والدوحة  الريان  بلديتي  أن  التقرير  وأوضح 

النشاطات الكبيرة في التعامالت من حيث عدد الصفقات 

المنفذة واحتلتا المرتبة األولى والثانية على التوالي، وأشار 

اليوم  في  المنفذة  الصفقات  عدد  متوسط  أن  إلى  التقرير 

الواحد بلغ نحو »15« صفقة تقريبا.

عليها  نفذت  والتي  لألراضي  المربعة  القدم  أسعار  صعيد  وعلى 

المؤشر  بين  الحالي،  فبراير  من  الرابع  األسبوع  خالل  صفقات 

األسعار،  في  تباينا  شهدت  بأنها  »األصمخ«  لشركة  العقاري 

الواحدة  المربعة  للقدم  العرض  أسعار  متوسط  أن  موضحًا 

في  وسجل  رياال،   »1,380« بلغ  درهم  وبن  المنصورة  منطقة  في 

واستقر  الواحدة،  المربعة  للقدم  رياال   »1,320« النجمة  منطقة 

 »385« عند  المعمورة  منطقة  في  المربعة  القدم  سعر  متوسط 

رياال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق 

عند »870« رياال للعمارات.

القدم  سعر  أن  إلى  العقاري  األصمخ  مؤشر  أشار  كما 

كما  رياال،   »365« العزيزية  منطقة  في  سجل  المربعة 

للقدم  رياال   »1,350« سعر  غويلينا  ام  منطقة  في  سجل 

المربعة الواحدة.

في  سجل  المربعة  القدم  سعر  متوسط  إن  التقرير:  وقال 

الواحدة،  المربعة  للقدم  »400« ريال  الثمامة سعر  منطقة 

واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة 

القدم  سعر  متوسط  وسجل  رياال،   »1,450« عند  الوكرة 

المربعة لكل من )الوكرة / عمارات( و)الوكرة /  فلل(، »590« 

رياال، و»275« رياال على التوالي.

وقال تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط 

سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر »210« 

أن  »األصمخ«  لشركة  العقاري  المؤشر  بين  كما  رياالت، 

معيذر  منطقة  في  ارتفع  المربعة  القدم  سعر  متوسط 

الريان  الشمالي ليسجل »300« ريال، وسجل في منطقة 

»310« رياالت.

وأشار تقرير األصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في 

الغرافة سجل سعر »375« رياال، وسجل متوسط  منطقة 

سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات »380« 

للقدم  ريال   »300« سعر  سجل  اللقطة  منطقة  وفي  رياال، 

المربعة الواحدة.

وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة 

الخور استقر عند »210« رياالت للقدم المربعة، وسجل في 

أم صالل  رياال، وسجل في منطقة   »295« الخيسة  منطقة 

رياال   »260« علي  صالل  أم  منطقة  وفي  رياال،   »290« محمد 

للقدم المربعة.
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نتائج »داللة« »9« مارس
على  العزم  القابضة  واالستثمار  للوساطة  داللة  شركة  أعلنت 

والمنتهية في   2022 المالية  المالية للسنة  البيانات  اإلفصاح عن 

ربحت  قد  »داللة«  وكانت   2023 مارس   9 في  وذلك   2022/12/31
 ،2022 من  األولى  التسعة  األشهر  خالل  ريال  مليون   1.88 نحو 

العام  من  الفترة  لنفس  ريال  مليون   12.02 بقيمة  أرباح  مقابل 

الذي سبقه. 

الثالث من  الربع  0.007 ريال قطري بنهاية  وبلغت ربحية السهم 

العام 2022، مقابل ربحية السهم 0.042 ريال قطري لنفس الفترة 

من 2021.

رئيس الوزراء يشهد احتفالية اإلعالن الرسمي

الدوحة عاصمة السياحة العربية »2023«
شهد معالي الشيخ 
خالد بن خليفة بن 

عبدالعزيز آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، 
اإلعالن الرسمي عن 

»الدوحة عاصمة 
للسياحة العربية 

2023« من قبل 
المنظمة العربية 

للسياحة، في الحي 
الثقافي )كتارا( مساء 
أمس، وذلك بالتزامن 
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فبراير.
مجلس  رئيس  معالي  شهد  كما 

تسليم  مراسم  الداخلية  ووزير  الوزراء 

العربية  السياحة  عاصمة  مفتاح 

رئيس  الباكر،  أكبر  السيد  لسعادة 

التنفيذي  والرئيس  للسياحة  قطر 

القطرية،  الجوية  الخطوط  لمجموعة 

من قبل المنظمة العربية للسياحة.

حول  فيلم  عرض  الحفل  تخلل  وقد 

المنظمة العربية للسياحة، باإلضافة 

وموسيقية  قطرية  تراثية  عروض  إلى 

وألعاب نارية.

أصحاب  من  عدد  الحفل  حضر 

الدول  من  والوزراء  الشيوخ  السعادة 

السعادة  أصحاب  من  وعدد  الشقيقة، 

السفراء المعتمدين لدى الدولة، وعدد 

من كبار المسؤولين وضيوف الحفل.

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وكان 

والرئيس  للسياحة  قطر  رئيس 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

تصريحات  في  أكد  قد  القطرية، 

عاصمة  الدوحة  اختيار  أن  سابقة 

للسياحة العربية للعام 2023 من قبل 

للسياحة  العربي  الوزاري  المجلس 

مدينة  بأنها  اعترافا  يشكل  مؤخرا 

سياحية  تجربة  تقدم  ورائدة،  رائعة 

مذهلة لجميع المسافرين الدوليين.

أتاح   2022 مونديال  »إن  سعادته:  وقال 

للكثيرين تجربة ضيافة قطر وثقافتها 

وتراثها األصيل«.

وتم تقييم المدن بناء على مجموعة مختارة 

السياحة،  إدارة  ذلك  في  بما  المعايير،  من 

والبنية التحتية والموارد، والسالمة واألمن، 

إلى  باإلضافة  السياحية،  األنشطة  وتنوع 

الحفاظ على البيئة وحمايتها.

سبقت  التي  الفترة  في  قطر  وشهدت 

في  سريعا  توسعا  العالم،  كأس 

افتتاح  كان  حيث  السياحي،  المشهد 

المها  وجزيرة  الغربي  الخليج  شاطئ 

ودرب لوسيل مؤخرا من أحدث مناطق 

الجذب في البالد.

للسياحة  قطر  استراتيجية  وتهدف 

سنويا  زائر  ماليين  ستة  جذب  إلى 

على  التركيز  مع   ،2030 عام  بحلول 

الفرص  وتحديد  أولوية،  ذات  بلدا   15
طريق  عن  ذلك  كان  سواء  المتميزة، 

سفر السائحين من دولهم إلى قطر، أو 

السفر  عند  قطر  في  التوقف  خالل  من 

إلى وجهات أخرى.

الجدير بالذكر أن المجلس الوزاري العربي 

للسياحة قرر في دورته )25(، التي انعقدت 

الدول  لجامعة  العامة  األمانة  بمقر  مؤخرا، 

القاهرة،  العربية، في العاصمة المصرية، 

العربية  للسياحة  عاصمة  الدوحة  اختيار 

للعام 2023.

المرتبة  في  حلت  قد  الدوحة  وكانت 

المجلس  قائمة  في  عالميا  األولى 

 )WTTC( والسياحة  للسفر  العالمي 

ألكثر مدن العالم نموا في إنفاق السياح 

ما  مستويات  مع  بالمقارنة  الدوليين 

معدل  بتحقيقها  كورونا  جائحة  قبل 

2022 بفضل  % خالل عام   21 نمو بواقع 

مدينة  شغلت  بينما   2022 مونديال 

الثانية  المرتبة  األميركية  أورالندو 

أنطاليا  ثم   %  19 نمو  بنسبة  عالميا 

التركية بالمرتبة الثالثة عالميا بمعدل 

نمو 15 %.

جاءت  أيضا  عالميا  األولى  المرتبة  وفي 

مساهمة  نمو  نسبة  حيث  من  الدوحة 

المحلي  الناتج  في  المباشرة  السياحة 

اإلجمالي مقارنة بعام 2019 بواقع 21 % في 

البولندية  وارسو  جاءت  بينما   2022 عام 

نمو  بنسبة  عالميا  الثانية  بالمرتبة 

الصينية  سانيا  مدينة  وشغلت   %  14
المرتبة الثالثة عالميا بنسبة نمو بلغت 

.% 10
الثانية  المرتبة  الدوحة  وشغلت 

العالمي  المجلس  قائمة  في  عالميا 

ألكثر   )WTTC( والسياحة  للسفر 

السياح  إنفاق  على  استحواذا  المدن 

الدوليين بحجم إنفاق بلغ 61.15 مليار 

أميركي(  دوالر  مليار   16.8( قطري  ريال 

في  المجلس  وقال   .2022 عام  في 

السياحي  االقتصادي  األثر  عن  تقريره 

على  سياحيا  تفوقت  قطر  إن  للمدن، 

في  حلت  التي  لندن  الضباب  عاصمة 

المرتبة الثالثة عالميا من حيث اإلنفاق 

السياحي الدولي بواقع 16.1 مليار دوالر 

أميركي.

أكثر مدن العالم نموا في إنفاق السياح الدوليينالباكر يتسلم المفتاح من المنظمة العربية للسياحة

عوض التوم وقنا كتب

اعتبارا من الربع الثالث

»األصمخ« تتوقع نمو مبيعات العقارات
$ الدوحة
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استضاف يوما مهنيا لطالبات الثانوية

»الدولي اإلسالمي« رائد بالصيرفة اإلسالمية

في  اإلسالمي  الدولي  دور  إطار  في 

االجتماعية  المسؤولية  مجال 

ودعم  القطري  المجتمع  وخدمة 

التعليم، استضاف البنك يومًا مهنيًا  

عبد  بنت  أروى  مدرسة  من  لطالبات 

المقر  في  للبنات  الثانوية  المطلب 

الرئيسي للبنك.

اليوم  خالل  الطالبات  واطلعت 

الجوانب  مختلف  على  المهني 

المصرفية  بالخدمات  المتعلقة 

اإلسالمية  وبالصيرفة  عام،  بشكل 

يتعلق  وما  الخصوص،  وجه  على 

والمؤهالت  المصرفي  بالعمل 

المطلوبة للقيام باألعمال المصرفية 

المختلفة.  والتقى السيد علي حمد 

الموارد  قطاع  رئيس  المسيفري 

في  اإلدارية  والشؤون  البشرية 

يرافقه  بالطالبات،  اإلسالمي  الدولي 

رئيس  المراغي  يوسف  السيد 

العمالء،  لكبار  المصرفية  الخدمات 

والمشرفات  بالطالبات  رحب  حيث 

الدولي  أن  وأكد  لهن،  المرافقات 

استثنائية  عناية  يولي  اإلسالمي 

رؤيته  تنفيذ  إطار  في  التعليم  لدعم 

في مجال المسؤولية االجتماعية.

الدولي  عن  نبذة  للطالبات  قدم  كما 

المختلفة  تطوره  ومراحل  اإلسالمي 

إلى  1990 وصواًل  منذ تأسيسه سنة 

الوقت الراهن، حيث يعتبر أحد رواد 

الصيرفة اإلسالمية محليًا ودوليًا كما 

الخدمات  عن  عامًا  شرحًا  لهن  قدم 

الدولي  يقدمها  التي  المتكاملة 

اإلسالمي وأنشطته المختلفة.

الطلبة  »زيارات  أن  إلى  وأشار 

والطالبات إلى المؤسسات المختلفة 

التدريبية  األنشطة  من  تعتبر 

لتعريف  وأهمية  تأثيرًا  األكثر 

المستقبلية  بالخيارات  الطلبة 

واعطائهم  العملية  للتخصصات 

المراحل  ربط  أهمية  عن  فكرة 

التعليمية المختلفة بسوق العمل«.

الدولي  أن  على  المسيفري  وشدد 

العناية  بذل  سيواصل  اإلسالمي 

في  استراتيجيته  لتنفيذ  الالزمة 

مجال المسؤولية االجتماعية، ومنها 

عبر  التعليم  لجهود  الدعم  تقديم 

والزيارات  الوسائل،  من  مجموعة 

تدريب  وأيضًا  للطلبة،  العملية 

والجامعات  المدارس  طلبة  بعض 

من  عدد  في  الصيفية  العطلة  خالل 

إدارات وأقسام البنك«.

في  للطالبات  المهني  اليوم  واشتمل 

على  خاص  بشكل  اإلسالمي  الدولي 

إلى  تطرقت  تفاعلية،  عمل  ورشة 

المصرفي  العمل  جوانب  مختلف 

تقدمها  التي  والخدمات  والمنتجات 

الذي  المهني  المسار  وأيضًا  البنوك، 

العمل  من  ليتمكن  اإلنسان  يسلكه 

في المجال المصرفي.

جولة  المهني  اليوم  تضمن  كما 

المصرفية  القاعة  في  للطالبات 

حمد  شارع  بفرع  اإلسالمي  للدولي 

من  شرح  إلى  واستمعن  الكبير، 

عن  كيالي  ماهر  السيد  الفرع  مدير 

وأنواع  البنك،  يقدمها  التي  الخدمات 

حساب  فتح  وإجراءات  الحسابات 

في  العمالء  خدمة  مصرفي،ومراحل 

الفرع.

إدارة  بزيارة  الطالبات  وقامت   

تكنولوجيا المعلومات، واطلعن على 

وكيفية  فيها  المستخدمة  التقنيات 

عمل النظم والبرمجيات المصرفية، 

واستمعن إلى شرح من المختصين 

حول االختصاصات المطلوبة للعمل 

في أقسام تكنولوجيا المعلومات في 

البنوك.

الطالبات  توجهت  الزيارة  ختام  وفي 

المرافقات  المشرفات  والمدرسات 

لهن بالشكر للدولي اإلسالمي على ما 

حيث  المهني،  اليوم  خالل  لهن  قدمه 

الكثير  بمعرفة  الزيارة  لهن  سمحت 

المصرفي  العمل  عن  التفاصيل  من 

المصرفية  والخدمات  اإلسالمي 

الذي  األمر  وهو  الواقع،  أرض  على 

اكتساب  لهن  وأتاح  تجربتهن  أغنى 

الضرورية  المعارف  من  الكثير 

المصرفي،  العمل  عن  فكرة  لتكوين 

المطلوبة  الدراسية  واالختصاصات 

للعمل في هذا المجال.

{ صورة جماعية على هامش اليوم المهني

$ الدوحة

في مارس ومايو

»QNB« يتوقع ارتفاع الفائدة األوروبية مرتين
توقع تحليل صادر عن بنك قطر الوطني QNB أن يقوم 

البنك المركزي األوروبي بفرض زيادة أخرى على سعر 

الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس وزيادة نهائية 

بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، قبل أن يقوم بتثبيت 

سعر الفائدة على اإليداع عند 3.25%. 

بكثير  أعلى  مستوى  إلى  التضخم  ارتفاع  يبرره  وهذا 

أن  المرجح  من  ذلك،  ومع  المستهدفة.  المعدالت  من 

يتوقف البنك المركزي األوروبي اللتقاط األنفاس بعد 

شهر مايو، حيث إن االقتصاد ال يزال راكدًا، ويستغرق 

أسعار  في  والقادمة  الحالية  الزيادات  مفعول  ظهور 

الفائدة فترات طويلة، وهو ما من شأنه أن يلعب دورًا في 

التأثير على االقتصاد في وقت الحق من هذا العام وأوائل 

العام المقبل، مما يزيد من عدم اليقين بشأن النتائج 

األوروبي  المركزي  البنك  إن  التحليل  وقال  المرجوة.  

أكد مجددًا استمراره في دورة التشديد النقدي األكثر 

قوة في تاريخه وذلك في إطار جهوده الرامية إلى كبح 

التضخم. فبعد أن رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة 

البنك  يكون  فبراير،   2 بتاريخ  اجتماعه  في  أساس 

إجمالية  زيادة  اآلن  حتى  حقق  قد  األوروبي  المركزي 

قدرها 300 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ يوليو 

2022، مما رفع سعر الفائدة على اإليداع إلى %2.5، بعد 
أن كان في المنطقة السلبية. 

وباإلضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، أكد البنك المركزي 

األوروبي على خطط التخفيض التدريجي لميزانيته 

خالل  كبير  بشكل  توسيعها  تم  والتي  العمومية، 

جائحة كوفيد 19.  وستتم هذه العملية، التي ُتعرف 

الكمي«، من بداية شهر مارس، ومن  باسم »التشديد 

المرجح أن تستمر لعدة سنوات، حيث لن تقوم منطقة 

اليورو بإعادة استثمار جميع دفعات المبالغ األساسية 

من األوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب 

برنامج شراء األصول.  وستضيف هذه العملية عاماًل 

آخر يساهم في تشديد أسواق االئتمان.

لعمليات الدفع اإللكتروني للتجار

»SoftPOS« المصرف« يطلق تطبيق«
اإلسالمي  قطر  مصرف  أعلن   

الرقمية  الصيرفة  رائد  )المصرف(، 

مع  شراكة  عقد  عن  قطر،  في 

الرائدة  الشركة  ماستركارد، 

حلول  تكنولوجيا  مجال  في  عالميًا 

حلول  أحدث  إلطالق  المدفوعات 

 QIB« تطبيق  للتجار  البيع  نقاط 

الدفع  حلول  أحدث  وهو   »SoftPOS
بدون  الدفع  يتيح  الذي  الذكية 

االتصال  تقنية  باستخدام  لمس 

الجواالت  في   NFC المدى–  قريب 

التي تعمل بنظام أندرويد. 

 ،QIB SoftPOS تطبيق  خالل  من 

يمكن  ماستركارد،  مع  وبالتعاون 

الذي  الجوال  استخدام  للتجار 

قبول  أندرويد  بنظام  يعمل 

المعامالت غير التالمسية من جميع 

وأجهزة  الالتالمسية   EMV بطاقات 

الجوال التي تدعم تقنية NFC مثل 

 Google Payأو  Apple Pay محافظ 

أو غيرها من األجهزة القابلة لالرتداء 

 Apple مثل NFC التي تدعم تقنية

ساعات  أو   Garmin Payو  watch
أندرويد.

 »SoftPOS« تطبيق  تثبيت  ويمنح 

تحويله  للتجار  الجوال  أجهزة  على 

لهم  تتيح  متنقلة  دفع  نقطة  إلى 

مميزات  وتشمل  المدفوعات.  قبول 

التطبيق إلى توسيع نطاق الخدمات 

لتصل  رقميًا  الدفع  عمليات  وقبول 

المستخدمين،  من  عدد  أكبر  إلى 

التكلفة  إلى  الكفاءة  نسبة  وزيادة 

الحصول  إلى  التجار  حاجة  لعدم 

التقليدية،  البيع  نقاط  أجهزة  على 

أجهزة  من  االستفادة  ويمكنهم 

مما  الدفع.  عمليات  لقبول  الجوال 

وسهلة  مكلفة  غير  طريقة  يجعلها 

الدفع  حلول  من  لالستفادة  للتجار 

فوزي،  طارق  السيد  وقال  الرقمية. 

الخدمات  لمجموعة  العام  المدير 

المصرفية للشركات في المصرف: 

»يسعدنا إطالق تطبيق نقاط البيع 

للتجار  يتيح  الذي   ،QIB SoftPOS
من  يومي  بشكل  معامالتهم  إتمام 

منخفض  المبتكر  الحل  هذا  خالل 

الجديد  الحل  وسيمكن  التكلفة. 

والمنضمة  الحالية  الشركات 

بدون  المدفوعات  قبول  من  حديثًا 

لمس بطريقة سهلة، حيث يفضل 

بشكل  الرقمية  القنوات  العمالء 

الماضي.  في  عليه  كانوا  مما  أكبر 

إنشاء  على  حريصة  قطر  أن  وبما 

 ،2030 بحلول  نقدي  غير  مجتمع 

الجديد  البيع  نقاط  تطبيق  فإن 

تحقيق  في  أكبر  بشكل  سيساهم 

هذه الرؤية«. ومن جانبه قال السيد 

في  ماستركارد  مدير  شاكار،  إردم 

مع  التعاون  »يسرنا  والكويت:  قطر 

بحقبة  نحتفل  بينما  المصرف 

التجار  وتمكين  االبتكار  في  جديدة 

فالحلول  قطر.  أنحاء  جميع  في 

تطبيق  مثل  القنوات  متعددة 

المصرف  من   SoftPOS البيع  نقاط 

االستفادة  من  للشركات  تتيح 

لالقتصاد  العديدة  اإلمكانات  من 

الرقمي. وسنواصل عقد الشراكات 

والخاص بينما  العام  القطاعين  مع 

المتمثل  هدفنا  تحقيق  على  نعمل 

صغيرة  شركة  مليون   50 ربط  في 

العالم  مستوى  على  ومتوسطة 

عام  بحلول  الرقمي  باالقتصاد 

.»2025

لمدة عامين بالتكنولوجيا

تنطلق فعالياته في برشلونة غدا

»Ooredoo« تمدد 
شراكتها مع »الجزيرة«

»Ooredoo« تشارك 
بالمؤتمر العالمي للجوال

الرائد  المزود   ،Ooredoo أعلنت   

المعلومات  تكنولوجيا  لخدمات 

تمديد  عن  قطر،  في  واالتصاالت 

شراكتها مع شبكة الجزيرة اإلعالمية 

توقيع  وتم  اإلعالم.  مجال  في  الرائدة 

زيارة  خالل  الجديدة  االتفاقية 

للشركة  الجديد  التنفيذي  الرئيس 

ثاني  آل  الشيخ علي بن جبر  سعادة 

إلى مقر الجزيرة. 

16 فبراير  زيارته للشبكة، في  وخالل 

بن  علي  الشيخ  سعادة  التقى   ،2023
مصطفى  بالدكتور  ثاني  آل  جبر 

الجزيرة  لشبكة  العام  المدير  سواق، 

الفهد،  وأحمد  بالوكالة،  اإلعالمية 

للتكنولوجيا  التنفيذي  المدير 

هامش  وعلى  بالشبكة.  والعمليات 

التوقيع  مراسم  جرت  الزيارة، 

بين  القائمة  الشراكة  تمديد  على 

مجاالت  في  عامين  لمدة  الجانبين 

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

السحابي  التخزين  وخدمات 

التي  المتطورة  التقنية  والخدمات 

عام  منذ  للجزيرة   Ooredoo تقدمها 

.2014
الشيخ  سعادة  شكر  اللقاء،  وخالل   

المستمرة  ثقتها  على  الجزيرة  علي 

إلى  Ooredoo، معربًا عن تطلعه  في 

وتعزيز  المشترك  التعاون  مواصلة 

بما  البعيد  المدى  على  الشراكة 

ومن  الطرفين.  لكال  النفع  يحقق 

جانبه رحب الدكتور مصطفى سواق 

الخدمات  مثمنًا   ،Ooredoo بوفد 

التقنية التي تقدمها للشبكة. 

آل  جبر  بن  علي  الشيخ  سعادة  وقال 

 Ooredoo ثاني، الرئيس التنفيذي لـ

شريكًا  نكون  بأن  »فخورون  قطر: 

التخزين  مركز  لتقنيات  به  موثوقًا 

وأن   AGMC للجزيرة  السحابي 

الشبكة  هذه  مع  العمل  عالقة  نوسع 

تحظى  التي  الدولية  اإلعالمية 

بتقديم  نعتز  ونحن  كبير.  باحترام 

فائقة  تقنية  وخدمات  منتجات 

لتطوير  مهمتنا  من  كجزء  الجودة 

مواصلة  إلى  ونتطلع  عمالئنا.  أعمال 

خاللها  من  يمكننا  التي  الطرق  تطوير 

مساعدة شبكة الجزيرة اإلعالمية في 

تعزيز حضورها العالمي«.

المدير  الفهد،  أحمد  قال  جهته،  من   

التنفيذي للتكنولوجيا والعمليات في 

»سعداء  اإلعالمية:  الجزيرة  شبكة 

 Ooredoo مع  العمل  بمواصلة 

التي  والخدمات  التقنيات  واستخدام 

الشراكات  هذه  مثل  إن  لنا،  تقدمها 

المستمر  التطور  مواكبة  من  تمكننا 

وسنعزز  البث،  تكنولوجيا  مجال  في 

هذا التعاون في المستقبل«.

السحابي  التخزين  مركز  ويواصل 

قنواتها  بث  دعم   AGMC للجزيرة 

وصول  وتسهيل  الست،  القارات  عبر 

ومحتوى  الوثائقية  واألفالم  األخبار 

متابعي  إلى  الرقمية  الوسائط 

الشبكة في أنحاء العالم.

أنها   Ooredoo مجموعة  أعلنت 

المؤتمر  فعاليات  في  ستشارك 

سينعقد  الذي   2023 للجوال  العالمي 

خالل الفترة من 27 فبراير )غدا( وحتى 

برشلونة  مدينة  في   2023 مارس   2
اإلسبانية. 

 Ooredoo ممثلي  من  وفد  وسيسافر 

فعاليات  لحضور  برشلونة  إلى 

ستشارك  الحدث،  وخالل  المؤتمر. 

مجموعة Ooredoo وشركاتها العاملة 

المستجدات  أبرز  العالم  أنحاء  في 

والتطورات.

ممثلي  كبار  من  وفد  وسيجتمع 

الذين سيحضرون الحدث   Ooredoo
االتصاالت  قطاع  في  نظرائهم  مع 

من  والعديد  المعلومات  وتكنولوجيا 

إلجراء  عالميًا  الرائدين  الشركاء 

حول  المستوى  رفيعة  حوارات 

قطاع  على  المؤثرة  الهامة  القضايا 

إلى  المعنيين،  وجميع  االتصاالت 

جديدة  فرص  استكشاف  جانب 

للشراكات والتعاون التجاري.

{ خالل توقيع عقد تمديد الشراكة
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انتهاج سياسة خارجية ومتوازنة منذ االستقالل

الكويت.. »62« عاما من التطور

الدوحة- قنا- في الخامس والعشرين 

من فبراير كل عام يستذكر الكويتيون 

اليوم  واالعتزاز  الفخر  من  بمشاعر 

الوطني للبالد الذي نالت فيه استقاللها 

لتلحق  المجيد  ماضيها  من  وانطلقت 

بركب الدول الطامحة إلى بناء حاضر 

والذكرى  مشرق..  ومستقبل  مشرف 

الثانية والستون لليوم الوطني تتزامن 

البالد بالذكرى  هذا العام مع احتفاالت 

لتعبر  لتحريرها،  والثالثين  الثانية 

مفصلية  مراحل  عن  المناسبتان 

تحديات  خاللها  شهدت  تاريخها  في 

قيادتها  بحكمة  تجاوزتها  لكنها  كبيرة 

الشقيقة  الدول  ووقوف  أبنائها  وتكاتف 

والصديقة معها.

ا في 
ًّ

وشهدت دولة الكويت تطّوًرا تنموي

الدول  بركب  لتلحق  المجاالت  جميع 

مشّرف  حاضر  بناء  إلى  الطامحة 

ومستقبل مشرق، وأسهمت في أداء دور 

والدولية  اإلقليمية  الملفات  في  محوري 

أصبحت  كما  بها  اضطلعت  التي 

المساعدات  في  العالم  أنظار  محط 

اإلنسانية.

ومنذ استقاللها تسعى دولة الكويت إلى 

انتهاج سياسة خارجية ومتوازنة آخذة 

وباإليمان  طريًقا،  والتواصل  باالنفتاح 

وبالتنمية  مبدأ،  والسالم  بالصداقة 

لشعبها  االقتصادي  والرخاء  البشرية 

والتنسيق  التعاون  من  إطاٍر  في  هدًفا، 

ودعم  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  مع 

جهودها وتطلعاتها وأهدافها.

االستقالل  إعالن  منذ  الكويت  ومرت 

وتنمية  تطور  بمراحل  اآلن  حتى 

أعلى  تحقيق  إلى  خاللها  من  سعت 

المتقدمة،  الدول  صفوف  بين  المراكز 

من  طموحة  تنموية  خطًطا  وانتهجت 

الدولة  بناء  مسيرة  استكمال  أجل 

ويسير  كافة.  األصعدة  على  الحديثة 

األحمد  نواف  الشيخ  السمو  صاحب 

الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على 

خطى أسالفه أمراء الكويت رحمهم الله 

الصف  وحدة  على  حرصه  خالل  من   -

الخليجي.

بقيادة  الكويتية  الحكومة  وتعمل 

عهده  وولي  األحمد،  نواف  الشيخ  سمو 

الجابر الصباح  الشيخ مشعل األحمد 

االقتصادية  المسيرة  تنمية  على 

دول  مع  التجارية  العالقات  وتعزيز 

التعاون  العالم خاصة مع دول مجلس 

أوسع  آفاق  فتح  وكذلك  الخليجي، 

للنمو االقتصادي.

مرحلة  لولوج  الكويت  وتتأهب 

أقرت  أن  بعد  جديدة  اقتصادية 

التنموية  خطتها  الرسمية  مؤسساتها 

ضخمة  مشاريع  متضمنة  األولى 

ستنجز خالل السنوات المقبلة. 

تتضمنها  التي  المشروعات  وتتنوع 

والغاز  النفط  يهم  ما  منها  الخطة 

التحتية  والبنية  والماء  والكهرباء 

واإلسكان  والموانئ  كالمطارات 

والرعاية  والتعليم  والصحة 

في  تقدًما  حققت  كما  االجتماعية، 

خالل  التجارية  بيئتها  تحسين 

من  للعديد  نتيجة  األخيرة،  السنوات 

اتخذتها  التي  المتالحقة  الخطوات 

الدولة.

الدول  بين  من  الكويت  دولة  وتعتبر 

العربي  الخليج  منطقة  في  الرائدة 

الحيوية  المجاالت  من  العديد  في 

والثقافة  التعليم والصحة  والهامة مثل 

دولة  وتحظى  العامة،  والخدمات 

االهتمام  في  طيبة  بسمعة  الكويت 

الرعاية  مجال  ففي  بمواطنيها، 

الكويتية  الحكومة  توفر  الصحية، 

المواطنين،  لجميع  المجانية  الرعاية 

الرعاية  إلى  الوصول  ذلك  في  بما 

في  الالزم  والعالج  األساسية  الطبية 

المستشفيات والعيادات الحكومية.

كما تضم الكويت مجموعة من أفضل 

المنطقة،  في  والجامعات  المدارس 

المجاني  التعليم  الحكومة  وتوفر 

لجميع المواطنين، من الروضة وحتى 

الحكومة  وتوفر  الجامعية،  المرحلة 

والميسر  المناسب  اإلسكان  الكويتية 

برامج  خالل  من  المواطنين  لجميع 

لتحسين  وذلك  الحكومية،  اإلسكان 

والرفاهية  المعيشة  مستوى 

للمواطنين.

وتحرص الحكومة الكويتية على توفير 

الخدمات العامة والمرافق االجتماعية، 

والمسارح  والمساجد  الحدائق  مثل 

جودة  لتحسين  الرياضية،  والمراكز 

كما  للمواطنين،  والرفاهية  الحياة 

تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة، وتوفر 

لهن فرص العمل والتعليم والمشاركة 

في الحياة السياسية.

الخامس  المركز  الكويت  واحتلت 

المواطن  بنصيب  وعربيًا  خليجيًا 

لعام  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

دوالر،  ألف   44.6 نحو  بلغ  حيث   ،2021
واستطاعت دولة الكويت المضي قدمًا 

بنقلة  المؤشرات،  هذه  تحسين  في 

بعد  الكويتية،  األعمال  لبيئة  نوعية 

والصناعة  التجارة  وزارة  نجحت  أن 

وذلك  العقبات،  من  العديد  تذليل  في 

والتعديالت  القرارات،  من  حزمة  عبر 

حماية  قانون  مثل  القوانين،  لبعض 

الجديد،  التأمين  وقانون  المنافسة، 

وغيرها  الجديد،  الشركات  وقانون 

القوانين والتشريعات التي دفعت  من 

مؤشر  على  الكويت  ترتيب  لتحسين 

واستقطبت  األعمال،  بيئة  تحسين 

االستمارات األجنبية للسوق الكويتي.

االستثمارات  من  الدخل  قيمة  وبلغت 

خالل  دينار  مليار   3.39 الكويتية 

وتنقسم   ،2022 من  األول  النصف 

بالخارج  الكويتي  االستثمار  مداخيل 

أنواع   3 إلى  بحسب طبيعة االستثمار 

المباشر  االستثمار  بين  ما  رئيسية 

واالستثمارات  المالية  والمحفظة 

جاء  المباشر:  فاالستثمار  األخرى، 

دينار  مليار   1.36 قيمته  بلغت  بعائد 

نهاية  حتى  يناير  أول  من  الفترة  خالل 

االستثمار  ذلك  ويتركز   ،2022 يونيو 

في  المباشرة  والملكية  الحصص  في 

القطاعات  بكل  والمصانع  الشركات 

المالية:  المحفظة  أما  االقتصادية، 

نحو  قيمته  ما  إلى  وصل  بعائد  جاءت 

االستثمار  ويتركز  دينار،  مليار   2.4
في  تحديدا  المالية  بالمحفظة 

السندات واألسهم. وجاءت استثمارات 

 419.2 نحو  قيمته  بلغ  بعائد  أخرى 

القيمة  تلك  وتمثل  دينار،  مليون 

من  المباشرة  غير  االستثمارات  باقي 

بمشروعات  والمساهمة  الشراكات 

واالستثمارات غير المالية.

{  فعاليات تراثية في االحتفال باليوم الوطني الكويتي {  سمو أمير دولة الكويت

األردن يستضيف اجتماعا أمنيا فلسطينيا إسرائيليا اليوم

»الوحدات االستيطانية« إدانة أوروبية.. لـ
االتحاد  أدان  األناضول-  قنا-  الله-  رام  بروكسل- 

مؤخرا،  اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  موافقة  األوروبي 

استيطانية  وحدة   7000 من  أكثر  لبناء  خطط  على 

في  متفرقة  أنحاء  في  القانونية  غير  المستوطنات  في 

الضفة الغربية المحتلة.

باسم  الرسمية  المتحدثة  مصرالي  نبيلة  وقالت   

لالتحاد  األمنية  والشؤون  الخارجية  العالقات  مسؤول 

األوروبي، في بيان، »هذا يتجاوز العدد اإلجمالي الذي تم 

تقديمه خالل عام 2022 بأكمله، والذي كان عاًما قياسًيا 

من حيث التوسع االستيطاني غير القانوني«.

 وأضافت: »نجدد موقفنا بأن المستوطنات غير قانونية 

اإلسرائيلية  السلطات  وندعو  الدولي،  القانون  بموجب 

األخيرة  القرارات  هذه  وإلغاء  المستوطنات،  بناء  لوقف 

على وجه السرعة«.

 تجدر اإلشارة إلى أن سلطات االحتالل قد أعلنت، خالل 

 7000 بناء  على  المصادقة  عن  الماضيين،  اليومين 

شرعية،  غير  وبؤر  مستوطنات  في  استيطانية  وحدة 

من خالل ضم بعض البؤر إلى مستوطنات.

عددها  في  اإلسرائيلية،  »هآرتس«  صحيفة  وبحسب   

التخطيط  »مجلس  صادق  الجمعة،  أمس  يوم  الصادر 

والبناء األعلى في المستوطنات«، األربعاء الماضي، على 

3000 وحدة استيطانية، وأتبعها بـ4000 وحدة إضافية، 
في اليوم الذي يليه، بينها وحدات استيطانية قائمة لكن 

تمت  ما  إجمالي  ليصبح  حديًثا،  عليها  المصادقة  تمت 

وحدة   7287 الماضيين  اليومين  في  عليه  المصادقة 

عليها  المصادقة  تمت  وحدة   4427 مقابل  استيطانية، 

في العام 2022.

اجتماعا  اليوم،  األردن،  يستضيف  أخرى  جهة  من 

مدينة  في  أمنيا،  سياسيا  إسرائيليا  فلسطينيا 

األراضي  في  األوضاع  لمناقشة  البالد،  جنوبي  العقبة 

»المملكة«  تليفزيون  أعلنه  ما  وفق  الفلسطينية، 

الحكومي، نقال عن مصدر وصفه بـ»المطلع«، أمس.

أن  األردني،  التليفزيون  بحسب  المصدر،  ذات  وأشار 

ضوء  في  الفلسطينيين  مع  كامل  بتنسيق  »االجتماع 

خطورة األوضاع من أجل وقف التدهور«.

عن  ممثلين  بحضور  سيعقد  االجتماع  أن  إلى  ولفت 

مصر والواليات المتحدة األميركية.

وأوضح ذات المصدر، أن االجتماع يأتي »استكماال للجهود 

السلطة  مع  بالتنسيق  األردن  بها  يقوم  التي  المكثفة 

اإلجراءات  لوقف  االطراف  وبقية  الفلسطينية  الوطنية 

دوامات  لتفجير  يهدد  الذي  األمني  والتصعيد  األحادية 

أمنية  الوصول إلجراءات  إلى  العنف، إضافة  كبيره من 

واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني«.

االجتماع  بهذا  كبيرا  دوليا  اهتماما  »هناك  أن  إلى  وأشار 

يمثل  كما  الحساسية،  شديد  وقت  في  يأتي  الذي 

عقده بالنسبة للمجتمع الدولي خطوة ضرورية وإنجازا 

فلسطينية  تفاهمات  إلى  للوصول  األردن  حققه  هاما 

إسرائيلية توقف التدهور. {  االحتالل يوافق على مزيد من الوحدات االستيطانية

اعتقاالت ومالحقات لفلول »داعش« في عمليات أمنية بالعراق
األمنية  القوات  أطلقت  قنا-  بغداد- 

أمس،  مشتركة،  عملية  العراقية 

في  داعش  تنظيم  فلول  لمالحقة 

محافظة صالح الدين شمالي العراق.

 وأوضحت القوات المساندة، في بيان لها 

أمس، أن قوة مشتركة من اللواء 9 واللواء 

المساندة  والتشكيالت   35 واللواء   88
مدعومة  االتحادية،  والشرطة  والجيش 

الجيش  طيران  من  جوي  بغطاء 

البو  جزر  لتأمين  عملية  نفذت  العراقي، 

مرموص على نهر دجلة بمحافظة صالح 

ومنع  المنطقة  في  األمن  لبسط  الدين، 

أي  لتنفيذ  استغاللها  من  داعش  فلول 

القوات  أو  المدنيين  تستهدف  عمليات 

األمنية.

أمني  مصدر  أعلن  أخرى،  ناحية  من 

السريع  الرد  لقوات  أمنية  مفارز  انتشار 

في  الرئيسية  والطرق  التقاطعات  في 

ديالى  بمحافظة  صيدا  أبي  ناحية 

تعقب  بهدف  وذلك  العراق  شرقي  شمال 

المطلوبين وبسط األمن بالمنطقة.

بإصابة  أمني  مصدر  أفاد  السياق،  في   

عبوة  انفجار  جراء  األغنام  رعاة  أحد 

شرقي  شمال  خانقين  قضاء  في  ناسفة 

المصاب  نقل  إلى  مشيرا  بعقوبة، 

بدأت  بينما  العالج،  لتلقي  للمستشفى 

فرق مكافحة المتفجرات عملية تمشيط 

كما  أخرى،  عبوات  لوجود  تحسبا 

ناسفة  عبوة  انفجار  جراء  مدني  أصيب 

بادوش  بلدة  في  داعش  مخلفات  من 

بالموصل شمالي العراق.

األمنية  بالمالحقات  يتعلق  وفيما 

القوات  ألقت  والمطلوبين،  للمسلحين 

ستة  على  القبض  أمس  العراقية 

أشخاص في عدد من المناطق في أنحاء 

متفرقة من العراق.

 5.3 بقوة  زلزال  ضرب  قنا-  أنقرة- 

أمس،  ريختر،  مقياس  على  درجة 

والية »نيغدة« وسط تركيا.

والطوارئ  الكوارث  إدارة  وأوضحت   

على  وقع  الزلزال  أن  »آفاد«  التركية 

مركزه  وكان  كيلومترات،   7 عمق 

مشيرة  »نيغدة«،  بوالية  »بور«  قضاء 

جراء  خسائر  تسجيل  عدم  إلى 

الزلزال.

إدارة  رئيس  سيزر  يونس  وأكد   

له  تغريدة  في  والطوارئ،  الكوارث 

اليوم، تواصل أعمال المسح لرصد أي 

قائال  الزلزال،  جراء  محتملة  خسائر 

انه »اليوجد هناك وضع سلبي«.

نائب  أوقطاي  فؤاد  أكد  بدوره،   

المعنية  الفرق  أن  التركي  الرئيس 

أي  لرصد  المسح  أعمال  تواصل 

لم  أنه  إلى  مشيرا  محتملة،  خسائر 

يتم تسجيل أي خسائر حتى اآلن.

 من جهته، قال أورهان تتار المدير العام 

في  المخاطر  من  والحد  الزالزل  لقسم 

»نيغدة«  زلزال  تقيم  اإلدارة  إن  »آفاد«، 

هزة  وليس  »مستقل«،  زلزال  أنه  على 

ارتدادية لزلزال »قهرمان مرعش«.

زلزال بقوة »5.3« درجة 
يضرب والية »نيغدة« بتركيا

بين أوكرانيا وروسيا

الصين تتوسط لمحادثات سالم
أ.ف.ب-  )أوكرانيا(-  كييف 

أمس  الطاحنة  المعارك  تواصلت 

الشرق  في  وخصوصا  أوكرانيا  في 

مع دخول النزاع عامه الثاني بينما 

إلى  دعت  التي  الصين  تستعد 

أوكرانية  روسية  سالم  محادثات 

البيالروسي  الرئيس  الستقبال 

نظيره  قبل  لوكاشينكو  ألكسندر 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أوكرانيا  تراقب  األسود  البحر  في 

وقالت  الروسي.  األسطول  نشاط 

الجنوبية  القيادة  باسم  المتحدثة 

ناتاليا  األوكراني  للجيش 

الروسية  القوات  إن  غومنيوك 

قاذفة  بينها  سفن  تسع  حشدت 

أمس،  »منذ  وأضافت  صواريخ. 

إلى  يشير  قد  ما  تجميعها  ضاعفوا 

استعدادات لتوسع جديد«.

جوي  إنذار  إطالق  »تم  وتابعت 

أوكرانيا  أراضي  كامل  فوق  مرتين 

مشيرة  الجنوبية«  المناطق  وفي 

إلى أنشطة استطالع جارية.

من  دولة  زيارة  عن  بكين  وأعلنت 

بها  سيقوم  الخميس  إلى  الثالثاء 

الحليف  لوكاشينكو  ألكسندر 

فالديمير  الروسي  للرئيس  الوثيق 

بوتين.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي 

تشغل  الذي  ماكرون  إيمانويل 

مجلس  في  دائما  مقعدا  بالده 

الصين  سيزور  أنه  الدولي  األمن 

داعًيا  أبريل«،  نيسان/   بداية  »في 

الضغط  في  »مساعدتنا  إلى  بكين 

»وقف  أجل  من  روسيا«  على 

وأكد  السالم«.  و»بناء  العدوان« 

السالم  هذا  أن  الفرنسي  الرئيس 

عبر  مر  إذا  إال  تحقيقه  يمكن  »ال 

وانسحاب  الروسي  العدوان  إنهاء 

اإلقليمية  السيادة  واحترام  القوات 

والشعب األوكراني«.  على الجانب 

في  األعضاء  الدول  وافقت  اآلخر 

حزمة  فرض  على  األوروبي  االتحاد 

العقوبات العاشرة ضد روسيا.

حاليا  تتولى  التي  السويد  وقالت 

بيان  في  األوروبي،  االتحاد  رئاسة 

التواصل  وسائل  على  نشرته 

من  متأخر  وقت  في  االجتماعي 

وافق  األوروبي  »االتحاد  إن  الجمعة، 

على الحزمة العاشرة من العقوبات 

مرور  بمناسبة  وذلك  روسيا،  ضد 

عام على حربها ضد أوكرانيا«.

إضافية  قيوًدا  للعقوبات  أن  كما 

تقدم  التي  والكيانات  الدول  على 

طائرات بدون طيار لروسيا، حسب 

المصدر نفسه.

وأشار االتحاد األوروبي أنه سيواصل 

دعم أوكرانيا »مهما طال الوقت«.

وجاء في البيان أن الحزمة الجديدة 

على  صرامة  أكثر  قيوًدا  فرضت 

ذات  المنتجات  على  الصادرات 

االستخدام المزدوج والتكنولوجيا.

تقييدية  تدابير  اإلجراء  ويشمل 

تدعم  التي  والمنظمات  األفراد  ضد 

تقدم  أو  الدعاية  وتنشر  الحرب 

عسكرية  ألغراض  مسيرة  طائرات 

إلى روسيا.

{  هل تنجح الوساطة الصينية لوقف الحرب؟

 عاصفة ثلجية قوية بكاليفورنيا
أ.ف.ب-  أنجلوس-  لوس 

على  كثيفة  ثلوج  تساقطت 

األميركية  كاليفورنيا  والية  جنوب 

لوس  حول  ثلجية  عاصفة  خالل 

أنجلوس لم يسبق لها مثيل بينما 

تهدد أمطار غزيرة بفيضانات.

المعروفة  المنطقة  على  وتهب 

وأشجار  الساطعة  بشمسها 

العواصف  أشّد  إحدى  النخيل 

الشتوية . 

السريعة  الطرق  بعض  وُأغلقت   

والثلوج،  الجليد  بسبب  الرئيسية 

السريع  الطريق  من  أجزاء  مثل 

والواليات  المكسيك  يربط  الذي 

المتوقع  غير  ومن  وكندا،  المتحدة 

إعادة فتحها .

الجوية  األرصاد  خدمة  وحّذرت 

األميركية من أنه قد يكون لتساقط 

وربما  »خطيرة  عواقب  الثلوج 

مميتة«.

لوقف الحرب بأوكرانيا

بايدن يهاجم خطة الصين
واشنطن- وكاالت- هاجم الرئيس 

األميركي جو بايدن، خطة الصين 

معتبرا  أوكرانيا  في  السالم  إلحالل 

نتائج  على  بكين  تفاوض  فكرة  أن 

الحرب »ليست عقالنية«.

»إيه.بي.سي  لقناة  بايدن  وقال 

الروسي  الرئيس  إن  نيوز«، 

للخطة  يصفق  بوتين  فالديمير 

تكون  أن  يمكن  فكيف  الصينية، 

في  شيئا  أر  »لم  وأضاف:  جيدة، 

إلى  يشير  أن  شأنه  من  الخطة 

ألي  مفيدا  سيكون  شيئا  هناك  أن 

اتباع  شخص غير روسيا في حالة 

الخطة الصينية«.

في  للقناة  حديثه  في  بايدن  وقال 

للحرب  األولى  السنوية  الذكرى 

الصين  أن  »فكرة  األوكرانية: 

تعتبر  حرب  نتيجة  على  تتفاوض 

بالنسبة  تماما  عادلة  غير  حربا 

ألوكرانيا هي فكرة غير عقالنية«.

وأصدرت الصين وثيقتها المقترحة 

أوكرانيا،  في  السالم  أجل  من 

األولى،  السنوية  الذكرى  بمناسبة 

كال  تحث  والتي  الروسي،  للغزو 

خفض  على  االتفاق  على  الجانبين 

من  وتحذر  للتصعيد  تدريجي 

استخدام األسلحة النووية.

مصادر  عن  رويترز  وكالة  ونقلت 

المتحدة  الواليات  إن  تسمها،  لم 

وحلفاءها في مجموعة الدول السبع 

البيان  يتضمن  أن  على  يصرون 

إدانة صريحة لروسيا.



لعل االتفاق اإلطاري األخير في السودان 

بين المجلس العسكري، وأطراف 

سياسية رئيسية، يمثل إيذانًا بدخول 

الدولة مرحلة انتقالية مهمة وحّساسة 

للغاية، فيما برز الخالف في مرجعية 

الرؤية لحصيلة هذا االتفاق، وحجم التوقع 

لتأثيره المستقبلي على األرض، في 

موقفين، األّول النظر له باعتباره سيفضي 

إلى حكومة مدنية، تحقق االنسحاب الكلي 

للجيش من العمل السياسي، كما ينص 

على ذلك اإلطار. 

 ولكن هذا النص ال يعني أنه سيتحول 

إلى واقع تنفيذي شامل، فتنسحب 

روح الجيش وقوته العميقة من الحياة 

السياسية، وهو الموقف الثاني، وهذا ما 

يجعل الروح الثورية الشبابية تشعر 

بالقلق أو اإلحباط، رغم مشاركة أضالع 

رئيسية في المعارضة، وعلى ذلك 

فإن هناك شكوكًا من مساحة التغيير 

المرتجاة، وشكوكًا في التزام األطراف 

العسكرية بوعودها. 

 من جانب آخر كان هناك ما يكفي لتقدير 

األزمة العميقة للتوافق المدني الوطني، 

سواًء على مستوى جماعات الثورة 

نفسها، أو على مستوى التيارات الفكرية 

الفاعلة، فاالنقسام لم يقتصر على صراع 

اإلسالميين التقليديين، مع قوى اليسار 

والتيارات اللبرالية الحديثة، والتي نشأ 

بينها ما يشبه الهجين الفكري، القريب 

من اليسار االجتماعي ولبرالية السوق 

المعاصرة، وهي قفزات فكرية تتصدر 

اليوم الحياة السياسية والثقافية في 

الغرب، وتقفز على المشهد. 

 ولسنا في ضوء شرح هذا الهجين الفكري، 

ولكننا نشهد انتقاله للوطن العربي 

والسودان أحد نماذجه، من خالل بروز 

مفاهيم خطابية وسمات ثقافية، تتقدم في 

مواسم الثورات، وأهم ما يمكن تحديده، 

هو اإلغراق في صناعة المبدأ الحقوقي بناًء 

على مشاعر الفرد الغامضة، غير المحدد 

بإطار أخالقي وال وجود إيماني ديني، 

وتحويل حقوق الذات إلى كتلة مشاعة 

من التصورات المبهمة، في تعريف 

الفرد واألسرة، ومن ثم بناء المنظومة 

الفكرية وكفاحها السياسي من خالل هذه 

األيديولوجية. 

 في المقابل فإن حالة الصعود اإلسالمي 

الفارقة، والتي تراجع سجل الحياة 

اإلسالمية الحركية، ومساحة تورطها في 

تجربة اإلنقاذ، ومآالته الكارثية، لم تتقدم 

اليوم للساحة الوطنية السودانية، وهناك 

ملفات ومفاهيم ومراجعات فكرية، ال يعجز 

السودان مطلقًا عن الوصول إلى أرضية 

تحريرها، وهناك شخصيات عديدة مؤهلة 

لذلك. 

 كما أن ما َبَرَز من قوى وطنية شبابية 

فاعلة، تؤمن بالمرجعية اإلسالمية خارج 

إطار التابو الحركي واأليديولوجي، وتملك 

روحًا حضارية وفكرية تقدمية، تظهر 

اليوم في خطاب بعض الشباب، لكنها 

لم تتحول إلى مؤسسة أو مؤتمر فكري، 

يجمع المؤمنين بالدولة المدنية، دون 

شعور الدونية أو القطيعة مع الرسالة 

اإلسالمية، بل تفعيل مواثيقها العدلية 

وبعثها األخالقي المعطل. وإطاللتنا على 

هذه التيارات واألفكار تشير، إلى حضور 

ثقافي وفكري جديد يعيشه السودان، 

في ظل استقطابات دولية وإقليمية 

ضخمة، بين التدخل السياسي أو الترويج 

الفكري، وخاصة أن الشباب هم من مّثل 

قوة النضال الميداني في مواجهة نظام 

الرئيس البشير، ومع ذلك لم تتحول 

قوتهم إلى بيدر سياسي حاسم، وإن 

شاركت أطياف الثورة في االتفاق الجديد. 

 ولكن المحصلة أن الموجات التي عاشها 

السودان، منذ إسقاط البشير والصراع 

بين كتلتين من القوى العسكرية، شهدت 

حاالت صراع شرسة بين التيارات الفكرية، 

غابت فيها طاولة الحوار، وتشنج المنصات 

بعث رسائل مواجهة انتقامية من طرف 

األفكار الجديدة، يقابلها تحفز قلق، وارتداد 

إلى الوراء من تكتالت اجتماعية دينية، 

وخالل هذه المراحل التي عصفت بشركاء 

الثورة من خارج اإلسالميين أنفسهم، 

صعدت مشاعر فزع وقلق، على تأثير 

هذه الفوضى على أساسيات المستقبل 

القومي السوداني، في ظل وجود حركات 

مسلحة داخل أقاليمه، وأدوار وظيفية 

معروضة لها من الخارج.   أضف إلى ذلك 

األزمة االقتصادية العالمية وأثرها على 

رزق الناس، واستقرار وضعهم المعيشي، 

وبالتالي كان السؤال في ظل تعدد الفرقاء 

بين سقوط أمني سياسي كبير، وبين 

مرحلة انتقالية تسمح للمكون والحياة 

المدنية أن تسترد بعض مطالبها وتفرض 

حضورها، في المشاركة الشعبية 

والرقابة التشريعية، وضمان الحقوق 

الدستورية للجميع، وهو بالضبط ما كان 

يجب أن يجتمع الناس عليه، في المطالب 

الوطنية الجماعية، دون أن يمنع ذلك 

ضمان الحق التعددي، وعدم مس حقوق 

الفرد المشروعة في الدولة وفي المجتمع. 

ومن المؤكد أن المجلس العسكري 

استفاد من مخاوف الفراغ السياسي، لكن 

المأزق الفكري السياسي كان يتعاظم 

أيضًا، وبالتالي فإن هذه المرحلة فرصة 

للمجتمع المدني في السودان، وحين 

نقول المجتمع المدني فهو يعني كل 

شركاء الحياة المدنية والدستورية من 

علمانيين وإسالميين وتكنوقراط ورأي 

عام، لتفعيل الحوار الجامع الذي يقود 

المجتمع، لقوة حقوقية أكبر ترسخ 

مشاركته الشعبية، ألجل وطن حقوقي 

للجميع.

أفقت أمس بعد أربعة أيام في العناية المركزة في 

قطر.. حيث حلقت بي اإلسعاف فوق الشوارع يرافقني 

ولدي وصهري وبقيت في البيت زوجتي توضح وتقول.. 

كان ينتظر خبرا من رام الله يرفع من معنويات 

المقاتلين في عرين األسود نابلس لتأتي أخبار عن 

مجزرة جنين عشرات الشهداء، ومئات الجرحى 

برصاص الصهيوني القاتل. لكن الخبر لم يأت.. ارتكب 

االحتالل يوم األربعاء )22 شباط/  فبراير الجاري( مجزرًة 

 11 جديدًة في بلدة نابلس القديمة، سقط ضحيتها 

شهيدًا وعشرات الجرحى، جاءت هذه المجزرة لتقطع 

شعرة معاوية مع سلطتنا سندنا ذخرنا قوتنا فحال 

الّسلطة الفلسطينية على حاله منذ جاءت تنتظر 

استقرار السجادة الحمراء على مدرج رام الله.. مستمرٌة 

 مقابٍل، 
ِّ

في تقديم العون والتنازالت لالحتالل من دون أي

فما جرى يدلل مجددًا على تقديمها جوائز ترضيٍة 

ة وارتكاب المجازر  لالحتالل الذي يستمر باقتحام الضفَّ

االستيطان. وتوسيع 

وكانت التقارير اإلعالمية أشارت أيضًا إلى قبول السلطة 

األميركي، بهدف  اقترحها  أمنيٍة  الفلسطينية بخطٍة 

ة  القضاء على الحراك المقاوم المستجد في الضفَّ

م جنين، فهل 
َّ

ومجموعات المقاومة في نابلس ومخي

كانت مجزرة نابلس نتاج تلك الخطة أو نتاج التنسيق 

س«؟ وهل ال يزال يصّح بعد هذا كّله وصف  األمني »المقدَّ

سلطة رام الله بالفلسطينية؟ وكما تقول األرض التي 

ال تكذب لقد أظهرت الغالبية العظمى من أفراد األجهزة 

 أسٍف– 
ِّ

–وبكل األمنية التابعة للسلطة بصورٍة فاقعٍة 

 يذكر، فهل ُيعقل أن يصل 
ٍ

 حٍس وطني
ِّ

افتقادها أي

تعداد األفراد المنتسبين إلى تلك األجهزة األمنية، ممن 

يحملون السالح، إلى عشرات اآلالف، وأن ال يتجرأ أٌي منهم 

على إطالق رصاصٍة واحدٍة يتيمٍة للدفاع عن أهلهم في 

بين« 
ِّ

هم يعدون المقاومين »مخر نابلس؟ وحتى لو قلنا إنَّ

و»إرهابيين« بحسب التوصيف الصهيوني، أال يستحق 

المدنيون الفلسطينيون في نظرهم الحماية؟ لقد بات 

 وظيفة 
َّ

من الواضح للناظرين، بما ال يدع مجااًل للشك، أن

تلك األجهزة األمنية تكمن في حماية المستوطنين 

وحراسة أمن المستوطنات، وأن تأمين الحماية لجمهور 

الشعب الفلسطيني ال يدخل ضمن مهامهم، سواء كان 

ذاك الفلسطيني طفاًل أم امرأًة أم شيخًا.

لست أدري طبعا أستغيث بمن، والله ليس لنا إال ما 

تبقى من الشعب العربي لنقول لهم اصرخوا في وجوههم 

ليرحلوا.
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انضمت قطر خالل السنوات األخيرة 

إلى قائمة البلدان المتقدمة في 

توفير الرعاية الصحية المتكاملة، 

حتى باتت خدماتها تضاهي أفضل 

األنظمة الصحية في العالم، واحتل 

القطاع الصحي القطري المرتبة 

األولى بالمنطقة العربية، ويظهر 

مدى تقدم القطاع الصحي في قطر 

من خالل العديد من المؤشرات 

الصحية العالمية، حيث باتت 

مؤسساتنا الطبية تنافس نظيراتها 

الدولية المرموقة في المجاالت 

العالجية وخدمات التمريض، 

نتيجة توظيف استثمارات ضخمة 

في القطاع الصحي، والتزام الدولة 

باألولويات على نطاق منظومة 

الصحة والمصممة خصوصًا 

لتلبية احتياجات األجيال القادمة 

وتحسين صحة السكان.

وفي إطار مساعيها الكبيرة لتحقيق 

المزيد من الخدمات، أعلنت 

مؤسسة حمد الطبية عن مجموعة 

من اإلجراءات الجديدة لتعزيز 

عملية حجز مواعيد العيادات 

الخارجية وتحسين وصول المرضى 

إلى الرعاية الصحية بصورة أسرع، 

عبر تطبيق نظام إلكتروني حديث 

إلدارة وحجز المواعيد وإنشاء إدارات 

منفصلة للتحويالت والمواعيد 

الطبية في مستشفيات مؤسسة 

حمد الطبية، تعمل تحت إشراف 

فرق إدارة المواعيد، ويمنح النظام 

المستشفيات قدرا أكبر من التحكم 

في حجز المواعيد للمرضى وتجنب 

التأخيرات غير الضرورية، كما 

تعمل اإلجراءات الجديدة على 

مشاركة الفريق الطبي واألقسام 

الطبية بصورة أكبر في حجز 

وإدارة المواعيد، باإلضافة إلى إطالق 

مبادرة أخرى ستفيد المرضى 

وتضمن وصوال أسرع للرعاية، وهي 

بدء خدمة للعيادات المسائية في 

مركز الرعاية الطبية اليومية في 

أربعة تخصصات عالجية، هي 

طب وجراحة العيون، واألنف واألذن 

والحنجرة، وجراحة المسالك 

البولية، وعيادة السمع، وهذه 

إنجازات كبيرة أخرى سوف تسمح 

بالوصول إلى خدمات مؤسساتنا 

الطبية في أسرع وقت ممكن.

خدمات
طبية متقدمة

بعد مجزرة نابلس.. ارحلوا

سمير البرغوثي
كاتب فلسطيني

إرهاب 
منظم

ما ترتكبه قوات االحتالل في البلدة القديمة 

بمحافظة نابلس من عمليات إطالق نار 

وإصابات للمدنيين والصحفيين يظهر 

حقيقة اإلرهاب المنظم الذي تمارسه ضد 

الفلسطينيين ووحشيته العنصرية 

واالنتهاك المستمر لحقوقهم، وتستمر قوات 

االحتالل في جرائمها في ظل الصمت الدولي 

الذي يشجعها على ارتكاب المزيد من 

الجرائم، يذكر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي 

قتلت منذ بداية العام الجاري 2023م حتى 

اليوم ما يقارب »53« فلسطينيا في األراضي 

المحتلة.

جريمة نابلس من جرائم الحرب الكبرى 

حيث ارتكبتها قوات االحتالل بحق المدنيين 

جراء عدوان قوات االحتالل اإلسرائيلي على 

البلدة القديمة في محافظة نابلس، حيث 

تم اقتحامها من قبل قوة خاصة برفقة آليات 

عسكرية مع قوات الجيش ووحدة اليمام 

والشاباك وحرس الحدود وتم إغالق المكان 

ومحاصرته وإطالق النار بعشوائية األمر 

الذي أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين 

فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين.

جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 

التي يواصل جيش االحتالل شنها على 

شعبنا الفلسطيني القابع تحت االحتالل 

واستهداف األطفال والشيوخ، تفرض 

على المجتمع الدولي دوال ومؤسسات 

وفي مقدمتها مجلس األمن الدولي اتخاذ 

اإلجراءات الفورية لمعاقبة إسرائيل ووضع 

حد إلرهاب الدولة وعدم تمكينها من مواصلة 

ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي 

ضد الشعب الفلسطيني، وتؤكد مجزرة 

االحتالل في مدينة نابلس طبيعة الوجه 

الحقيقي لالحتالل الغاشم وهمجيته 

وعنصريته وإجرامه بحق الشعب 

الفلسطيني والذي يمارس اإلرهاب والقتل 

بحق الفلسطينيين يوميًا دون أي اعتبار 

للقوانين والمعاهدات الدولية وال المشاعر 

اإلنسانية.

الشعب الفلسطيني لم ولن يبقى صامتا 

أمام هذا العدوان وأن مقاومة االحتالل والرد 

على مجازره التي طالت المدنيين، هو حق 

مشروع كفلته المواثيق والشرائع الدولية 

كافة، ويجب على المجتمع الدولي أن يعرف 

أن السكوت على سياسات إسرائيل وعدوانها 

لن يؤدي إال إلى مزيد من سفك الدماء 

الفلسطينية.

سري القدوة

كاتب فلسطيني

من قريب

- alsbahps@yahoo.com

السودان االنتقالي وسؤال التحول المدني

الموجات التي عاشها 
السودان والصراع 

بين كتلتين شهدت 
حاالت صراع 

شرسة بين التيارات 
الفكرية

 رأي $

كالم مباح

مهنا الحبيل 
باحث عربي مستقل 

رئيس المركز الكندي 
لالستشارات الفكرية
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»5« مباريات بدوري اليد اليوم
الرجال  دوري  من  الخامس  األسبوع  ضمن  مباريات  خمس  اليوم  تقام 

لكرة اليد، حيث تجمع المباراة األولى الغرافة مع السد في تمام الساعة 

مساء،   5:45 الساعة  تمام  في  الدحيل  مع  قطر  ويلتقي  مساء   4:15
هذه  وتلعب  مساء   7:15 الساعة  تمام  في  العربي  مع  األهلي  ويلتقي 

يلتقي  فيما  الدحيل،  لصالة  الرئيسي  الملعب  على  الثالث  المباريات 

الخور مع الوكرة في تمام الساعة 4:15 مساء، ويلتقي الريان مع الشمال 

الفرعي  الملعب  على  المباراتان  وتلعب  مساء   5:45 الساعة  تمام  في 

لصالة الدحيل.

فاز على القطراوي بهدفين نظيفين

السد يعود لطريق االنتصارات
نادي  على  الفوز  السد  فريق  حقق 

قطر بهدفين دون رد، خالل المباراة 

استاد  على  أمس  جمعتهما  التي 

السد،  بنادي  حمد  بن  جاسم 

ضمن الجولة الثامنة بدوري نجوم 

qnb والتي كان قد تم تأجيلها في 
وقت سابق.

سجل هدفي السد كل من حسن 

45+4، وأكرم عفيف د  الهيدوس د 

52، وقد شهدت المباراة طرد ثنائي 
نادي قطر، عمر العمادي د 50، وبدر 

رصيد  الفوز  رفع  وقد   ،65 د  بانون 

المركز  في  نقطة   25 إلى  الزعيم 

الثالث، في حين تجمد القطراوي 

الرابع  المركز  في  نقطة   23 عند 

بجدول ترتيب البطولة.

المباراة بدأت بشكل متوازن، وفي 

تسديدة  عفيف  أكرم  أطلق   13 د 

الجزاء  منطقة  خارج  من  قوية 

مرتين،  على  قطر  حارس  أنقذها 

السيطرة  القطراوي  حاول  بعدها 

كان  لكن  اللقاء  مجريات  على 

السد،  جانب  من  ضغط  هناك 

الهيدوس  حسن  توغل  ود24 

كرة  ولعب  االيمن  الجانب  من 

عرضية ولكن دفاع نادي قطر كان 

للخارج،  وأبعدها  بالمرصاد  لها 

 30 الدقيقة  في  الهيدوس  وعاد 

الحارس  فوق  من  كرة  ولعب 

لمرمى  االيمن  بالقائم  اصطدمت 

قطر وذهبت للخارج، بعدها نجح 

الزعيم  وضع  في  الهيدوس  حسن 

بالمقدمة خالل الوقت المحتسب 

األول،  للشوط  الضائع  من  بدل 

صوبها  التي  الحرة  الضربة  بعد 

حسن الهيدوس من خارج منطقة 

اليمنى  الزاويا  لتسكن  الجزاء 

لمرمى قطر.

للقاء  العودة  القطراوي  حاول 

لكن  الثاني  الشوط  في  والتعديل 

حتى  الوقت  من  كثير  يمضي  لم 

أضافة  في  عفيف  أكرم  نجح 

مجهود  بعد   ،52 د  الثاني  الهدف 

أن  قبل  االيمن،  الجانب  من  فردي 

محمودي  خالد  قطر  مدافع  يراوغ 

اليسرى  الزاويا  في  صوب  ثم 

محرزًا  العباسي  ساطع  للحراس 

الهدف الثاني للزعيم.

الطرد  بحالتي  تأثر  القطراوي 

الركائز  من  اثنين  خروج  بعد 

في  وخاصة  الفريق  في  المهمة 

الدفاع وهما عمر العمادي د50 بعد 

بشكل   VARالـ لتقنية  العودة 

البطاقة  بعد  بانون  وبدر  مباشر، 

الصفراء الثانية وهو األمر الذي أثر 

بصورة كبيرة على قدرة القطراوي 

الزعيم  فحسم  العودة،  على 

لطريق  وعاد  الفوز  وحقق  اللقاء 

االنتصارات.

عادل النجار كتب

في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة

المرخية يقلب الطاولة على أم صالل

قلب المرخية تأخره 
بهدف، إلى انتصار 
مثير بنتيجة 2/ 1، 
على أم صالل، في 

المباراة المؤجلة من 
الجولة الـ 8 من دوري 

نجوم QNB، التي 
أقيمت أمس السبت 

على ستاد عبدالله 
بن خليفة بنادي 

الدحيل.
الالعب  المرخية  هدفي  وسجل 

في  فتوحي  إدريس  المغربي 

الدقيقتين )35، 40(.

الهدف  النصر  ناصر  سجل  فيما 

الدقيقة  أم صالل في  الوحيد لفريق 

.4
ورفع المرخية رصيده إلى 15 نقطة، 

فيما  الثامن،  المركز  بها  صعد 

نقاط   9 عند  صالل  أم  رصيد  تجمد 

في المركز الـ 12 واألخير.

وقوية،  سريعة  المباراة  وجاءت 

تقدم فيها فريق أم صالل بهدف مبكر 

الشوط  بداية  من  دقائق  أربع  بعد 

مباشرة،  بعدها  ليتراجع  األول، 

المجال للمرخية للسيطرة  وأعطى 

على أجواء اللقاء، وتسجيل هدفين 

قبل نهاية الشوط األول.

في  مبكرا  هدفا  صالل  أم  سجل 

النصر،  ناصر  بواسطة   4 الدقيقة 

مستوى  مباشرة  بعدها  ليتراجع 

المرخية  استحوذ  حيث  الفريق، 

وفرض  أكبر  بنسبة  الكرة  على 

هدف  عن  باحثا  اللقاء،  في  منقه 

التعادل .

كثيرة  فرص  للمرخية  وسنحت 

تألق  لكن  التعادل،  هدف  تسجيل 

دون  حال  صالل  أم  مرمى  حارس 

تمكنه من ذلك .

فيها  تمكن  التي   35 الدقيقة  لتأتي 

هدف  تسجيل  من  فتوحي  إدريس 

حيث  فردي،  مجهود  عبر  التعادل 

منطقة  خارج  قوية  تسديدة  أطلق 

من  أبوبكر  خليفة  فشل  الجزاء، 

صدها.

سيطرته  فرض  المرخية  وواصل 

إدريس  ليتمكن  األول،  الشوط  في 

الدقيقة  في  المباراة  نجم  فتوحي 

عبر  الثاني،  الهدف  إضافة  من   40
حارس  يتمكن  لم  رائعة  مخالفة 

مرمى أم صالل من صدها.

من  تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

انتهى بتقدم  الذي  الشوط  عمر هذا 

المرخية بهدفين لهدف.

إحصائيات الشوط األول تظهر تفوق 

المرخية، في االستحواذ على الكرة 

بنسبة 58 % مقابل 42 % لفريق أم 

صالل.

منها  تسديدات   8 المرخية  وسدد 

 3 مقابل  المرمى،  على  كرات   4
تسديدات ألم صالل منها كرة واحدة 

على المرمى.

ركنيات   3 على  المرخية  وتحصل 

غابت  فيما  الشوط،  هذا  في 

الركنيات عن فريق أم صالل.

الشوط  بداية  في  صالل  أم  حاول 

له  وسنحت  بالنتيجة،  يعود  أن 

أي  تشكل  لم  لكنها  الفرص  بعض 

حتى  المرخية،  دفاع  على  خطورة 

طالل  أجراها  التي  التغييرات  بعد 

الثاني  الشوط  لينتهي  القرقوري، 

واللقاء بفوز المرخية بنتيجة 2/ 1.

وحيد بوسيوف كتب

بهدفين ال��ف��وز  إل��ى  ب��ه��دف  ت��أخ��ره  قلب 

تعادال سلبيا في مباراة األمس

الوكرة والشمال »ال غالب وال مغلوب«

بدون  والوكرة  الشمال  فريقا  تعادل 

من  بينهما  الُمؤجلة  المباراة  في  أهداف 

 ،QNB نجوم  لدوري  الثامن  األسبوع 

باستاد جاسم بن حمد بنادي السد.. 

نقطة   20 إلى  الوكرة  يترفع  بالنتيجة 

والشمال إلى 11.

ومثيرة  قوية  جاءت  األمس  مواجهة 

ورغبة  كبير  تحفظ  مع  البداية  من 

خاصة  فريق،  لكل  الخسارة  عدم  في 

الوكرة  لفريق  بالنسبة  المواجهة  وأن 

بالطبع ليست سهلة في ظل قوة الفريق 

الذي قدم مستويات جيدة وحقق نتائج 

إثرها  على  احتل  الموسم،  هذا  مميزة 

المركز السابع برصيد 19 نقطة.

»7« تصدى عمير عبدالله  الدقيقة  وفي 

ويحرم  طارق،  مصطفى  لتسديدة 

الشمال من التقدم بالنتيجة.

بصورة  يعتمد  الوكرة  أن  واضحا  وبدا 

المقدمة  في  العبيه  سرعة  على  كبيرة 

الهجومية… ويسعى للفوز من أجل العودة 

عليه  ينافس  كان  الذي  الذهبي  للمربع 

قبل توقف الدوري بسبب المونديال.

من  الشمال  فريق  سعى  المقابل  وفي 

لصالحه  المباراة  بنقاط  الظفر  أجل 

من  عدد  في  الفريق  تعثر  أن  بعد 

المواجهات وكانت مباراة األمس بمثابة 

فرصة جيدة للفريق للتعويض.

فريق  كل  حاول  الثاني  الشوط  وفي 

دفاعات  ان  إال  مبكر  هدف  تسجيل 

في  كانوا  المرمى  وحراس  الفريقين 

الموعد مع هجمات هنا وهناك.

الهجومية  الجرعة  زيادة  أجل  ومن 

الجزائري  العبه  لوبيز  المدرب  اشرك 

خطف  في  منه  رغبة  يطو  بن  محمد 

هدف، ولكن دون أي جديد.

عوض الكباشي كتب
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جاهزون للمواجهة الحاسمة
صعوبة  الدحيل،  مدرب  كريسبو،  هيرنان  األرجنتيني  د  أكَّ

مباراة فريقه، أمام الهالل السعودي.

وقال كريسبو، في المؤتمر الصحفي: »نعلم جيًدا ما ينتظرنا 

كبير،  فريق  أيًضا  لكننا  قوًيا،  فريًقا  سنواجه  الهالل.  أمام 

من  يلزم  ما  بكل  وسنقوم 

الوصول  حلم  تحقيق  أجل 

وأضاف  النهائية«.  للمباراة 

)مدرب  دياز  ورامون  »أنا 

نصنع  أن  استطعنا  الهالل( 

بيت  ريفر  بقيادة  التاريخ 

بكأس  للتتويج  األرجنتيني 

سعيد  ليبرتادوريس. 

سنقابل  ألننا  للغاية 

لكن  البعض،  بعضنا 

مدربان.  ونحن  المرة  هذه 

تاريًخا  يمتلك  مدرب  هو 

كبيًرا، وأنا ال زلت في بداية 

أردنا  »إذا  وتابع  المشوار«. 

فيجب  بالبطولة،  التتويج 

حامل  على  الفوز  علينا 

يمتلك  ألنه  بالبطولة؛  للفوز  المرشح  هو  الهالل  أن  نعلم  اللقب. 

مستويات  تقدم  عناصر  ولديه  النهائيات،  في  كبيرة  خبرة 

العبي  إمكانيات  في  وواثق  للتأهل،  الفرصة  لدينا  لكن  مميزة، 

الفريق، وسندخل للمباراة من أجل الفوز«. وعن الغيابات التي 

سلطان  العبنا  لخدمات  »سنفتقد  قال:  المباراة،  ستشهدها 

الطبي  الجهاز  سأقابل  الالعبين  لبقية  بالنسبة  أما  البريك، 

للفريق لكي يحدد لي الحالة الصحية لجميع الالعبين«.

أبدى لويز مارتن، نجم وسط الدحيل، استعدادهم لمواجهة الهالل.

بعد  الهالل  مباراة  لخوض  متحمس  »الجميع  الصحفي:  المؤتمر  في  لويز،  وقال 

أن حققنا إنجاز الوصول للدور نصف النهائي. هدفنا اآلن بلوغ النهائي ألول مرة 

أيًضا في تاريخنا«.

أننا  تــمــاًمــا  وأضــــاف »نــعــلــم 

يلعب  قوًيا  فريًقا  سنواجه 

ما  وهـــذا  مــمــيــز،  بشكل 

ـــي حــصــولــه  ســـاهـــم ف

النسخة  لقب  على 

لكننا  الــمــاضــيــة، 

لخوض  جــاهــزون 

هـــــذه الـــمـــبـــاراة 

األهم  تعد  التي 

فـــــــي تـــــاريـــــخ 

الــنــادي، وهــذا 

ــا  ــن حـــــافـــــز ل

لـــمـــواصـــلـــة 

من  الــعــمــل 

أجل الوصول للنهائي«.

وتابع »ال نعلم من سيبدأ المباراة في الهالل، لكن بالطبع 

وضعفه،  قوته  نقاط  ومعرفة  الفريق  بــدراســة  سنقوم 

أنفسنا من أجل  التركيز في  لكن قبل ذلك يجب علينا 

تحقيق بطاقة التأهل للنهائي«.

عازمون  لكن  صعبة،  الهالل  أمــام  مهمتنا  أن  »رغــم  وختم 

على بذل أقصى مجهود لنا داخل الملعب من أجل كتابة 

تاريخ آخر للنادي في اآلسيوية«.

عازمون على مواصلة كتابة التاريخ سـنــواجـــه
فـريــقــا قــويـــــا

الهالل،  مدرب  دياز،  رامون  األرجنتيني  أبدى 

ثقته في قدرة فريقه على الوصول إلى نهائي 

دوري أبطال آسيا.

»هدفنا  الصحفي:  المؤتمر  في  دياز،  وقال 

الحالي هو تجاوز الدحيل والوصول للنهائي. 

واثقون من قدرتنا على ذلك«.

أننا  يعني  الدور  لهذا  »الوصول  وأضاف 

الوصول  لكن  العقبات،  من  العديد  تجاوزنا 

لكننا  العمل،  من  للمزيد  يحتاج  للنهائي 

بالمشاركات  متمرًسا  فريًقا  نمتلك  أيًضا 

والعالمية«. وأوضح »لدينا مجموعة  القارية 

الذين  األجانب  الالعبين  من  وكبيرة  جيده 

التواجد في كل المباريات، لكن  يستحقون 

عدة  ونملك  فقط،   4 اختيار  يتم  بالبطولة 

خيارات مناسبة ومتاحة لهذه المباراة«.

أمام فريق قوي.  لقاء صعب  وأردف »ينتظرنا 

أجل  من  لدينا  ما  كل  نبذل  أن  علينا  يجب 

تواجد  رائع  »أمر  وختم  والتأهل«.  الفوز 

مدربين أرجنتينيين في نصف النهائي. أنا 

سعيد جًدا بمقابلة كريسبو«.

هـدفــنـــــا الـنـهـــائــي
دوري  لنهائي،  الوصول  فريقه  هدف  أن  السعودي،  الهالل  العب  الشهري،  صالح  أكد 

أبطال آسيا، خالل مواجهة الدحيل بالدور نصف النهائي.

وقال الشهري في المؤتمر 

الــصــحــفــي الــتــقــديــمــي 

ــمــبــاراة: »هــدفــنــا هو  لــل

الــوصــول إلــى الــمــبــاراة 

النهائية، ونحن قادرون 

عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 

اللقب«.

وأضــــــاف: »الــدحــيــل 

فـــريـــق كــبــيــر، قــدم 

مـــــــبـــــــاراة كـــبـــيـــرة 

أمـــــــــــام الــــشــــبــــاب 

وأتمنى  وانتصروا، 

الــفــوز من  أن يــكــون 

هــذه  فــي  نصيبنا 

المواجهة«.

صالح الشهري:

لويز مارتن:

يواجه الهالل السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم

الدحيل يتحدى حامل اللقب

الهالل  بفريق  اليوم  الدحيل  يصطدم 

كبيرة،  كروية  قمة  في  السعودي، 

من  بداية  الثمامة،  ملعب  على  ستقام 

الدوحة،  بتوقيت  مساًء  السادسة 

دوري  النهائي  نصف  الدور  ضمن 

أبطال أسيا.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعا 

يطمح  حيث  الفريقين،  بين  كبيرا 

للمباراة  المشوار  لمواصلة  منهما  كل 

النهائية.

كتابته  لمواصلة  الدحيل  ويتطلع 

بلوغه  بعد  اآلسيوية،  في  للتاريخ 

في  األولى  للمرة  النهائي  نصف  للدور 

تاريخه، بعد فوزه على فريق الشباب 

ربع  الدور  لهدف في  السعودي بهدفين 

مع  موعدا  ليضرب  للبطولة،  النهائي 

الهالل السعودي حامل اللقب.

السعودي  الهالل  يبحث  بينما 

النسخة  في  حققه  الذي  لقبه  عن 

في  الخامس  لقبه  وتحقيق  الماضية، 

أربع  لها  المسابقة، بعد تتويجه بطاًل 

و2021  و2019  و2000   1991 أعوام  مرات 

كما  تتويجا،  اآلسيوية  الفرق  كأعلى 

نسخ  في  أيضا  مرات  أربع  وصيفا  حل 

كأكثر  و2017،  و2014  و1987   1986
فريق يحتل الوصافة أيضا، ليكون قد 

النهائية  المباراة  في  التواجد  سجل 

قياسي  برقم  مناسبات  ثماني  في 

قاري.

هيرنان  األرجنتيني  المدرب  وقاد 

النهائي  قبل  للدور  الفريق  كريسبو 

البطولة  في   11 الـ  مشاركته  خالل 

هذه  بإنجاز  ينجح  مدرب  أول  وبات 

ترتيب  متصدر  كان  أن  بعد  المهمة، 

ربع  الدور  بلغ  قد   ،QNB نجوم  دوري 

2013 و2015  النهائي من قبل في أعوام 

و2018.

طموحات كبيرة
الحالية  النسخة  في  الدحيل  يبحث 

من بطولة دوري أبطال آسيا، أن يحذو 

المسابقة  في  السد  مواطنه  حذو 

في  اللقب  حقق  أن  بعد  القارية، 

يكون  وأن  و2011(،   1989( مناسبتين 

بالصعود  ينجح  قطر  في  فريق  ثاني 

لمنصة ألقاب البطولة اآلسيوية.

أن  أولونجا  مايكل  الكيني  زمالء  ويدرك 

أمام  خاصة  صعبة،  ستكون  المهمة 

من  حاليا  يعتبر  الذي  الهالل  فريق 

فالطريق  لهذا  اآلسيوية،  الفرق  أفضل 

ممثل  ومواجهة  النهائية  للمباراة 

الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني لن 

يكون مفروشا بالورود، كونه سيواجه 

مونديال  من  الثانية  النسخة  وصيف 

األندية وحامل لقب دوري أبطال آسيا، 

وهذا  كبيرة  الفريق  طموحات  لكن 

كريسبو،  هيرنان  المدرب  أكده  ما 

الالعبين  أغلب  اكتسبها  التي  للخبرة 

في المسابقة القارية.

تحقيق  أجل  من  كريسبو  ويعول 

يقوده  قوي  دفاع  خط  على  الهدف  هذا 

وفيديريكو  الراوي  بسام  الثالثي 

باإلضافة  أيمن  ويوسف  فرنانديز 

المنتظر  من  الذي  النعيمي  لمحمد 

الغد،  مباراة  في  أيضا  يشارك  ان 

مايكل  الهداف  يقوده  رائع  هجوم  وخط 

الدور  في  هدفين  سجل  الذي  أولونجا 

بهما  قاد  الشباب،  بمرمى  النهائي  ربع 

الدحيل للمربع الذهبي.

الدفاع عن لقبه 
وجد الهالل السعودي صعوبات كبيرة 

بعد  النهائي،  نصف  للدور  بلوغه  في 

اإليراني  فوالذي  على  الصعب  تفوقه 

النهائي،  ربع  الدور  في   0 /1 بنتيجة 

مهاجمه  سجله  الذي  الهدف  بفضل 

المالي موسى ماريجا، مامنحه خطوة 

أمام  مباراته  النهائي..وستكون  نحو 

األخير  هذا  كون  أصعب،  الدحيل 

إلقامة  جماهيري،  بدعم  سيحظى 

األدوار اإلقصائية في الدوحة منذ الدور 

في  حافزا  سيكون  وهذا  النهائي،  ثمن 

صالح الدحيل، وستكون الخبرة سالح 

لمواصلة  المواجهة  هذه  في  الهالل 

والبحث  لقبه،  عن  الدفاع  في  رحلته 

البطولة  في  الخامس  لقبه  عن 

القارية.

بين  اليوم  مباراة  في  الفائز  أن  ويذكر 

ممثل  سيواجه  والدحيل،  الهالل 

الياباني،  دايموندز  ريد  أوراوا  الشرق 

في  إما  المقبل  أبريل   29 في  ذهابا 

مايو   6 في  وإيابا  الرياض،  أو  الدوحة 

المقبل على أرض أوروا.

{ الهالل {  الدحيل

كتب        وحيد بوسيوف

{ رامون دياز

ديــاز:

{ لويز مارتن

كريسبو:

{ كريسبو

{ صالح الشهري

بين كريسبو ورامون دياز

مــواجـهـة الـمـعـلـم والتـلـمـيـذ
الدحيل  مباراة  ستكون 

تحت  السعودي،  والهالل 

خالصة،  أرجنتينية  إدارة 

على  دياز  رامون  بوجود 

للهالل،  الفنية  القيادة  رأس 

كريسبو  هيرنان  ومواطنه 

في الدحيل. وقال رامون دياز 

الدحيل  »نعرف  ذلك:  عن 

كان  الذي  كريسبو  ومدربهم 

وحققنا  إشرافي،  تحت  يلعب 

العديد من اإلنجازات معا«.

»فخور  أوضح  كريسبو  أما 

بمواجهة رامون دياز، لقد كتبنا 

عندما  بليت،  ريفر  تاريخ  معا 

ليبرتادوريس  كأس  حصدنا 

تذكرة  الهالل،  وقطع   .»1996
دوري  نهائي  نصف  إلى  العبور 

3-1 على شباب  الفوز  أبطال آسيا، بعد 

فوالد  على   0-1 واالنتصار  دبي،  أهلي 

اإليراني في دور الثمانية.

بركالت  الريان  على  تغلب  الدحيل  أما 

الترجيح في ثمن النهائي، قبل الفوز 1-2 

في دور الثمانية أمام الشباب السعودي.

ويبحث الدحيل عن إنجاز غير مسبوق 

ليكون  النهائية،  للمباراة  بالصعود  له 

بعد  النهائي  يصل  قطري  فريق  ثاني 

السد بطل نسخة 2011.

الكيني  الهداف  على  فيعول  كريسبو  أما 

هدفا   15 سجل  حيث  أولونجا،  مايكل 

أبطال  دوري  في  خاضها  مباراة   13 خالل 

آسيا منذ أبريل 2021.

المهمة  أن  أولونجا  مايكل  زمالء  ويدرك 

الذي  الهالل  أمام  خاصة  صعبة،  ستكون 

{ كريسبو سيواجه مدربه السابقيعتبر حاليا من أفضل الفرق اآلسيوية.



متابعات  السنة )28( - األحد  6 من شعبان  1444هـ الموافق 26 فبراير 2023م العدد )10037(16

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  شهد 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 

إكسون  قطر  بطولة  ختام  المفدى، 

للرجال  للتنس  المفتوحة  موبيل 

والثالثين  الحادية  نسختها  في   2023
مجمع  مالعب  على  أقيمت  والتي 

واالسكواش  للتنس  الدولي  خليفة 

مساء أمس.

المباراة  المفدى  األمير  سمو  وتابع 

بين  أقيمت  التي  للبطولة  النهائية 

ميدفيديف  دانييل  الروسي  الالعبين 

والبريطاني  عالميا  الثامن  المصنف 

عالميا  الـ70  المصنف  موراي  آندي 

الروسي  الالعب  بفوز  وانتهت 

 4 ـ   6 بواقع  مقابل  دون  بمجموعتين 

و6 ـ 4.

من  عدد  البطولة  ختام  حضر  كما 

والوزراء  الشيوخ  السعادة  أصحاب 

البطولة  وضيوف  المسؤولين  وكبار 

رياضة  محبي  من  غفير  وجمهور 

التنس.

وكان قد نجح الالعب الروسي دانييل 

ميدفيدف المصنف الثامن عالميا في 

الفوز بلقب بطولة قطر إكسون موبيل 

البريطاني  على  فوزه  بعد  المفتوحة 

اندي موراي بمجموعتين دون مقابل. 

غانم  ناصر  السيد  سعادة  وقام 

القطري  االتحاد  رئيس  الخليفي 

الطائرة  والريشة  للتنس واالسكواش 

مدير  العلمي  كريم  السيد  يرافقه 

الروسي  البطل  بتتويج  البطولة 

وتسليم  البطولة  كأس  وتسليمه 

موراي جائزة المركز الثاني.

مميزة،  النهائية  المباراة  وجاءت 

المصنف  ميدفيديف  نجح  حيث 

على  التغلب  في  للبطولة  الثالث 

سابقا  عالميا  األول  المصنف  موراي 

والـ70 حاليا بواقع 6ـ 4 و6 ـ 4 في مباراة 

على  دقيقة  و46  ساعة  استمرت 

خليفة  لمجمع  الرئيسي  الملعب 

الدولي للتنس واالسكواش.

 27( الروسي  لالعب  األول  هو  اللقب 

في  والـ17  قطر  بطولة  في  عاما( 

لقب  ضمنها  من  االحترافية  مسيرته 

المفتوحة عام  أميركا  واحد كبير في 

ميدفيديف  دانييل  وانضم   ..2021
الذي  دافيدينكو  إلى مواطنيه نيكوالي 

حصل على لقب بطولة قطر عام 2010 

وأندريه روبليف عام 2020.

نظيره  الروسي  الالعب  وحرم 

البريطاني )35 عاما( من تحقيق اللقب 

 2008 عامي  بعد  قطر  في  له  الثالث 

أندي موراي في  بالتالي  و2009 وفشل 

روجيه  السويسري  األسطورة  معادلة 

في  قطر  بطولة  بلقب  الفائز  فيدرر 

و2006   2005 أعوام  مناسبات  ثالث 

و2011.

حضرة صاحب السمو شهد ختام بطولة »قطر اكسون موبيل«

ميدفيديف يعانق الصقر الذهبي

} تصوير-  محمود حفناوي { الروسي ميدفيديف

مسك الختام 
بحفل مبهر 

بمجمع خليفة الدولي

كتب          عادل النجار وقنا

حرم موراي من اللقب الثالث

أول بطولة للنجم 
الروسي في الدوحة

بطولة  في  األول  لقبه  تحقيق  في  ميدفيديف  الروسي  نجح 

واحد  لقب  ضمنها  من  االحترافية  مسيرته  في  والـ17  قطر 

كبير في أميركا المفتوحة عام 2021 في حين توقف رصيد 

القاب أندي موراي عند 46 لقبا وكان موراي قد تأهل للنهائي 

الكندي  الالعب  على  النهائي  نصف  في  فوزه  بعد  قطر  في 

عالميا  والتاسع  للبطولة  الثاني  المصنف  أوجيه  فيليكس 

6، بينما تأهل الالعب الروسي إلى  ـ  6 و7  ـ  6 ـ صفر و3  بواقع 

 6 بواقع  التشيكي جيري ليتشيكا  النهائي بعد تغلبه على 

ـ 4 و7 ـ 6.

في  الالعبين  بين  الثالثة  هي  المواجهة  تلك  وكانت 

في  الفوز  الروسي  لالعب  وسبق  االحترافية  مسيرتهما 

المواجهتين السابقتين على نظيره البريطاني في بطولتي 

2022 بنتيجة  2019 وميامي لألساتذة  بريسبان األسترالية 

{ البطل والوصيفواحدة بمجموعتين دون مقابل.

ميدفيديف:

موراي:

سعادتي كبيرة باللقب

حزين للخسارة.. وأشكر الجماهير

عن  ميدفيديف  دانييل  الروسي  أعرب 

قطر  ببطولة  بالفوز  الكبيرة  سعادته 

األولى  للمرة  للتنس  موبيل  اكسون 

على  الفوز  أن  أكد  حيث  تاريخه،  في 

تحقق  النهائي  في  موراي  البريطاني 

المستوى  ظل  في  كبيرة  بصعوبة 

البريطاني  النجم  قدمه  الذي  المميز 

اللقاء  مع  التعامل  في  نجح  لكنه 

بالشكل المطلوب.

للغاية  رائعة  كانت  »البطولة  وقال 

حضرت  التي  الجماهير  وأشكر 

النهائية  المباراة  تميز  في  وساهمت 

كما أشكر أندي موراي على األداء الرائع 

والمستوى المميز وأنا سعيد بأن يكون 

اللقب من نصيبي ألن ذلك بمثابة حافز 

الموسم  هذا  مشواري  لمواصلة  كبير 

بالصورة التي أتطلع إليها«.

مدينة  الدوحة  مدينة  أن  الالعب  وأكد 

من  العديد  يسمع  كان  وأنه  رائعة 

عن  الالعبين  من  اإليجابية  التعليقات 

البطوالت ولهذا قرر المشاركة بها. 

في  مشاركته  احتمالية  وعن 

أخرى،  مرة  المفتوحة  قطر  بطولة 

وارد  أمر  أنه  »أعتقد  ميدفيديف  قال 

األمر  تأكيد  يمكن  ال  ولكن  للغاية... 

الموسم  وتيرة  على  يعتمد  ألنه  اآلن 

إلى  التوجه  يمكنني  إذ  حينها 

القدوم  أو  أوروبا  في  البقاء  أو  المكسيك 

إلى الدوحة ودبي«.

المنظمة  للجنة  الشكر  الالعب  وقدم 

البطولة،  تميز  في  ساهم  من  وكل 

موبيل  اكسون  قطر  بطولة  أن  مؤكدا 

على  المميزة  البطوالت  من  واحدة 

مستوى العالم.

شعوره  موراي  أندي  البريطاني  أبدى 

لها  التي تعرض  الخسارة  بالحزن بعد 

موبيل  إكسون  قطر  بطولة  نهائي  في 

الجمهور  كان  حيث  أمس،  للتنس 

الفوز  تحقيق  في  فشل  لكنه  يسانده 

في  الثالثة  للمرة  البطولة  وحصد 

تاريخه.

ميدفيديف  هو  قويا  العبا  »واجهت  وقال 

لصالحه  المباراة  حسم  في  نجح  الذي 

حيث  اللقب،  على  التهنئة  له  وأقدم 

الفوز  من  وتمكن  اللقاء  خالل  قوته  أظهر 

رغم  التوفيق  فيه  يحالفني  لم  وقت  في 

محاولتي االنتصار«.

كانت  عامة  بصورة  »البطولة  وقال 

قوية  مستويات  وشهدت  للغاية  مميزة 

بعد  بالنهائي  التواجد  في  نجحت  وقد 

وكان  البطولة  خالل  قدمته  قوي  أداء 

الفوز  في  أنجح  لم  لكن  الفوز  طموحي 

بالمباراة النهائية«.

لبطولة  المميز  بالتنظيم  الالعب  وأشاد 

»البطولة  وقال  موبيل،  إكسون  قطر 

عامًا  متواصاًل  نجاحًا  وتحقق  مميزة 

نظرا  عليها  القائمين  وأشكر  عام،  بعد 

الجماهير  أشكر  كما  المبذولة  للجهود 

في  للغاية  مميزة  وكانت  حضرت  التي 

مباريات البطولة وخاصة النهائي«.

تشجيع كبير للنجمين المميزين

الجمهور استمتع بالنهائي
قطر  لبطولة  النهائية  المباراة  شهدت 

حضورًا  أمس  للرجال  موبيل  إكسون 

الجمهور  واستمتع  مميزًا،  جماهيريًا 

اللجنة  وفرتها  التي  الرائعة  باألجواء 

الجماهيري  للحضور  وكان  المنظمة، 

دور  أمس  النهائية  المباراة  في  الرائع 

بأبهى  وخروجه  النهائي  تميز  في  واضح 

الروسي  من  كٍل  جمهور  لعب  وقد  صورة، 

دورا  موراي  آندي  والبريطاني  ميدفيديف 

مدرجات  في  الجمهور  تألق  في  مميزا 

الدولي  خليفة  بمجمع  الرئيسي  الملعب 

وكان المشهد الختامي رائعا ومميزا للغاية 

خاصة مع فقرة األلعاب النارية التي تفاعل 

معها الجمهور بصورة كبيرة. { حضور جماهيري كبير

في فئة »250« وللمرة الخامسة

»اكسون موبيل« أفضل بطولة في العالم
فئة  من  بطولة  كأفضل  موبيل«  »إكسون  قطر  بطولة  اختيرت 

الـ250 نقطة في العالم مجددًا وذلك وفقا لتصويت العبي التنس 

المحترفين. 

حيث اختيرت أمس كأفضل بطولة في فئتها للمرة الخامسة، 

ويعد هذا التتويج دليال جديدًا على النجاح التنظيمي والرياضي 

للبطولة التي تشهد مشاركة أفضل مصنفي العالم في اللعبة 

كما أنه يؤكد على العناية التي توليها دولة قطر للرياضة والتي 

الرياضية  المحافل  أكبر  استضافة  في  خاللها  من  نجحت 

الدولية. 

بطوالت  اختيار  أعلنت  المحترفين  الالعبين  رابطة  وكانت 

و2017   2015( أعوام  بعد  الخامسة  للمرة  نقطة(،   250( الدوحة 

و2019 و2021 و2022(.
{ العلمي مدير البطولة يتسلم الجائزة

{ موراي خالل النهائي
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ناصر بن غانم الخليفي:

تشريف سمو األمير تتويج للنجاح
فخورون بتقديم »قطر إكسون موبيل« صـورة عالميـة للتنظيـم القـطري

أكد سعادة ناصر بن غانم الخليفي رئيس االتحاد القطري 

للتنس واإلسكواش والريشة الطائرة أن بطولة قطر اكسون 

موبيل للتنس خرجت بصورة مميزة.

الشكر  آيات  أسمى  العليا  المنظمة  اللجنة  رئيس  ورفع 

والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى 

الكريمة  الرعاية  على  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

القطرية  والرياضة  خاصة  بصفة  للتنس  الالمحدود  ودعمه 

الرشيدة  القيادة  دعم  أن  مؤكدًا  عامة،  بصفة  والرياضيين 

موبيل  اكسون  قطر  بطولة  نجاح  في  األثر  أكبر  له  كان 

حضرة  تشريف  »إن  وقال  الرائعة،  الصورة  بتلك  وخروجها 

منافسات  وحضوره  المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 

للسعي  ودافع  الصدر  على  وساما  يعد  أمس  الختامي  اليوم 

المستمر عن النجاح«.

على  غريبًا  ليس  النسخة  لهذه  الرائع  التنظيم  إلى  وأشار 

قطر التي تعد عاصمة للرياضة العالمية، وقال »جددت قطر 

الرياضية  األحداث  تنظيم  في  الكبير  تميزها  على  تأكيدها 

رغم كل التحديات، وأكدت قطر للعالم أنها على قدر التحدي 

باإلجراءات  مشيدا  العالمية«  البطوالت  كبرى  احتضان  في 

التي  بالصورة  البطولة  خروج  في  وساهمت  اتباعها  تم  التي 

تليق بها وبما يساهم في تميز قطر تنظيميًا.

والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  رئيس  وأشاد 

اكسون  قطر  بطولة  في  العاملة  اللجان  بجميع  الطائرة 

موبيل وكل الشركاء الذين ساهموا في نجاح البطولة، وقال 

إلى  للوصول  جبارة  مجهودات  بذل  الجميع  إن 

تحقيق النجاح الذي هو سمة مقترنة بدولة قطر 

في تنظيمها واستضافتها لألحداث العالمية.

وقدم التهنئة للبطل دانييل ميدفيديف الذي قدم 

مستوى رائعا استحق عليه اللقب، كما هنأ اندي 

موراي على المستوى الذي ظهر به خالل المنافسات 

أن  مؤكدا  النهائية،  للمباراة  الوصول  في  ونجاحه 

منافسات البطولة هذا العام جاءت قوية.

التي  المميزة  النسخة  بهذه  الجميع  استمتع  »لقد  وقال 

شهدت حضور طيبًا لعدد من نجوم التنس العالميين مما 

يستمتع  الجمهور  جعلت  عالية  مستويات  نشاهد  جعلنا 

دلياًل  كانت  المميزة  النهائية  المباراة  ولعل  بالمباريات، 

على ذلك التميز«.

} تصوير- محمود حفناوي

عادل النجار كتب

إلى مؤسسة إنجاز قطر خالل الحفل الختامي

منـحــة مـالـيـــة مـــن إكســـــون مـــوبـيـــل
مليون  قدرها  مالية  منحًة  موبيل  إكسون  قدمت 

إنجاز  مؤسسة  إلى  قطري  ريال  ألف  واربعمائة 

إكسون  لبطولة  الختامي  الحفل  في  وذلك  قطر، 

المنحة  وستدعم   2023 للتنس  المفتوحة  موبيل 

المتمثلة  رسالتها  تنفيذ  في  قطر  إنجاز  مؤسسَة 

والمهنيين  للطالب  التعليمية  الفرص  توفير  في 

جهود  ستدعم  وكذلك  قطر،  دولة  في  الشباب 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  مع  قطر  إنجاز 

العالي.

جينيتي،  دومينيك  السيد  المنحة  بتقديم  قام 

قطر،  موبيل  إلكسون  العام  والمدير  الرئيس 

السيد  قطر  إنجاز  مؤسسة  عن  نيابًة  وتسّلمها 

لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الخاجه،  عماد 

غانم  بن  ناصر  سعادة  بحضور  وذلك  قطر،  إنجاز 

الخليفي، رئيس االتحاد القطري للتنس، والسيد 

مؤسسة  في  األعلى  الرئيس  نائب  تشابمان،  نيل 

موبيل. إكسون 

البرامج  تحسين  »إن  جينيتي  دومينيك  وقال 

تنمية  لتعزيز  العالم  أنحاء  جميع  في  التعليمية 

مجاَلي  في  وخاصًة  قدراتهم،  وتطوير  الشباب 

إكسون  في  أولوياتنا  أحُد  هو  والعلوم،  الرياضيات 

موبيل. وبوصفنا مؤسسًة رائدة في مجاٍل صناعي 

فإننا  والهندسة،  والعلوم  الرياضيات  على  يعتمد 

فرص  توفير  في  للتعليم  الرئيس  الدوَر  ندرك 

االقتصادي«.  النمو  ودفع عجلة  التوظيف 

التنفيذي  الرئيس  الخاجه،  عماد  قال  حين  في 

خاصًا  يعتبر  المبادرة  هذه  توقيت  إن  قطر  إلنجاز 

خمسة  بمرور  احتفالها  بمناسبة  قطر  إلنجاز 

الكريمة  المنحة  فهذه  تأسيسها.  على  عامًا  عشر 

للعديد  الفرصة  ستمنح  موبيل  إكسون  من 

مبكرة  عمرية  مراحل  ومنذ  قطر،  في  األطفال  من 

اتخاذ  من  ستمكنهم  ومعارف  مهارات  على  لالطالع 

سليمة. مستقبلية  مهنية  خيارات 

{  ناصر الخليفي

{  من التتويج

{ منحة إلى »إنجاز«

طارق الشريف رئيس االتحاد اإلفريقي:

النـهـائــي كــان مبـهـرًا

رئيس  الشريف  طارق  أكد 

أن  للتنس  اإلفريقي  االتحاد 

قطر  بطولة  في  شاهده  ما 

تميز  من  للتنس  موبيل  إكسون 

الهائلة  القدرات  يعكس  تنظيمي 

من  وتظهرها  قطر  تمتلكها  التي 

لمختلف  الراقي  التنظيم  خالل 

قطر  ومن  العالمية  البطوالت 

موبيل. إكسون 

اإلعالم  لوسائل  تصريح  في  وقال 

أمس  البطولة  نهائي  بعد 

الرائع  التنظيم  هذا  لقطر  »أبارك 

للتنس  القطري  االتحاد  وأهنئ 

الطائرة  والريشة  واالسكواش 

كبير  تميز  من  شاهدناه  ما  على 

مؤكدا  المستويات«  مختلف  على 

جمعت  التي  النهائية  المباراة  أن 

كانت  أمس  ومواري  ميدفيديف 

خاللها  واستحق  ومميزة  رائعة 

باللقب. الفوز  الروسي  الالعب 

على  البطولة  »حصول  وتابع 

فئة  في  العالم  في  األفضل  جائزة 

مستحقًا  أمرًا  يعتبر  نقطة   250
أرض  على  نشاهده  ما  واقع  من 

كبير  وجهود  خدمات  من  الواقع 

أو  قطر  على  غريبا  ليس  وهذا 

الحصول  اعتادت  التي  البطولة 

الجائزة«. على تلك 

{  ميدفيديف تألق في النهائي

طارق زينل:

نسخة مميزة على جميع المستويات
التحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  أكد 

الطائرة،  والريشة  واإلسكواش  التنس 

تميزت  موبيل  اكسون  قطر  بطولة  أن 

النهائي  وجاء  المستويات،  جميع  على 

أمس بين ميدفيديف ومواري ليكون خير 

مميز  أداء  شاهدنا  حيث  للبطولة  تتويج 

والنقلل  باللقب  فوزه  لميدفيديف  ونبارك 

من الجهد الكبير والمستوى المميز الذي 

قدمه موراي خالل البطولة.

في  العاملة  اللجان  كل  نشكر  وقال: 

لتحقيق  بالسعادة  ونشعر  البطولة، 

المستويات،  مختلف  على  التميز  هذا 

مباشر  بشكل  تنظيمها  رغم  فالبطولة 

لكن  انرجيز  توتال  قطر  بطولة  بعد 

االتحاد بكل لجانه كان في الموعد وعمل 

درجات  أقصى  لتحقيق  كبير  بجهد 

بقيمة  يليق  بما  التنظيمي،  النجاح 

ومكانة قطر العالمية.

وقد حرصت اللجنة المنظمة العليا على 

توفير كل مقاومات التميز للجميع، وذلك 

صورة  بأفضل  البطولة  نجاح  لضمان 

شهدت  التي  النسخة  هذه  في  ممكنة 

مستوى  على  اللعبة  لنجوم  قويا  حضورا 

العالم.

كريم العلمي:

صورة مشرفة للتنظيم القطري
قطر  بطولة  مدير  العلمي  كريم  تسلم 

البطولة  جائزة  للتنس  موبيل  إكسون 

قطر  بطولة  ختام  في  فئتها  في  األفضل 

عن  عبر  وقد  أمس،  موبيل  إكسون 

تحقق  الذي  بالنجاح  الكبيرة  سعادته 

للتنس،  موبيل  إكسون  قطر  بطولة  في 

خليفة  مجمع  في  رائعة  أجواء  وسط 

النهائية  المباراة  أن  إلى  مشيرا  الدولي، 

العيار  من  العبين  بين  رائعة  جاءت 

لبطولتنا  ختام  مسك  لتكون  الثقيل 

الفوز  لميدفيدف  »نبارك  وقال  العريقة. 

باللقب ونهنئ موراي على المستوى الذي 

قدمه ونشيد بكل الجهود التي بذلت من 

أجل تحقيق أقصى درجات النجاح«.

بالتميز  كبيرة  »سعادتنا  وتابع 

بالصورة  البطولة  وخروج  التنظيمي 

بقيمة  تليق  التي  المشرفة  التنظيمية 

على  تنظيميًا  الرائدة  قطر  ومكانة 

بأفضل  النهائي  وخروج  العالم  مستوى 

صورة ممكن«، مؤكدا أن حصول البطولة 

تأكيد  العالم  في  األفضل  جائزة  على 

الستمرارية النجاح والتميز.



السمو  صاحبة  شهدت 

ناصر  بنت  موزا  الشيخة 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

والعلوم وتنمية  للتربية  قطر 

المجتمع، مساء أمس، ختام 

العاشرة  النسخة  منافسات 

التجاري«  »البنك  بطولة  من 

الدولية للفروسية - الشقب، 

والتي  »لونجين«،  برعاية 

ثالثة  لمدة  الشقب  نظمها 

أيام.

األمس،  منافسات  وحضر 

بن  جوعان  الشيخ  سعادة 

حمد آل ثاني رئيس اللجنة 

وعدد  القطرية،  األولمبية 

في  الشخصيات  كبار  من 

الدولة.

المنافسات،  نهاية  وعقب 

السمو  صاحبة  قامت 

بالمراكز  الفائزين  بتتويج 

لقفز  الكبرى  للجائزة  األولى 

عن  أسفرت  التي  الحواجز 

فوز األلماني ماركوس إينينج 

والفرنسي  األول،  بالمركز 

بالمركز  ديليستر  سيمون 

الثاني، والياباني مايك كاواي 

بالمركز الثالث، كما كرمت 

الراعية  الشركات  سموها 

الفارس  وحقق  للبطولة. 

إينينج  ماركوس  األلماني 

لقب الجائزة الكبرى، وأقيمت 

المباراة على ارتفاع 160 سم، 

 410 قيمتها  مالية  بجوائز 

 35 بمشاركة  يورو،  آالف 

في  األبرز  من  وفارسة  فارسا 

على  إينينج  وشارك  العالم، 

وحقق  جولد«  »ستار  الجواد 

بدون  ثانية   41.74 قدره  زمنا 

التمايز  جولة  في  أخطاء 

وفاز  فرسان   7 لها  تأهل  التي 

بجائزة مالية قدرها 135 ألف 

يورو، وحل في المركز الثاني 

سايمون  الفرنسي  الفارس 

على  شارك  الذي  ديلستر 

فونتينز  »ديكستر  الجواد 

ثانية   42.03 قدره  بزمن  زد« 

جائزة  وحاز  أخطاء،  بدون 

يورو،  ألف   82 قدرها  مالية 

الياباني  الفارس  ثالثا  وجاء 

مايك كاواي الذي شارك على 

الجواد »ساكسو دي ال كور« 

محققا زمنا قدره 44.98 ثانية 

بجائزة  وفاز  أخطاء  بدون 

مالية قدرها 43 ألف يورو.

سيمون يحصد مباراة القفز 

الفرنسي  الفارس  وحقق 

جولة  لقب  ديلستر  سيمون 

أقيمت  التي  نجوم  الخمسة 

ضمن جوالت اليوم األخير من 

بطولة البنك التجاري الدولية 

برعاية  الشقب   – للفروسية 

المباراة  وأقيمت  لونجين، 

ارتفاع 150 سم بجوائز مالية 

يورو،  ألف   52.600 قيمتها 

بمشاركة 27 فارسا وفارسة، 

الجواد  على  ديلستر  وشارك 

وحقق  آر«  أميلوسينا  »آي 

بدون  ثانية   57.66 قدره  زمنا 

الفارس  ثانيا  وحل  أخطاء، 

ويتاكير  جاك  اإلنجليزي 

أميركا  »إكوين  الجواد  على 

فالي« محققا زمنا قدره 60.03 

ثانية بدون أخطاء، حل ثالثا 

ديتر  هانز  األلماني  الفارس 

دي  »فيتميل  الجواد  على 

 60.40 قدره  بزمن  كوتيه« 

وشارك  أخطاء،  بدون  ثانية 

في الجولة الفارس السعودي 

كمال باحمدان.
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مساء  والفروسية  السباق  نادي  نظم 

أمس على مضمار العقدة سباق الخيل 

األصيلة  المهجنة  الخيل  جائزة  على 

إنتاج محلي لمسافة 1400 متر، واشتمل 

الشوط  وخصص  أشواط،   7 على 

سباق  في  والرئيسي  »السابع«  األخير 

األول  بالمركز  وفازت  للجائزة  األمس 

مبارك  ملك  »الشموس«  الفرس  فيه 

سعيد النعيمي، باشراف المدرب أحمد 

سميث،  جيفرسن  وبقيادة  قبيسي، 

وحل في المركز الثاني »شامان بوثيلة« 

وفي  المالكي،  إبراهيم  سعيد  ملك 

العنود  ملك  »الحرقة«  الثالث  المركز 

خليفة عبد الحرمن المالكي. 

أما في األشواط من األول وحتى السادس 

من  تواليا  األول  بالمركز  الفوز  فكان 

نصيب الحصان »متحفز« ملك السيدة 

والحصان  إبراهيم،  عوض  صبحية 

خليفة  محمد  ملك  بي«  »بوسويلو 

ملك  »هركيول«  والحصان  السويدي، 

»نانو  والمهرة  الكواري،  عيسى  ناصر 

تورو« ملك حسن علي عبد الملك العبد 

مزرعة  ملك  »قباس«  والحصان  الملك، 

ملك  »حريب«  والحصان  الوسمية، 

بن  محمد  بنت  ايمان  الشيخة  سعادة 

خليفة آل ثاني.

عمر المناعي:ماركوس بطل الجائزة الكبرى:

سعداء بالنجاح الكبيرفعلتها من جديد
أعرب األلماني ماركوس 

ايني بطل الجائزة 

الكبرى عن سعادته 

الغامرة بالجائزة 

الكبرى، للمرة الثانية 

في الدوحة. وقال 

ماركوس في المؤتمر 

الصحفي عقب 

التتويج: كان لدي 

شعور بأني لن أكرر 

فوزي السابق لكني 

فعلتها وفزت مجددا. 

وأضاف: أشعر بسعادة 

كبيرة بتواجدي وسط 

نخبة من أفضل فرسان 

العالم في بطولة 

الشقب المميزة للغاية، 

إنها منشأة رائعة، 

وأرى أن كل من حضر 

استمتع بالمنافسات 

الكبيرة والفعاليات 

المميزة.

بطولة  مدير  المناعي  عمر  أعرب 

الشقب الدولية عن سعادته بالنجاح 

الكبير الذي حققته النسخة العاشرة 

من البطولة.

المؤتمر  في  المناعي  عمر  وقال 

سعداء  التتويج:  عقب  الصحفي 

الذين  قطر  في  هنا  الجميع  بوجود 

والرفيع  العالي  األداء  هذا  على  شهدوا 

والعروض المتميزة كل عام. 

والجميع  والخيل  الفرسان  وأضاف: 

النسخة  في  لديه  ما  أفضل  قدم 

ونشكرهم  البطولة،  من  العاشرة 

البطولة،  انجاح  في  مساهمتهم  على 

في  لمشاركتهم  دائمًا  ونتطلع 

بدأنا  وتابع:  المقبلة.  البطوالت 

بأربع مسابقات ثم ركزنا الحقا على 

والترويض  األولمبية،  المسابقات 

بطولة  وكذلك  رائع،  بشكل  سارت 

والتي  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

الشقب  بطولة  في  اهدفنا  أحد  تعد 

وفي  قطر  في  وإدخالها  تقديمها  في 

المنطقة، ولذا نعتبرها فرصة مميزة 

الستضافة هؤالء الفرسان الرائعين.

بطولة  استضافة  امكانية  وحول 

العالم للفروسية بعد نجاح البطوالت 

األمور  المناعي:  قال  الشقب،  في 

أننا  وأعتقد  وساق،  قدم  على  جارية 

شيء  وكل  األمر  هذا  على  نعمل 

ممكن في هذه المنشآت وربما بعض 

األماكن في حاجة إلى تطوير من أجل 

استضافة بطوالت أكبر، وماضون في 

هذا الطريق.

الشيخ خليفة بن عبد العزيز:

المنافسات صعبة وسعيد باللقب
أعرب الفارس الشيخ خليفة بن عبد 

العزيز عن سعادته بحصد لقب فئة 

النجمتين خالل منافسات بطولة الشقب 

الدولية أمس.

وقال في تصريحاته عقب التتويج: سعيد 

باالنتصار، وراض عما حققته، كما أن 

كل ما تضمنته البطولة مذهل حًقا ويفوق 

الوصف من مرافق حديثة ومتطورة والكثير 

من الجهد والعناية بأدق التفاصيل، إنها من 

وجهة نظري بطولة مثالية.

وأضاف: المنافسة في هذه البطولة كانت 

صعبة، وقد بذلت قصارى جهدي للوصول 

إلى ما أصبو إليه، وأود أن أتوجه بالشكر 

إلى المنظمين لما بذلوه من جهد وعمل 

متميز، إنها بحق أفضل بطوالت الفروسية 

في العالم، فأنا سعيد بهذه النتيجة التي 

حققتها.

وأرجع تألقه هذا الموسم إلى تركيزه التام 

وحرصه على التدريب مع مدربه الذي 

تعاقد معه منذ عام تقريبا مع امتالكه 

لحصانين أحدهما إيطالي واآلخر ألماني.

في سباق الخيل بمضمار العقدة

»الشموس« تفوز بجائزة الخيل المهجنة

»النجمتين« خليفة بن عبد العزيز يفوز بـ
بن  خليفة  الشيخ  الفارس  فاز 

بطولة  بلقب  ثاني  آل  عبدالعزيز 

اليوم  جوالت  ضمن  النجمتين 

التجاري  البنك  بطولة  من  األخير 

برعاية  الشقب   - للفروسية  الدولية 

لونجين، وأقيمت المباراة على ارتفاع 

135 سم، وشارك الشيخ خليفة على 
زمنا  محققا  »سيرنديبتي«  الجواد 

أخطاء،  بدون  ثانية   58.92 قدره 

الفارس  الثاني  المركز  في  وجاء 

الجواد  على  الخرافي  علي  الكويتي 

ثانية   60.03 قدره  بزمن  »كارات« 

الفارسة  ثالثا  وحل  أخطاء،  بدون 

على  شريف  سيرين  الفرنسية 

الجواد »برينوس« محققة زمنا قدره 

وشارك  أخطاء،  بدون  ثانية   60.33
المباراة فرسان من قطر وفرنسا  في 

وكندا  واألردن  والسعودية  والكويت 

وتركيا، وقام بتتويج الفائزين الحكم 

الدولي اإلماراتي خليل إبراهيم.

الخرافي بطل الجائزة الكبرى للنجمتين

الخرافي  علي  الكويتي  الفارس  حقق 

لجوالت  الكبرى  الجائزة  لقب 

النجمتين ضمن جوالت اليوم األخير 

الدولية  التجاري  البنك  بطولة  من 

للفروسية – الشقب برعاية لونجين، 

على  تمايز  جولة  مع  المباراة  وأقيمت 

قيمتها  مالية  بجوائز  سم   145 إرتفاع 

 34.70 26 ألف يورو، محققا زمنا قدره 

التمايز  جولة  في  أخطاء  بدون  ثانية 

الفارس  ثانيا  وحل  »آي«  الجواد  على 

السعودي كمال باحمدان على الجواد 

ثانية   35.37 قدره  بزمن  »كويكلي« 

الفارس  ثالثا  وجاء  أخطاء،  بدون 

على  الباكر  خليفة  محمد  القطري 

 36.30 قدره  بزمن  »ليسابون«  الجواد 

ثانية بدون أخطاء.

صاحبة السمو تشهد ختام البطولة وتتوج الفائزين

نهاية مثالية لبطولة الشقب الدولية

كتب          محمد الجندي وقنا

الكويتي الخرافي:

األجواء رائعة
أعرب الفارس الكويتي 

علي الخرافي عن 

سعادته بحصوله 

على الجائزة الكبرى 

لفئة نجمتين، واصفًا 

كافة أجواء البطولة 

بالمثالية في ميدان 

لونجين بالشقب وهو 

ما ساعد الخيل على 

التألق .

وأشار الخرافي إلى 

أن حضور الخيل إلى 

قطر بشكل مريح، 

واألجواء في الدوحة 

التي تشبه األجواء 

في الكويت ساعد 

الخيل على تقديم أداء 

مضاعف.
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بحضور الشيخ سحيم بن عبدالعزيز

نادي قطر ينظم 
مهرجان البراعم

المهرجان  الرياضي  قطر  نادي  نظَم 

 13 تحت  الطائرة  الكرة  لبراعم  الرابع 

بتعاون  وذلك   ،4×4 بنظام  سنوات 

الطائرة  للكرة  القطري  االتحاد  وإشراف 

وقام  الكواري،  غانم  بن  علي  برئاسة 

االتحاد  جانب  من  المهرجان  بتنسيق 

محمود حسونة.

بن  سحيم  الشيخ  سعادة  وبحضور 

نادي  رئيس  نائب  ثاني  عبدالعزيزآل 

الكواري  غانم  بن  علي  الرياضي  قطر 

القــطــري  االتحـــاديــن  رئيــــس 

ومحمد  الطائرة  للكرة  آسيا  وغـــــرب 

غرب  اتحاد  عام  أمين  الكواري  سالم 

الكعبي  وخـــالد  الطائرة  للكرة  آسيا 

بنــادي  الطائرة  الكرة  جهاز  رئيــس 

الالعبين  قدامى  أبرز  من  وعدد  قــطـــر 

بدأت  اللعــبة  ومحبي  السابقين 

الوطني  بالنشيد  المهرجان  فعاليات 

بداية  صافرة  انطلــقت  ذلك  وبعد  لدولة 

أندية   9 بمشاركة  المهرجان  مباريات 

والسد  والريان  والغرافة  الوكرة  هي: 

واألهلي،  والشمال  والخور  والعربي  وقطر 

هذه  في  العًبا   130 من  أكثر  وبُمشاركة 

العمرية. الفئة 

بن  سحيم  الشيخ  سعادة  وقام 

غانم  بن  وعلي  ثاني،  عبدالعزيزآل 

في  الالعبين  قدامى  بتكريم  الكواري 

المدفع  جمال  الكابتن  تقدمهم  اللعبة 

بنادي  الطائرة  الكرة  مؤسسي  أبرز  أحد 

الالعبين  تكريم  تم  كما  الرياضي  قطر 

سالم  اسماعيل،  سالم  وهم:  القدامى 

حسن  النهدي،  عبدالهادي  الودعاني، 

مرزوق السليطي،جاسم محمد الكعبي، 

نجله  وتسملها  ميرزا  حسن  المرحوم 

محمد، راشد غانم الكواي، حسن نجم، 

حسن  اسماعيل  الكواري،  سالم  محمد 

الشيب.

باالتحاد  الفني  الخبير  تكريم  تم  كما 

هاشم  والدكتور  علي  إمام  حسين 

الراوي باإلضافة إلى الحكام الُمشاركين 

واللجان التنظيمية والفنية وفرق األندية 

وُمساعديهم،  والُمدربين  الُمشاركة 

وذلك في ختام المهرجان.

الدوحة           $

في منافسات بطولة كأس آسيا للشوزن

عبدالله أمان يتوج الفائزين

أدعم الرماية يحصد ميداليتين

ختام مميز لدوري الهوكي

حـــصـــد مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي لــلــرمــايــة 

مــيــدالــيــتــيــن )فــضــيــة وبـــرنـــزيـــة( خــالل 

كأس  بطولة  منافسات  فــي  مشاركته 

ضــمــن  منافسات  لــلــشــوزن  آســيــا 

ــــال  ــــرج ــــل االســــــكــــــيــــــت ل

والـــــســـــيـــــدات الـــتـــي 

ـــا  تـــســـتـــضـــيـــفـــه

ـــى  الــــكــــويــــت إل

مــــــــــارس   2
المقبل.

ــــــــــــــاءت  وج

الــمــيــدالــيــة 

الـــفـــضـــيـــة 

عــــــــــــبــــــــــــر 

ريم  الرامية 

الــشــرشــنــي، 

فـــي اإلســكــيــت 

ـــــــردي  ــــة ف ــــئ ــــف ل

ـــــدات، فــي  ـــــي ـــــس ال

ــن أحـــــرز الــثــنــائــي  ــي ح

راشد العذبة وريم الشرشني 

الميدالية البرونزية في فئة الفرق مختلط 

لمسابقة اإلسكيت.

العذبة  علي  حمد  أكد  السياق  هذا  وفي 

للرماية  القطري  االتــحــاد  عــام  ســر  أمين 

ـــم الــشــرشــنــي  والـــقـــوس والــســهــم أن ري

والميدالية  األول  المركز  على  نافست 

تحصد  أن  قبل  لحظة  آخر  إلى  الذهبية 

الــمــيــدالــيــة الــفــضــيــة اآلســيــويــة، 

الميدالية  إلـــى  بــاإلضــافــة 

ــــبــــرونــــزيــــة الـــتـــي  ال

حـــقـــقـــتـــهـــا رفـــقـــة 

ــــد الــعــذبــة  راش

الفرق  فئة  في 

ـــط،  مـــخـــتـــل

فــــي إنـــجـــاز 

جــــــــديــــــــد 

يـــــــضـــــــاف 

إلـــــى بــقــيــة 

إنــــــجــــــازات 

الــــــرمــــــايــــــة 

القطرية، وقال 

»هــذه اإلنــجــازات 

الــــعــــنــــابــــيــــة هــي 

الكبير  للدعم  نتيجة 

األولمبية  اللجنة  ــرف  ط مــن 

جوعان  الشيخ  سعادة  برئاسة  القطرية 

بن حمد آل ثاني، ورئيس االتحاد مشعل 

والــتــي كللت بــإحــراز  الــنــصــر،  إبــراهــيــم 

الفضية اآلسيوية«.

ــى بــطــولــة الــــدوري  أســــدل الــســتــار عــل

 ،2023  -  2022 لموسم  للهوكي  القطري 

الــمــاضــي  سبتمبر  ــي  ف انــطــلــقــت  الــتــي 

دور  ــن  م وأقــيــمــت  فــــرق،   10 بــمــشــاركــة 

واحد، يليه صعود الـ 4 فرق األولى للمربع 

الذهبي لتحديد البطل.

وتــمــكــن فــريــق 

وانــديــريــرز من 

ــــوز بــلــقــب  ــــف ال

ـــــة  ـــــول ـــــط ـــــب ال

ـــد تــغــلــبــه  ـــع ب

عــــلــــى فـــريـــق 

مــــســــيــــعــــيــــد 

ــــــــــالت  ــــــــــرك ب

 -  3( الترجيح 

انتهاء  بعد   ،)2
األصلي  الوقت 

لـــــلـــــمـــــبـــــاراة 

الــــنــــهــــائــــيــــة 

ليحصد   ،)1  -  1( ــادل  ــع ــت ال بنتيجة 

مسيعيد مركز الوصافة.

فيما حل في المركز الثالث مناصفة كل 

نصف  خسارته  بعد  الدوحة  فريق  من 

 ،)5  -  1( بنتيجة  وانديريرز  أمام  النهائي 

وفــريــق لــوســيــل بــعــد خــســارتــه نصف 

النهائي أمام مسيعيد بنتيجة )3 - 6(.

السر  أمين  الخاطر  ــان  أم عبدالله  وقــام 

الرجبي  لرياضة  القطرية  للجنة  العام 

شــؤون  مــديــر  غــانــم  وعيسى  والــهــوكــي، 

إدارة  مجلس  وعــضــو  الــهــوكــي  ريــاضــة 

الــلــجــنــة الــقــطــريــة، بــتــتــويــج الــفــائــزيــن 

بالمراكز الثالثة األولى.

ــح لـــه عقب  ــري ــص وقـــــال الــخــاطــر فـــي ت

إن  ـــج:  ـــوي ـــت ـــت ال

زيادة عدد الفرق 

هذا  المتنافسة 

دوري  فــي  الــعــام 

تتويج  الــهــوكــي 

اللجنة  لــجــهــود 

للعبة  القطرية 

الســــتــــقــــطــــاب 

ـــــد مـــن  ـــــمـــــزي ال

الــــــــمــــــــواهــــــــب 

ــة  ــاض ونـــشـــر ري

الــــــهــــــوكــــــي.. 

مـــــعـــــربـــــا عـــن 

الــبــطــولــة فــي أفضل  ســعــادتــه بــخــروج 

صـــــورة مـــن الــنــاحــيــتــيــن الــتــنــظــيــمــيــة 

والفنية.

البطولة  أن  غــانــم  عيسى  ــد  أك بـــدوره، 

مختلف  بــيــن  كــبــيــرا  تــنــافــســا  شــهــدت 

قوة  أن  إلــى  مشيرا  المشاركة،  األنــديــة 

الــنــهــائــيــة تعكس  الــمــبــاريــات  مــســتــوى 

تطور مستويات فرق الهوكي.

{  ريم 

الشرشني

لخيل الجزيرة العربية بمهرجان سوق واقف للفروسية

منافسة قوية ببطولة قطر الدولية

التصفيات  منافسات  وشهدت 

سنة  عمر  المهرات  لفئة  التأهيلية 

ملك  المرونة«  »غالية  فوز   ) أ   1(

األول،  بالمركز  المرونة  مربط 

ملك  الناصر«  »صبحة  وحلت 

الثاني،  المركز  في  الناصر  مربط 

الريان  مزرعة  ملك  الريان«  و»شام 

في المركز الثالث.

 أما في منافسات تصفيات المهرات 

بالمركز  فازت  ب(   1( سنة  عمر 

ملك  الجساسية«  »ريشة  األول 

في  وجاءت  الكواري،  ناصر  جبر 

الريان«  »الزهيرة  الثاني  المركز 

المركز  وفي  الريان،  مزرعة  ملك 

ملك  العظام«  أم  »سارة  الثالث 

مسفر محمد مسفر الهاجري.

عمر  األمهار  منافسات  وأسفرت 

الناصر«  »مليحه  فوز  عن  سنة 

في  وحل  الناصر،  مربط  ملك 

النواصي«  »نجم  الثاني  المركز 

المركز  النواصي، وفي  ملك مربط 

الثالث »وضاح الدوحة« ملك مربط 

الدوحة.

المهرات عمر سنة فئة  وفي بطول 

الذهبية  بالميدالية  فازت   ،UFC
مربط  ملك  المرونة  غالية  المهرة 

 «ً الفضية  بالميدالية  وفازت 

مربك  ملك  الناصر«  صبحة 

»الزهيرة  وبالبرونزية  الناصر، 

الريان« ملك مزرعة الريان.

ناصر  جبر  أعرب  جانبه  من 

الجساسية  مربط  مالك  الكواري 

فوز  بعد  الكبيرة  سعادته  عن 

بالمركز  الجساسية  ريشة 

»فئة1  عمر  المهرات  فئة  عن  األول 

الفوز  على  لله  وقال:الحمد  ب« 

شوط  كان  لقد  األول،  بالمركز 

قوي ومثير ولكن الحمد لله حقننا 

ونشكر  المشاركة  هذه  من  األهم 

على  المهرجان  على  القائمين 

التنظيم المميز.

األول  المركز  أخذنا  وأضاف: 

بقية  من  القوية  المنافسة  رغم 

الخيول، ونحن بالنسبة لنا المهم 

المربط،  بإنتاج  نشارك  ان  هو 

نريد  ولكن  أخرى  خيول  لدينا 

التابعة  بالخيل  المشاركة 

لمربط الجساسية فقط.

وتابع: اعتقد ان الفوز بالمركز األول 

في أول مشاركة لهذه المهرة يعتبر 

ان  للمسقبل،ونتمنى  خير  مبشر 

هناك  وتكون  القوة  بهذه  نستمر 

إستمرارية

وأن  سبق  أنه  الطوار  جبر  واكد 

اخرى  مهرجانات  في  شارك 

الدولي  كتارا  مهرجان  مثل 

الموسم  شاركنا  واألهالي،حيث 

وفزنا  المربط  بنفس  الماضي 

في  وايضا  والثالث  الثاني  المركز 

مهرجان كتارا والهدف من هذا كله 

وإنتاجنا.  بمربطنا  نشارك  أننا 

المهرة  لهذه  مشاركة  اول  هذه 

السنة  يتجاوز  لم  عمرها  بحيث 

وإن شاء الله القادم أفضل.

انطلقت مساء أمس 
منافسات بطولة قطر 

الدولية الـ 12 لخيل الجزيرة 
العربية، المقامة على 

مدار 3 أيام ضمن مهرجان 
سوق واقف للفروسية 

في نسخته الرابعة الذي 
تنظمه لجنة االحتفاالت 

بالمكتب الهندسي 
الخاص بالساحة الغربية 

للسوق وسط مشاركة 
كبيرة من مالك الخيل 

محليا وخارجيا ويستمر 
حتى يوم 28 من شهر 

فبراير الحالي.

الدوحة          $

في مهرجان قطر لإلبل

إثارة كبيرة في شوط »تالد عدد 20«

المجاهيم أمس، منافسات  شهدت تحديات 

حظيت  والتي   ،)20 عدد  )تالد  الجمل  شوط 

كبير  مجهود  وأيضا  قويين،  وندية  بإثارة 

شاق  بعمل  قاموا  الذين  التحكيم  لجان  من 

والجديد  األولى.  العشرة  المراكز  الختيار 

لإلبل  قطر  لمهرجان  المنظمة  اللجنة  أن  هو 

قد  الثانية،  نسخته  في  العطا«  »جزيالت 

المركز  من  أي  فقط  مراكز  ستة  عن  أعلنت 

الرابع وحتى العاشر.

عبيد  محمد  مع  الرابع  المركز  وجاء 

اإلمارات،  دولة  من  العامري  مريمان  محمد 

الجابر  علي  راشد  محمد  مع  والخامس 

المري من السعودية، والسادس كان محمد 

عبدالرحمن علي المري من الكويت، والسابع 

من  العجمي  الرزق  بيشان  فهيد  محمد  كان 

مسعود  فكان  الثامن  المركز  أما  السعودية، 

في  وحل  السعودية،  من  الهاجري  علي  فهيد 

المركز التاسع صالح جابر علي المخضوبية 

ابراهيم  محمد  كان  وأخيرا  قطر،  من  المري 

حمد المرشد من السعودية.

علي  الشاعر/     تكريم  أمس  المهرجان  وشهد 

رئيس  قبل  من  الدوسري  الهوامله  سالم  بن 

المهرجان حمد جابر العذبة.

تراثية  فعالية  لإلبل،  قطر  نادي  وأقام 

الوطني  اليوم  الكويتيين  األشقاء  لمشاركة 

والعشرين  الخامس  في  يقام  والذي  لدولتهم 

من فبراير كل عام.

من جانبه.. أشاد خالد سعد النابت رئيس 

لالبل  قطر  لمهرجان  اللوجستية  اللجنة 

جزيالت العطا 2023 بالمستوى المتميز الذي 

ظهر به المهرجان منذ البداية وحتى الوصول 

إلى أبواب الختام، مشيًرا إلى جاهزية جميع 

الكبيرة  ورغبتهم  المهرجان  في  المشاركين 

في الظفر بالرموز والجوائز.

في  اللوجستية  اللجنة  رئيس  وأوضح 

قطر  مهرجان  ان  صحفية:  تصريحات 

في  المهرجان  وان  قوية،  منافسة  شهد  لالبل 

من  وتفرده  تميزه  واصل  الحالية  نسخته 

حيث الترتيب والتنظيم والمشاركة.

من  المزيد  المتبقية  االيام  تشهد  وتابع: 

الوصول  بعد  خاصة  واإلثارة  التنافس 

وذلك  الحاسمة  واالشواط  الختام  لمحطات 

دول  من  لمشاركين  الحالل  جاهزية  ظل  في 

القطريين  المشاركين  جانب  إلى  الخليج 

أجل  من  عندهم  ما  أفضل  اختاروا  الذين 

اللجنة  رئيس  واوضح  متميزة.  مشاركة 

اللوجستية إلى ان: المهرجان الحالي يعتبر 

والعينية  المالية  الجوائز  ناحية  من  األعلى 

وهو ما يجعلها تجد كل االهتمام والمشاركة 

اإلقبال  ان  إلى  النابت  خالد  وأشار  الفاعلة. 

ان  خاصة  التوقعات،  كل  فاق  الجماهيري 

يبرز  أن  حرصت  للمهرجان  المنظمة  اللجنة 

من  الجماهير  أمام  الثري  القطري  التراث 

إقباال  وجدنا  ولهذا  والمقيمين،  السائحين 

جماهيريا كبيرا للغاية.. مشيًرا إلى انهم في 

ما  كل  توفير  على  حرصوا  المنظمة  اللجنة 

يحتاجه الجمهور والمشاركين من تسهيالت 

يمكنها ان تسهم في وجودهم بصورة مريحة 

مليئة  جميلة  بأجواء  االستمتاع  أجل  من 

بالتنافس واالثارة.

كتب         عوض الكباشي

{  خالد النابت 



مواقيت الصالة الطقس اليوم
لفـجــــر ا

لظهـــر ا
العصـــر

المغـرب

العشـاء

 السنة )28( - األحد 6 من شعبان 1444هـ الموافق 26 فبراير 2023م العدد )10037(

4:43 ص
11:47 ص

3:06 م
5:36 م
7:06 م

الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

وسحب  عالق  غبار  مع  نسبيا،  باردا  الساحل،  على 

جزئيا  غائما  يكون  البحر  عرض  وفي  متفرقة.. 

أحيانا مع سحب متفرقة.

جنوبية  البحر  وفي  الساحل  على  الرياح  وتكون 

 6 بين  تتراوح  بسرعة  شرقية  شمالية  إلى  شرقية 

في  أحيانا  عقدة   20 إلى  تصل  هبات  مع  عقدة،  و16 

عرض البحر.

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات.

 )19( الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أدنى  وتكون 

درجة مئوية.
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سعد المهندي

اليوم المفتوح.. 

مارس المقبل

أعلن مركز المواد المتقدمة )CAM( بجامعة قطر 

عن إطالق فعاليات اليوم المفتوح ألول مرة لعام 

2023؛ ويأتي هذا اليوم لعقد وبناء شراكات وعالقات 
تعاونية مع الجهات الصناعية المختلفة على 

مستوى الدولة في المجال األكاديمي والتدريبي 

والبحثي، الذي يتماشى مع استراتيجيات المركز.

وستقام الفعالية يوم الثالثاء الموافق 7 من مارس 

المقبل في مبنى مجمع البحوث )H10( بجامعة 

قطر، حيث تأتي هذه الفعالية ضمن رؤية مركز 

المواد المتقدمة بالتواصل الدائم مع قطاع الصناعة 

في دولة قطر. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تسليط 

الضوء على إمكانيات تسهيل الحوار وتبادل األفكار 

بين الخبراء من مختلف القطاعات وتحديد 

آفاق التعاون في المستقبل، كما ستتم مناقشة 

التحديات والمشاكل التي تواجه المؤسسات 

الحكومية وقطاع األعمال والصناعة وإمكانية 

مساهمة المركز في حل هذه المشاكل وبناء 

شراكة مستدامة بين قطاعات الدولة المختلفة. 

وفي تصريح له، قال الدكتور محمد أرشيدات، 

مدير مركز المواد المتقدمة: »يهدف في هذا اليوم 

إلى استضافة أكبر عدد من الشركاء الصناعيين 

في دولة قطر لالطالع على المشاكل والمعضالت 

الصناعية التي يواجهونها من أجل بناء شراكة 

بحثية وإيجاد الحلول التقنية الالزمة لها، وذلك من 

خالل إطالع المشاركين في هذا اليوم على المشاريع 

البحثية التي ينفذها المركز وكذلك اطالعهم على 

أحدث األجهزة المتوفرة في المركز.

من جانبها، قالت الدكتورة نورة القحطاني، مديرة 

المشاريع البحثية في المركز: »سوف يتضمن 

اليوم المفتوح حلقة نقاشية لموضوع )الشراكة 

الناجحة بين الصناعة واألوساط األكاديمية(، 

وتهدف الحلقة إلى مناقشة أهم التحديات التي 

تواجه قطاع الصناعة وما هو الدور الذي يمكن أن 

يقدمه مركز المواد المتقدمة في جامعة قطر في حل 

تلك المشاكل، وستكون هناك أيًضا جولة في مركز 

المواد المتقدمة للتعرف على مختبرات المركز 

المختلفة واالطالع على ابتكارات المركز ومنتجاته 

البحثية«.

الجدير بالذكر أن مركز المواد المتقدمة في 

جامعة قطر يضم العديد من المختبرات البحثية 

النوعية التي تحتوي على أحدث االجهزة البحثية 

المتطورة، وكذلك يضم المركز نخبة من الباحثين 

المميزين من مختلف التخصصات العلمية التي 

تركز على توظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال 

البحث والتطوير واالبتكار لخدمة القضايا البحثية 

الصناعية في دولة قطر.

سينما المول )1(

3:15المومياوات

5:00المومياوات

6:45الرجل النملة والدبور :  كوانتمانيا

9:00الرجل النملة والدبور :  كوانتمانيا

11:15الهندية

سينما المول )2(

3:30المالياالم

6:00المالياالم

8:30المالياالم

11:00المالياالم

سينما المول )3(

3:30الهندية

6:00التاميلية

8:15التاميلية

10:45التاميلية

RED HALL – CINEMA 1

4:00المومياوات

6:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

8:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

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

4:00حروب الماميز

6:00كمين

8:00حروب الماميز

10:00كمين
GREEN HALL – CINEMA 3

5:00تحول

7:00زفاف مسلح

9:00علي الخط

11:00المذبحة األمريكية
BRONZE HALL – CINEMA 4

5:30اختفاء 

8:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

10:30اختفاء

سينما رويال بالزا  )1(

3:30المالياالم

6:00المالياالم

8:30المالياالم

11:00المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

3:15التاميلية

5:45التاميلية

8:15التاميلية

10:45التاميلية

سينما رويال بالزا )3(

3:30المومياوات

5:15الهندية

8:00الرجل النملة والدبور :  كوانتمانيا

10:30الهندية

مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر

حول الجرائم اإللكترونية

»شباب برزان« يقيم ورشة عمل

إدارة  مع  بالتعاون  برزان  شباب  مركز  قدم 

ورشة  الداخلية  بوزارة  العامة  العالقات 

التطرق  تم  اإللكترونية  للجرائم  توعوية 

حيث  ومخاطرها،  تعريفها  إلى  خاللها  من 

معلومات  سرقة  االلكترونية  الجرائم  تعتبر 

واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي 

أسرار  إفشاء  أو  للضحية،  جسيم  ومادي 

بالدولة  هامة  مؤسسات  تخص  هامة  أمنية 

بالبنوك  خاصة  وحسابات  بيانات  أو 

اإللكترونية  الجريمة  تتشابه  واألشخاص. 

مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث 

الجريمة،  وفعل  والضحية  الجاني  وجود 

العادية  الجريمة  عن  تختلف  ولكن 

المستخدمة،  والوسائل  البيئات  باختالف 

دون  تتم  أن  يمكن  اإللكترونية  فالجريمة 

مكان  في  الجريمة  مرتكب  الشخص  وجود 

هي  المستخدمة  الوسيلة  أن  كما  الحدث، 

االتصال  ووسائل  الحديثة  التكنولوجيا 

الحديثة والشبكات المعلوماتية.

الدوحة          $

تعريف الطالب بالكليات

»الفرقان الثانوية« تنظم معرض الجامعات
فعاليات  الثانوية  الفرقان  مدرسة  أطلقت 

الدولّية  والمعاهد  الجامعات  معرض 

النسخة  بالمدرسة  المحلّية  والمؤسسات 

2023؛   2022- األكاديمي  للعام  الثانية 

يوم  المعرض  فعاليات  بدأت  حيث 

قسم  إشراف  تحت  الماضي  األربعاء 

اإلرشاد األكاديمي بالمدرسة وسط حضور 

الثانوية. إدارة مدرسة الفرقان  كوكبة من 

مدير  رشوان،  مصطفى  األستاذ  وأّكد 

إلى  يهدف  المعرض  هذا   
َّ

أن المدرسة، 

والجامعات  بالكليات  الطالب  تعريف 

مواصلة  ضرورة  على  مشددا  المختلفة، 

اآلمال  لتحقيق  والجهد  العمل  الطالب 

لبناء  وذلك  المنشودة،  واألهداف  المعقودة 

القدوة  والمواطن  الواعي  المتعلم  اإلنسان 

القطرّي.  المجتمع  داخل 

الجدير بالذكر أّن معرض الفرقان استقبل 

الحكومّية  الثانوية  المدارس  من  عددًا 

فعاليات  في  بطالبها  المشاركة  والخاصة 

أكثر  المعرض  في  شارك  وقد  المعرض، 

حيث  جامعية،  مؤسسة  عشرين  من 

والكليات  الجامعات  ممثلو  السادة  استقبل 

الوفود  الجامعي  التأهيل  ومراكز  المختلفة 

عشر  الثاني  الصف  طالب  من  القادمة 

أو  الثانوية  الفرقان  سواًء من داخل مدرسة 

بالتعريف  قاموا  وقد  المشاركة،  المدارس 

عن الخدمات المطروحة للطالب، والشروط 

وتكلفة  الجامعي  للقبول  المطلوبة 

المجانية  والمنح  الدراسية  المصروفات 

للطالب داخل قطر وخارجها. 

للدور  تجسيدًا  المعرض  هذا  ويأتي 

األكاديمي  اإلرشاد  قسم  به  يقوم  الذي 

وإرشادهم  الطالب  توجيه  في  بالمدرسة؛ 

الجامعات  في  القبول  شروط  نحو 

المختلفة.

الدوحة          $

الدوحة          $
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أفراح المالكي
المالكي  يوسف  إبراهيم  سعيد  إبراهيم  السيد  احتفل 

بزواج نجله محمد، وأقام بهذه المناسبة حفل زواج حضره 

عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ولفيف من األهل 

واألصدقاء الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات للمعرس. 

للمعرس  القلبية  األمنيات  خالص   $ أسرة  وتزف 

الفرح  ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين  محمد، 

والسرور، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة..

وألف مبروك.

)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج محمد إبراهيم سعيد إبراهيم يوسف المالكي



أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

كانت »فيليس وهايتلي« شاعرًة بارعًة، ُولدْت 

في السنغال، وكان لها اسٌم آخر ال أحد يعرفه! 

ُسميت »فيليس« ألن سفينة المستعمرين التي 

جاءت بها تحمُل هذا االسم، و»وهايتلي« هو اسم 

التاجر الذي اشتراها!

خاسون للبيع، كان  في بوسطن عرَضها النَّ

عمرها ستَّ سنواٍت وقتذاك، وفي الثالثة عشرة 

من عمرها صارت تكتُب أشعارًا باللغة اإلنجليزية 

التي أتقنتها من الذين اشتروها!

ْق أحد أنها هي نفسها مؤلفة تلك األشعار! لم يصدِّ

وفي العشرين من عمرها، ُأخِضعْت لالستجواب 

في محكمة مكونة من ثمانية عشر سيدًا، 

بعباءات وَشْعٍر مستعار. وكان عليها أن ُتلقي 

أمامهم نصوصًا لفرجيل وميلتون، ومقاطع من 

اإلنجيل!

وكان عليها أن ُتقسم أيضًا على أن القصائد التي 

كتبتها ليست منتحلة!

ولكنها اجتازْت هذا االختبار ببراعة، واعترفْت تلك 

المحكمة بموهبتها قائلة:

فيليس زنجية، وعبَدة، ولكن صادَف أنها شاعرة!

أعتقُد أن العنصرية هي أطول األمراض عمرًا على 

ظهر هذا الكوكب، فكل األمراض التي فشْت بين 

الناس فتكْت فيهم برهًة من الزمن ثم تم وضع 

حدٍّ لها، المالريا، الطاعون، شلل األطفال، الجذام، 

كورونا، صارت تاريخًا بعدما استفحلت فترًة، أما 

العنصرية فُيعلُم لها تاريخ والدة ولكن ال تاريخ فناء 

لها إال بفناء هذه البشرية! 

بدأت العنصرية حين قال إبليس عن أبينا 

ْنُه«! ولم يكن له من  آدم عليه السالم: »َأَنا َخْيٌر مِّ

مقومات ادعاء بهذه األفضلية إال أنه مخلوق من نار! 

تمامًا كما يعتقد البعض أنهم أفضل من اآلخرين 

ألن بشرتهم بيضاء، أو يملكون المال، أو يقطنون 

ًا في مدينة ما! 
َّ

مدينًة ما، أو حي

 أن اإلنسان في سعي دؤوب في البحث 
َّ

ل إلي
َّ

ُيخي

عن أسباب تجعله يعتقُد أنه أفضل من اآلخرين!

نحن من تراب وإلى تراب، وبينهما خرجنا من 

مكان البول مرتين، مرًة من أصالب آبائنا ومرًة من 

أرحام أمهاتنا! هذه هي حقيقتنا التي نتجاهلها، 

وقيمتنا الحقيقية ليست في لون بشرتنا، وال 

في شهاداتنا، وال أموالنا، وال مراكزنا االجتماعية 

وجنسياتنا، قيمتنا الحقيقية هي بمقدار ما 

نكون في رضى الله تعالى، ورصيدنا هو األيدي 

التي نمدها إلى الناس بالمساعدة، وبالخواطر 

التي نجبرها، وبالدمع الذي نمسحه، وبالحزن 

الذي نزيله وبالقلب النقي الذي يحمل الخير 

للناس، وبالقناعة بما قسم الله لنا في هذه 

الحياة! وما تبقى فهو َعرٌض زائٌل، وبهرج خادع ال 

يدعو إلى الفخر والتعالي!

عنصرية..!
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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مخاطر لتحفيز المخاض
اصطناعي  بتدخل  يولدون  الذين  األطفال  أن  جديدة  دراسة  كشفت 

الثانية  سن  في  المدرسية  االختبارات  في  أقل  درجات  يسجلون  قد 

التفكير«  »إعادة  إلى  الطبية  الفرق  تدفع  أن  يجب  بيانات  في  عشرة، 

الصحية،  الحمل  حاالت  في  مصطنع  بشكل  المخاض  بدء  قبل 

حسبما قالت صحيفة الغارديان البريطانية.

 42 إلى   37 بعد  طبيعي  بشكل  الحمل  حاالت  معظم  وتنتهي 

من  يقرب  ما  ولكن  عفوي،  بشكل  المخاض  بداية  مع  أسبوعًا 

واحدة من كل خمس والدات في بريطانيا على األقل، ُتستَحث 

صناعيًا، بحسب الصحيفة.

وفي بعض األحيان تكون هناك أسباب طبية قوية للقيام بذلك، 

مثل تعرض صحة األم أو الطفل للخطر، ولكن في حاالت أخرى 

قد ُيعرض على النساء المخاص الُمستَحث، ألن طفلهن يبدو 

بصحة جيدة ولكنه متأخر.

ورغم أن الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن تحفيز المخاض 

41 أسبوعًا قد يقلل بشكل طفيف من خطر وفاة الطفل أو  في 

التعرض لمشاكل خطيرة قبل أو بعد الوالدة بفترة وجيزة، لم 

الطفل، مثل  المدى على  اآلثار طويلة  الدراسات في  تنظر هذه 

ما إذا كان تحفيز المخاض يؤثر على تطور الدماغ لدى الطفل، 

واألستاذ  النساء  أمراض  طبيب  غانزيفورت،  ويسيل  بحسب 

المشارك في المركز الطبي بجامعة أمستردام في هولندا.

»19« تحت الصفر
الصفر  دون   19 إلى  الحرارة  درجة  انخفضت 

درجة  أدنى  وهي  التركية  قارص  والية  في 

سجلت في منطقة شرقي األناضول الليلة 

قبل الماضية.

19 سالب في  وبلغت درجات الحرارة في الليل 

قارص، و-17 في أغري، و10 - في أرضروم. 

وبلغت سماكة الثلوج في مركز »باالن دوكان« 

للتزلج في أرضروم 96 سم.

توزيع جوائز سيزار
خرج فيلم »ال نوي دي دوز« »La Nuit du 12« عن تعقيدات تحقيق في 

جريمة قتل فتاة في فرنسا، منتصرًا من حفلة توزيع جوائز »سيزار« 

الجمعة في باريس، في حدث تعرض النتقادات بسبب غياب النساء 

عن الترشيحات في فئة اإلخراج. 

الثامنة  بنسخته  أقيم  الذي  الحدث  خالل  الطويل  الفيلم  هذا  فاز  وقد 

جوائز،  بست  باريس،  في  األولمبيا  مسرح  على  الجمعة  مساء  واألربعين 

الفرنسية:  للسينما  الرئيسية  السنوية  الحفلة  هذه  في  نادرة  ثنائية  بينها 

وهما سيزار أفضل فيلم وأفضل مخرج لدومينيك مول. حصل الممثالن باستيان 

بويون وبولي النرس على جائزتي أفضل ممثل واعد وأفضل ممثل في دور ثانوي، 

جريمة  مالبسات  كشف  يحاوالن  القضائية  الشرطة  في  كمحققين  دورهما  عن 

االفرنسية«،  التي توصف بـ »األوسكار  قتل فتاة من دون شهود.  ومن جوائز سيزار 

فاز بونوا ماجيميل بجائزة أفضل ممثل للعام الثاني على التوالي، عن دوره في فيلم 

»باسيفيكسيون - تورمان سور ليزيل« )»Pacifiction - Tourment sur les iles«(، في 

فيرجيني  البلجيكية  الفرنسية  الممثلة  ُتّوجت  كما  المكافآت.  هذه  تاريخ  في  سابقة 

 )»Revoir Paris«( »إيفيرا بجائزة سيزار ألفضل ممثلة عن دورها في فيلم »روفوار باريس

الخاسر  غاريل،  لوي  للمخرج   )»L›Innocent«( »لينوسان«  فيلم  وكان  وينوكور.   ألليس 

سيناريو،  أفضل  فئة  في  واحدة  جائزة  على  حصته  اقتصرت  إذ  األمسية  هذه  في  األكبر 

بعدما كان مرشحًا للفوز في إحدى عشرة فئة.

األولى  جائزته  على  عامًا   22 بعد  له  »سيزار«  بثاني  فاز  الذي  مول  دومينيك  المخرج  ووجه 

عن فيلمه »هاري أنامي كي فو فو دو بيان« »Harry un ami qui vous veut du bien«، تحية 

فيلمه  استقطب  وقد  السائد«.  النمط  عن  تخرج  التي  لألفالم  »التواق  الفرنسي  الجمهور  إلى 

التشويقي الفرنسي البلجيكي، 509 آالف متفرج مستفيدًا من آراء إيجابية لدى الجمهور.

حادث قاتل
أعلنت الشرطة المحلية، صباح السبت، مصرع 14 شخًصا 

على األقل وإصابة أكثر من 50 آخرين إثر حادث سير في والية 

ماديا براديش وسط الهند.

وقال مفتش الشرطة موكيش شريفاستافا لوكالة أنباء 

»نيوز إنترناشونال« اآلسيوية إن »الحادث وقع ليل الجمعة 

في منطقة »سيديحي« إثر اصطدام شاحنة بحافالت كانت 

متوقفة على جانب طريق«.

وأكد المسؤول األمني مصرع 14 شخصا وإصابة 56 آخرين 

جراء الحادث. 

قلوب العزاب.. أضعف
الزواج  أن  إلى  دراسة  خلصت 

يساعد الرجال حقًا على العيش 

قالت  ما  بحسب  أطول،  مدة 

صحيفة التايمز البريطانية.

باحثون  أجراها  دراسة  وتوصلت 

األميركية،  كولورادو  جامعة  في 

الكلية  »مؤتمر  في  وُعرضت 

إلى  القلب«،  ألمراض  األميركية 

القلب  بقصور  الوفاة  احتمال  أن 

حياتهم  طوال  عزابًا  ظلوا  من  بين 

الرجال  لدى  نظيره  ضعف  يبلغ 

الدراسة  وأرجعت  المتزوجين. 

اب 
َّ

بعض أسباب ذلك إلى افتقار العز

إلى من يرعاهم ويهتم بصحتهم.

 6800 من  بيانات  الدراسة  شملت 

البقاء  معدالت  وقاست  أميركي،  بالغ 

على قيد الحياة بين المصابين بقصور 

ن 
َّ

وتبي لهم.  االجتماعية  الحالة  إلى  القلب 

كانوا  قط  يتزوجوا  لم  الذين  الرجال  أن 

سنوات   5 غضون  في  للوفاة  عرضة  أكثر 

بعد تشخيص اإلصابة بنحو 2.2 مرة من 

األثر  أن  الدراسة  نت 
َّ

بي وقد  المتزوجين. 

صار  لو  حتى  قائمًا  يبقى  للزواج  الوقائي 

اب 
َّ

الرجل أرمل أو مطلقًا أو منفصاًل، أما العز

فقد كانوا أقرب إلى الوفاة من المتزوجين 

ومن سبق لهم االرتباط.

من جانب آخر، لم يظهر للباحثين الرابط 

بين  صلة  يجدوا  ولم  النساء،  في  نفسه 

بقصور  الوفاة  وخطر  االجتماعية  الحالة 

النساء  أن  الخبراء  ويرى  لديهن.  القلب 

الرجال،  من  بأنفسهن  االعتناء  على  أقدر 

الذين غالبًا ما يعتمدون على زوجاتهم في 

وتناول  الصحية  العادات  باتباع  التذكير 

األدوية.


